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Inleiding 

 

Probleemstelling 

Voor een samenleving is het van belang dat de regels, normen of wetten worden nageleefd door de 

bevolking. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de wettelijke instanties van een samenleving 

ervoor te zorgen dat zij publieke steun verwerven van de bevolking. De effectiviteit van een instelling 

wordt in grote mate bepaald door de bereidheid van de burger om mee te werken met die instelling. 

Zo is de mogelijkheid van de politie om criminaliteit aan te pakken niet alleen afhankelijk van het 

politieoptreden, maar is deze mogelijkheid ook sterk afhankelijk van de medewerking van de 

bevolking. Zo zal de politie effectiever kunnen optreden wanneer burgers bereid zijn om te getuigen 

en aangifte te doen van misdrijven (Van Damme & Pauwels, 2011). Het verwerven van publieke 

steun is de dag van vandaag allerminst een makkelijke opgave. Onze hedendaagse postmoderne 

samenleving is namelijk divers, reflexief en gericht op consumeren. De gevolgen van deze gewijzigde 

samenleving heeft ook haar invloed op de politie. De rol die de politie in de samenleving vervult, is 

uitgebreider en complexer geworden. De politie heeft tevens te kampen met een kloof tussen 

zichzelf en etnische minderheden. Dat de huidige samenleving ook heel wat kritischer is, maakt dat 

de legitimiteit en het imago van de politie in vraag wordt gesteld door de bevolking (Bradford, 2011). 

Het is dus van belang om te begrijpen welke factoren normconform gedrag en bereidheid tot 

medewerking beïnvloeden.  

 

Bevindingen van internationale studies tonen aan dat de bereidheid van mensen om samen te 

werken met de politie significant samenhangt met de mate waarin mensen de politie als legitiem 

beschouwen. De percepties over de legitimiteit van de politie worden op hun beurt beïnvloed door 

percepties over de rechtvaardigheid van de procedures die de politie hanteert (Tyler & Huo, 2002; 

Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 2006; Reisig, Bratton & Gertz, 2007; Hinds & Murphy, 2007; Hough, 

Jackson, Bradford, Myhill & Quinton, 2010). Onderzoek naar de invloed van percepties over 

procedurele rechtvaardigheid op de bereidheid om mee te werken met politie en het naleven van de 

wet bleef voornamelijk beperkt tot de percepties van volwassenen. Om op een afdoende manier 

zicht te krijgen op de factoren die percepties ten aanzien politie beïnvloeden, kan een belangrijk deel 

van de publieke perceptie niet ontbreken, namelijk de perceptie van jongeren. Inzicht in de factoren 

die de bereidheid van jongeren om samen te werken met politie en het naleven van de wet 

beïnvloeden, is vooral van belang gegeven het veelvoudig contact tussen de politie en jongeren. 

Bovendien zijn er bevindingen die aantonen dat jongeren minder positief staan ten opzichte van 

politie, dan volwassenen (Reisig & Giacomazzi, 1998; Bral, 2008) en dat de attitudes die op vroege 
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leeftijd vorm krijgen, een blijvende invloed hebben op attitudes van latere leeftijd (Fagan & Tyler, 

2005). Met dit verkennend onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan de geringe hoeveelheid 

van onderzoek naar de attitudes van jongeren ten aanzien van politie, met bijzondere aandacht voor 

de invloed van procedurele rechtvaardigheid.  

 

Theoretische en praktische relevantie 

Deze masterproef heeft zowel een theoretische als een praktische relevantie. Er bestaat reeds 

wetenschappelijk bewijs dat procedurele rechtvaardigheid een belangrijke determinant is voor de 

bereidheid van de burger om samen te werken met de politie. Het is evenwel belangrijk dat deze 

empirische bevindingen getest worden op andere tijdstippen en in een andere context om na te gaan 

of de originele bevindingen stand houden doorheen tijd en plaats (Gau, 2009). Naast de procedurele 

rechtvaardigheid worden ook andere determinanten voor het naleven van de wet en de bereidheid 

tot medewerking met politie getoetst op hun verklaringskracht. Dit om de impact van de procedurele 

rechtvaardigheid te kunnen vergelijken met de impact van andere verklarende factoren. Daarnaast 

heeft deze masterproef ook een praktische relevantie. Wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat percepties die mensen hebben over de procedurele rechtvaardigheid een invloed 

hebben op de mate waarin de politie als legitiem wordt bevonden waardoor men bereid is om samen 

te werken met politie en de wet na te leven. Aangezien de effectiviteit van het politieoptreden in 

sterke mate afhangt van de steun en medewerking van de bevolking, hebben deze bevindingen 

belangrijke gevolgen voor het ontwikkelen van politiestrategieën. De politie kan op die manier 

namelijk via het eigen gedrag, het gedrag van de burgers beïnvloeden. Door rechtvaardige 

procedures te hanteren, kan de politie ervoor zorgen dat burgers vrijwillig hun steun en 

medewerking verlenen. 

 

Onderzoeksvragen 

Deze masterproef heeft tot doel om inzicht te verwerven in de factoren, die rechtstreeks of 

onrechtstreeks bepalen waarom jongeren bereid zijn om samen te werken met de politie en de wet 

na te leven. Dit door enerzijds na te gaan welke factoren samenhangen met de bereidheid van 

jongeren om samen te werken met de politie en de wet na te leven, anderzijds door na te gaan welke 

factoren een invloed hebben op de mate waarin jongeren de politie als legitiem percipiëren. Om 

deze doelstelling te bereiken, werden jongeren bevraagd via een web survey. De 

onderzoekspopulatie beperkt zich, wegens te beperkte tijdspanne, tot studenten aan de universiteit 

of hogeschool in Gent. Omwille van de grote toegankelijkheid werd gekozen voor deze 

onderzoekspopulatie. Vooreerst worden er enkele beschrijvende onderzoeksvragen opgesteld. Deze 

vragen dienen om een beeld te vormen van de individuele verschillen in attitudes ten aanzien van de 
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politie en de bereidheid om samen te werken met de politie en de wet na te leven bij jongeren. Dit 

zijn de volgende vragen: Hoe varieert de bereidheid om de wet na te leven bij jongeren? Hoe varieert 

de bereidheid van jongeren om mee te werken met de politie? Hoe variëren de percepties van 

jongeren over de legitimiteit van de politie? Hoe variëren de percepties van jongeren over de 

procedurele rechtvaardigheid van de politie? Hoe variëren de percepties van jongeren over de 

effectiviteit van de politie? Hoe varieert de persoonlijke moraliteit bij jongeren? Hoe varieert het 

gepercipieerd risico op sanctie bij jongeren?  

 

Naast deze beschrijvende onderzoeksvragen zullen we ook een antwoord trachten te bieden op een 

aantal verklarende onderzoeksvragen. Door een antwoord op deze vragen te bieden, kunnen we te 

weten komen op welke manier de attitudes van jongeren ten aanzien van de politie samenhangen. 

Deze vragen zijn hier verder opgesomd: In welke mate kunnen individuele verschillen in percepties 

over de legitimiteit van politie verklaard worden door percepties over de procedurele 

rechtvaardigheid en effectiviteit van de politie? In welke mate kan cynisme ten aanzien van de wet 

verklaard worden door percepties over de procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit van de 

politie? In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een 

invloed op de bereidheid om samen te werken met de politie? In welke mate hebben de 

gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een invloed op de bereidheid om de 

wet na te leven? 

 

Structuur 

Deze masterproef is opgedeeld in twee grote delen. In het eerste deel wordt een fragment van de 

theoretische en empirische literatuur over attitudes ten aanzien van de politie en de rol van 

procedurele rechtvaardigheid samengevat. Dit deel bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste 

hoofdstuk heeft aandacht voor publieke steun voor wettelijke instanties en mogelijke 

verklaringsmodellen, met in het bijzonder de procedurele rechtvaardigheidstheorie. In het tweede 

hoofdstuk komen attitudes ten aanzien van politie aan bod en in het derde hoofdstuk worden de 

verschillende determinanten uiteengezet die een invloed blijken te hebben op de attitudes ten 

aanzien van de politie en op de bereidheid om samen te werken met de politie en het naleven van de 

wet. Vervolgens worden achtereenvolgend de methodologie, de beschrijvende resultaten en de 

verklarende resultaten van het empirisch onderzoek besproken in de drie hoofdstukken van het 

tweede deel van deze masterproef. Om te eindigen wordt een algemeen besluit met enkele kritische 

bedenkingen geformuleerd. 
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DEEL I: LITERATUURSTUDIE 

Hoofdstuk 1: Publieke steun 

1.1.Inleiding 

De mate waarin een wettelijke instantie een effectieve werking kan garanderen, hangt in grote mate 

af van hoe mensen zich gedragen ten aanzien van die wettelijke instantie. De vraag waarom mensen 

de wet naleven en bereid zijn om mee te werken met actoren van het rechtssysteem staat daarom 

centraal in de juridische wereld en in de sociale wetenschappen (Tyler, 2006). Publieke steun kan 

uiteenvallen in drie aspecten: normconform gedrag, de bereidheid om samen te werken en de 

bereidheid om de positie van een instantie te versterken (Sunshine & Tyler, 2003). Omdat in de 

internationale literatuur voornamelijk de nadruk wordt gelegd op de eerste twee vormen van 

publieke steun, zullen in dit hoofdstuk ook enkel normconform gedrag en de bereidheid van mensen 

om samen te werken met de politie worden besproken, samen met de twee belangrijkste 

benaderingen die hiervoor een verklaring bieden. Tevens wordt de procedurele 

rechtvaardigheidstheorie toegelicht.  

1.2.Normconform en coöperatief gedrag 

De kernfunctie van wetten en wettelijke instellingen van een land omvat het regelen van het gedrag 

van burgers. Willen wettelijke instellingen effectief zijn in het vervullen van deze functie, is het nodig 

dat de bevolking de regels naleeft (Tyler & Darley, 2000). Voor het effectief handhaven van de 

openbare orde is het niet alleen belangrijk voor de politie dat de bevolking de beslissingen van de 

politie aanvaardt wanneer ze in contact komt met politie. Het is tevens belangrijk dat de bevolking in 

het dagelijkse leven normconform gedrag vertoont (Murphy & Cherney, 2010). Toch is dit niet altijd 

vanzelfsprekend. Net zo bepalend voor de effectiviteit van het politieoptreden, naast normconform 

gedrag, is de bereidheid van de bevolking om samen te werken met de politie. De afgelopen twintig 

jaren werd het belang van publieke medewerking voor een succesvolle werking van de politie 

nationaal en internationaal benadrukt door de theorie van de gemeenschapsgerichte politiezorg 

(Murphy, Hinds & Fleming, 2008). Daarbij staat de relatie tussen politie en burger centraal, die 

samen werken aan veiligheid in de gemeenschap (Mirsky, 2009). Ook in ons land werd, tijdens de 

politiehervorming van 1998, de keuze gemaakt om een gemeenschapsgerichte politiezorg na te 

streven, waarvan de fundamenten vervat zitten in het zogenaamde Pinksterplan van 1990 (Verwee, 

Hendrickx & Vlek, 2009). Burgers kunnen hun medewerking verlenen aan de politie door het helpen 

identificeren van daders, het aangeven van misdrijven of zelfs door lid te worden van 
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samenwerkingsverbanden tussen burger en politie, zoals bijvoorbeeld een buurtinformatienetwerk 

(Murphy & Cherney, 2010). 

1.3.Rationele keuze of geïnternaliseerde verplichting? 

Criminologische stromingen hebben reeds veel gezocht naar verklaringen waarom mensen de wet 

overtreden. De vraag waarom mensen de wet naleven kreeg veel minder aandacht. Theorieën die 

antwoorden zoeken op de vraag waarom mensen de wet overtreden, wordt verweten dat ze enkel 

oog hebben voor formele controle. Meer subtiele theorieën van ‘crime control’ kijken naar waarom 

mensen de wet naleven en zien formele controle niet als het enige systeem van controle en hebben 

vooral oog voor normatieve dimensies (Hough et al., 2010). In de literatuur zijn twee belangrijke 

benaderingen waar te nemen die verklaren waarom mensen bereid zijn om de wet na te leven en 

bereid zijn om mee te werken met autoriteiten, waarbij de ene benadering zich richt op afschrikking 

en de andere zich richt op de naleving van de wet. Deze benaderingen onderscheiden zich door de 

manier waarop ze het gedrag van mensen verklaren. 

1.3.1.Instrumentele benadering 

Bij de eerste benadering, ook wel het ‘deterrence model’ of ‘social control model’ genoemd, worden 

mensen gedreven door de behoefte om maximaal winst te behalen uit hun interacties met anderen. 

Dit is de centrale gedachte van de rationele keuzetheorie. Mensen laten zich volgens deze theorie 

leiden door de kosten en baten die samenhangen met een bepaalde gedraging. Normconform 

gedrag wordt op die manier beoogd door hoge kosten te laten samen gaan met regelovertredend 

gedrag (Tyler & Huo, 2002). Vanuit deze benadering kunnen wettelijke autoriteiten aldus het gedrag 

van burgers beïnvloeden door de dreiging met of het opleggen van sancties (Tyler, 2006). De 

aanwezigheid van sancties in de wet, die gepaard gaan met het overtreden van de wet, dient als een 

geloofwaardige dreiging die mensen ervan moet weerhouden om misdrijven te plegen (dit is 

generale preventie) of om dit opnieuw te doen (dit is speciale preventie) (Paternoster, 2010). Het 

normconform gedrag en de bereidheid tot medewerking van de bevolking wordt op die manier 

verklaard door de externe motivatie van afschrikking. Strengere straffen en de uitbreiding van 

handhavingsstrategieën zijn volgens dit perspectief zinvolle reacties op regelovertedend gedrag 

(Hough et al., 2010). Men spreekt ook wel van een instrumentele benadering, omdat deze 

benadering ervan uit gaat dat de attitudes en het gedrag van mensen ten aanzien van wettelijke 

instanties in de eerste plaats gebaseerd is op instrumentele beoordelingen (Wells, 2007). Specifiek 

toegepast op de attitudes ten aanzien van de politie, wil dit zeggen dat mensen positievere attitudes 

hebben wanneer ze bijvoorbeeld vinden dat de politie effectief is in het reduceren van criminaliteit 
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en het handhaven van de openbare orde en mild zijn in het geven van sancties aan de burgers 

(Sunshine & Tyler, 2003). 

 

Verschillende redenen worden aangehaald om te wijzen op de ontoereikendheid van het ‘deterrence 

model’. Wellicht één van de belangrijkste argumenten om dit model te verwerpen, is de beperkte 

impact van het risico op sanctie op het gedrag van mensen ten aanzien van het rechtssysteem, dat 

uit onderzoek blijkt (Tyler, 2006). Dit kan te wijten zijn aan de moeilijkheid om een 

afschrikkingseffect te meten omdat heel wat moet gebeuren vooraleer er sprake is van afschrikking. 

Het is ook mogelijk dat sterke afschrikkingseffecten moeilijk te bekomen zijn doordat het 

strafrechtssysteem niet effectief inwerkt op de rationaliteit van de mens (Paternoster, 2010). De 

vraag kan dus gesteld worden of dit model wel opgaat voor een democratische samenleving, waarin 

minder toezicht is om de kans op sancties te kunnen garanderen (Tyler, 2006). Bovendien houdt deze 

theorie geen rekening met persoonlijke, aangeboren neigingen die gerelateerd zijn aan delinquent 

gedrag, zoals lage zelfcontrole of morele attitudes (Pauwels, Weerman, Bruinsma & Bernasco, 2011).  

 

Andere theoretische benaderingen, die afwijken van de klassieke afschrikkingstheorie, houden hier 

wel rekening mee. Volgens een ander theoretisch standpunt hebben sancties namelijk een kleiner 

afschrikkingseffect voor personen met een hogere vatbaarheid voor criminaliteit. Dit komt door hun 

impulsiviteit en lage zelfcontrole, waardoor ze geen oog hebben voor de lange termijn gevolgen en 

enkel gefocust zijn op de onmiddellijke baten. Een tweede standpunt dat afwijkt van de klassieke 

afschrikkingstheorie beweert het omgekeerde. Het afschrikkingseffect zou juist groter zijn bij 

personen met een hogere vatbaarheid voor criminaliteit. Een verklaring wordt hier gegeven in de 

moraliteit van een persoon. Personen met sterke morele overtuigingen, die bepalen welke 

gedragingen ongepast zijn, houden zeer sterk vast aan deze morele overtuigingen waardoor ze 

instrumentele overwegingen, zoals de afweging van kosten en baten, buiten beschouwing laten. Er 

kan ten slotte nog een derde (impliciet) afwijkend theoretisch standpunt onderscheiden worden, 

waarbij de dreiging met sanctie een minimaal afschrikkende effect heeft bij zowel personen met 

sterke morele overtuigingen als bij personen met een lage zelfcontrole (Wright, Caspi, Moffitt & 

Paternoster, 2004). 

1.3.2.Normatieve benadering 

Vanuit de sociale psychologie worden psychologische modellen gehanteerd om het gedrag van 

mensen ten aanzien van het rechtssysteem te verklaren. Hierbij liggen intrinsieke motivaties aan de 

basis van waarom mensen zich al dan niet met respect gedragen ten opzichte van wettelijke 

instanties. Deze intrinsieke motivaties zijn onafhankelijk van omgevingsgerichte factoren. Mensen 
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leven de wet na omdat ze het gevoel hebben dat dit juist is (Tyler & Huo, 2002). In zijn werk ‘Why 

people obey the law’ (2006) stelt Tyler dat mensen de wet naleven, niet uit angst om gestraft te 

worden, maar uit het geloof dat het strafrechtssysteem legitiem is. Attitudes en gedrag van mensen 

ten aanzien van wettelijke autoriteiten worden beïnvloed door wat mensen aanvoelen als ‘goed’ of 

‘slecht’. En het zijn volgens Tyler deze gevoelens van rechtvaardigheid die bepalend zijn voor het 

gedrag dat mensen stellen wanneer ze in contact komen met wettelijke autoriteiten. De reden 

waarom mensen de wet naleven en bereid zijn om mee te werken met actoren van het 

strafrechtssysteem is doordat mensen een morele verplichting voelen om dit te doen. De morele 

verplichting om een overheidsinstantie te gehoorzamen en steun te verlenen is met andere woorden 

geïnternaliseerd (Tyler & Huo, 2002). Deze basisgedachte is niet recent, maar werd al verwoord in de 

klassieke werken van de socioloog Max Weber. Weber argumenteerde toen al dat niet alleen 

eigenbelang, angst of gewoonte aan de grondslag liggen van gehoorzaamheid aan een autoriteit of 

een wet. Daarnaast zijn er wetten en autoriteiten die vrijwillig worden gehoorzaamd wanneer deze 

worden aanzien als legitiem, namelijk wanneer men de overtuiging heeft dat men deze moet 

gehoorzamen (Gilley, 2009). Een normatieve benadering is met andere woorden gebaseerd op het 

idee dat instellingen medewerking en naleving van de wet van de burger kunnen verzekeren door 

een beleid te ontwikkelen dat gericht is op het versterken van de legitimiteit van de instelling 

(Jackson et al., 2012). In tegenstelling tot de instrumentele benadering, focussen burgers zich niet in 

de eerste plaats op wat de wettelijke autoriteiten hebben bewerkstelligd en de uitkomsten die ze 

van deze instanties ontvangen, maar laten ze zich leiden door normatieve beoordelingen. Meer 

specifiek laten ze zich leiden door de rechtvaardigheid van de procedures die de politie hanteert om 

tot beslissingen te komen en om hun macht uit te oefenen (Wells, 2007). De procedurele 

rechtvaardigheid speelt hier met andere woorden een belangrijke rol. 

 

Deze vrijwillige gehoorzaamheid, gebaseerd op percepties over de legitimiteit, is bijzonder belangrijk 

voor de politie. Het is voor de politie namelijk onmogelijk gehoorzaamheid af te dwingen door 

middel van het dreigen met sancties bij de gehele bevolking, simpelweg omdat de politie niet overal 

tegelijk kan zijn. Het is dus van belang dat de burgers vrijwillig normconform gedrag vertonen, zowel 

wanneer ze persoonlijk in contact komen met politie, als in hun alledaagse leven. Daardoor kan de 

politie haar middelen richten tot dat deel van de bevolking of de situaties waarbij gehoorzaamheid 

moeilijk te verkrijgen is (Tyler, 2004). Gehoorzaamheid, gebaseerd op intrinsieke motivaties, gaat 

gepaard met heel wat minder kosten, gevaar en afstandelijkheid, dan wanneer deze wordt 

afgedwongen (Jackson & Bradford, 2009). Het verzekeren van coöperatief gedrag en normconform 

gedrag via een normatieve benadering is dus veiliger en efficiënter dan via een instrumentele 

benadering. Wanneer mensen intrinsieke waarden hebben die hun gedrag beïnvloeden, is het niet 
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nodig om hun gedrag te beïnvloeden door middel van dreigingen met sancties. Mensen nemen zelf 

de verantwoordelijkheid om de regels na te leven (Tyler & Darley, 2000). 

1.4.Procedurele rechtvaardigheidstheorie 

De procedurele rechtvaardigheidstheorie kan gesitueerd worden binnen de grotere verzameling van 

theorieën over normatieve naleving van de wet, ook wel ‘compliance theories’ genoemd (Hough, 

Ruuskanen & Jokinen, 2011). Volgens de normatieve benadering zijn mensen consequent bereid om 

de politie te gehoorzamen en de wet na te leven. Belangrijk hierbij is de relatie tussen de wettelijke 

instanties en de bevolking. De manier waarop politieambtenaren en justitieambtenaren omgaan met 

de bevolking speelt een significante rol in het verwerven van vertrouwen en legitimiteit en als gevolg 

daarvan in het verwerven van normconform gedrag en medewerking. Dit is een centrale 

veronderstelling van de procedurele rechtvaardigheidstheorie (Hough et al., 2010).  

 

Een procedureel rechtvaardigheidsmodel ziet de manier waarop mensen worden behandeld door 

politieagenten als een determinant voor percepties over de legitimiteit van de politie. Wanneer 

mensen met respect worden behandeld door de politie en merken dat de politie besluiten neemt op 

basis van rechtvaardige procedures, zullen ze politie als legitiem beschouwen en vrijwillig 

beslissingen aanvaarden (Sunshine & Tyler, 2003; Reisig et al., 2007; Murphy et al., 2008). Bovendien 

heeft een groot aantal studies aangetoond dat er een samenhang bestaat tussen de mate waarin de 

politie als legitiem wordt gepercipieerd en de bereidheid om mee te werken met de politie (Tyler & 

Huo, 2002; Sunshine & Tyler, 2003; Reisig et al., 2007; Tyler & Fagan, 2008; Murphy, 2009; Reisig, 

Wolfe & Holtfreter, 2011). Wettelijke instanties die als legitiem worden beoordeeld door de burgers 

hebben vermoedelijk tot gevolg dat de burgers bereid zijn om hun medewerking te verlenen op basis 

van een intrinsieke motivatie. Legitimiteit reflecteert dan een belangrijke sociale waarde, die zich 

onderscheidt van eigenbelang, waarbij men een verplichting voelt om een instantie te gehoorzamen. 

Burgers zijn met andere woorden vrijwillig bereid om samen te werken met deze instanties, omdat 

ze erin geloven dat dit de juiste manier is om te handelen (Murphy & Gaylor, 2010). Dit tweedelige 

theoretisch raamwerk wordt ook wel een ‘process-based model’ genoemd (Reisig, Tankebe & Mesko, 

2012). Dit model wordt voorgesteld in figuur 1.  
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Figuur 1: The process-based model of policing (bron: Reisig et al., 2007) 
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Met zijn procedurele rechtvaardigheidsmodel argumenteert Tyler dat door het respectvol 

behandelen van burgers en door eerlijke beslissingen te nemen, de politie haar legitimiteit kan 

versterken, wat op zijn beurt de bereidheid van de burger bevordert om mee te werken en zelfs op 

lange termijn normconform gedrag genereert (Tyler & Huo, 2002; Tyler, 2006). Twee componenten 

worden gebruikt om de werking van de politie te evalueren: de kwaliteit van de manier waarop de 

politie tot beslissingen komt en de kwaliteit van de manier waarop politieagenten de burger 

behandelen (Reisig et al., 2007). Dit ‘process-based model’ staat tegenover een model waarbij de 

focus ligt op de mate waarin politiediensten eerlijke uitkomsten kunnen bieden aan de mensen. Een 

uitkomstenmodel of instrumentele benadering evalueert het politieoptreden op basis van drie types: 

het vermogen om delinquenten op te sporen, het vermogen om criminaliteit te reduceren en het 

vermogen om eerlijke uitkomsten te verstrekken (Sunshine & Tyler, 2003). 

1.5.Uitbreiding van het procedurele rechtvaardigheidsmodel 

Jackson et al. (2012) breiden het procedurele rechtvaardigheidsmodel van Tyler uit door de definitie 

van legitimiteit uit te breiden en een onderscheid te maken tussen de legitimiteit van politie en 

legitimiteit van de wet. Legitimiteit houdt volgens hen niet alleen de erkenning van macht in (dit is 

het gevoel verplicht te zijn om te gehoorzamen), maar ook een rechtvaardiging van die macht door 

gedeelde waarden. Volgens deze conceptualisatie van legitimiteit wordt de legitimiteit van een 

instelling niet alleen in stand gehouden door een vrijwillige gehoorzaamheid, maar tevens door de 

overtuiging dat de instelling dezelfde waarden deelt met de gemeenschap. Het idee is dat gedeelde 

waarden met politie ervoor zorgt dat men de wet naleeft, niet door de overtuiging dat het moreel 

juist is, maar omdat men zich moreel identificeert met de politie. Ze stellen verder dat wanneer de 

politie wordt gezien als een sterke vertegenwoordiger van de wet, zoals in de Verenigde Staten, de 

link tussen de legitimiteit van de politie en de legitimiteit van de wet niet echt problematisch is. 
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Anders is het voor Engeland en Wales, waar deze congruentie tussen legitimiteit van politie en 

legitimiteit van de wet volgens hen eerder ontbreekt, omdat de politie vooral gezien wordt als een 

figuur van sociale orde en stabiliteit. 

1.6.Besluit 

Publieke steun is een conditio sine qua non voor een effectieve werking van wettelijke instellingen 

zoals de politie. De bevolking kan wettelijke instellingen steunen door zich in het alledaagse leven 

normconform te gedragen en door haar medewerking te verlenen aan deze instellingen. In de 

wetenschappelijke literatuur zijn er twee benaderingen die een verklaring bieden waarom mensen 

de wet naleven en bereid zijn om mee te werken met wettelijke instanties. Vanuit een instrumentele 

benadering of ‘deterrence model’ leven mensen de wet na en zijn mensen bereid om samen te 

werken met wettelijke instellingen uit angst om gesanctioneerd te worden. Het gedrag van mensen 

wordt volgens dit model verklaard door een externe motivatie, met name de kosten en baten die 

vasthangen aan gedragingen. Een beleid gebaseerd op dit theoretisch perspectief ziet strengere 

straffen en een uitbreiding van handhavingsstrategieën als zinvolle reacties op regelovertredend 

gedrag. Een alternatief model stelt dat intrinsieke motivaties aan de grondslag liggen van 

normconform en coöperatief gedrag. Volgens deze normatieve benadering leven mensen de wet niet 

na uit angst om gestraft te worden, maar uit het geloof dat het strafrechtssysteem legitiem is.  

 

Een normatieve benadering heeft een aantal voordelen ten opzichte van een instrumentele 

benadering. Normconform en coöperatief gedrag gebaseerd op intrinsieke motivaties gaat gepaard 

met heel wat minder kosten, gevaar en afstandelijkheid, dan wanneer dit gedrag wordt 

afgedwongen. Wanneer mensen een interne verplichting voelen om de wet en de politie te 

gehoorzamen, is het niet nodig om normconform en coöperatief gedrag te beïnvloeden door middel 

van dreigingen met sancties, omdat ze dit gedrag vrijwillig gaan stellen. Deze vrijwillige publieke 

steun is dus bijzonder belangrijk voor de politie, simpelweg omdat het voor de politie onmogelijk is 

om overal tegelijk te zijn. Op die manier kan ze haar middelen richten op dat deel van de bevolking 

waarbij steun moeilijk te verkrijgen is. Bovendien wordt slechts een beperkte impact in onderzoek 

gevonden van het risico op sanctie op het gedrag van mensen ten aanzien van het 

strafrechtssysteem en houdt een instrumentele benadering geen rekening met persoonlijke, 

aangeboren neigingen die gerelateerd zijn aan delinquent gedrag, zoals lage zelfcontrole en morele 

attitudes.  
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De procedurele rechtvaardigheidstheorie kan gesitueerd worden binnen de grotere verzameling van 

theorieën over normatieve naleving van de wet. Dit tweedelig theoretisch raamwerk, gebaseerd op 

het werk van Tyler, stelt dat wanneer de politie op een rechtvaardige manier beslissingen neemt en 

de burgers met respect behandelt, ze haar legitimiteit kan versterken. Wanneer de burger de politie 

vervolgens als legitiem aanziet, zal dit de bereidheid van de burger bevorderen om mee te werken en 

kan dit op lange termijn zelfs normconform gedrag genereren. Jackson et al. (2012) breiden het 

procedurele rechtvaardigheidsmodel van Tyler uit door een bredere conceptualisering van 

legitimiteit te hanteren. Volgens deze auteurs wordt de legitimiteit van de politie niet alleen in stand 

gehouden door een vrijwillige gehoorzaamheid, maar tevens door de overtuiging dat de politie 

dezelfde waarden deelt en men zich moreel identificeert met de politie. 
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Hoofdstuk 2: Attitudes ten aanzien van de politie  

2.1.Inleiding 

Inzicht verwerven in attitudes ten aanzien van de politie is om verschillende redenen belangrijk. 

Feedback van burgers over de werking van de politie geeft mogelijkheden tot verbetering. Daarnaast 

zorgt de verspreiding en implementatie van een gemeenschapsgerichte politiezorg ervoor dat meer 

dan ooit belang wordt gehecht aan hoe de burger de politie evalueert (Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 

2006). Zoals we bovendien in hoofdstuk 1 hebben gezien, kan het vertrouwen in de politie en 

percepties over de legitimiteit van politie het verschil maken tussen een coöperatieve bevolking die 

de wet naleeft en een rebellerende bevolking die de neiging heeft om regels te overtreden. In dit 

hoofdstuk wordt vooreerst een omschrijving van het begrip attitude gegeven. Daarna wordt 

uitgelegd hoe attitudes met betrekking tot wettelijke instanties tot stand komen en welke 

belangrijke attitudes ten aanzien van de politie in de literatuur worden beschreven. 

2.2.Begripsomschrijving attitude 

Aangezien de doelstelling van het onderzoek bestaat uit het nagaan van de attitudes die jongeren 

hebben ten aanzien van de legitimiteit van politie, is een verduidelijking nodig voor het begrip 

attitudes. Een attitude kan gezien worden als de neiging om consistent in gunstige of ongunstige zin 

te reageren op een object, persoon, instantie of gebeurtenis. In tegenstelling tot het begrip opinie 

omvat de term attitude meer complexe oordelen, die evaluatief zijn en een zeker verband hebben 

met het stellen van gedrag (van der Pligt & de Vries, 1995). Het is vanwege de evaluatieve, complexe 

en gedrag beïnvloedende aard van dit begrip dat een voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van 

de term attitude.   

2.3.Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie 

Relaties tussen jongeren en politie worden in heel wat Westerse landen gekenmerkt door 

wantrouwen en conflicten. Jongeren komen veelvoudig in contact met de politie. Door het 

veelvoudig gebruik van de publieke ruimte door jongeren, wordt de aandacht van de politie vaak 

gevestigd op jongeren (Hinds, 2007). Daarnaast maken jongeren kans om betrokken te zijn in illegale 

activiteiten die illegaal zijn voor jongeren, maar niet voor volwassenen, zoals de consumptie van 

alcohol. De geviseerde aandacht van de politie voor jongeren kan leiden tot deze gespannen relaties 

tussen jongeren en politie (Murphy & Gaylor, 2010). Onderzoek naar de attitudes ten aanzien van de 

wet en wettelijke actoren beperkt zich voornamelijk tot volwassenen. Minder studies onderzochten 

de attitudes van jongeren ten aanzien van de wet en de politie (Hagan, 2005; Fagan & Tyler, 2005; 

Piquero, Fagan, Mulvey, Steinberg & Odgers, 2005; Carr, Napolitano & Keating, 2007; Hinds, 2007; 
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Murphy & Gaylor, 2010). In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3.) hebben we specifiek aandacht voor de rol 

van procedurele rechtvaardigheid in de attitudes van jongeren ten aanzien van de politie.  

 

De ontwikkeling van jongeren kan niet alleen belangrijk zijn voor het verklaren waarom jongeren de 

wet overtreden, maar ook voor het verklaren van het gedrag dat ze stellen ten aanzien van wettelijke 

actoren. Verschillende studies hebben zich daarom gericht op het wettelijk socialisatieproces bij 

jongeren (Fagan & Tyler, 2005). In vergelijking met oudere burgers, lijken jongeren negatiever te 

staan ten opzichte van de politie (Reisig & Giacomazzi, 1998; Bral, 2008). Attitudes ten aanzien van 

politie hangen dus nauw samen met leeftijd. Negatieve attitudes ten aanzien van politie die worden 

gevormd tijdens de jeugdjaren, blijven constant in latere jaren. Daarnaast blijken ze een negatieve 

invloed te hebben op normconformgedrag (Hinds, 2007). Bevindingen tonen aan dat vroege 

attitudes ten aanzien van wettelijke instanties en de wet eerder affectief van aard zijn en 

gekarakteriseerd zijn als idealistisch. Deze attitudes hebben een invloed op de attitudes die op latere 

leeftijd worden gevormd, die eerder cognitief en minder idealistisch van aard zijn. Elke fase in het 

socialisatieproces beïnvloedt dus meer complexe attitudes die worden gevormd in latere fases 

(Fagan & Tyler, 2005). 

2.4.Socialisatieproces 

Volgens Fagan en Tyler (2005) ligt een ontwikkelingsproces van wettelijke socialisatie aan de basis 

van normconform gedrag en coöperatief gedrag ten aanzien van wettelijke actoren. Dit is een proces 

dat zich voordoet in de jeugdjaren, waarbij jongeren sociale oriëntaties en morele waarden 

ontwikkelen ten aanzien van wettelijke instanties, die een invloed hebben op het gedrag dat men 

stelt op volwassen leeftijd ten aanzien van wettelijke actoren. Tijdens dit proces worden waarden 

geïnternaliseerd, percepties gevormd en attitudes ontwikkeld ten aanzien van wettelijke autoriteiten 

en de wet zelf. Sociale ervaringen die doorheen de jaren worden opgebouwd, liggen aan de 

grondslag hiervan (Tyler, 2006). Dit kunnen zowel directe als indirecte ervaringen met wettelijke 

instanties zijn (Reisig et al., 2011). Volgens dit ontwikkelingsperspectief zijn percepties en attitudes 

met betrekking tot de wet en wettelijke instanties, waaronder de gepercipieerde legitimiteit en 

cynisme ten aanzien van de wet, met andere woorden het resultaat van een socialisatieproces.  

 

Er is empirisch bewijs voor het argument dat subjectieve evaluaties van wettelijke actoren en de wet 

zelf een verband vertonen met een aantal gedragingen ten aanzien van wettelijke instanties, zoals de 

bereidheid om de politie te helpen met het bestrijden van criminaliteit (Reisig et al., 2007; Tyler & 

Fagan, 2008) en de bereidheid om de wet na te leven (Reisig et al., 2011). Onderzoek naar wettelijke 

socialisatie bij jongeren en volwassenen heeft drie dimensies geïdentificeerd die mogelijks een 
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invloed hebben op de totstandkoming of het in stand houden van delinquent gedrag bij 

adolescenten. Deze drie dimensies heten ‘institutional legitimacy’, ‘cynicism about the legal system’ 

en ‘moral ambiguity’ (Fagan & Tyler, 2005).  

 

De legitimiteit van de wet, autoriteiten en instituties verwijst naar een soort gepercipieerde 

verplichting om de regels en de beslissingen van wettelijke instituties en actoren te aanvaarden 

(Tyler & Huo, 2002; Sunshine & Tyler, 2003). In het wettelijk socialisatieproces worden ook attitudes 

ontwikkeld ten aanzien van de wet zelf, zoals de attitude dat het aanvaardbaar is om een wet te 

overtreden in sommige situaties. Dit domein staat bekend als ‘legal cynicism’ (Reisig et al., 2011). 

Van ‘moral disengagement’ tenslotte, is sprake wanneer men afstand doet van het interne controle 

systeem, dat bestaat uit morele waarden die immoreel gedrag tegenhouden (Fagan & Tyler, 2005). 

Buiten deze drie domeinen worden nog andere componenten van wettelijke socialisatie aangehaald, 

zoals vertrouwen in en morele kredietwaardigheid van instituties (Reisig et al., 2011). We beperken 

ons in deze masterproef tot de meest vernoemde domeinen van het wettelijk socialisatieproces, 

cynisme ten aanzien van de wet en institutionele legitimiteit.  

2.5.Cynisme ten aanzien van de wet 

De politie is de meest zichtbare actor van sociale controle in onze maatschappij en het meest 

prominent aanwezig in het strafrechtssysteem, die tevens de macht bezit om gedrag als juist of fout 

te bestempelen. Het misbruiken van deze macht kan ernstige gevolgen hebben voor publieke 

percepties over de morele autoriteit van de politie en daarmee ook voor percepties over de morele 

autoriteit van de wet om voor te schrijven welk gedrag aanvaardbaar is. Wanneer de politie handelt 

buiten de sociale normen, met andere woorden wanneer ze manifest op oneerlijke wijze handelt, 

kan dit leiden tot een sterk cynisme ten aanzien van de wet (Hough et al., 2010). Dit wordt aangeduid 

met de term ‘legal cynicism’. Dit cynisme reflecteert algemene waarden ten aanzien van de 

legitimiteit van de wet en sociale normen (Fagan & Tyler, 2005), waarbij de wet en de wettelijke 

actoren aanzien worden als illegitiem en ineffectief in het verzekeren van publieke veiligheid. 

Individuen die een hoog cynisme vertonen ten aanzien van de wet, zijn minder geneigd om deze na 

te leven (Kirk & Matsuda, 2011). 

 

In de literatuur wordt dit cynisme op twee manieren benaderd. De subculturele benadering ziet 

cynisme ten aanzien van de wet als het gevolg van de marginalisering van minderheden in 

achtergestelde buurten en tegelijkertijd als een soort copingmechanisme in een situatie waarbij de 

politie niet als legitiem wordt aanzien. Deze benadering koppelt cynisme niet los van tolerantie van 

criminaliteit. Een tweede, minder radicale, benadering ziet cynisme ten aanzien van de wet niet als 
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een volledige verwerping van de heersende waarden, maar eerder als een afzwakking van het 

bestaande waardensysteem (Carr et al., 2007). Sampson en Bartusch (1998) maken een duidelijk 

onderscheid tussen tolerantie van deviantie en criminaliteit en tolerantie van cynisme ten aanzien 

van de wet door te stellen dat mensen die negatief staan ten opzichte van de politie en de wet 

tegelijkertijd criminaliteit en deviantie niet als aanvaardbaar kunnen beschouwen. 

 

Sampson en Bartusch (1998) omschrijven cynisme ten aanzien van de wet als volgt: “Legal cynicism is 

the sense that laws or rules are not considered binding in the existential, present lives of respondents” 

en “ratification of acting in ways that are outside of laws and social norms” (Sampson & Bartusch, 

1998, p. 786). Deze auteurs spreken van een ‘anomie’ van de wet of een normloosheid, waardoor de 

regels van het rechtssysteem niet langer bindend zijn. Respondenten vinden gedragingen die niet 

overeenkomen met de wet of sociale normen, die bepalen welk gedrag passend is, aanvaardbaar. De 

traditionele opvatting van anomie volgens de theorie van Durkheim stelt dat regels van de 

dominante samenleving niet langer bindend zijn voor een gemeenschap of een subpopulatie in de 

samenleving. Volgens Sampson en Bartusch (1998) is cynisme ten aanzien van de wet te 

onderscheiden van een subculturele tolerantie ten aanzien van deviantie. In tegenstelling tot de 

klassieke opvatting van anomie, gaat het hier om oriëntaties ten aanzien van deviantie en de 

controle daarop die niet subcultureel van aard zijn en die daarenboven niet enkel zijn toe te wijzen 

aan individuele karakteristieken. Een belangrijke bron van variantie in deze oriëntaties ligt volgens 

deze auteurs daarentegen in de sociaal-ecologische structuur van buurten.  

2.6.Legitimiteit van politie 

In tegenstelling tot cynisme ten aanzien van de wet, verwijst legitimiteit naar de individuele 

perceptie dat een autoriteit rechtvaardig en geschikt is en daarom gewettigd is om gehoorzaamd te 

worden (Lee, Steinberg, Piquero & Knight, 2011). Een institutie kan als legitiem doorgaan wanneer ze 

aan bepaalde objectieve standaardcriteria voldoet, zoals het ontbreken van corruptie of het naleven 

van een verantwoordingsplicht. Veel belangrijker, en centraal in dit werk, is de gepercipieerde 

legitimiteit. Wordt een overheidsinstelling ook door het volk gezien als legitiem? In tegenstelling tot 

de eerste invulling van legitimiteit, zal een overheidsinstantie die als legitiem gepercipieerd wordt, 

op een vrijwillige publieke steun kunnen rekenen (Hough et al., 2010). Jackson et al. (2012) 

verwoorden dit als volgt: “Legitimacy is the right to rule and the recognition by the ruled of that 

right” (Jackson et al., 2012, p. 3). Legitimiteit omvat dus niet alleen het recht van een autoriteit om 

haar macht uit te oefenen, maar omvat tevens de erkenning van dat recht door het volk (Jackson et 

al., 2011). 

 



16 

 

Legitimiteit wordt volgens Sunshine en Tyler (2003) gedefinieerd als: “a property of an authority or 

institution that leads people to feel that the authority or institution is entitled to be deferred to and 

obeyed” (Sunshine & Tyler, 2003, p. 514). Het begrip legitimiteit omvat een gevoel verplicht te zijn 

om een autoriteit te gehoorzamen. De definitie van Sunshine en Tyler (2003) reflecteert een sociaal 

psychologische benadering van de legitimiteit van instellingen, waarbij burgers gaan gehoorzamen 

omwille van respect voor die instelling, eerder dan uit schrik voor de sancties die vasthangen aan 

ongehoorzaam gedrag. Volgens deze benadering is legitimiteit niet instrumenteel van aard, maar 

normatief van aard en dus gebaseerd op de oriëntatie van de sociale waarden van de bevolking naar 

de autoriteiten toe. Het is vooral de vrijwillige gehoorzaamheid, als kernnotie, die het begrip 

legitimiteit omvat (Maguire & Johnson, 2010). Een autoriteit kan de percepties van de bevolking over 

de legitimiteit ervan en het gevoel verplicht te zijn om deze te gehoorzamen, versterken door middel 

van vrijwillige gehoorzaamheid (Tyler & Huo, 2002). Door deze vrijwillige gehoorzaamheid heeft een 

politiestrategie, gebaseerd op het verhogen van de legitimiteit van de politie, een enorm voordeel. 

Op die manier kan de politie de orde handhaven met een minimum aan vereiste middelen. 

Aangezien intrinsieke motivaties aan de grondslag liggen van vrijwillige medewerking en 

gehoorzaamheid, zijn deze niet afhankelijk van de effectiviteit van de politie in het verzekeren van 

het gewenste normconform gedrag door middel van sancties. Dit maakt vrijwillige medewerking 

betrouwbaarder dan medewerking gebaseerd op instrumentele motivaties, omdat medewerking 

wordt verleend, ongeacht in welke situatie of omstandigheden de politie dit vraagt (Tyler, 2004). 

 

Nationale surveys maken vaak gebruik van een vertrouwensindex om legitimiteit te meten. Deze 

index vraagt naar de mate waarin de burger vertrouwen heeft in een institutionele instelling en 

specifiek met betrekking tot de politie, in welke mate de burger vertrouwen heeft in de capaciteit 

van de politie om de burger te beschermen tegen criminaliteit en of ze hun werk goed doen (Tyler 

2011). In de wetenschappelijke literatuur worden doorgaans twee indicatoren van legitimiteit 

aangehaald: vertrouwen in een instelling en een gepercipieerde verplichting om deze instelling te 

gehoorzamen (Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 2004; Reisig et al., 2007). De eerste indicator verwijst 

naar de overtuiging dat politieagenten vertrouwenswaardig en eerlijk zijn en rekening houden met 

het welzijn van de burger. De tweede indicator heeft betrekking op de overtuiging dat men verplicht 

is om de beslissingen en bevelen van de politie te aanvaarden (Tyler, 2011). Recent hebben andere 

auteurs, zoals Hough et al. (2010) en Jackson et al. (2012), een bredere conceptualisering van 

legitimiteit gehanteerd. Hough et al. (2010) baseren zich op het werk van Beetham (1991) om te 

stellen dat legitimiteit nog een dimensie omvat. Een instelling wordt eveneens als legitiem 

beschouwd wanneer ze dezelfde waarden deelt als de burger. Dit noemt Beetham ‘moral alignment’. 

De legitimiteit van een instelling wordt verleend door de burger. Of de politie legitiem is, moet 
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volgens Beetham (1991) dus afhangen van de manier waarop de burger de waarden van de politie 

evalueert. Dit vereist volgens Hough et al. (2010) niet dat politieagenten moralisten dienen te zijn, 

maar zorgt er wel voor dat de politie haar werk dient uit te oefenen op een manier waarmee de 

burger het eens kan zijn.   

2.7.Vertrouwen in politie  

In het begin van de 21ste eeuw zijn de meeste Westerse landen gestart met het opzetten van 

opinieonderzoek om een zicht te krijgen op de attitudes ten aanzien van het strafrechtssysteem. 

Recent hebben ook veel landen aandacht voor het vertrouwen van de burger in het rechtssysteem 

en de meting ervan (Roberts & Hough, 2005). Volgens Tyler moeten politiestrategieën gericht zijn op 

winnen van het vertrouwen van het volk om zo ook als legitiem te worden aanzien door het volk 

(Hough et al., 2011). Het vertrouwen van de burger in overheidsinstellingen is nauw verbonden met 

de legitimiteit die deze instellingen genieten. Een toename van het vertrouwen in een instelling gaat 

gepaard met een toename van de legitimiteit van een instelling en omgekeerd (Van Damme, 

Pauwels, Pleysier & Van de Velde, 2010). Volgens Stoutland (2001) kan een coöperatieve relatie 

tussen de politie en burger verzekerd worden door het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van 

de contacten die plaatsvinden tussen beiden of door het ontwikkelen van een relatie die gebaseerd is 

op een hoge mate van vertrouwen. 

 

Kan vertrouwen gezien worden als een toetssteen van een democratie? Is het zo dat wanneer het 

vertrouwen onder een kritisch niveau daalt, dit nefaste gevolgen heeft voor de democratie? Pleysier, 

Pauwels en Van Damme (2010) gaven een antwoord op deze vraag. Volgens deze auteurs is 

vertrouwen niet zonder meer een toetssteen in de letterlijke betekenis van het woord. Een gezond 

democratisch systeem vereist eerder een balans tussen vertrouwen en een gezonde dosis 

geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Het bewaken van dit evenwicht is voor de overheid en haar 

instellingen in een laatmoderne samenleving, gekenmerkt door onzekerheid, allerminst een 

makkelijke opgave. Andere vragen die gesteld kunnen worden zijn: wat is vertrouwen en kan dit 

begrip gemeten worden aan de hand van single-item vragen? Er kunnen drie types van vertrouwen 

worden onderscheiden (Jackson et al., 2011). Het eerste is de psychologische neiging om de meeste 

mensen te vertrouwen. Dit kan gezien worden als een gegeneraliseerde vorm van vertrouwen. Het 

tweede type vertrouwen is specifiek en verwijst naar vertrouwen in bepaalde groepen en wordt 

bepaald door sociale categorieën en stereotypes. Het derde type is het strategisch vertrouwen. Dit 

soort vertrouwen verwijst naar de overtuiging dat significante anderen de juiste motieven en 

intenties hebben en competent zijn. We gebruiken hier de definitie van vertrouwen in de politie 

volgens het derde type: ‘The belief that the police have the right intentions towards citizens and are 
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competent to act in specific ways in specific situations’ (Jackson et al., 2011, p. 270). Deze opvatting 

zien we terug in het werk van Tyler over ‘motive-based trust’. Of de burger vertrouwen heeft in de 

politie of niet, is afhankelijk van de motivaties van de politie, waarbij centraal staat in welke mate 

deze motivaties dezelfde zijn als die van de bevolking (Tyler & Huo, 2002; Sunshine & Tyler, 2003; 

Tyler, 2006). 

 

Klassieke survey vragen zoals ‘Vind je dat de politie haar werk goed doet?’ zijn gericht op het meten 

van het globale vertrouwen van de burger in de politie. Deze klassieke metingen worden door 

verschillende wetenschappers verlaten en ingeruild voor een multidimensionale opvatting van 

vertrouwen. Newton (2001) stelt dat er niet zoiets als een gegeneraliseerd vertrouwen bestaat. Er 

bestaan daarentegen verschillende vormen van vertrouwen, die variëren volgens verschillende types 

van personen en volgens verschillende redenen (Van de Velde & Pauwels, 2010). Volgens Jackson en 

Bradford (2010) omvat vertrouwen veel meer dan enge visies over de effectiviteit en efficiëntie van 

de politie. Vertrouwen in de politie omvat bovendien evaluaties over hoe de politie mensen 

behandelt en of ze begrip heeft voor de noden van de lokale gemeenschap. Een 

vertrouwenswaardige politie wordt door het publiek gezien als effectief en rechtvaardig, deelt 

dezelfde waarden en toont een grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Deze 

conceptualisatie van vertrouwen wordt voorgesteld door figuur 2.  

 

Figuur 2: Trust and confidence in the police (bron: Jackson & Bradford, 2010) 

 

 

 

 

 

 

2.8.Vertrouwen in politie in België 

Belgen lijken meer vertrouwen te hebben in politie dan in justitie (Van Damme et al., 2010). Toch is 

dit niet altijd het geval geweest. Denk maar aan het Heizeldrama, de Bende van Nijvel en de zaak 

Dutroux in de jaren ’80 en ’90 (Bruggeman, 2010). Sommigen spraken toen van een ware 

‘vertrouwenscrisis’ (Van Damme & Pauwels, 2011). Deze periode betekende de start van een 

academische reflectie over het vertrouwen in het strafrechtssysteem en over de nood aan het 

ontwikkelen van instrumenten om de publieke opinie te meten (Parmentier & Vervaeke, 2011). 

Hoewel het vertrouwen in institutionele instellingen aan bod kwam in een reeks Belgische 
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publicaties, zijn er maar weinig die specifiek aandacht hebben voor het vertrouwen van de burger in 

politie (Van Damme et al., 2010). Sinds 1996 wordt via een face to face survey gepeild naar het 

vertrouwen in justitie en politie bij Vlamingen. Dit is de jaarlijkse SCV-survey van de Studiedienst van 

de Vlaamse regering (Bral, 2008), een barometer die de sociaal-culturele veranderingen nagaat bij 

Vlamingen (Pauwels & Pleysier, 2009). Uit deze cijfers lijkt dat de vertrouwenscrisis in Vlaanderen is 

afgenomen. Dit geldt voor alle maatschappelijke instellingen, waaronder justitie en politie (Bral, 

2008).  

 

Recenter onderzochten Van Damme en Pauwels (2011) eveneens het (gebrek aan) vertrouwen van 

de Vlaming voor een aantal maatschappelijke instellingen, gebaseerd op het databestand van ‘the 

Social Cohesion Indicators in Flanders Survey’ (SCIF)1 van 2009 en kwamen tot de bevinding dat na de 

administratieve diensten van de gemeente, de politie de minst gewantrouwde instelling in 

Vlaanderen is. Vlamingen hebben bovendien meer vertrouwen in politie, dan in justitie. Dit wordt 

bevestigd door ander onderzoek (Van de Velde & Pauwels, 2010). Een mogelijke verklaring hiervoor 

kan zijn dat de politie zichtbaarder aanwezig is in het straatbeeld en zo een grotere vertrouwdheid 

geniet bij de burger (Van Damme et al., 2010). Vergelijkend onderzoek tussen een aantal Europese 

landen geven de positie van België aan op het vlak van vertrouwen in politie. Op basis van data uit de 

European Social Survey (ESS)2 van 2008 vonden Van Damme et al. (2010) dat België de twaalfde 

plaats inneemt tussen vijftien Europese landen, wat het vertrouwen in politie betreft.  

2.9.Europese indicatoren van legitimiteit en vertrouwen 

Het procedurele rechtvaardigheidsmodel werd vooral in Engelstalige landen getoetst, waar een 

common-law-systeem heerst, zoals in het Verenigd-Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hough et al. 

(2010) stelden zich daarom terecht de vraag of het procedurele rechtvaardigheidsmodel ook in 

andere contexten geldt, zoals in continentaal Europa. Om te kijken hoe vertrouwen, legitimiteit, 

medewerking en het naleven van de wet varieert tussen lidstaten van de Europese Unie, is er nood 

aan valide en betrouwbare indicatoren, die gebaseerd zijn op een uitvoerig uitgewerkt conceptueel 

model. Zulke indicatoren werden ontwikkeld in het EURO-JUSTIS project3 en de belangrijkste items 

                                                             
1 Deze survey verzamelt informatie over de sociale cohesie in de Vlaamse gemeenten waarbij een 
representatief deel van de Vlaamse bevolking wordt bevraagd via een face to face vragenlijst (Van Damme & 
Pauwels, 2011). 
2  De ESS is een internationale cross-sectionele enquête die tweejaarlijks wordt afgenomen in meer dan twintig 
Europese landen via face to face interviews en bevat vragen met betrekking tot immigratie, burgerschap en 
sociale en politieke thema’s (Van de Velde & Pauwels, 2010). 
3 Meer informatie over het EURO-JUSTIS project is terug te vinden op de volgende website: 
http://www.eurojustis.eu/ 

http://www.eurojustis.eu/
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werden empirisch getoetst in ronde vijf van de ESS4, de module over vertrouwen in justitie (Jackon et 

al., 2011). Het EURO-JUSTIS project is een internationale werkgroep, opgericht door de Europese 

commissie en heeft als opdracht nieuwe vragen te ontwikkelen die betrekking hebben op het meten 

van vertrouwen, voornamelijk van toepassing op politie en justitie (Van Damme et al., 2010). De 

EURO-JUSTIS survey bevat vragen met betrekking tot publieke percepties over rechtvaardigheid, 

effectiviteit, contacten met politie, bereidheid tot medewerking, kennis over het strafrechtssysteem 

en gepercipieerde legitimiteit (Sato & Hough, 2011). 

 

Beide projecten zijn sterk gebaseerd op de procedurele rechtvaardigheidstheorie en hebben de 

bedoeling om de procedurele rechtvaardigheidsideeën cross-sectioneel te testen in Europa. Ze 

onderzoeken het belang van legitimiteit, in vergelijking met items zoals effectiviteit, voor de 

bereidheid om samen te werken met de politie en het naleven van de wet (Tyler, 2011). Eén van de 

belangrijkste hypotheses die werd getoetst, is dat vertrouwen in justitie en politie tot gevolg heeft 

dat mensen de wet naleven. Deze analyse zou het mogelijk moeten maken om na te gaan of de 

relaties die in Noord-Amerika en in het Verenigd-Koninkrijk werden gevonden, tussen vertrouwen, 

percepties over legitimiteit, medewerking en naleving van de wet, cultuurgebonden ofwel universeel 

zijn (Hough et al., 2011). Het eindresultaat is niet alleen de ontwikkeling van een set van vragen die 

peilen naar vertrouwen en legitimiteit. Deze vragen werden ook opgenomen in een grootschalige 

sociale survey van hoge kwaliteit, die werd afgenomen in minstens 28 Europese landen (Sato & 

Hough, 2011). De resultaten van de vijfde ronde van de ESS tonen een variatie in het vertrouwen en 

legitimiteit van wettelijke instellingen tussen de Europese landen. Toch zijn er enkele algemene 

trends die opvallen. Over het algemeen lijken Noord-Europese landen politie en justitie als legitiem 

te percipiëren en lijken ze meer vertrouwen te hebben in de wettelijke instellingen van hun land, dan 

Oost-Europese en Zuid-Europese landen. De resultaten van de analyse van de ESS suggereren 

bovendien dat procedurele rechtvaardigheid een belangrijke voorwaarde is voor een effectieve 

werking van de wettelijke instellingen (Jackson et al., 2011). 

2.10.Besluit 

Een attitude bevat complexe oordelen, die evaluatief zijn en een zeker verband hebben met het 

stellen van gedrag. Vanuit een ontwikkelingsperspectief worden attitudes ten aanzien van wettelijke 

instanties en de wet zelf ontwikkeld door middel van een wettelijk socialisatieproces waarbij directe 

en indirecte ervaringen met wettelijke actoren aan de basis liggen. Dit ontwikkelingsproces start in 

                                                             
4 Data en documentatie over ronde vijf van de ESS zijn terug te vinden op de website van de ESS: 
http://www.europeansocialsurvey.org/ 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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de adolescentie en heeft een invloed op latere attitudes. Jongeren komen veelvoudig in contact met 

de politie. Uit onderzoek blijkt dat jongeren negatiever staan ten opzichte van de politie dan 

volwassenen. Bovendien blijven negatieve attitudes ten aanzien van de politie, die in de adolescentie 

werden gevormd, constant in latere jaren en hebben ze een negatieve invloed op normconform 

gedrag. Daarom is het belangrijk om ook de attitudes van jongeren ten aanzien van de politie mee te 

nemen in dit soort onderzoek.  

 

Twee belangrijke domeinen van het wettelijke socialisatieproces en twee belangrijke componenten 

van individuele attitudes ten aanzien van de politie en de wet zijn institutionele legitimiteit en 

cynisme ten aanzien van de wet. De politie is de meest zichtbare actor van sociale controle en het 

meest prominent aanwezig in ons rechtssysteem. Wanneer de politie buiten de sociale normen 

handelt of wanneer de politie manifest op een oneerlijke wijze handelt, kan dit bij de burger leiden 

tot een sterk cynisme ten aanzien van de wet. Cynisme ten aanzien van de wet wordt omschreven als 

een anomie van de wet of een normloosheid, waardoor de regels van het rechtssysteem niet langer 

bindend zijn voor individuen. In tegenstelling tot cynisme ten aanzien van de wet, verwijst legitimiteit 

naar de individuele perceptie dat een autoriteit rechtvaardig en geschikt is en daarom gewettigd is 

om gehoorzaamd te worden. Belangrijk is dat legitimiteit niet alleen het recht omvat van een 

autoriteit om haar macht uit te oefenen, maar omvat tevens de erkenning van dat recht door het 

volk. In de wetenschappelijke literatuur worden doorgaans twee indicatoren aangehaald om 

legitimiteit te meten: vertrouwen in een instelling en het gevoel verplicht te zijn om te gehoorzamen. 

Recenter wordt nog een derde dimensie onderscheiden: de mate waarin burgers dezelfde waarden 

delen met een instelling. Een politiestrategie, gebaseerd op het verhogen van de legitimiteit van de 

politie, biedt het voordeel dat ze vrijwillige gehoorzaamheid genereert. 

 

Het vertrouwen van de burger in overheidsinstellingen is nauw verbonden met de legitimiteit die 

deze instellingen genieten. Een coöperatieve relatie tussen de burger en politie kan verzekerd 

worden door het ontwikkelen van een relatie die gebaseerd is op een hoge mate van vertrouwen. Uit 

onderzoek naar het vertrouwen van de Belg in overheidsinstellingen, blijkt dat Belgen meer 

vertrouwen hebben in politie, dan in justitie. Om te kijken naar hoe vertrouwen, legitimiteit, 

medewerking en het naleven van de wet variëren tussen lidstaten van de Europese Unie, werden 

valide en betrouwbare indicatoren ontwikkeld in het EURO-JUSTIS project en werden de 

belangrijkste items empirisch getoetst in de vijfde ronde van de ESS. Beide projecten zijn sterk 

gebaseerd op de procedurele rechtvaardigheidstheorie. De resultaten van de analyse van de ESS 

suggereren dat procedurele rechtvaardigheid een belangrijke voorwaarde is voor een effectieve 

werking van wettelijke instellingen. 
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Hoofdstuk 3: Determinanten 

3.1.Inleiding 

Gezien het belang van normconform gedrag en medewerking voor de effectiviteit van instituties, is 

het aangewezen om na te gaan welke factoren een rol spelen in de totstandkoming van dit gedrag. 

Daarvoor kijken we naar de factoren, die volgens de literatuur een invloed hebben op de attitudes 

ten aanzien van wettelijke instanties, meer bepaald de politie en het gedrag dat men stelt ten 

opzichte van wettelijke instanties, meer bepaald de bereidheid om samen te werken met de politie 

en het naleven van de wet. We hebben aandacht voor de volgende determinanten: individueel-

demografische kenmerken, procedurele rechtvaardigheid, effectiviteit, persoonlijke moraliteit, risico 

op sanctie en persoonlijk contact met politie.  

3.2.Individueel-demografische kenmerken 

Wetenschappers hebben reeds getracht om inzicht te verwerven in de factoren, die individuele 

verschillen in attitudes ten aanzien van de politie verklaren.  Verschillen werden onder andere 

gezocht in individueel-demografische kenmerken. Een aantal individueel-demografische factoren, 

zoals geslacht, leeftijd, etniciteit en sociaaleconomische status blijken een impact te hebben op hoe 

de politie geëvalueerd wordt. Voor de relatie tussen geslacht en attitudes ten aanzien van de politie 

werd weinig bewijs gevonden, ondanks het feit dat mannen eerder in contact komen met politie, 

zowel in de hoedanigheid van slachtoffer als dader dan vrouwen (Skogan, 2006). Wat de individueel-

demografische factor leeftijd betreft, is gebleken dat deze een belangrijke determinant is van hoe 

mensen ten aanzien van de politie staan. Jongere en oudere personen vertonen differentiaties in 

attitudes ten aanzien van de politie. Jongeren evalueren de politie doorgaans negatiever dan 

volwassenen (Reisig & Giacomazzi, 1998; Carr et al., 2007; Bral, 2008). Eén oorzaak wordt hiervoor 

regelmatig aangehaald. Zo zouden jongeren vaker in contact komen met de politie, omdat ze een 

hogere kans hebben om slachtoffer te worden van geweldscriminaliteit en om te worden 

tegengehouden of te worden gearresteerd door de politie. Deze negatieve contacten resulteren op 

hun beurt in negatieve evaluaties van de politie (Skogan, 2006; Murphy, 2009).  

 

Sociaaleconomische status blijkt ook samen te hangen met een positieve of negatieve beoordeling 

van politie, maar eerder in combinatie met andere factoren, waaronder ervaring met politie (Weitzer 

& Tuch, 2002) en etniciteit (Skogan, 2006). Naar de relatie tussen etniciteit en attitudes ten aanzien 

van de politie werd ook reeds heel wat onderzoek verricht. Uit bevindingen van internationale 

studies blijkt dat etnische minderheden de politie over het algemeen minder gunstig beoordelen dan 

autochtonen (Taylor, 2001; Hagan, 2005; O’Connor, 2008). Spanningen in de relatie tussen etnische 
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minderheden en politie wordt vaak geweten aan etnische profilering. Etnische profilering verwijst 

naar situaties waarbij wettelijke autoriteiten zich, deels of geheel, laten leiden door de etniciteit van 

een persoon. Dit wordt soms ook als oorzaak aangehaald voor het feit dat etnische minderheden de 

politie minder gunstig evalueren en een gebrek aan vertrouwen en bereidwilligheid om mee te 

werken vertonen. Ongeacht of er objectief sprake is van etnische profilering, kan de subjectieve 

beleving van etnisch geprofileerd te worden een verklaring bieden waarom etnische minderheden 

minder gunstige attitudes vertonen ten aanzien van de politie (Weitzer & Tuch, 2002; Tyler & 

Wakslak, 2004). Deze subjectieve beleving hangt dus nauw samen met de persoonlijke ervaring die 

etnische minderheden hebben met de politie. Ondanks de verschillen in attitudes ten aanzien van de 

politie tussen autochtonen en etnische minderheden, verschillen de psychologische redenen die 

hieraan de grondslag liggen, volgens Sunshine en Tyler (2003) niet. Ongeacht de afkomst, zullen 

burgers samen werken met de politie wanneer ze de politie als legitiem aanzien. De gepercipieerde 

legitimiteit hangt vervolgens af van de mate waarin de politie haar macht op een rechtvaardige 

manier uitoefent. 

 

Uit dit overzicht kan opgemaakt worden dat individueel-demografische kenmerken daadwerkelijk 

een verband vertonen met hoe de politie geëvalueerd wordt. Wanneer het evenwel specifiek om 

onderzoek gaat naar het process-based model, tonen sommige studies een ander resultaat. Wanneer 

het effect van gepercipieerde legitimiteit, prestaties of procedurele rechtvaardigheid wordt 

onderzocht op de mate van tevredenheid over de politie, blijken individueel-demografische 

kenmerken een minder belangrijke rol te spelen (Tyler & Huo, 2002; Tyler, 2006). Ook de volgende 

bedenking moet gemaakt worden. Hoewel individueel-demografische kenmerken inzicht kunnen 

verschaffen in wie positief of negatief ten aanzien van de politie staat, stelt Wells (2007), geven ze 

nog geen verklaring waarom deze verschillen er zijn. Volgens Wells (2007) kunnen 

omgevingsfactoren een betere verklaring geven waarom er individuele verschillen in attitudes ten 

aanzien van de politie bestaan. Eerdere studies hebben reeds het belang van de omgeving 

aangetoond door attitudes ten aanzien van de politie te onderzoeken in buurten met een hoge 

criminaliteitsgraad of arme stadswijken (Sampson & Bartusch, 1998; Reisig & Parks, 2000; Stoutland, 

2001; Carr et al., 2007). Sampson en Bartusch (1998) vonden bijvoorbeeld dat het feit dat men uit 

een benadeelde buurt komt, een belangrijke determinant is voor de mate waarin individuen cynisch 

staan ten opzichte van de wet, alsook voor individuele verschillen in de mate waarin men tevreden is 

over de politiediensten. Ook Reisig & Parks (2000) vonden op basis van interviews met inwoners van 

Indiana en Florida dat percepties over de omgeving en werkelijke gegevens over de omgeving, zoals 

armoedegraad en moordcijfers, significante voorspellers waren voor het vertrouwen in de politie. 



24 

 

3.3.Procedurele rechtvaardigheid 

Uit voorgaand hoofdstuk kan opgemaakt worden dat percepties over de legitimiteit van de politie 

een belangrijke rol kunnen spelen in de mate waarin burgers bereid zijn om hun medewerking te 

verlenen aan de politie en bereid zijn om de wet na te leven. Daarom kan ook de volgende vraag 

gesteld worden: welke factoren hebben een invloed op deze percepties? Kunnen politieagenten 

bijvoorbeeld door het gedrag dat ze stellen in dagelijks contact met de bevolking een invloed 

uitoefenen op de mate waarin ze legitiem worden bevonden? In tegenstelling tot het deel contacten, 

dat later aan bod komt, gaat het hier niet om persoonlijke contacten, maar om het gedrag dat de 

politie in het algemeen stelt.  

 

De volgende definitie van procedurele rechtvaardigheid, aangereikt door Tyler (2006), wordt in deze 

masterproef gebruikt (De besluitvormer is in dit geval een politieambtenaar.): “Procedural justice 

concerns the perceived fairness of the procedures involved in decision- making and the perceived 

treatment one receives from a decision-maker” (Murphy, 2009, p. 161). Tyler (2004) haalt een aantal 

kernelementen aan die bepalen waarom mensen oordelen dat gehanteerde procedures eerlijk 

verlopen. Een eerste element betreft de participatie van de burger in het beslissingsproces. De 

participatie van de burger vereist geen controle over de uitkomst van een beslissing. Voor de burger 

is het al voldoende om te weten dat zijn inspraak in overweging wordt gebracht in de besluitvorming. 

De neutraliteit van de besluitvorming is een tweede element. Neutraliteit veronderstelt dat 

beslissingen onpartijdig worden genomen en dus niet gebaseerd zijn op persoonlijke visies. 

Procedures worden daarnaast als eerlijker ervaren wanneer mensen vertrouwen hebben in de 

motivaties van degenen die de beslissing nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het welzijn 

van de bevolking als motivatie van een beslissing wordt vooropgesteld. Het laatste element dat 

bepaalt waarom procedures als eerlijk worden gezien staat eigenlijk los van de kwaliteit van de 

besluitvorming en slaat op de wijze waarop mensen worden behandeld door een instantie. Wanneer 

mensen het gevoel hebben dat ze met respect worden behandeld en dat hun rechten worden 

erkend, zorgt dat ervoor dat een procedure als eerlijk wordt ervaren. 

 

In 1975 argumenteerden Thibaut en Walker dat de tevredenheid van procespartijen over een 

beslissing van de rechter onafhankelijk zou beïnvloed worden door hun evaluatie van de 

rechtvaardigheid waarmee die beslissing tot stand kwam. De resultaten van hun onderzoek 

ondersteunden dit argument (Tyler, 1988). Thibaut en Walker vonden dat procedures waarbij 

procespartijen de mogelijkheid werd geboden om hun argumenten uiteen te zetten rechtvaardiger 

werden bevonden, dan procedures waarbij deze mogelijkheid niet werd geboden (Lind, Tyler & Huo, 

1997). Sinds de eerste studie naar procedurele rechtvaardigheid werd gevoerd door Thibaut en 
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Walker (1975), heeft heel wat navolgend onderzoek het belang ervan aangetoond voor de wettelijke 

instellingen van een land (Tyler & Huo, 2002; Sunshine & Tyler, 2003; Reisig et al., 2007; Hinds, 2007; 

Murphy, 2009; Jackson et al., 2012). Wanneer wettelijke instanties procedureel rechtvaardig 

handelen, zijn burgers meer bereid om beslissingen te aanvaarden en mee te werken met de 

wettelijke instanties. Verschillende types van autoriteiten werden opgenomen in dit soort 

onderzoek, waaronder rechters, politieke leiders, managers en ook politieagenten (Tyler, 2004). Tyler 

en Huo (2002) vonden twee factoren die de bereidheid om beslissingen te aanvaarden van de politie 

beïnvloeden: de mate waarin beslissingen als eerlijk en gunstig worden gezien en de mate waarin de 

politie als een legitieme instelling wordt aanzien. Mensen kunnen beslissingen van de politie 

aanvaarden, omdat de beslissingen gunstig of eerlijk zijn of omdat de politie, wanneer ze in contact 

komt met de bevolking, zich op correcte wijze gedraagt. Mensen laten zich, wanneer ze een 

beslissing van de politie al dan niet aanvaarden, met andere woorden leiden door evaluaties van 

procedurele rechtvaardigheid. Tyler en Huo (2002) vonden bovendien, na het bevragen van 804 

inwoners van Chicago, dat wanneer mensen de politie als legitiem beschouwen, ze meer aangaven 

de wet na te leven in hun dagelijkse leven.  

 

Bovendien tonen bevindingen consistent aan dat de bereidheid om samen te werken met de politie 

minder afhangt van instrumentele factoren, zoals het risico op sanctie en de effectiviteit van de 

politie in het bestrijden van criminaliteit en meer van de gepercipieerde rechtvaardigheid en 

kwaliteit van de manier waarop de politie mensen behandelt (Murphy & Cherney, 2010). Zo vond 

Tyler reeds in een baanbrekende studie in 1990, gebaseerd op data van inwoners uit Chicago, dat de 

tevredenheid van mensen over de politie niet in de eerste plaats afhing van de uitkomst van een 

persoonlijk contact met de politie. Belangrijker was of de politie hen de mogelijkheid gaf tot inspraak 

en de manier waarop ze werden behandeld door de politie (Tyler, 2006).  Slechts weinig studies 

komen tot de bevinding dat wanneer mensen de politie evalueren, ze zich in de eerste plaats laten 

leiden door instrumentele factoren. In tegenstelling tot de meeste studies (Tyler & Huo, 2002; 

Sunshine & Tyler, 2003; Reisig et al., 2007; Jackson et al., 2012) vonden Hinds en Murphy (2007) dat 

instrumentele factoren een belangrijkere rol spelen in evaluaties van politie, dan procedurele 

rechtvaardigheid.  

 

Heel wat onderzoek heeft het belang van procedurele rechtvaardigheid aangetoond voor de 

bereidheid om samen te werken met de politie. Slechts een aantal studies hadden hierbij aandacht 

voor de attitudes van jongeren ten aanzien van de politie (Piquero et al., 2005; Fagan & Tyler, 2005; 

Hinds, 2007; Murphy & Gaylor, 2010). Is procedurele rechtvaardigheid ook een belangrijke 

determinant voor de mate waarin jongeren de politie als legitiem aanzien en bereid zijn om samen te 
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werken met de politie? De studie van Piquero et al. (2005) is heel belangrijk omdat dit de eerste 

studie was die aantoonde dat normatieve factoren ook belangrijk zijn bij jongeren in het vormen van 

attitudes ten aanzien van het strafrechtsysteem en diens actoren. Uit de resultaten van deze studie 

bleek dat percepties bij jongeren over de procedurele rechtvaardigheid van de politie positief 

samenhangen met een lage mate aan cynisme ten aanzien van de wet en een hoge gepercipieerde 

legitimiteit van de politie. Ook Hinds (2007) kwam tot de bevinding dat jongeren, die vonden dat de 

politie procedureel rechtvaardig was, tijdens hun contact met politie ook positievere attitudes 

hadden over de relatie tussen jongeren en politie, over de werking van de politie en percipieerden de 

politie als legitiem. Recenter vonden Murphy en Gaylor (2010) bovendien dat percepties over de 

procedurele rechtvaardigheid van de politie bij jongeren een effect heeft op de medewerking van 

jongeren met politie, gemedieerd door percepties over legitimiteit. 

 

Hoewel onderzoek aantoont dat percepties over de procedurele rechtvaardigheid een belangrijke 

invloed heeft op hoe burgers de politie evalueren, haalt Tyler (2004) aan dat procedurele 

rechtvaardigheid niet altijd even belangrijk is. De effecten van process-variabelen, waaronder 

procedurele rechtvaardigheid, kunnen samen met andere factoren variëren. Een variabele die 

mogelijks bepaalt of procedurele rechtvaardigheid een invloed heeft, is de aard van het persoonlijk 

contact tussen de burger en de politie (zie paragraaf 3.7.). Murphy (2009) onderzocht de variatie van 

het effect van procedurele rechtvaardigheid naargelang het type van persoonlijk contact tussen 

burger en politie. Daarbij vond ze dat procedurele rechtvaardigheid een belangrijkere rol speelde 

wanneer het ging om een contact, waarbij het initiatief bij de politie lag, dan wanneer het ging om 

een contact waarbij de burger het contact in gang zette. Het is natuurlijk evident dat niet alle burgers 

persoonlijk in contact komen met de politie. Daarom is het even belangrijk om de algemene 

percepties van de bevolking over de politie te kennen. 

3.4. Effectiviteit 

Zoals eerder vermeld, worden in klassieke metingen van het vertrouwen van de burger in politie 

single-item vragen gehanteerd die peilen naar de percepties over de effectiviteit van de politie (zie 

hoofdstuk 2, paragraaf 2.6.). Meer complexe modellen meten meerdere dimensies van vertrouwen 

in politie. Deze dimensies zijn effectiviteit (dit is de bekwaamheid van de politie), procedurele 

rechtvaardigheid (o.a. of de politie de burger met respect behandelt) en betrokkenheid in de 

gemeenschap (dit verwijst naar de mate waarin de politie dezelfde waarden heeft als de burger) 

(Jackson & Bradford, 2010). Tyler heeft reeds aangetoond dat publieke percepties over de 

rechtvaardigheid van de beslissingen en de manier waarop de politie omgaat met de burger in de 

Verenigde Staten belangrijker zijn in het vormen van legitimiteit, dan percepties over de effectiviteit 
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van de politie (Tyler & Huo, 2002). Een belangrijk onderscheid tussen percepties over de procedurele 

rechtvaardigheid en de effectiviteit van de politie is dat personen zich ofwel laten leiden door 

evaluaties van de gehanteerde procedure van de politie, ofwel door evaluaties van uitkomsten 

(Hough et al., 2010). 

3.5.Persoonlijke moraliteit 

Wikström en Svensson (2010) argumenteren dat er nood is aan meer inzicht in de causale processen 

die eigenschappen van individuen en hun omgeving linken aan criminaliteit. Dit probleem wordt 

volgens hen aangepakt in de Situationale Actie Theorie (SAT). Volgens de SAT is delinquent gedrag 

het resultaat van hoe individuen alternatieve gedragingen percipiëren en hoe ze keuzes maken in 

verschillende situaties. Deze theorie stelt dat als een individu criminaliteit niet als een alternatief ziet, 

het individu ook niet de keuze moet maken of hij dit gedrag gaat stellen. Of een individu criminaliteit 

als alternatief ziet en dat alternatief kiest, hangt uiteindelijk af van hun persoonlijke neiging tot 

criminaliteit. Twee elementen die de persoonlijke neiging tot crimineel gedrag beïnvloeden, zijn 

zelfcontrole en moraliteit (Svensson, Pauwels & Weerman, 2010). Individuen die vasthouden aan 

morele regels (regels die stellen welk gedrag gepast is, afhankelijk van de situatie) en gewoonten 

(automatische reacties gebaseerd op morele regels) die overeenstemmen met de wet, zullen minder 

geneigd zijn tot criminaliteit. Terwijl individuen wiens moraliteit in conflict is met de wet, meer 

geneigd zullen zijn tot het plegen van criminaliteit (Wikström & Svensson, 2010).  

 
Moraliteit blijkt vaak een meerwaarde te bieden in onderzoek naar delinquent gedrag. In recent 

onderzoek van Svensson, Pauwels & Weerman (2010) wordt de hypothese bevestigd die stelt dat het 

effect van zelfcontrole op delinquent gedrag wordt beïnvloed door de moraliteit van een individu. 

Deze bevinding geldt bovendien voor drie onafhankelijke steekproeven bij adolescenten uit drie 

verschillende steden.5 Hetzelfde resultaat werd teruggevonden in een studie van Wikström & 

Svensson (2010). Ook in een onderzoek van (Pauwels et al., 2011), gebaseerd op data van 

Nederlandse adolescenten, hing de relatie tussen het gepercipieerd risico op sanctie en het plegen 

van misdrijven af van de mate van moraliteit van een persoon. Daarnaast wordt in het onderzoek van 

Jackon et al. (2012) moraliteit ook vermeld als belangrijke predictor voor het naleven van de wet, 

meer bepaald voor normconform gedrag gerelateerd aan verkeersmisdrijven.  

                                                             
5 Deze steden zijn: Antwerpen (België), Halmstad (Zweden) en Zuid-Holland (Nederland). 
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3.6.Risico op sanctie 

Studies die kijken naar afschrikking stellen dat het gepercipieerde risico op sanctie kan verklaren 

waarom mensen misdrijven plegen. Doorgaans worden de gepercipieerde kans om gevat te worden 

en de gepercipieerde kans om in de problemen te komen na het plegen van een misdrijf (Pauwels et 

al., 2011) of de gepercipieerde kans om sociaal gesanctioneerd te worden (Wright et al., 2004) 

opgenomen in de meting ervan. Deze soort studies kampen met zowel theoretische als 

methodologische tekortkomingen die te maken hebben met de conceptualisering van afschrikking en 

het meten van de dimensies van het gepercipieerd risico op sanctie. Dit zorgt ervoor dat het zeer 

moeilijk is om conclusies te trekken over de bijdrage van afschrikking in het reduceren van 

criminaliteit (Pauwels et al., 2011). Hoewel er studies zijn die een significant negatief effect vonden 

van het gepercipieerd risico op sanctie op zelfrapportage van delinquent gedrag (Loughran, 

Paternoster, Piquero & Pogarsky, 2011; Pauwels et al., 2011), blijft het dus moeilijk om te bepalen 

hoe groot dit effect is, juist omdat het geen sinecure is om een afschrikkingseffect te isoleren en te 

meten (Paternoster, 2010). Bovendien is er voor een afschrikkingseffect vereist dat er zekerheid 

bestaat over welke sanctie volgt en of er een sanctie volgt. Het verhogen van de zekerheid dat een 

sanctie volgt na het plegen van een misdrijf, zou ervoor moeten zorgen dat er meer kosten zijn 

verbonden aan het plegen van criminaliteit en zou daardoor ontmoedigd worden. Er heerst 

daarentegen twijfel over de zekerheid van sanctie (Loughran et al., 2011), waardoor de percepties 

over sancties vaak niet overeenkomen met de objectieve eigenschappen van diezelfde sancties 

(Paternoster, 2010). 

 

Onderzoek naar percepties over het risico op sanctie wordt tevens verweten dat het slechts een 

bescheiden aandacht heeft voor de factoren die de percepties over het risico op sanctie beïnvloeden 

en voor de dynamische processen waarmee deze percepties tot stand komen, met name individuele 

verschillen die de percepties over sancties beïnvloeden. Enkele studies onderzochten daarom de 

relatie tussen het gepercipieerd risico op sanctie en individuele karakteristieken, zoals zelfcontrole 

en moraliteit. In een onderzoek van Piquero, Gomez-Smith & Langton (2004) bleek, na een bevraging 

van meer dan 200 studenten, lage zelfcontrole een belangrijke predictor te zijn in het verklaren van 

waarom personen sancties als oneerlijk percipiëren. In de studie van Wright et al. (2004) werd een 

sterker afschrikkingseffect gevonden bij mensen met een lage zelfcontrole. Dit zelfde resultaat werd 

niet teruggevonden in een Nederlands onderzoek van Pauwels et al. (2011). Er werd daarentegen wel 
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een (positief) interactie-effect gevonden tussen een lage moraliteit en percepties over het risico op 

sanctie6. 

3.7.Persoonlijk contact met politie 

Persoonlijke contacten met de politie worden doorgaans opgesplitst in vrijwillige en niet vrijwillige 

contacten of anders geformuleerd: contacten waarbij het initiatief ofwel bij de burger ofwel bij de 

politie ligt (Murphy, 2009). Er wordt ook wel eens verwezen naar ‘gezochte’ of ‘niet gezochte’ 

contacten (Skogan, 2006). Ervaringen met politie blijven vaak niet beperkt tot persoonlijke 

contacten, maar breiden zich ook uit tot indirecte contacten (Gau, 2009). Indirecte ervaring met 

politie kan bijvoorbeeld tot stand komen via de media, via anderen of via slachtofferschap. In dit 

werkstuk wordt enkel aandacht gegeven aan de impact van het persoonlijke contact met politie op 

de attitudes ten aanzien van politie. De ervaring van mensen met politie blijkt een sterk 

voorspellende factor te zijn voor welke soort attitudes er ten aanzien van de politie worden op 

nagehouden (Carr et al., 2007). Dit kan een verklaring bieden voor het feit dat burgers meer 

vertrouwen hebben in politie dan in justitie (Van Damme et al., 2010). Nederlands onderzoek 

bevestigt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen contact van burgers met politie en het 

vertrouwen dat ze stellen in politie (Bruggeman, 2010). 

 

Dit kan grotendeels komen doordat ervaring als één van de belangrijkste bronnen gezien kan worden 

van percepties over de procedurele rechtvaardigheid en de legitimiteit van politie. Personen die het 

gevoel kregen dat ze eerlijk werden behandeld tijdens hun contact met politie, hebben over het 

algemeen een positievere attitude ten aanzien van de politie, dan personen die het gevoel hadden 

dat ze oneerlijk behandeld werden (Gau, 2009). Zoals we eerder hebben gezien, kan dit ook een 

verklaring bieden waarom etnische minderheden over het algemeen negatievere attitudes hebben 

ten aanzien van de politie, namelijk door de subjectieve beleving dat ze tijdens hun contact met 

politieambtenaren etnisch geprofileerd worden (Tyler & Wakslak, 2004). Procedurele 

rechtvaardigheid blijkt bovendien belangrijker te zijn bij contacten waarbij het initiatief bij de politie 

ligt (Murphy, 2009). Door eerlijke en transparante procedures te gebruiken wanneer ze in contact 

komen met burgers, kunnen politieambtenaren dus de kwaliteit van de contacten verbeteren. 

Percepties over procedurele rechtvaardigheid zijn, zoals eerder vermeld, niet alleen van belang 

wanneer de politie in contact komt met de burger, want niet alle burgers komen jaarlijks in contact 

                                                             
6 Dit effect werd enkel gevonden voor het gepercipieerd risico op sanctie voor de delicten vandalisme en 
geweld.  
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met politie. De Veiligheidsmonitor7 geeft aan dat bij de afname in 2008-2009 30% van de bevraagde 

burgers in België contact heeft gehad met de politiediensten. Het gaat hier om contacten buiten het 

kader van slachtofferschap, waarbij een aangifte van een misdrijf (waarvan men zelf geen slachtoffer 

is), een controle door de politiedienst of een administratieve afhandeling de hoofdredenen van het 

contact zijn (Van Den Bogaerde, Van Den Steen & De Bie, 2009). Persoonlijke contacten met politie 

kunnen ook verschillend geëvalueerd worden naar de hoedanigheid van de burger. Zo blijken 

slachtoffers het contact eerder te evalueren op basis van de procedure die werd gehanteerd in plaats 

van de uitkomst van het contact. Daarbij spelen verschillende elementen van procedurele 

rechtvaardigheid een rol, zoals hoe respectvol de slachtoffers werden behandeld (Skogan, 2006). 

Volgens Bradford (2011) zou slachtofferschap een minder belangrijke voorspeller zijn van vertrouwen 

in de politie. Cijfers uit de Veiligheidsmonitor tonen dat slachtoffers het meest tevreden zijn over de 

houding, het gedrag en de bereikbaarheid van de politiediensten, maar zijn een stuk minder 

tevreden zijn over hun contact met de politie dan niet-slachtoffers (Van Den Bogaerde et al., 2009). 

 

In tegenstelling tot sociale en economische factoren, is het nagaan van de impact van persoonlijke 

ervaring met politie vooral van belang, omdat de politie hierover zelf controle heeft. Toch lijkt het 

verbeteren van de kwaliteit van de geboden politiediensten volgens bepaalde studies geen zekerheid 

te bieden in het verwerven van steun bij de burger, omdat ze een asymmetrische relatie in plaats van 

een symmetrische relatie weergeven tussen het persoonlijk contact met politie en het vertrouwen 

dat men stelt in politie. Skogan (2006) vond dat persoonlijk contact met de politie een negatieve 

impact heeft op het vertrouwen in politie. De politie wordt doorgaans gunstiger geëvalueerd door 

mensen die geen contact hadden met de politie, dan door mensen die wel contact hebben gehad 

met politie. Een negatieve ervaring met politie vertoonde een impact die vier tot veertien keer groter 

was dan de impact van een positieve ervaring, waardoor het effect van een positieve ervaring teniet 

werd gedaan door een negatieve ervaring. Psychologisch onderzoek lijkt te bevestigen dat mensen 

meer belang hechten aan negatieve ervaringen dan aan positieve ervaringen. Dit verschijnsel wordt 

benoemd als “negativity bias” (Baumeister, 2001).  

 

Een asymmetrische relatie tussen contacten met politie en evaluaties van de politie, d.i. wanneer 

positieve en negatieve contacten geen overeenkomstige gevolgen hebben voor attitudes ten aanzien 

van de politie, kan nog een andere oorzaak hebben. Voorgevormde meningen kunnen een invloed 

                                                             
7 De Veiligheidsmonitor is een grootschalige federale bevolkingsenquête in België en omvat vragen inzake 
buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap en aangifte, contacten tussen burgers en 
politiediensten en  de werking van de politiediensten (Van Den Bogaerde et al., 2009). 
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hebben op de manier waarop ervaringen geïnterpreteerd worden. Bradford, Jackson en Stanko 

(2009) verwijzen hierbij naar Weitzer en Tuch (2004), die beweren dat personen een positieve 

ervaring met politie kunnen negeren, omdat ze eerder aanzien wordt als een uitzondering op de 

regel of een positieve ervaring als normaal kunnen beschouwen, waardoor ze meer belang hechten 

aan de negatieve ervaringen. Verder halen ze een verklaring aan, aangereikt door Smith (2007), 

waarbij sommige personen heel weinig in contact komen met politie en politie op een voetstuk 

plaatst, waardoor persoonlijk contact een mogelijke ondermijning kan zijn van het perfecte beeld dat 

men heeft over politie.  

 

De bevindingen uit de studie van Bradford et al. (2009) nuanceren de bevindingen van Skogan  (2006) 

enigzins. Door vertrouwen in politie op een verfijndere manier te meten werd een positieve 

associatie gevonden tussen positief geëvalueerde contacten en specifieke attitudes ten aanzien van 

rechtvaardigheid van politie en de mate van betrokkenheid van de politie in de gemeenschap. Een 

positief effect van een positief contact op globale attitudes lijkt eerder beïnvloed door positieve 

percepties over de rechtvaardigheid van politie en de mate van betrokkenheid van de politie in de 

gemeenschap. Een andere nuancering wordt aangebracht door een recentere studie van Bradford 

(2011), gebaseerd op data van de British Crime Survey (BCS) van 1984 tot 2005/06. De data van de 

meting van 1992 vertonen een asymmetrisch statistisch effect tussen contact en vertrouwen in de 

politie. Wanneer evenwel naar evoluties in tijd werd gekeken, zag Bradford een toenemend positief 

effect van positief geëvalueerde contacten op vertrouwen in politie. 

3.8.Besluit 

In de wetenschappelijke literatuur worden verschillende factoren als determinanten naar voren 

worden gebracht voor het verklaren van hoe mensen de politie evalueren en hoe mensen zich ten 

opzichte van de politie en de wet gedragen. Individueel-demografische factoren, zoals leeftijd en 

etniciteit, vertonen een verband met positieve of negatieve evaluaties van de politie. Jongeren 

evalueren de politie doorgaans negatiever dan volwassenen. Ook etnische minderheden beoordelen 

de politie over het algemeen minder gunstig dan autochtonen. Wanneer het evenwel specifiek om 

onderzoek gaat naar het process-based model, lijken individueel-demografische kenmerken een 

minder belangrijke rol te spelen. Daarnaast kunnen individueel-demografische kenmerken wel inzicht 

geven in verschillen in beoordelingen van de politie, maar geven ze nog geen verklaring waarom deze 

verschillen er zijn.  

 

Studies die kijken naar afschrikking stellen dat percepties over het risico op sanctie kunnen verklaren 

waarom mensen criminaliteit plegen. Dit soort studies kampt evenwel met zowel theoretische als 
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methodologische tekortkomingen, waardoor het moeilijk is om conclusies te trekken over de 

bijdrage van afschrikking in het reduceren van criminaliteit. Tevens wordt dit soort studies verweten 

dat ze slechts een bescheiden aandacht hebben voor de factoren die de percepties over het risico op 

sanctie beïnvloeden en voor de dynamische processen waarmee deze percepties tot stand komen, 

met name individuele verschillen die de percepties over sancties beïnvloeden. De Situationele Actie 

Theorie kan inzicht geven in de causale processen die eigenschappen van individuen linken aan 

criminaliteit. Of een individu criminaliteit als een alternatief ziet en voor dit alternatief kiest, hangt 

bijvoorbeeld af van de morele waarden van een individu. Moraliteit blijkt vaak een meerwaarde te 

bieden in onderzoek naar delinquent gedrag.  

 

Opvattingen over de legitimiteit van de politie worden, volgens de procedurele 

rechtvaardigheidstheorie, in hoofdzaak bepaald door evaluaties van de bevolking over de 

procedurele rechtvaardigheid van de politie. Kernelementen die te maken hebben met de kwaliteit 

van de besluitvorming en de kwaliteit van behandeling bepalen waarom mensen oordelen dat de 

politie procedureel rechtvaardig is. Wanneer de politie procedureel rechtvaardig handelt, zijn 

burgers meer bereid om beslissingen te aanvaarden en mee te werken met de politie. Onderzoek 

bevestigt dit niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jongeren. Bovendien tonen bevindingen 

consistent aan dat instrumentele factoren, zoals de effectiviteit van de politie, een minder 

belangrijke rol spelen dan procedurele rechtvaardigheid. Meer complexe modellen van vertrouwen 

meten daarom niet alleen percepties over de effectiviteit van politie, maar ook over de procedurele 

rechtvaardigheid van de politie en de mate waarin de politie betrokken is in de gemeenschap.  

 

Het effect van procedurele rechtvaardigheid kan variëren door andere factoren. Een variabele die 

mogelijks bepaalt of procedurele rechtvaardigheid een invloed heeft, is de aard van het persoonlijk 

contact tussen de burger en politie. Ervaringen met politie kunnen een verklaring bieden waarom 

jongeren en etnische minderheden de politie minder gunstig beoordelen. Sommige studies stellen 

een asymmetrische relatie vast tussen persoonlijk contact met de politie en attitudes ten aanzien van 

de politie. Mensen die geen contact hebben gehad met politie hebben positievere attitudes ten 

aanzien van de politie en de impact van negatieve ervaringen is veel groter dan de impact van een 

positieve ervaring. Dit kan te maken hebben met het psychologisch verschijnsel dat mensen  meer 

belang lijken te hechten aan negatieve ervaringen, dan aan positieve ervaringen of met 

voorgevormde meningen die een invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop ervaringen 

geïnterpreteerd worden. Andere studies komen tot optimistischere resultaten en tonen aan dat het 

verhogen van de kwaliteit van contacten tussen politie en burger door mensen eerlijk en met respect 

te behandelen daadwerkelijk kan bijdragen tot een verbetering van de vertrouwensrelatie tussen 
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burger en politie. Het kan als vanzelfsprekend gezien worden dat zelfs wanneer er een 

asymmetrische relatie bestaat tussen persoonlijke contacten met politie en de mate waarin men 

vertrouwen heeft in politie, de kwaliteit van deze contacten nog steeds van groot belang is.  
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DEEL II: EMPIRISCH ONDERZOEK 

Hoofdstuk 1: Methodologie 

1.1.Inleiding 

Vooraleer de resultaten van het empirisch onderzoek worden weergegeven, wordt eerst stilgestaan 

bij de opzet en de uitvoering van het empirisch onderzoek. Vooreerst wordt de onderzoekspopulatie 

omschreven. Daarna wordt uiteengezet hoe de data werden verzameld. Tevens wordt ook aandacht 

besteed aan de ontbrekende data, ook wel non-respons genoemd, en wordt de verdeling van de data 

weergegeven naar de achtergrondkenmerken. Als laatste wordt besproken hoe de theoretische 

concepten meetbaar werden gemaakt.  

1.2.Onderzoekspopulatie en steekproef 

Om de attitudes van jongeren te bevragen, werd beslist om studenten aan de universiteit of 

hogeschool als onderzoekspopulatie te nemen. De beoogde onderzoekspopulatie bestaat uit 

personen die op het moment van de bevraging ingeschreven zijn als student aan een hogeschool of 

universiteit. Met het oog op het verkrijgen van voldoende variabiliteit in de data, werd de beoogde 

onderzoekspopulatie niet verder afgebakend. In kwantitatief onderzoek worden de analyse-

eenheden vaak at random uit een steekproefkader getrokken. Dit wordt ook wel ‘probability 

sampling’ genoemd (Goethals & Pauwels, 2009). De zelfselectie van de respondenten zorgt ervoor 

dat hier sprake is van een niet toevalsgewijze of ‘non-probability sample’. Meer bepaald wordt in dit 

geval gesproken van een ‘convenience sample’ of ‘self-selection sample’ (Heerwegh, 2005). Dit is het 

gevolg van de wijze waarop de data werden verzameld, waarbij respondenten worden uitgenodigd 

om de vragenlijst in te vullen op drukbezochte websites. De wijze van dataverzameling wordt 

hieronder verder uiteengezet.  

1.3.Dataverzameling 

Een survey kan vragen beantwoorden over de prevalentie, de verschillen tussen groepen van 

individuen, alsook causale proposities met betrekking tot attitudes, overtuigingen en gedrag 

(Weisberg, Krosnick & Bowen, 1996). Dit maakt deze methode van dataverzameling geschikt voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen, opgesteld in deze masterproef. In de plaats van een 

papieren vragenlijst, zoals bij de traditionele post-enquête, is in dit onderzoek geopteerd om een 

elektronische vragenlijst op te stellen. De data werden verzameld aan de hand van een online survey, 

meer bepaald een web survey. Er werd voor deze specifieke methode gekozen omwille van het feit 

dat studenten tegenwoordig veel vrije tijd spenderen op het internet en daardoor gemakkelijk 
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bereikbaar zijn via deze methode. Daarnaast vanwege de grote bereikbaarheid van het instrument 

en pragmatische redenen, zoals de kostprijs en de snelheid waarmee het onderzoek kan gevoerd 

worden. Bij deze survey wordt de vragenlijst op het World Wide Web geplaatst (DeCorte, 

Mortelmans, Tieberghien & De Moor, 2009). De respondent kan de vragenlijst op deze manier zelf 

invullen. We spreken hier daarom van een ‘self-administered questionnaire’ (Peterson, 2000). Steeds 

meer mensen beschikken tegenwoordig over een computer met internet of toegang tot het internet, 

waardoor een onderdekking van de onderzoekseenheden, voornamelijk bij studenten, minder een 

probleem vormt. De vragenlijst (zie bijlage 2) werd opgesteld en online verspreid aan de hand van de 

website Thesistools.nl met begeleiding van een introductie (zie bijlage 1). Om de respons te 

verhogen, kon de respondent (mits het invullen van een emailadres) kans maken op een kleine prijs, 

namelijk twee duotickets voor Kinepolis. 

 

Bij websurveys kunnen uitnodigingen om deel te nemen aan het onderzoek zowel via email als via 

online uitnodigingen verstuurd worden (Heerwegh, 2001). Voor dit onderzoek werden beide 

methoden gebruikt. De uitnodigingen waren hoofdzakelijk gericht tot studenten in de stad Gent. 

Voor studenten aan de Universiteit van Gent werden mails verstuurd naar UGent web mailadressen 

die openbaar worden gemaakt op de infosites van Minerva. Aangezien het onmogelijk is om naar alle 

mailadressen te sturen, werden telkens voor de infosites van elke faculteit hetzelfde, evenwel 

beperkte,  aantal mails verstuurd. Daarnaast werd de hyperlink van de vragenlijst ook zoveel mogelijk 

op forums en drukbezochte websites, die voornamelijk studenten als doelgroep hebben, geplaatst. 

Hieronder vallen voornamelijk Facebookpagina’s van studentenverenigingen, jongerenafdelingen van 

politieke partijen en hogescholen. Tussentijds werd een flyer (zie bijlage 3) verspreid in 

studentenrestaurants en hogeschool- en universiteitsgebouwen. De online uitnodigingen leken de 

meeste respons te genereren. Een eerste uitnodiging tot deelname aan het onderzoek, werd op 28 

februari 2012 verstuurd. Op 26 maart 2012 werd opnieuw een uitnodiging verstuurd, waarna nog 

twee weken de tijd werd gegeven om de vragenlijst in te vullen. Op 9 april 2012 werd de vragenlijst 

offline gezet waardoor de vragenlijst ongeveer één maand en één week online stond.  

1.4.Non-respons 

Bij het verzamelen van gegevens is er vaak sprake van ontbrekende data. Dit is niet anders voor dit 

onderzoek. Een onderscheid kan gemaakt worden tussen unit non-respons en item non-respons. Er is 

sprake van unit non-respons wanneer een respondent weigert mee te doen aan het onderzoek. Bij 

item non-respons ontbreekt slechts een deel van de gegevens van een respondent (Pauwels, 2012). 

Het verzamelen van data door online uitnodigingen heeft het nadeel dat het exacte aantal bezoekers 

van een website vaak niet te achterhalen is waardoor het unit non-responspercentage niet kan 
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berekend worden (Heerwegh, 2001). Wat item non-respons betreft, is imputatie bijna een noodzaak 

wanneer gewerkt wordt met schaalconstructen aangezien heel wat data op deze manier verloren 

kan gaan. Dit komt doordat respondenten die minstens één item van de schaal niet hebben ingevuld 

standaard uit de schaalvariabele worden geweerd (Pauwels, 2012). Imputatie is echter enkel zinvol 

wanneer slechts de waarden bij enkele items ontbreken. De ontbrekende waarden in dit onderzoek 

bleven vaak niet beperkt tot enkele items, maar betroffen vaak de gehele schaal. Daarom werd de 

keuze gemaakt om geen imputatie toe te passen.  

1.5.Verdeling respondenten naar achtergrondkenmerken 

Tabel 1 geeft de verdeling van de respondenten naar geslacht, leeftijd, immigratieachtergrond en 

onderwijsinstelling weer.  

 

Tabel 1: Verdeling respondenten naar achtergrondkenmerken 

Achtergrondkenmerken  Percentage (Absoluut aantal) 

Geslacht 

Man 

Vrouw 

 

26,3  (436) 

73,7  (1223) 

Leeftijd 

18-20 

21-23 

24-26 

26+ 

 

32,6  (548) 

52,1  (877) 

11,9  (200) 

3,5    (58) 

Immigratieachtergrond 

Beide ouders van Belgische afkomst 

Minstens één ouder van niet-Belgische afkomst 

 

92,2  (1538) 

7,8    (131) 

Onderwijsinstelling 

Universiteit Gent 

Andere instelling (hogeschool of universiteit) 

 

93,2 (1567) 

6,8   (115) 

 

Tabel 1 toont aan dat van het totaal aantal bevraagde studenten vrouwen (73,7%) meer 

vertegenwoordigd zijn dan mannen (26,3%). Als we kijken naar de verdeling naar leeftijd, kunnen we 

opmerken dat de grootste groep respondenten een leeftijd heeft tussen 21 en 23 jaar (52,1%). 96,6% 

van de respondenten heeft een leeftijd van 18 tot 26 jaar. Als we kijken naar de 
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immigratieachtergrond van de respondenten, zien we dat de minderheid van de studenten (7,8%) 

minstens één ouder heeft die bij zijn of haar geboorte de Belgische nationaliteit niet bezat. Bij 92,2% 

van de bevraagden zijn beide ouders van Belgische afkomst. Het verschil bedraagt 84,4 

percentagepunten. Ten slotte is 93,2% van de bevraagde studenten momenteel ingeschreven aan de 

Universiteit van Gent. Slechts 6,8% studeert aan een andere hogeschool of universiteit. Dit is logisch 

aangezien het als medestudent aan de Universiteit van Gent veel makkelijker was om toegang te 

krijgen tot de forums en websites van de Universiteit van Gent dan voor andere hogescholen of 

universiteiten. Tevens werd, door het beperkte tijdsbestek waarbinnen het onderzoek plaatsvond en 

het groter aantal inschrijvingen, de keuze gemaakt om vooral de studenten aan de Universiteit van 

Gent aan te spreken. Om een zicht te krijgen op de respondenten die aan de Universiteit van Gent 

studeren, werd verder bevraagd aan welke faculteit de studenten zijn ingeschreven. Tabel 2 geeft 

deze verdeling weer. 

 

Tabel 2: Verdeling respondenten Universiteit Gent naar faculteit 

Faculteit Percentage (Absoluut aantal) 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 11,4  (178) 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 15,7  (245) 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 18,7  (293) 

Faculteit Wetenschappen 7,0    (110) 

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 5,9    (92) 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 2,9    (46) 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 13,2  (207) 

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 5,8    (91) 

Faculteit Diergeneeskunde 7,6    (119) 

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 7,7    (120) 

Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen 4,0    (63) 

1.6.Operationalisering 

Om concepten meetbaar te maken of te operationaliseren, is het van belang om te weten welke 

handelingen er moeten verricht worden, welke vragen er gesteld moeten worden en welke 

indicatoren er gebruikt kunnen worden. Dit noemt men de operationele definitie (Goethals & 
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Pauwels, 2009). Verschillende schaaltechnieken kunnen worden gebruikt om attitudes te meten. Om 

de attitudes van jongeren ten aanzien van de politie te meten, wordt een Likertschaal gehanteerd 

waarbij abstracte begrippen worden gemeten aan de hand van weloverwogen sets van items 

(Pauwels, 2012). Alle schaalconstructen werden gemeten aan de hand van een vijfpuntenschaal. De 

vragenlijst werd opgesteld op basis van de consultatie van de justitiebarometer, de European Social 

Survey  (ESS) en internationale literatuur waarbij het ‘process-based model’ wordt getoetst (Tyler & 

Huo, 2002; Sunshine & Tyler, 2003; Hinds, 2007; Reisig et al., 2007; Hough et al., 2010; Haas, 2010). 

De Likertschalen werden getest op hun unidimensionaliteit door factoranalyses uit te voeren (zie 

bijlage 4). Omdat de items ‘rijden boven de maximum toegelaten snelheid’ en ‘het parkeren van de 

wagen op niet toegestane plaatsen’ telkens het laagst laden op de schalen persoonlijke moraliteit en 

risico op sanctie werden deze items weggelaten. Daarnaast werden de schalen getoetst op hun 

betrouwbaarheid door het berekenen van Cronbach’s Alpha. Tabel 3 geeft een overzicht van de 

variabelen waarvoor een Likertschaal werd aangemaakt samen met de waarden van Cronbach’s 

Alpha. Een waarde van 0,80 wordt doorgaans als zeer aanvaardbaar beschouwd (Pauwels, 2012). 

Verder wordt de operationalisering voor de verschillende variabelen uiteengezet, voor zowel de 

afhankelijke als de onafhankelijke variabelen. 

 

Tabel 3: Betrouwbaarheidsscores Likertschalen (Cronbach’s Alpha) 

 

 

 

 

Variabele  Aantal items Cronbach’s Alpha 

Attitudes t.a.v. regelnaleving (compliance with the law) 

Zelfrapportage (compliance with the law) 

Medewerking (cooperation with police) 

Legitimiteit (legitimacy) 

Verplichting tot gehoorzamen (obligation to obey) 

Gelijkgestemde waarden (moral alignment) 

Cynisme ten aanzien van de wet (legal cynicism) 

Procedurele rechtvaardigheid (procedural justice) 

4 

4 

4 

8 

4 

4 

4 

8 

0,745 

0,505 

0,742 

0,832 

0,788 

0,814 

0,655 

0,825 

Effectiviteit (effectiveness)  3 0,591 

Persoonlijke moraliteit (personal morality) 

Risico op sanctie (perceived risk of sanction) 

4 

8 

0,690 

0,804 
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1.6.1.Afhankelijke variabelen 

 Naleven van de wet  

Om te meten in welke mate studenten bereid zijn om de wet na te leven, werden twee 

schalen aangemaakt. De eerste schaal meet de attitudes van de studenten ten opzichte van 

het naleven van de wet. De respondenten werden gevraagd om hun mening te geven over 

vier stellingen door een score te geven op een vijfpuntenschaal waarbij hoge scores duiden 

op positieve attitudes ten opzichte van de naleving van de wet. De waarde van Cronbach’s 

Alpha bedraagt 0,745 voor de vier items.  

 

De tweede schaal meet het regelovertredend gedrag van de studenten door middel van 

zelfrapportage. Omdat zelfrapportage vooral geschikt blijkt te zijn voor kleinere criminaliteit 

en minder voor ernstige misdrijven (Burssens, 2004) werden vier veelvoorkomende 

verkeersovertredingen opgenomen in de schaal, zoals het besturen van de wagen onder 

invloed. De respondenten moesten aanduiden hoeveel keer ze in het afgelopen jaar deze 

overtredingen hebben begaan. De antwoordcategorieën waren: 1=nooit, 2=één keer, 3=twee 

keer, 4= drie of vier keer en 5= vijf keer of meer. Een hoge score wijst op een hoge frequentie 

van regelovertreding. Cronbach’s Alpha is 0,505. 

 

 Medewerking met politie 

Een gesommeerde schaal van vier items wordt gebruikt om de bereidheid van studenten om 

mee te werken met politie te meten. Er wordt gefocust op de gedragingen die gericht zijn op 

het ondersteunen van de werking van de politie. Het gaat hier om vrijwillige gedragingen. De 

respondent dient een score te geven van 1 (‘heel kleine kans’) tot 5 (‘heel grote kans’) in 

welke mate ze het waarschijnlijk achten dat ze een bepaalde gedraging zullen stellen in vier 

specifieke situaties. De items hebben betrekking op aangiftebereidheid, daderidentificatie en 

melding van misdrijven of verdachte situaties.  Hoge scores geven een indicatie voor een 

grote bereidheid om mee te werken met politie. Cronbach’s Alpha is 0,742. 

1.6.2.Onafhankelijke variabelen 

 Achtergrondkenmerken 

Geslacht is een dichotome variabele die gecodeerd werd als nul voor mannen en één voor 

vrouwen. Leeftijd werd gemeten aan de hand van het geboortejaar van de respondent. De 
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variabele immigratieachtergrond werd geconstrueerd door de respondenten met minstens 

één ouder van niet-Belgische afkomst te coderen als 1 en de overige respondenten, waarvan 

beide ouders van Belgische afkomst zijn, te coderen als 0. Verder worden de respondenten 

gevraagd aan welke instelling (universiteit of hogeschool) ze studeren en welk jaar van de 

opleiding ze op het moment van de bevraging volgen. Studenten aan de Universiteit van 

Gent kregen als bijkomende vraag aan welke faculteit ze een opleiding volgen. 

 

 Legitimiteit  

Gepercipieerde legitimiteit behoort eigenlijk zowel tot de onafhankelijke als de afhankelijke 

variabelen omdat wordt nagegaan of procedurele rechtvaardigheid een invloed heeft op 

gepercipieerde legitimiteit en of gepercipieerde legitimiteit op haar beurt een invloed heeft 

op de bereidheid om samen te werken met politie en het naleven van de wet. 

Gepercipieerde legitimiteit wordt geoperationaliseerd aan de hand van een schaal, 

gebaseerd op de metingen van de ESS module, bestaande uit twee subschalen. De eerste 

subschaal meet de verplichting die men voelt om de politie te gehoorzamen. 

 

De tweede subschaal meet of studenten gelijkgestemde waarden delen met politie. De 

respondenten worden gevraagd om aan te duiden in welke mate ze akkoord gaan met 12 

items op een vijf-puntenschaal waarbij 1=helemaal oneens en 5=helemaal eens. Een hoge 

score geeft een hoge gepercipieerde legitimiteit van de politie weer. Cronbach’s Alpha is 

0,832 voor de acht items. Wanneer we de subschalen apart bekijken, dan zien we dat 

Cronbach’s Alpha voor de schaal die ‘obligation to obey’ meet 0,788 bedraagt. Voor de schaal 

die ‘moral alignment’ meet, is Cronbach’s Alpha 0,814. 

 

 Cynisme ten opzichte van de wet 

Cynisme ten aanzien van de wet fungeert in het onderzoek ook eenmaal als afhankelijke 

variabele en als onafhankelijke variabele. Dit wordt gemeten aan de hand van vier items die 

werden overgenomen van Sampson en Bartusch (1998) waarbij opnieuw een 

vijfpuntenschaal, gaande van 1= helemaal oneens tot 5= helemaal mee eens, wordt gebruikt 

om de respondent zijn mening te laten geven over de betrokken items. Een hoge score op de 

vijfpuntenschaal geeft een hoog mate van cynisme van de respondent ten aanzien van de 

wet weer. Cronbach’s Alpha is 0,655 voor de vier items. 
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 Procedurele rechtvaardigheid 

De procedurele rechtvaardigheidsvariabele meet de percepties van jongeren over de 

rechtvaardigheid van de procedures waarmee beslissingen van de politie tot stand komen. 

De variabele wordt geoperationaliseerd door een gesommeerde schaal die acht items omvat 

met betrekking tot de kwaliteit waarmee de politie burgers behandelt en de kwaliteit van de 

besluitvorming die de politie hanteert. De respondenten werden gevraagd om hun mening te 

geven over deze acht items door een score te geven op een vijfpuntenschaal. Hoge scores op 

de schaal reflecteren een hoge mate van gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid. 

Cronbach’s Alpha bedraagt voor de acht items van de schaal 0,825. 

 

 Effectiviteit 

De respondenten krijgen een lijst met enkele taken van de politie, waarbij ze telkens moeten 

aanduiden in welke mate ze deze verwezenlijkt zien door de politie door een score te geven 

op een vijf-puntenschaal gaande van 1= in heel kleine mate tot 5= in heel grote mate. Het 

betreft de volgende taken: het bestrijden van criminaliteit, het handhaven van de openbare 

orde en hulp bieden aan de burger. Een hoge score geeft een hoge gepercipieerde 

effectiviteit van politie weer. Cronbach’s Alpha is 0,591. 

 

 Persoonlijke moraliteit 

Deze variabele meet morele waarden van de studenten die betrekking hebben op het 

overtreden van de wet. De respondenten kregen vier misdrijven opgesomd en werden 

vervolgens gevraagd om op een vijfpuntenschaal aan te duiden in welke mate ze het fout 

achten om deze misdrijven te plegen. Dit zijn dezelfde misdrijven die werden gebruikt om het 

gepercipieerd risico op sanctie te meten. Een hoge score van de respondent wijst op een 

hoge mate van moraliteit. De waarde van Cronbach’s Alpha bedraagt 0,690. 

 

 Risico op sanctie  

Deze variabele meet de perceptie van de kans dat het overtreden van de wet gesanctioneerd 

wordt. De variabele meet twee dimensies, met name de gepercipieerde kans dat men gevat 

wordt na het plegen van een misdrijf en de gepercipieerde kans dat men in de problemen 

komt wanneer men een misdrijf zou plegen (Pauwels et al., 2011). De schaal bestaat uit twee 

maal vier dezelfde, regelmatig voorkomende, misdrijven. Daarbij moesten de respondenten 
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op een vijfpuntenschaal enerzijds aangeven hoe groot ze de kans schatten om voor deze 

misdrijven gevat te worden en anderzijds aangeven hoe groot ze de kans schatten om door 

deze misdrijven in de problemen te komen. Een hoge score op de schaal betekent een hoge 

gepercipieerde kans om gesanctioneerd te worden bij het plegen van een misdrijf. 

Cronbach’s Alpha is 0,804 voor de acht items. 

 

 Persoonlijk contact met politie 

Om ervaring met politie te meten, werden dezelfde vragen gesteld zoals gehanteerd in de 

Justitiebarometer om ervaring met justitie te meten, weliswaar specifiek aangepast naar 

politie. Aan de respondenten werd gevraagd of ze de afgelopen 5 jaar persoonlijk in contact 

zijn gekomen met politie. Dit in tegenstelling tot de Justitiebarometer, waar gevraagd wordt 

naar de afgelopen 10 jaar, dit om herinneringsproblemen te vermijden. De respondenten die 

persoonlijk contact hebben gehad met politie, wordt bijkomend gevraagd welke 

hoedanigheid (slachtoffer, verdachte of getuige) ze bij dit contact hadden en om dit contact 

te beoordelen op basis van een 5-puntenschaal, gaande van 1=overwegend negatief tot 5= 

overwegend positief. Om opnieuw vertekening te vermijden die te wijten kan zijn aan 

problemen met herinnering, werd gevraagd naar het meest recente contact met politie. 

Wegens de hoge non-respons voor deze variabele, zal deze variabele niet opgenomen 

worden in de beschrijvende en verklarende analyses. 

1.7.Besluit 

In dit hoofdstuk werd de opzet en de uitvoering van het empirisch onderzoek besproken. De 

onderzoekspopulatie bestaat uit studenten aan de hogeschool of universiteit. Omwille van 

pragmatische redenen en de grote bereikbaarheid van het instrument, werd de data verzameld aan 

de hand van een web survey, waarbij zowel online uitnodigingen als uitnodigingen via email werden 

verstuurd om studenten te verzoeken om deel te nemen aan het onderzoek. Er werd kort stilgestaan 

bij de ontbrekende data of de non-respons van het onderzoek. Daarnaast werd de verdeling van de 

respondenten weergegeven naar geslacht, leeftijd, immigratieachtergrond en onderwijsinstelling. Er 

hebben meer vrouwen dan mannen deelgenomen aan het onderzoek. De grootste groep 

respondenten heeft een leeftijd tussen 18 en 26 jaar. Bij de meerderheid van de respondenten zijn 

beide ouders afkomstig uit België en de meerderheid van de respondenten was op het moment van 

de bevraging ingeschreven aan de Universiteit van Gent. De studenten aan de Universiteit van Gent 

zijn het meest vertegenwoordigd door de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. 

Tot slot werd de operationalisering van de theoretische concepten uitvoerig besproken. Wegens de 
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hoge non-respons voor de variabele persoonlijk contact met politie wordt deze variabele niet 

opgenomen in de beschrijvende en verklarende analyses.  
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Hoofdstuk 2: Beschrijvende analyse 

2.1.Inleiding 

In dit hoofdstuk trachten we een antwoord te bieden op de beschrijvende onderzoeksvragen die 

eerder werden geformuleerd in de algemene inleiding. Deze vragen luiden als volgt:  

 

1. Hoe varieert de bereidheid om de wet na te leven bij jongeren? 

2. Hoe varieert de bereidheid van jongeren om mee te werken met de politie? 

3. Hoe variëren de percepties van jongeren over de legitimiteit van de politie? 

4. Hoe varieert cynisme ten aanzien van de wet bij jongeren? 

5. Hoe variëren de percepties van jongeren over de procedurele rechtvaardigheid van de 

politie? 

6. Hoe variëren de percepties van jongeren over de effectiviteit van de politie? 

7. Hoe varieert de persoonlijke moraliteit bij jongeren? 

8. Hoe varieert het gepercipieerd risico op sanctie bij jongeren? 

 

Vooraleer de resultaten worden gepresenteerd, wordt de gehanteerde analysemethode kort 

toegelicht. In het besluit zal een antwoord worden gegeven op de voornoemde vragen.  

2.2.Analysemethode 

De beschrijvende onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van beschrijvende (univariate) 

analyses met behulp van SPSS.8 De variantie in de gemeten theoretische concepten wordt telkens 

weergegeven in een staafdiagram voor elk concept afzonderlijk. De waarden van de variabelen 

werden herleid tot een kleiner geheel van waarden op basis van de standaardafwijking van de 

variabelen, via de procedure ‘visual binning’ in SPSS. Niettegenstaande het feit dat deze procedure 

tot informatieverlies leidt, biedt deze procedure de mogelijkheid om de beschrijvende resultaten op 

een eenvoudige manier te interpreteren (Pauwels, 2012). 

 

In het voorgaande hoofdstuk werd reeds vermeld dat de variabele persoonlijk contact met politie 

niet zal worden opgenomen in zowel de beschrijvende als de verklarende analyses. Dit wegens de 

hoge non-respons. Bovendien werd ook geopteerd om de inidividueel-demografische kenmerken 

                                                             
8 SPSS is een statistisch verwerkingsprogramma dat gebruikt wordt binnen diverse (sociale) wetenschappen 
(Pauwels, 2012). 
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niet in de analyses op te nemen, omdat uit de literatuurstudie blijkt dat deze weinig effect hebben 

wanneer de invloed van legitimiteit, prestaties of procedurele rechtvaardigheid op de tevredenheid 

over de politie werd onderzocht (Tyler & Huo, 2002; Tyler, 2006). Univariate tabellen met de 

minimumwaarde, maximumwaarde, gemiddelde en standaardafwijking werden niet opgenomen in 

dit hoofdstuk, maar zijn wel terug te vinden in bijlage 5. 

2.3.Resultaten 

2.3.1.Attitudes ten aanzien van regelnaleving 

Onderstaand figuur geeft de verschillen weer in attitudes ten aanzien van regelnaleving voor de 

totale steekproef. De antwoordscores worden weergegeven op basis van de standaarddeviatie (of 

standaardafwijking), een parameter die iets vertelt over de spreiding van de variabele.9 Zo kunnen 

we op de staafdiagram duidelijk het aantal respondenten zien die zeer negatieve attitudes, 

negatieve, positieve en zeer positieve hebben ten aanzien van het naleven van regels.  

 

Figuur 3: Verschillen in atitudes t.a.v. regelnaleving voor de totale steekproef (N=1235) 

 

Slechts 164 (13,3%) respondenten hebben een zeer lage antwoordscore. 32,8 % van de 

respondenten heeft eerder een lage antwoordscore op de vijfpuntenschaal.  De meerderheid van de 

respondenten (53,9%) heeft een hoge tot zeer hoge score op de vijfpuntenschaal die de attitudes ten 

aanzien van het naleven van regels meet. We kunnen dus stellen dat de meerderheid van de 

                                                             
9 Hoe lager de standaarddeviatie is, hoe dichter de antwoordscores zich concentreren rondom het gemiddelde 
en dus hoe kleiner de afwijkingen van het gemiddelde (Pauwels, 2012). 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std.  
Zeer hoog: Score > +1 std. 
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respondenten positief of zeer positief staat ten aanzien van het naleven van de wet en slechts een 

klein percentage (13,3%) heel negatieve attitudes heeft ten aanzien van regelnaleving 

2.3.2.Zelfrapportage  

Figuur 4 geeft een grafische weergave van de antwoordscores op de variabele zelfrapportage op 

basis van de standaardafwijking. We kunnen opmerken dat de meerderheid van de respondenten 

(58,7%) zeer lage tot lage scores hebben voor deze variabele. Dit wil zeggen dat de meerderheid van 

de bevraagde studenten eerder aangeeft een klein aantal verkeersovertredingen te hebben begaan 

het afgelopen jaar. Enkel 215 respondenten (17,4%) hebben een zeer hoge score, wat duidt op een 

hoge frequentie van regelovertredend gedrag. 

 

Figuur 4: Verschillen in zelfrapportage verkeersovertredingen voor de totale steekproef (N=1235) 

 

2.3.3.Bereidheid tot medewerking 

We kunnen de verschillen in de bereidheid van de bevraagde jongeren om mee te werken met de 

politie aflezen van figuur 5. 165 respondenten (12,6%) hebben een zeer lage antwoordscore op deze 

variabele. Iets meer respondenten (14%) hebben een zeer hoge antwoordscore. Dit wil zeggen dat 

slechts 14% van de bevraagde studenten een zeer hoge bereidheid toont om samen te werken met 

politie. Toch heeft de meerderheid (52,7%) een hoge tot zeer hoge score wat toont dat de 

meerderheid van de jongeren een hoge tot zeer hoge bereidheid heeft om mee te werken met de 

politie.  

 

 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std.  
Zeer hoog: Score > +1 std. 
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Figuur 5: Verschillen in bereidheid tot medewerking voor de totale steekproef (N=1311) 

 

2.3.4.Legitimiteit 

De verschillen in gepercipieerde legitimiteit van de politie werden voor beide dimensies afzonderlijk 

bekeken. Figuur 6 geeft de verschillen weer voor de dimensie ‘verplichting om te gehoorzamen’ voor 

de totale steekproef (N=1311). Figuur 7 toont de verschillen voor de totale steekproef (N=1309) in 

antwoordscores op de tweede dimensie van legitimiteit ‘gelijkgestemde waarden’, met name de 

verschillen in welke mate de studenten vinden dat ze waarden delen met de politie.  

 

Figuur 6: Verschillen in verplichting tot  gehoorzamen voor de totale steekproef (N=1311) 

 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std.  
Zeer hoog: Score > +1 std. 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std.  
Zeer hoog: Score > +1 std. 
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De eerste dimensie betreft de mate waarin jongeren de verplichting voelen om de politie te 

gehoorzamen. 222 studenten (16,9%) hebben een zeer lage score op de variabele, 368 studenten 

(28,1%) hebben een lage score. 55% van de bevraagde jongeren, de meerderheid dus, heeft een 

score vanaf het gemiddelde en heeft een hoge tot zeer hoge score. Dit betekent dat de meerderheid 

van de bevraagde studenten een hoge tot zeer hoge verplichting voelt om de politie te 

gehoorzamen.  

 

Wanneer we kijken naar de antwoordscores op de dimensie ‘gelijkgestemde waarden’, zien we dat 

638 respondenten, ofwel 48,8%, een hoge tot zeer hoge antwoordscore hebben. De meeste 

personen (36,7%) hebben een lage antwoordscore en hebben dus eerder een lage beleving van 

dezelfde waarden te delen met de politie. De meerderheid van de respondenten (51,3%) heeft een 

zeer lage tot lage beleving van dezelfde waarden te delen met de politie.  

 

Figuur 7: Verschillen in gelijkgestemde waarden voor de totale steekproef (N=1309)

 

2.3.5.Cynisme ten aanzien van de wet 

Wanneer we kijken naar de verschillen in cynisme ten aanzien van de wet onder de bevraagde 

studenten, zien we dat slechts 12,4% een score heeft dat zich boven de +1 standaarddeviatie 

bevindt. Deze hoge score reflecteert een sterk cynisme ten aanzien van de wet. 206 (16,7%) 

respondenten hebben een zeer lage score op de variabele en 373 respondenten (30,2%) hebben een 

lage antwoordscore. De meerderheid, namelijk 53,2%, heeft een hoge tot zeer hoge antwoordscore. 

We kunnen daaruit besluiten dat de meerderheid van de bevraagde studenten cynisch ten opzichte 

van de wet staan.  

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std.  
Zeer hoog: Score > +1 std. 
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Figuur 8: Verschillen in cynisme t.a.v. de wet voor de totale steekproef (N=1237) 

 

2.3.6.Procedurele rechtvaardigheid 

In figuur 9 kunnen we de variantie in de gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid voor de totale 

steekproef (N=1298) zien. Met andere woorden, de verschillen in de mate waarin de bevraagde 

studenten vinden dat de politie procedureel rechtvaardig handelt. De meerderheid van de 

respondenten (55,6%) heeft een hoge tot zeer hoge antwoordscore op de vijfpuntenschaal, die een 

hoge tot zeer hoge gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid reflecteert. 220 bevraagde 

studenten (16,9%) hebben een zeer lage antwoordscore. 177 respondenten (13,6%) hebben een zeer 

hoge antwoordscore op de variabele procedurele rechtvaardigheid.  

 

Figuur 9: Verschillen in procedurele rechtvaardigheid voor de totale steekproef (N=1298) 

 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std. 
Zeer hoog: Score > +1 std. 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std. 
Zeer hoog: Score > +1 std. 
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2.3.7.Effectiviteit 

De verdeling van de waarden voor het laatste theoretische concept wordt grafisch weergegeven in 

figuur 10.  

 

Figuur 10: Verschillen in effectiviteit voor de totale steekproef (N=1305) 

 

Ook hier is het duidelijk dat de meerderheid van de respondenten (59,6%) een antwoordscore heeft 

die varieert van hoog tot zeer hoog. Daarvan zijn er 489 respondenten (37,5%) die een hoge 

antwoordscore hebben en 289 respondenten (22,1%) een zeer hoge antwoordscore. We kunnen dus 

stellen dat ook de meerderheid van de bevraagde studenten de politie als effectief percipieert en 

een minderheid van 40,4% de politie niet percipieert als effectief. 

2.3.8.Persoonlijke moraliteit 

De variabele persoonlijke moraliteit verwijst naar de eigen, morele waarden van de jongeren. Wat de 

variantie in de controlevariabele persoonlijke moraliteit betreft, valt het meteen op dat de scores 

variëren van zeer laag tot hoog en dat er zich in de categorie ‘zeer hoog’ geen antwoordscores 

bevinden. Uit het staafdiagram kunnen we verder opmaken dat een kleine meerderheid van de 

respondenten (50,5%) een hoge antwoordscore heeft, die een hoge mate van persoonlijke moraliteit 

reflecteert. Dit wil zeggen dat de meerderheid morele waarden heeft die niet tolerant zijn ten 

opzichte van het overtreden van de wet. 49,5% van de studenten heeft een zeer lage of lage 

antwoordscore, die staat voor een zeer lage tot lage mate van persoonlijke moraliteit. Slechts 8,3% 

van de studenten vertoont een zeer lage mate van persoonlijke moraliteit.  

 

 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std. 
Zeer hoog: Score > +1 std. 
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Figuur 11: Verschillen in persoonlijke moraliteit voor de totale steekproef (N=1239) 

 

2.3.9.Gepercipieerd risico op sanctie 

Figuur 12 geeft ten slotte de verschillen weer in de percepties over het risico om gesanctioneerd te 

worden bij het overtreden van de wet voor de totale steekproef (N=1228). Een kleine meerderheid 

van de bevraagde studenten (52,8%) heeft een hoge tot zeer hoge antwoordscore op deze 

controlevariabele. Dit wil zeggen dat de meerderheid van de respondenten de kans om gevat te 

worden en gesanctioneerd te worden voor het plegen van een misdrijf relatief hoog schat. Het 

grootste aantal respondenten (436 respondenten of 35,5%), heeft een hoge antwoordscore, terwijl 

het kleinste aantal respondenten (177 respondenten of 14,4%) een zeer lage antwoordscore heeft.  

 

Figuur 12: Verschillen in gepercipieerd risico op sanctie voor de totale steekproef (N=1228) 

 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std.  
Zeer hoog: Score > +1 std. 

Legende 
Zeer laag: Score < -1 std. 
Laag: Score tussen -1 std. en gemiddelde 
Hoog: Score tussen gemiddelde en +1 std.  
Zeer hoog: Score > +1 std. 
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2.4.Besluit 

In dit hoofdstuk werden de resultaten van de beschrijvende analyses besproken. De variantie werd 

voor elk theoretisch concept afzonderlijk weergegeven door middel van een staafdiagram. Hiervoor 

werden de waarden van de variabelen herleid tot een kleiner geheel van waarden op basis van de 

standaardafwijking. Om te besluiten worden de beschrijvende onderzoeksvragen beantwoord.  

 

Hoe varieert de bereidheid om de wet na te leven bij jongeren? We kunnen stellen dat de 

meerderheid (53,9%) van de bevraagde studenten positief of zeer positief staat ten aanzien van het 

naleven van de wet en slechts een klein percentage (13,3%) heel negatieve attitudes heeft ten 

aanzien van regelnaleving. Daarnaast geeft de meerderheid van de respondenten (58,7%) een lage 

frequentie aan van regelovertreding bij de zelfrapportage van verkeersovertredingen.  

 

Hoe varieert de bereidheid van jongeren om mee te werken met de politie? Slechts 14% van de 

studenten toont een zeer hoge bereidheid om samen te werken met de politie, toch toont de 

meerderheid van de jongeren (52,7%) een hoge tot zeer hoge bereidheid om samen te werken met 

de politie.  

 

Hoe variëren de percepties van jongeren over de legitimiteit van de politie? De variantie in 

gepercipieerde legitimiteit werd afzonderlijk bekeken voor de twee dimensies van legitimiteit. De 

eerste dimensie betreft de mate waarin jongeren de verplichting voelen om de politie te 

gehoorzamen. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de respondenten (55%) een hoge tot 

zeer hoge verplichting voelt om de politie te gehoorzamen. De tweede dimensie betreft de mate 

waarin jongeren vinden dat ze dezelfde waarden delen met de politie. Echter, hierbij vertoont slechts 

de minderheid (48,8%) in hoge tot zeer hoge mate dezelfde waarden te delen met de politie. 

 

Hoe varieert cynisme ten aanzien van de wet bij jongeren? De resultaten tonen dat slechts een klein 

percentage (12,4%) een sterk cynisme vertoont ten opzichte van de wet. Toch kunnen we stellen dat 

de meerderheid (53,2%) van de bevraagde studenten cynisch staat ten opzichte van de wet.  

 

Hoe variëren de percepties van jongeren over de procedurele rechtvaardigheid van de politie? Dit 

verwijst naar de mate waarin jongeren vinden dat de politie procedureel rechtvaardig handelt. Uit de 

resultaten kunnen we besluiten dat de meerderheid van de respondenten (55,6%) een hoge tot zeer 

hoge antwoordscore heeft op deze variabele, wat duidt op een hoge tot zeer hoge gepercipieerde 

procedurele rechtvaardigheid.  
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Hoe variëren de percepties van jongeren over de effectiviteit van de politie? Ook hier kunnen we 

stellen dat de meerderheid (59,6%) van de jongeren de politie als effectief percipieert. Slechts een 

klein percentage (11,5%) vertoont heel negatieve percepties ten aanzien van de effectiviteit van de 

politie.  

 

Hoe varieert de persoonlijke moraliteit bij jongeren? Een kleine meerderheid van de studenten 

(50,5%) vertoont eigen, morele waarden die regelovertreding niet tolereren. Het valt op dat er 

evenwel geen jongeren zijn die een hoge mate aan moraliteit vertonen.  

 

Hoe varieert het gepercipieerd risico op sanctie bij jongeren? De meerderheid van de bevraagde 

studenten (52,8%) schat de kans om gevat te worden en gesanctioneerd te worden voor het plegen 

van een misdrijf hoog tot zeer hoog in. Het grootste percentage respondenten (35,5%) schat deze 

kans hoog in. 

 

Over het algemeen kunnen we besluiten dat de bevraagde jongeren eerder positieve attitudes 

vertonen ten aanzien van de politie en ten aanzien van de wet.  
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Hoofdstuk 3: Verklarende analyse 

3.1.Inleiding 

In hoofdstuk 2 hebben we de variantie in de theoretische concepten voor de totale steekproef 

besproken. In dit hoofdstuk komt aan bod op welke wijze deze theoretische concepten 

samenhangen. De verklarende onderzoeksvragen dienen hiervoor als leidraad: 

 

1. In welke mate kunnen individuele verschillen in percepties over de legitimiteit van politie 

verklaard worden door percepties over de procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit van 

de politie?  

2. In welke mate kan cynisme ten aanzien van de wet verklaard worden door percepties over 

de procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit van de politie?  

3. In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een 

invloed op de bereidheid om samen te werken met de politie? 

4. In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een 

invloed op de bereidheid om de wet na te leven? 

 

In de eerstvolgende paragraaf wordt het conceptueel model en de daaruit afgeleide hypotheses 

voorgesteld. Vervolgens komt aan bod hoe te werk werd gegaan om deze hypotheses te toetsen. Tot 

slot worden de verklarende resultaten gepresenteerd en wordt een antwoord geformuleerd op de 

verklarende onderzoeksvragen. 

3.2.Conceptueel model en hypotheses 

In dit onderzoek worden een aantal hypotheses vooropgesteld, afgeleid uit de theoretische en 

empirische literatuur over procedurele rechtvaardigheid, die aan bod kwam in het tweede deel van 

deze masterproef. Deze hypotheses worden hier opgesomd: 

1. Percepties over procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit versterken de percepties over 

de legitimiteit van de politie bij jongeren. 

2. Jongeren die de politie als procedureel rechtvaardig en effectief percipiëren, zullen minder 

cynisch staan ten opzichte van de wet. 

3. De gepercipieerde effectiviteit van de politie zal een minder sterke voorspeller zijn voor de 

gepercipieerde legitimiteit van politie en de mate waarin men cynisch staat ten opzichte van 

de wet, dan de gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid. 
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4. Jongeren die de politie als legitiem percipiëren, zullen meer bereid zijn om samen te werken 

met de politie en de wet na te leven. 

5. Jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet zijn minder bereid om samen te werken 

met de politie en de wet na te leven. 

6. Persoonlijke, morele waarden en normen hebben een invloed op de bereidheid om samen te 

werken met de politie en de wet na te leven. 

7. Het gepercipieerd risico op sanctie heeft slechts een geringe invloed op de bereidheid om 

samen te werken met de politie en de wet na te leven. 

 

Het volgende schema geeft het conceptueel model weer dat als leidraad dient voor de verklarende 

analyse. De concepten en hun onderlinge relaties worden hierin samengevat. 

 

Figuur 13: Conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Analysemethode 

Terwijl de beschrijvende onderzoeksvragen werden geanalyseerd aan de hand van univariate 

beschrijvende statistische analyses, worden de verklarende onderzoeksvragen onderzocht met 

behulp van een multipele of meervoudige lineaire regressieanalyse waarbij meerdere onafhankelijke 

variabelen kunnen worden toegevoegd. Ten einde de vier voornoemde hypotheses te toetsen, 

werden verschillende meervoudige regressieanalyses uitgevoerd.  

 

Procedurele 
rechtvaardigheid 

Effectiviteit 

Legitimiteit  
-Gelijkgestemde 
waarden 
-Verplichting om 
te gehoorzamen 

Medewerking 

Naleven van de wet 
-Zelfrapportage (+) 
-Attitudes t.a.v. 
regelnaleving (-) 

 

+
+
d
h 

Cynisme t.a.v. de 
wet 

Controlevariabelen 
-Persoonlijke moraliteit 
-Risico op sanctie 

+
+
d
h 

-
+
d
h 
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Omdat bij een meervoudige regressieanalyse multicollineariteit kan optreden wanneer de 

onafhankelijke variabelen onderling sterk samenhangen, werd de samenhang tussen de 

onafhankelijke variabelen onderzocht. Wanneer de samenhang hoger is dan 0,80, dan zijn de 

variabelen namelijk analytisch nauwelijks van elkaar te onderscheiden, wat tot gevolg heeft dat de 

resultaten van deze analyse onbetrouwbaar worden (Pauwels, 2012). De correlatiematrix in bijlage 6 

geeft de bivariate correlaties weer tussen de onafhankelijke variabelen. Daarbij kunnen we afleiden 

dat er bij alle onafhankelijke variabelen sprake is van samenhang. Sommige waarden zijn boven de 

0,50 waardoor enige voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de resultaten die volgen. 

Het betreft hier de correlatiecoëfficiënten tussen de verplichting te gehoorzamen en attitudes ten 

aanzien van regelnaleving (r= 0,546), tussen procedurele rechtvaardigheid en gelijkgestemde 

waarden (r= 0,670) en tussen effectiviteit en gelijkgestemde waarden (r= 0,520). De 

correlatiecoëfficiënten zijn evenwel niet hoger dan 0,80. Daarnaast werd er ook bij elke meervoudige 

regressievergelijking gekeken naar de ‘tolerance’ waarde en de ‘VIF’ waarde. Algemeen wordt 

aangenomen dat een ‘tolerance’ waarde kleiner dan 0,1 wijst op een sterke aanwezigheid van 

multicollineariteit. Dit betekent namelijk dat de andere onafhankelijke variabelen meer dan 90% van 

de variantie in die ene onafhankelijke variabele verklaren. Voor de ‘VIF’ waarde geldt de volgende 

vuistregel: waarden die groter zijn dan 10 wijzen op een hoge multicollineariteit (Mortelmans & 

Dehertogh, 2007). De ‘tolerance’ waarden en de ‘VIF’ waarden zijn af te lezen in bijlage 7. Op basis 

van de voorbereidende controle kunnen we besluiten dat multicollineariteit geen probleem lijkt te 

vormen in dit onderzoek. 

3.4.Resultaten 

3.4.1.Verklaring variantie in de gepercipieerde legitimiteit  

Om de verschillende hypotheses te testen, wordt het conceptueel model in vier delen opgesplitst, 

waarbij we telkens nagaan of de procedurele rechtvaardigheidsvariabelen een invloed hebben op de 

afhankelijke variabelen. We starten met het eerste deel waarbij hypothese 1 en 3 worden getoetst: 

het nagaan van de invloed van procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit op de dimensies van 

legitimiteit.  

  

Figuur 14: Visuele weergave meervoudige regressieanalyse afhankelijke variabele legitimiteit 
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De resultaten van de meervoudige regressieanalyses met de dimensies van legitimiteit als 

afhankelijke variabele worden weergegeven in tabel 4. Wanneer we kijken naar de dimensie 

gelijkgestemde waarden, zien we dat 50,3% (adj. R²: 0,503) van de totale variantie in gelijkgestemde 

waarden van jongeren met politie kan worden verklaard door de onafhankelijke variabelen 

procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit. Dit kunnen we zien aan de hand van de waarde van de 

determinatiecoëfficiënt R². We gaan verder vooral kijken naar de ‘adjusted R-kwadraat’, aangezien 

deze maat een correctie is van de normale R² naar steekproefgrootte en het aantal variabelen 

(Mortelmans & Dehertogh, 2007). R² en adjusted R² vertonen hier echter niet veel verschil. 

 

Tabel 4: Meervoudige regressieanalyse afhankelijke variabele legitimiteit 

 Gelijkgestemde waarden Verplichting om te gehoorzamen 

Onafhankelijke variabelen B bèta-waarde B bèta-waarde 

Procedurele rechtvaardigheid 0,321 *** 0,543 *** 0,208 *** 0,305 *** 

Effectiviteit 0,352 *** 0,266 *** 0,197 *** 0,129 *** 

R² 0,503 0,147 

Adj R² 0,503 0,146 

(*): p<0.10, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 

 

Uit tabel 4 kan ook de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B) en de gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënt, bèta (β)10 worden afgelezen. De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt geeft  

in tegenstelling tot de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, het zuivere effect van de 

onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele weer. Dat wil zeggen dat de waarde van bèta 

onafhankelijk is van de respectievelijke meeteenheden (van Groningen & de Boer, 2008). Deze 

coëfficiënt laat wel een vergelijking toe (Pauwels, 2012). Om deze reden wordt alleen de bèta-

waarde verder besproken. Terwijl de determinatiecoëfficiënt de verklaringskracht bepaalt, kan men 

op basis van de gestandaardiseerde richtingscoëfficiënten de relatieve impact bestuderen van de 

onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele (Pauwels, 2012).11  

 

                                                             
10 Deze waarde kan tussen -1 en +1 liggen. 
11 Aan de hand van een meervoudige regressieanalyse kunnen we zien wat de netto-effecten zijn van de 
onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele. Dit wil zeggen: zonder de invloed van de andere 
onafhankelijken mee te nemen. Er wordt met andere woorden ‘gecontroleerd’ voor de aanwezigheid van de 
andere variabelen.  
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Zowel procedurele rechtvaardigheid (bèta: 0,543) als effectiviteit (bèta: 0,266) hebben een 

substantieel significant netto-effect op de mate waarin jongeren gelijkgestemde waarden hebben 

met politie. Beide effecten zijn positief. Dit wil zeggen dat jongeren die de politie als procedureel 

rechtvaardig en effectief percipiëren, het gevoel hebben dat ze dezelfde waarden delen met de 

politie. Bovendien heeft procedurele rechtvaardigheid een sterker netto-effect op gelijkgestemde 

waarden, dan effectiviteit. De procedurele rechtvaardigheidsvariabelen lijken een minder grote 

verklaringskracht uit te oefenen voor de dimensie verplichting om te gehoorzamen. Procedurele 

rechtvaardigheid (bèta: 0,305) en effectiviteit (bèta: 0,129) verklaren 14,6% (adj. R²: 0,146) van de 

variantie in de gepercipieerde verplichting van jongeren om de politie te gehoorzamen. Beide 

variabelen hebben opnieuw een substantieel significant en positief netto-effect op de tweede 

dimensie van legitimiteit. In tegenstelling tot de eerste dimensie van legitimiteit zijn de bèta-

waarden evenwel kleiner. De variabele procedurele rechtvaardigheid heeft ook hier een sterker 

netto-effect. We kunnen besluiten dat de studenten de politie als legitiem gaan percipiëren wanneer 

ze ook vinden dat de politie procedureel rechtvaardig en effectief is. 

3.4.2. Verklaring variantie in cynisme ten aanzien van de wet 

In het tweede deel van de verklarende analyse worden hypothese 2 en 3 getoetst en wordt de 

invloed nagegaan van procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit op de afhankelijke variabele 

cynisme ten aanzien van de wet, zoals visueel wordt voorgesteld in figuur 15.  

 

Figuur 15: Visuele weergave meervoudige regressieanalyse afhankelijke variabele cynisme ten 

aanzien van de wet 

 

 

 

 

 

Tabel 5 toont de resultaten van deze meervoudige regressieanalyse. Zowel procedurele 

rechtvaardigheid (bèta: -0,140) als effectiviteit (bèta: -0,059) hebben een significant netto-effect op 

de mate waarin de studenten cynisch staan ten opzichte van de wet. Beide effecten zijn negatief, wat 

betekent dat wanneer de bevraagde jongeren de politie als procedureel rechtvaardig en effectief 

percipiëren, ze minder cynisch staan ten opzichte van de wet. Wanneer we kijken naar de sterkte van 
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variabelen een statistisch significant effect op de afhankelijke variabele. Voor effectiviteit is dit effect 

evenwel slechts statistisch significant op het 0,10-niveau. Opnieuw heeft procedurele 

rechtvaardigheid een sterker netto-effect dan effectiviteit.  

 

Tabel 5: Meervoudige regressieanalyse afhankelijke variabele cynisme ten aanzien van de wet 

 

Onafhankelijke variabelen 

Cynisme t.a.v. de wet 

B  bèta-waarde 

Procedurele rechtvaardigheid -0,073 *** -0,140 *** 

Effectiviteit -0,069 (*) -0,059 (*) 

R² 0,031 

Adj R² 0,029 

(*): p<0.10, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 

 

De verklaringskracht van dit regressiemodel is niet heel groot. 2,9 % (adj. R²: 0,029) van de totale 

variantie in cynisme ten aanzien van de wet kan verklaard worden door percepties over de 

procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit van de politie.  

3.4.3. Verklaring variantie in bereidheid tot medewerking 

Het derde deel dat we zullen toetsen van het conceptueel model, is de invloed van de procedurele 

rechtvaardigheidsvariabelen op de afhankelijke variabele bereidheid tot medewerking. Hierbij 

worden hypotheses 4, 5, 6 en 7 getoetst, voor wat de bereidheid tot medewerking betreft. Als 

kritische aanvulling wordt de variabele persoonlijke moraliteit toegevoegd omdat de eigen waarden 

en normen van mensen een belangrijke invloed blijken te hebben op de attitudes ten aanzien van de 

politie. Ten slotte wordt de variabele gepercipieerd risico op sanctie in de analyses opgenomen, 

aangezien het ‘deterrence model’ haaks staat ten opzichte van het procedurele 

rechtvaardigheidsmodel (zie figuur 16). De resultaten van deze multipele lineaire regressieanalyse 

kunnen worden afgelezen in tabel 6.  
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Figuur 16: Visuele weergave meervoudige regressieanalyse afhankelijke variabele bereidheid tot 

medewerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waarde van de adjusted R² bedraagt 0,102. Dit betekent dat 10,2% in de variantie van de 

bereidheid van jongeren om samen te werken met de politie kan verklaard worden door de 

onafhankelijke variabelen procedurele rechtvaardigheid, effectiviteit, de twee dimensies van 

legitimiteit, cynisme ten aanzien van de wet, persoonlijke moraliteit en het gepercipieerd risico op 

sanctie.  

 

Tabel 6: Meervoudige regressieanalyse afhankelijke variabele bereidheid tot medewerking 

 

Onafhankelijke variabelen 

Bereidheid tot medewerking 

B  bèta-waarde 

Procedurele rechtvaardigheid 0,006 0,010 

Effectiviteit 

Gelijkgestemde waarden 

Verplichting om te gehoorzamen 

Cynisme t.a.v. de wet 

Persoonlijke moraliteit 

Risico op sanctie 

0,067 

0,150 *** 

0,005 

-0,138 *** 

0,129 *** 

0,027 * 

0,052 

0,157 *** 

0,006 

-0,125 *** 

0,111 *** 

0,060 * 

R² 0,108 

Adj R² 0,102 

(*): p<0.10, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 
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De onafhankelijke variabelen gelijkgestemde waarden (bèta: 0,157), cynisme ten aanzien van de wet 

(bèta: -0,125), persoonlijke moraliteit (bèta: 0,111) en risico op sanctie (bèta: 0,060) hebben een 

statistisch significant netto-effect op de bereidheid tot medewerking. Procedurele rechtvaardigheid 

en effectiviteit hebben geen significante invloed op de bereidheid tot medewerking, alsook de 

dimensie van legitimiteit die verwijst naar de verplichting om te gehoorzamen.  Zoals we 

vooropstelden, is de richting van het verband tussen cynisme ten aanzien van de wet en 

medewerking negatief. Hoe cynischer de jongeren ten opzicht van de wet staan, hoe minder ze 

bereid zijn om samen te werken met de politie. De stelling dat jongeren die de politie als legitiem 

percipiëren, meer bereid zijn om mee te werken, lijkt enkel te gelden voor één dimensie van 

legitimiteit, namelijk in welke mate jongeren dezelfde waarden delen met de politie. Hoewel 

significant op het gangbare 0,05-niveau, is het effect van risico op sanctie verwaarloosbaar klein. Of 

jongeren gelijkgestemde waarden hebben met de politie blijkt de belangrijkste predictor te zijn voor 

de mate waarin jongeren bereid zijn om mee te werken met de politie.  

3.4.4. Verklaring variantie in het naleven van de wet  

In deze paragraaf wordt het vierde en laatste deel van het conceptueel model en tevens hypotheses 

4, 5, 6 en 7 getoetst, voor wat het naleven van de wet betreft. Hierbij wordt de invloed van de 

procedurele rechtvaardigheidsvariabelen op het naleven van de wet nagegaan. Opnieuw werden 

persoonlijke moraliteit en gepercipieerd risico op sanctie als controlevariabelen aan de analyses 

toegevoegd (zie figuur 17). De resultaten worden voorgesteld in tabel 7.  

 

Figuur 17: Visuele weergave meervoudige regressieanalyse afhankelijke variabele naleven van de wet 
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Voor wat de invloed van de onafhankelijke variabelen op de attitudes van jongeren ten aanzien van 

het naleven van de wet betreft, zien we opnieuw dat procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit 

geen statistisch significant effect hebben. Beide dimensies van legitimiteit, gelijkgestemde waarden 

(bèta: 0,251) en verplichting om te gehoorzamen (bèta: 0,387), hebben een substantieel significant 

en positief netto-effect, zoals vooropgesteld in de hypothese. Jongeren die de politie als legitiem 

aanzien, hebben positievere attitudes ten aanzien van het naleven van de wet. De variabele cynisme 

ten aanzien van de wet (bèta: -0,165) heeft een substantieel significant netto-effect op de 

afhankelijke variabele. Dit effectief is negatief, zoals verwacht. Hoe cynischer de jongeren staan ten 

opzichte van de wet, hoe negatievere attitudes ze hebben ten aanzien van het naleven van regels. 

Ook de controlevariabelen persoonlijke moraliteit (bèta: 0,088) en risico op sanctie (bèta: 0,078) 

hebben een substantieel significant netto-effect. Deze variabelen hebben evenwel lagere 

bètaparameters in vergelijking met de dimensies van legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet. 

De dimensie verplichting om te gehoorzamen heeft het sterkste netto-effect en is daarom de 

belangrijkste voorspeller voor verschillen in attitudes ten aanzien van regelnaleving. Samen verklaren 

de onafhankelijke variabelen in dit regressiemodel 42,7% (adj. R²: 0,427) van de verschillen in de 

attitudes van jongeren ten aanzien van regelnaleving.  

 

Tabel 7: Meervoudige regressieanalyses afhankelijke variabelen naleven van de wet  

(*): p<0.10, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 

 

 Attitudes t.a.v. 
regelnaleving 

Zelfrapportage 

 

Onafhankelijke variabelen B bèta-waarde B bèta-waarde 

Procedurele rechtvaardigheid 0,018 0,031 -0,001 -0,001 

Effectiviteit 

Gelijkgestemde waarden 

Verplichting om te gehoorzamen 

Cynisme t.a.v. de wet 

Persoonlijke moraliteit 

Risico op sanctie 

-0,052 

0,248 *** 

0,331 *** 

-0,186 *** 

0,107 *** 

0,036 ** 

 -0,039 

0,251 *** 

0,387 *** 

-0,165 *** 

0,088 *** 

0,078 ** 

-0,019 

-0,045 

0,016 

0,230*** 

0,022 

0,005 

-0,015 

-0,046 

0,019 

0,207 *** 

0,019 

0,010 

R² 0,430 0,047 

Adj R² 0,427 0,041 
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Verder zien we de resultaten van de meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke variabele 

zelfrapportage van verkeersdelicten. De verklaringskracht van de onafhankelijke variabelen is hier 

heel wat kleiner. De adjusted R² is 0,041. Dit wil dus zeggen dat de onafhankelijke variabelen 4,1% 

van de variantie in de frequentie van verkeersdelicten bij de bevraagde jongeren verklaren. We 

kunnen verder zien dat bijna alle onafhankelijke variabelen heel lage bètawaarden hebben. Enkel 

cynisme ten aanzien van de wet (bèta: 0,207) heeft een statistisch significante invloed en is tevens de 

belangrijkste predictor in dit regressiemodel. Zoals we verwachten is de richting van het verband 

tussen cynisme ten aanzien van de wet en zelfrapportage positief. Jongeren die cynisch zijn ten 

opzichte van de wet, overtreden vaker de wet. Er moet echter rekening mee gehouden worden dat 

in dit onderzoek enkel werd bevraagd naar verkeersdelicten. De resultaten zijn dus niet 

veralgemeenbaar naar delinquent gedrag in het algemeen. 

3.5.Besluit 

In dit hoofdstuk werd het conceptueel model en werden de daaruit afgeleide hypotheses 

voorgesteld. Teneinde deze hypotheses te toetsen, werden verschillende meervoudige 

regressieanalyses uitgevoerd, waarvan de resultaten vervolgens werden weergegeven. Als 

voorbereidende controle werd de samenhang tussen de onafhankelijke variabelen onderzocht. Op 

basis van deze controle konden we vaststellen dat er geen sprake is van multicollineariteit. In dit 

besluit, ten slotte, wordt een antwoord geformuleerd op de vooropgestelde, verklarende 

onderzoeksvragen. 

 

In welke mate kunnen individuele verschillen in percepties over de legitimiteit van politie verklaard 

worden door percepties over de procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit van de politie? Zowel 

procedurele rechtvaardigheid als effectiviteit hebben een positief significant netto-effect op de 

dimensie gelijkgestemde waarden. Samen verklaren ze 50,3% van de variantie in de mate waarin de 

bevraagde studenten vinden dat ze dezelfde waarden delen met de politie. Beide variabelen hebben 

bovendien een positief significant netto-effect op de tweede dimensie van legitimiteit, namelijk de 

verplichting om te gehoorzamen. De verklaringskracht van de twee variabelen is evenwel kleiner 

voor deze dimensie van legitimiteit (adj. R²: 0,146). We kunnen dus besluiten dat jongeren die de 

politie als procedureel rechtvaardig en effectief percipiëren, de politie als legitiem aanzien. Uiteraard 

is deze uitspraak beperkt tot de bevraagde jongeren in dit onderzoek en is ze niet veralgemeenbaar 

naar alle jongeren in België. De belangrijkste determinant voor de verklaring van individuele 

verschillen in beide dimensies van legitimiteit, is procedurele rechtvaardigheid (bèta: 0,543).  
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In welke mate kan cynisme ten aanzien van de wet verklaard worden door percepties over de 

procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit van de politie? Percepties over procedurele 

rechtvaardigheid en effectiviteit lijken ook een significante invloed te hebben op de mate waarin 

men cynisch staat ten aanzien van de wet. Effectiviteit is echter slechts statisch significant op het 

0,10-niveau. De belangrijkste predictor voor individuele verschillen in cynisme ten aanzien van de 

wet is dan ook procedurele rechtvaardigheid (bèta: -0,140). Beide effecten zijn negatief, zoals 

verwacht. De verklaringskracht van beide variabelen is evenwel niet heel groot (adj. R²: 0,029).  

 

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een invloed 

op de bereidheid om samen te werken met de politie? Wat legitimiteit betreft, heeft enkel de 

dimensie die verwijst naar gelijkgestemde waarden met de politie een statistisch significant netto-

effect op de bereidheid om samen te werken met de politie. Wat cynisme ten aanzien van de wet 

betreft, lijkt deze variabele ook significant samen te hangen met de bereidheid om samen te werken. 

Dit verband is negatief. We kunnen stellen dat jongeren die vinden dat ze dezelfde waarden delen 

met de politie en niet cynisch staan ten aanzien van de wet, meer bereid zijn om samen te werken 

met de politie. Opnieuw geldt deze uitspraak alleen voor dit onderzoek. Procedurele 

rechtvaardigheid en effectiviteit werden mee opgenomen in deze analyse, maar toonden geen 

significant effect op de bereidheid om samen te werken met de politie. Ook de controlevariabelen 

persoonlijke moraliteit en gepercipieerd risico op sanctie werden meegenomen. Hoewel significant 

op het gangbare 0,05-niveau, is het netto-effect van het gepercipieerd risico op sanctie 

verwaarloosbaar klein. Persoonlijke moraliteit heeft wel een substantieel significant effect op de 

bereidheid om mee te werken. Gelijkgestemde waarden en cynisme ten aanzien van de wet hebben 

echter een sterker netto-effect. De belangrijkste determinant in het verklaren van de bereidheid om 

samen te werken met de politie, is de variabele gelijkgestemde waarden (bèta: 0,157). 

 

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een invloed 

op de bereidheid om de wet na te leven? Beide dimensies van legitimiteit hebben een sterke 

significante (positieve) invloed op de attitudes ten aanzien van regelnaleving. Wanneer het effect 

werd nagegaan van legitimiteit op de frequentie van verkeersovertredingen (zelfrapportage) werd er 

evenwel geen significant effect gevonden. De dimensie van legitimiteit die verwijst naar de 

verplichting om te gehoorzamen heeft het sterkste netto-effect (bèta: 0,387) van de twee dimensies 

en is tevens de belangrijkste determinant in het verklaren van de attitudes die jongeren hebben ten 

aanzien van het naleven van de regels. Wat cynisme ten aanzien van de wet betreft, heeft deze 

variabele een significante invloed op zowel de attitudes als de zelfrapportage. Cynisme ten aanzien 

van de wet heeft de belangrijkste rol in het verklaren van de frequentie van verkeersovertredingen 
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(bèta: 0,207). Procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit werden ook bij deze analyses 

opgenomen, samen met de controlevariabelen persoonlijke moraliteit en risico op sanctie. 

Procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit hebben ook hier geen significant verband met zowel de 

attitudes ten aanzien van regelnaleving als de zelfrapportage. Persoonlijke moraliteit heeft enkel een 

significante invloed op de attitudes ten aanzien van regelnaleving, hoewel dit effect verwaarloosbaar 

is. Ook het gepercipieerd risico op sanctie heeft een verwaarloosbare rol in de verklaring van het 

naleven van de wet.  

 

 

 

 

 

  



66 

 

Algemeen besluit en kritische bedenkingen 

 

Dit onderzoek had tot doel om inzicht te verwerven in de factoren, die rechtstreeks of onrechtstreeks 

bepalen waarom jongeren bereid zijn om mee te werken met de politie en om de wet na te leven. 

Meer specifiek werd de relatie onderzocht tussen procedurele rechtvaardigheid, legitimiteit en de 

bereidheid van jongeren om samen te werken met de politie en de wet na te leven. Andere 

verklarende mechanismen, zoals effectiviteit, cynisme ten aanzien van de wet, persoonlijke 

moraliteit en percepties over het risico op sanctie, werden mee opgenomen in het onderzoek. In dit 

onderzoek werd gebruik gemaakt van een web survey om studenten aan universiteiten en 

hogescholen in Gent te bevragen.  

 

Literatuurstudie 

Aan het empirisch onderzoek ging een literatuurstudie vooraf. De theoretische en empirische 

literatuur over attitudes ten aanzien van de politie en de rol van procedurele rechtvaardigheid kwam 

aan bod in het eerste deel van de masterproef. In het eerste hoofdstuk zagen we dat publieke steun 

een belangrijke voorwaarde is voor een effectieve werking van wettelijke instellingen zoals de politie. 

Deze publieke steun wordt volgens een normatieve benadering verkregen wanneer mensen angst 

hebben om gestraft te worden. Volgens een normatieve benadering verlenen mensen publieke steun 

uit het geloof dat een instelling legitiem is. Hierbij gaan mensen vrijwillig normconform en 

coöperatief gedrag stellen. De procedurele rechtvaardigheidstheorie kan gesitueerd worden binnen 

een normatieve verklaring van waarom mensen de wet naleven en bereid zijn om mee te werken 

met de politie. Dit tweedelig theoretisch raamwerk stelt dat de manier waarop politieambtenaren 

omgaan met de bevolking en de manier waarop ze besluiten nemen, een significante rol speelt in het 

verwerven van vertrouwen en legitimiteit en als gevolg daarvan in het verwerven van publieke steun.  

 

In het tweede hoofdstuk kregen we wat meer inzicht in belangrijke attitudes ten aanzien van de 

politie die in de literatuur worden beschreven. Vanuit een ontwikkelingsperspectief worden attitudes 

ten aanzien van wettelijke instellingen ontwikkeld door middel van een wettelijk socialisatieproces, 

waarbij directe en indirecte ervaringen met wettelijke actoren aan de basis liggen. Dit 

ontwikkelingsproces start in de adolescentie en heeft een invloed op latere attitudes. Uit onderzoek 

blijkt dat jongeren negatiever staan ten opzichte van de politie, dan oudere personen. Bovendien 

blijven deze negatieve attitudes constant in latere jaren en hebben ze een negatieve invloed op 

normconform en coöperatief gedrag. Daarom is het belangrijk dat de attitudes van jongeren mee 

worden opgenomen in dit soort onderzoek. Twee belangrijke domeinen van het wettelijk 
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socialisatieproces zijn institutionele legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet. Wanneer de 

politie buiten de sociale normen handelt of wanneer de politie manifest om een oneerlijke wijze 

handelt, kan dit bij de burger leiden tot een sterk cynisme ten aanzien van de wet. Een 

politiestrategie, gebaseerd op het verhogen van legitimiteit, biedt het voordeel dat ze vrijwillige 

gehoorzaamheid genereert. Belangrijk is dat legitimiteit niet alleen het recht omvat van een 

autoriteit om haar macht uit te oefenen, het omvat tevens de erkenning van dat recht door het volk. 

In de wetenschappelijke literatuur worden doorgaans twee indicatoren aangehaald om legitimiteit te 

meten: vertrouwen in een instelling en het gevoel verplicht te zijn om te gehoorzamen. Recenter 

wordt nog een derde dimensie onderscheiden: de mate waarin burgers dezelfde waarden delen met 

een instelling.  Het vertrouwen van de burger in de politie is nauw verbonden met de legitimiteit van 

de politie. Uit onderzoek naar het vertrouwen van de Belg in overheidsinstellingen, blijkt dat Belgen 

meer vertrouwen hebben in politie, dan in justitie. Om te kijken naar hoe vertrouwen, legitimiteit, 

medewerking en normconform gedrag varieert tussen lidstaten van de Europese Unie, werden valide 

en betrouwbare indicatoren ontwikkeld in het EURO-JUSTIS project en werden de belangrijkste items 

getoetst in de vijfde ronde van de ESS. De resultaten van de analyse van de ESS suggereren dat 

procedurele rechtvaardigheid een belangrijke voorwaarde is voor een effectieve werking van 

wettelijke instellingen. 

 

In het derde hoofdstuk, ten slotte, hebben we gekeken naar de factoren die volgens de literatuur een 

invloed hebben op de attitudes ten aanzien van de politie en de bereidheid om samen te werken met 

de politie en de wet na te leven. Individueel-demografische factoren zoals leeftijd en etniciteit 

vertonen een verband met positieve of negatieve evaluaties van de politie. Wanneer het evenwel 

specifiek om onderzoek gaat naar het process-based model, lijken individueel-demografische 

kenmerken een minder belangrijke rol te spelen. Daarnaast kunnen individueel-demografische 

kenmerken wel inzicht geven in verschillen in beoordelingen van de politie, maar geven ze nog geen 

verklaring waarom deze verschillen er zijn. Opvattingen over de legitimiteit van de politie worden, 

volgens de procedurele rechtvaardigheidstheorie, in hoofdzaak bepaald door evaluaties van de 

bevolking over de procedurele rechtvaardigheid van de politie. Wanneer de politie procedureel 

rechtvaardig handelt, zijn burgers meer bereid om beslissingen te aanvaarden en mee te werken met 

de politie. Onderzoek bevestigt dit niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jongeren. Bovendien 

tonen bevindingen consistent aan dat instrumentele factoren, zoals de effectiviteit van de politie en 

het gepercipieerd risico op sanctie, een minder belangrijke rol spelen dan procedurele 

rechtvaardigheid. Daarnaast kampen studies naar percepties over het risico op sanctie met zowel 

theoretische als methodologische tekortkomingen, waardoor het moeilijk is om conclusies te trekken 

over de bijdrage van afschrikking in het reduceren van criminaliteit. Individuele verschillen, die de 
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percepties over sancties beïnvloeden, zoals persoonlijke morele waarden, kunnen een meerwaarde 

bieden in onderzoek naar delinquent of normconform gedrag. Het effect van procedurele 

rechtvaardigheid kan variëren met de aard van het persoonlijk contact tussen de burger en politie. 

Sommige studies stellen een asymmetrische relatie vast tussen persoonlijk contact met de politie en 

attitudes ten aanzien van de politie. Andere studies komen tot optimistischere resultaten en tonen 

aan dat het verhogen van de kwaliteit van contacten tussen politie en burger door mensen eerlijk en 

met respect te behandelen daadwerkelijk kan bijdragen tot een verbetering van de 

vertrouwensrelatie tussen burger en politie. Het kan als vanzelfsprekend gezien worden dat zelfs 

wanneer er een asymmetrische relatie bestaat tussen persoonlijke contacten met politie en de mate 

waarin men vertrouwen heeft in politie, de kwaliteit van deze contacten nog steeds van groot belang 

is. 

 

Sterktes/zwaktes van het onderzoek  

Net zoals elk onderzoek kampt ook dit onderzoek met een aantal beperkingen. Vooreerst is het 

belangrijk om op te merken dat de data cross-sectioneel werd verzameld. Causale relaties tussen 

variabelen kunnen mogelijks onduidelijk zijn omdat de data werd verzameld op één tijdstip. 

Longitudinale studies naar procedurele rechtvaardigheid kunnen meer duidelijkheid en accuraatheid 

verschaffen over causaliteit. Een andere beperking betreft de wijze van dataverzameling. Er werd 

geopteerd voor een web survey om de data te verzamelen omwille van pragmatische redenen en de 

grote bereikbaarheid van het instrument. Doordat respondenten worden uitgenodigd om deel te 

nemen aan het onderzoek op drukbezochte websites en via de verspreiding van flyers, zorgt de 

zelfselectie van respondenten ervoor dat hier geen sprake is van een toevalsgewijze of ‘non-

probability sample’. Een derde beperking heeft te maken met de wijze waarop de theoretische 

concepten werden gemeten. Voor het meten van de naleving van de wet, werd gebruik gemaakt van 

zelfrapportage. Hierbij werden echter enkel verkeersovertredingen opgenomen. Het overtreden van 

het verkeersreglement is niet echt representatief voor delinquent gedrag. We kunnen dus voor de 

variabele naleven van de wet enkel attitudes meten. Hetzelfde geldt voor de bereidheid tot 

medewerking met de politie. Deze attitudes geven een inzicht in de bereidheid van de jongeren om 

de wet na te leven en om samen te werken met de politie, maar zijn geen reflectie van het gedrag 

van de jongeren. Ten slotte, zijn er een aantal verklarende mechanismen niet opgenomen in het 

onderzoek. Een vollediger beeld zou kunnen verkregen worden wanneer nog andere factoren waren 

opgenomen die een invloed hebben op delinquent gedrag, zoals lage zelfcontrole. Bovendien was 

het niet mogelijk om de variabele persoonlijk contact in de analyses te plaatsen omwille van de 

beperkte respons hierop.  
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Dit onderzoek is echter in de eerste plaats een verkennend onderzoek en ondanks deze beperkingen, 

is het toch mogelijk om een aantal conclusies te trekken uit de resultaten. Daarenboven heeft dit 

onderzoek ook een aantal sterktes. Terwijl de meeste studies de rol van procedurele 

rechtvaardigheid onderzochten bij de attitudes van volwassenen ten aanzien van de politie, heeft 

deze studie aandacht voor de attitudes van jongeren. Een andere belangrijke sterkte van het 

onderzoek ligt in een brede conceptualisering van legitimiteit. Daarnaast wordt het normatieve 

model van procedurele rechtvaardigheid ook vergeleken met het instrumentele factoren, zoals 

effectiviteit en het gepercipieerd risico op sanctie. Ook worden er andere attitudes opgenomen die 

het procedurele rechtvaardigheidsmodel uitbreiden, zoals cynisme ten aanzien van de wet en 

persoonlijke moraliteit.  

 

Bevindingen 

Door de resultaten van de beschrijvende analyse kunnen we ons een beeld vormen van de 

individuele verschillen in attitudes ten aanzien van de politie en in de bereidheid om samen te 

werken met de politie en de wet na te leven bij de bevraagde jongeren. De meerderheid van de 

bevraagde jongeren heeft positieve tot zeer positieve attitudes ten aanzien van het naleven van de 

wet en vertoont een lage frequentie van regelovertredend gedrag. Hierbij moet wel rekening 

gehouden worden dat bij de zelfrapportage enkel verkeersovertredingen werden opgenomen. De 

studenten lijken daarentegen in sterke mate cynisch te staan ten opzichte van de wet. De 

meerderheid van de studenten toont bereid te zijn om mee te werken met de politie. Over het 

algemeen percipiëren de bevraagde jongeren de politie als legitiem. Ze voelen een hoge verplichting 

om de politie te gehoorzamen. Ze delen evenwel in mindere mate dezelfde waarden met de politie. 

De jongeren percipiëren de politie als procedureel rechtvaardigheid en effectief. Daarnaast vertoont 

de meerderheid van de jongeren persoonlijke, morele waarden die regelovertredend gedrag niet 

tolereren en schat de meerderheid de kans om gesanctioneerd te worden voor het plegen van een 

misdrijf hoog in. Over het algemeen kunnen we besluiten dat de bevraagde jongeren eerder 

positieve attitudes vertonen ten aanzien van de politie. Uit eerder onderzoek lijken jongeren meer 

negatieve attitudes te hebben ten aanzien van de politie, dan oudere personen. Dit onderzoek laat 

ons echter niet toe om vergelijkingen te maken tussen leeftijdsgroepen. 

 

Een aantal hypotheses werden vooropgesteld over de relatie tussen de theoretische concepten van 

het onderzoek. Door een evaluatie te maken van deze hypotheses kunnen we een aantal conclusies 

trekken uit de verklarende resultaten van het onderzoek. Uiteraard zijn deze conclusies niet 

veralgemeenbaar naar alle jongeren, aangezien de onderzoekspopulatie in dit onderzoek bestaat uit 

studenten aan de hogeschool of universiteit in Gent.  
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Hypothese 1: Percepties over procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit versterken de percepties 

over de legitimiteit van de politie bij jongeren. De bevindingen uit dit onderzoek ondersteunen deze 

hypothese. Zowel procedurele rechtvaardigheid als effectiviteit hebben een positief significant netto-

effect op de twee dimensies van legitimiteit. Jongeren die de politie als procedureel rechtvaardig en 

effectief aanzien, voelen een verplichting om de politie te gehoorzamen en hebben het gevoel dat ze 

dezelfde waarden delen met de politie. We kunnen dus stellen dat wanneer jongeren de politie als 

procedureel rechtvaardig en effectief percipiëren, ze de politie meer als legitiem gaan percipiëren.  

 

Hypothese 2: Jongeren die de politie als procedureel rechtvaardig en effectief percipiëren, zullen 

minder cynisch staan ten opzichte van de wet. Procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit hebben 

ook een statistisch significant netto-effect op de mate waarin men cynisch staat ten opzichte van de 

wet. Beide effecten zijn negatief zoals verwacht. Het effect van effectiviteit is echter inhoudelijk te 

zwak om een substantiële rol te spelen. De mate waarin jongeren cynisch staan ten opzicht van de 

wet, kan dus enkel verklaard worden door de percepties over de procedurele rechtvaardigheid van 

de politie.  

 

Hypothese 3: De gepercipieerde effectiviteit van de politie zal een minder sterke voorspeller zijn voor 

de gepercipieerde legitimiteit van politie en de mate waarin men cynisch staat ten opzichte van de 

wet, dan de gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid. De resultaten van de verklarende analyse 

blijken deze hypothese te ondersteunen. Procedurele rechtvaardigheid is de belangrijkste 

determinant in het verklaren van de individuele verschillen in zowel de beide dimensies van 

legitimiteit als in de mate waarin men cynisch staat ten opzichte van de wet.  

 

Hypothese 4: Jongeren die de politie als legitiem percipiëren, zullen meer bereid zijn om samen te 

werken met de politie en de wet na te leven. Van de twee dimensies van legitimiteit heeft enkel de 

dimensie die verwijst naar gelijkgestemde waarden tussen jongeren en politie een statistisch 

significant netto-effect op de bereidheid om samen te werken met de politie. Voor wat de bereidheid 

tot het naleven van de wet betreft, hebben wel beide dimensies van legitimiteit een positief 

significant netto-effect op de attitudes ten aanzien van regelnaleving, maar niet op de zelfrapportage 

van verkeersovertredingen. We kunnen besluiten dat jongeren die het gevoel hebben dat ze dezelfde 

waarden delen met de politie, meer bereid zijn om samen te werken met de politie. Wanneer 

jongeren de politie bovendien als legitiem percipiëren, hebben ze positievere attitudes ten aanzien 

van het naleven van regels, maar heeft dit geen effect op zelfgerapporteerde verkeersovertredingen.  
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Hypothese 5: Jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet, zijn minder bereid om samen te 

werken met de politie en de wet na te leven. Cynisme ten aanzien van de wet heeft een negatief 

significant netto-effect op de bereidheid om mee te werken met de politie. Dus hoe cynischer de 

jongeren zijn ten opzichte van de wet, hoe minder bereid ze zijn om samen te werken met de politie. 

Cynisme ten aanzien van de wet heeft tevens een significant effect op zowel attitudes ten aanzien 

van regelnaleving als zelfrapportage van verkeersovertredingen. Jongeren die cynisch staan ten 

opzichte van de wet hebben negatievere attitudes ten aanzien van het naleven van regels en 

rapporteren meer verkeersovertredingen. 

 

Hypothese 6: Persoonlijke, morele waarden en normen hebben een invloed op de bereidheid om 

samen te werken met de politie en de wet na te leven. Persoonlijke morele waarden hebben een 

significant effect op de bereidheid om mee te werken met de politie. Daarnaast heeft moraliteit 

enkel een significant effect op de attitudes ten aanzien van regelnaleving en niet op de 

zelfrapportage, hoewel dit effect verwaarloosbaar klein is. We kunnen dus stellen dat persoonlijke 

morele waarden een invloed hebben op de bereidheid om mee te werken met de politie, maar geen 

invloed hebben op het naleven van de wet.  

 

Hypothese 7: Het gepercipieerd risico op sanctie heeft slechts een geringe invloed op de bereidheid 

om samen te werken met de politie en de wet na te leven. Hoewel significant op het gangbare 0,05-

niveau, is het netto-effect van het gepercipieerd risico op sanctie op de bereidheid tot medewerking 

verwaarloosbaar klein. Het gepercipieerd risico op sanctie heeft ook een verwaarloosbare rol in de 

verklaring van waarom jongeren de wet naleven. 

  

Waarom is procedurele rechtvaardigheid belangrijk? 

Attitudes ten aanzien van de politie kunnen gevormd worden door hoe de bevolking de prestaties 

van het politieoptreden evalueert, meer bepaald in welke mate de politie erin slaagt om een 

geloofwaardig risico op sanctie vast te hangen aan regel overtredend gedrag of in welke mate de 

politie effectief is in het bestrijden van criminaliteit en het handhaven van de openbare orde. 

Daarnaast is het evenwel mogelijk dat attitudes ten aanzien van de politie afhangen van het feit dat 

burgers oordelen dat de politie eerlijke procedures hanteert. Het tweede perspectief biedt een 

andere manier om te kijken naar legitimiteit en kan nieuwe implicaties hebben op het vlak van 

politiebeleid. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen het belang van procedurele 

rechtvaardigheid voor de attitudes van jongeren ten aanzien van de politie. Jongeren laten zich in 

hun evaluaties van de politie niet in de eerste plaats leiden door instrumentele factoren, zoals de 

effectiviteit van politie of percepties over het risico op sanctie. Publieke steun wordt daarentegen 
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beïnvloed door legitimiteit en procedurele rechtvaardigheid. Aangezien jongeren veelvoudig in 

contact komen met de politie en attitudes ten aanzien van de politie in de adolescentie gevormd 

worden en een grote invloed hebben op latere attitudes, vormen jongeren een belangrijk deel van de 

bevolking waarbij attitudes en publieke steun positief kunnen beïnvloed worden wanneer de politie 

procedureel rechtvaardig handelt. 
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Bijlage 1: Introductiebrief 

Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie 
 
 
Beste (mede)student, 

In het kader van mijn masterproef voer ik een onderzoek naar de invloed van ervaringen en 

percepties op de bereidheid van jongeren om samen te werken met de politie en de wet na te leven. 

Inzicht verwerven in factoren die de bereidheid tot medewerking en de naleving van de wet 

beïnvloeden, is van belang voor een effectieve werking van de politie. In het bijzonder wil ik dit 

nagaan bij studenten, aangezien studenten en politie veelvoudig in contact komen met elkaar. 

 

De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen: achtergrondkenmerken, attitudes ten aanzien van de 

politie, attitudes ten aanzien van regelovertredend gedrag en contacten met politie. Daarbij wil ik 

benadrukken dat jouw antwoorden strikt vertrouwelijk verwerkt worden en enkel in het kader van 

dit onderzoek. Je bent natuurlijk vrij om al dan niet deel te nemen aan dit onderzoek. Het invullen 

van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Wil je kans maken op twee 

kinepolistickets, vul dan op het einde van de enquête je emailadres in! 

 

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je terecht op volgend emailadres: Ines.Maus@UGent.be 
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Bijlage 2: Vragenlijst attitudes van jongeren ten aanzien van de politie 

 

 

 

 
Achtergrondkenmerken 

Eerst worden een aantal achtergrondkenmerken gevraagd. Deze gegevens worden uiteraard 

vertrouwelijk verwerkt.  

 

1. Ik ben een: 

□□  Man 

□□  Vrouw  

 

2. In welk jaar ben je geboren? Vul het jaartal aan. 

19….. 

 

3. Had jouw vader bij zijn geboorte de Belgische nationaliteit?  

□□  Ja 

□□  Neen 

 

4. Had jouw moeder bij haar geboorte de Belgische nationaliteit? 

□□  Ja 

□□  Neen 

 

5. Aan welke instelling studeer je momenteel? 

□□  Universiteit Gent (ga naar vraag 6) 

□□  Hogeschool Gent  

□□  Arteveldehogeschool  

□□  Katholieke Hogeschool Sint-Lieven  

□□  Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas 

□□  Andere universiteit of hogeschool 

  

VRAGENLIJST ATTITUDES VAN JONGEREN TEN AANZIEN VAN DE 

POLITIE 
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6. Aan welke faculteit studeer je momenteel? 

□□  Faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte 

□□  Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen 

□□  Faculteit Rechtsgeleerdheid □□  Faculteit Politieke en Sociale 

Wetenschappen 

□□  Faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen 

□□  Faculteit Diergeneeskunde 

□□  Faculteit Wetenschappen □□  Faculteit Farmaceutische 

Wetenschappen 

□□  Faculteit 

Ingenieurswetenschappen en 

Architectuur 

□□  Faculteit Bio-

ingenieurswetenshappen 

□□  Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde 

 

 

7. In welk jaar van je opleiding zit je momenteel? 

□□  1ste Bachelor □□  4de Master 

□□  2de Bachelor □□  1ste ManaMa 

□□  3de Bachelor □□  2de ManaMa 

□□  1ste Master □□  Voorbereidingsprogramma 

□□  2de Master □□  Schakelprogramma 

□□  3de Master □□  Ander (indien ander: specifieer) 
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Attitudes ten aanzien van de politie 

In de vragen die volgen is vooral je eigen perceptie van belang, welk beeld je vormt over de politie 

met betrekking tot de voorgestelde onderwerpen. Voor de beantwoording van de vragen, is het dus 

niet vereist dat je al eens in contact bent geweest met politie. Met politie wordt bedoeld: de 

personen belast met politiebevoegdheden. (De gemeenschapswacht, o.a. de stadswachten, de 

parkwachters en de lijnspotters en de private bewakingssector zoals Securitas vallen hier dus niet 

onder!) 

8. Deze vraag heeft betrekking op de kwaliteit van de beslissingen die de politie neemt en de 

kwaliteit van de manier waarop de politie omgaat met mensen. Gelieve aan te geven in 

welke mate je het eens bent met de geboden uitspraken.  

 Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Noch eens, 
noch oneens 

Eerder 
eens 

Helemaal 
mee eens 

V8_1 De politie behandelt 
jongeren niet anders dan 
volwassenen 

     

V8_2 De politie behandelt 
mensen met respect 

     

V8_3 De politie respecteert de 
rechten van burgers  

     

V8_4 De politie neemt zijn tijd om 
naar de mensen te luisteren 

     

V8_5 De politie neemt eerlijke en 
onpartijdige beslissingen 

     

V8_6 De politie is bereid om 
beslissingen te motiveren 
wanneer dit gevraagd wordt 

     

V8_7 Beslissingen van de politie 
zijn niet gebaseerd op een eigen, 
persoonlijke opinie  

     

V8_8 De politie betrekt de burger 
bij zijn beslissingen 
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9. De volgende stellingen gaan over de legitimiteit van de politie. Gelieve aan te geven in 

welke mate je het eens bent met de geboden uitspraken. Opnieuw: je eigen perceptie is 

hier van belang. Een goed of slecht antwoord bestaat dus niet. 

 Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Noch oneens, 
noch eens 

Eerder 
eens 

Helemaal 
mee eens 

V9_1 Bevelen van de politie 
moeten altijd opgevolgd 
worden, zelfs als we er niet 
mee eens zijn  

     

V9_2 De politie niet 
gehoorzamen, is niet goed te 
praten 

     

V9_3 Ik aanvaard de 
beslissingen die de politie 
neemt, zelfs al ga ik niet 
akkoord met de genomen 
beslissingen 

     

V9_4 Wanneer de politie iets 
van mij vraagt, dien ik dit te 
doen, ook al word ik 
respectloos behandeld 

     

V9_5 De politie hecht belang 
aan waarden die ik zelf 
belangrijk vind 

     

V9_6 Als de politie iemand 
arresteert, zal zij daar een 
legitieme reden voor hebben 

     

V9_7 Ik sta achter de manier 
waarop de politie handelt 

     

V9_8 Ik heb respect voor de 
politie 
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10. De volgende vragen gaan over de effectiviteit van de politie. Je krijgt een lijst met de 

kerntaken waarmee de politie is belast. Geef aan in welke mate je vindt dat de politie erin 

slaagt om deze taken te vervullen. 

 In heel 
kleine mate 

 

In eerder 
kleine 
mate 

Noch in 
kleine, 
noch in 
grote mate 

In 
eerder 
grote 
mate 

In heel grote 
mate 

V10_1 Het bestrijden van 
criminaliteit  

     

V10_2 Het handhaven van de 
openbare orde 

     

V10_3 Hulp bieden aan de 
burger 

     

 

11. Deze vraag peilt naar jouw bereidheid tot medewerking met de politie. Hoe groot is de kans 

volgens jou dat je volgende zaken zou doen, indien deze situaties zich zouden stellen? Kruis 

het passend vakje aan. 

 Heel 
kleine 
kans 

Eerder 
kleine 
kans 

Noch 
kleine, 
noch 
grote 
kans 

Eerder 
grote 
kans 

Heel grote 
kans 

V11_1 Als ik slachtoffer zou worden van 
een misdrijf, zou ik dit misdrijf aangeven 

     

V11_2 Indien ik getuige ben van een 
misdrijf, zou ik dit melden aan de politie 

     

V11_3 Indien ik getuige zou zijn van een 
misdrijf, zou ik bereid zijn om de dader te 
identificeren 

     

V11_4 Wanneer ik een verdachte situatie 
(bijvoorbeeld een verdachte auto die vaak 
voorbij rijdt) opmerk, zal ik dit aan de 
politie melden 
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Attitudes ten aanzien van regelovertredend gedrag 

In dit deel van de vragenlijst wordt er gepeild naar hoe je tegenover regels en het overtreden van 

regels staat. Jouw eigen mening is hier vooral van belang. 

12. De volgende stellingen hebben betrekking op hoe je ten opzichte van de wet en sociale 

normen staat. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de stellingen. 

 Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Noch eens, 
noch oneens 

Eerder 
eens 

Helemaal 
mee eens 

V12_1 Regels zijn er om gebroken te 
worden 

     

V12_2 Het is niet erg om de wet te 
overtreden, zolang men niet wordt 
opgepakt 

     

V12_3 Er zijn geen goede of slechte 
manieren om aan geld te geraken 

     

V12_4 Het is niet erg om te vechten 
wanneer je uitgedaagd wordt 

     

 

13. Deze vraag heeft betrekking op wat je zelf denkt over wat juist of fout is. Hoe fout is het 

volgens jou om volgende zaken te doen: 

 Helemaal 
niet fout 

Niet 
echt 
fout 

Noch fout, 
noch juist 

Fout Heel 
fout 

V13_1 Het besturen van een wagen onder 
invloed 

     

V13_2 Rijden boven de maximum toegelaten 
snelheid 

     

V13_3 Meenemen van goedkope  
voorwerpen uit de winkel zonder ervoor te 
betalen 

     

V13_4 Het parkeren van de wagen op niet 
toegestane plaatsen 

     

V13_5 Het spuiten van graffiti op gebouwen      

V13_6 Inbraak in een kot      
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14. De vragen in onderstaande tabellen gaan na wat het afschrikkingseffect is van het 

sanctioneren van regel overtredend gedrag. Hoe groot schat je het risico in dat je gevat 

wordt wanneer je volgende gedragingen zou stellen: 

 Heel 
klein 

Klein Noch klein, 
noch groot  

Groot  Heel groot  

V14_1 Het besturen van een wagen 
onder invloed 

     

V14_2 Rijden boven de maximum 
toegelaten snelheid 

     

V14_3 Meenemen van goedkope  
voorwerpen uit de winkel zonder 
ervoor te betalen 

     

V14_4 Het parkeren van de wagen op 
niet toegestane plaatsen 

     

V14_5 Het spuiten van graffiti op 
gebouwen 

     

V14_6 Inbraak in een kot      

15. Hoe groot is de kans volgens jou dat je in de problemen komt wanneer je volgende 

gedragingen zou stellen: 

 Heel klein Klein Noch klein, 
noch groot 

Groot Heel 
groot 

V15_1 Het besturen van een wagen onder 
invloed 

     

V15_2 Rijden boven de maximum 
toegelaten snelheid 

     

V15_3 Meenemen van goedkope  
voorwerpen uit de winkel zonder ervoor 
te betalen 

     

V15_4 Het parkeren van de wagen op niet 
toegestane plaatsen 

     

V15_5 Het spuiten van graffiti op 
gebouwen 

     

V15_6 Inbraak in een kot      
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16. De volgende vragen gaan over hoe je persoonlijk denkt over het naleven van de wet. 

Gelieve aan te duiden in welke mate je het eens of oneens bent met de geboden stellingen. 

 Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Noch eens, 
noch oneens 

Eerder 
eens 

Helemaal 
mee eens 

V16_1 De wet dient te worden 
nageleefd, zelfs al druist die in 
tegen wat sommigen als juist 
achten 

     

V16_2 Ik probeer de wet altijd te 
volgen, ook al denk ik dat die 
verkeerd is 

     

V16_3 Respect voor de wet is één 
van de belangrijkste zaken die 
kinderen moeten leren 

     

V16_4 Het overtreden van de wet 
is zelden gerechtvaardigd 

     

 

17.  Iedereen heeft wel eens één of meerdere overtredingen begaan in zijn leven. Kan je 

aanduiden hoe vaak je volgende zaken in het afgelopen jaar hebt gedaan? 

 Nooit Eén keer Twee keer Drie of vier 
keer 

Vijf keer of meer 

V17_1 Het besturen van 
een wagen onder invloed 

     

V17_2 Rijden boven de 
maximum toegelaten 
snelheid 

     

V17_3 Meenemen van 
goedkope  voorwerpen uit 
de winkel zonder ervoor 
te betalen 

     

V17_4 Het parkeren van 
de wagen op niet 
toegestane plaatsen 
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Contacten met politie 

De laatste vragenreeks peilt tenslotte naar je persoonlijke ervaring met politie, m.a.w. naar de 

contacten die je reeds met politie had en hoe je dit ervaren hebt. 

 

18. Ben je de afgelopen 5 jaar persoonlijk in contact gekomen met politie? Dit kan als 

slachtoffer, verdachte of getuige geweest zijn. 

□□  Ja  

□□  Neen (einde vragenlijst) 

 

19. Dit was als: Indien je de afgelopen 5 jaar meerdere keren in contact bent gekomen met de 

politie, beantwoordt deze vraag dan met betrekking tot het meest recente contact. 

□□  Slachtoffer 

□□  Verdachte 

□□  Getuige 

 

20. Hoe zou je dit (meest recente) contact evalueren?  

□□  Overwegend negatief 

□□  Eerder negatief 

□□  Noch negatief/nog positief 

□□  Eerder positief 

□□  Overwegend positief 

 

EINDE VRAGENLIJST 

Indien je kans wil maken op de filmtickets, vul dan hieronder je emailadres in: 

……………………………………………………………………… 

BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING! 
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Bijlage 3: Flyer 
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Bijlage 4: Factorladingen Likertschalen 

Likertschaal Items Factorlading 

Attitudes ten aanzien van 
regelnaleving 

1. De wet dient te worden nageleefd, zelfs al druist die in 
tegen wat sommigen als juist achten 

2. Ik probeer de wet altijd te volgen, ook al denk ik dat die 
verkeerd is  

3. Respect voor de wet is één van de belangrijkste zaken 
die kinderen moeten leren 

4. Het overtreden van de wet is zelden gerechtvaardigd 

0,803 

 

0,798 

 

0,710 

0,656 

Zelfrapportage 1. Het besturen van een wagen onder invloed 

2. Rijden boven de maximum toegelaten snelheid 

3. Het meenemen van goedkope voorwerpen uit de 
winkel zonder ervoor te betalen 

4. Het parkeren van de wagen op niet toegestane plaatsen 

0,449 

0,692 

0,181 

 

0,724 

Medewerking 1. Als ik slachtoffer zou worden van een misdrijf, zou ik dit 
misdrijf aangeven 

2. Indien ik getuige ben van een misdrijf, zou ik dit melden 
aan de politie 

3. Indien ik getuige zou zijn van een misdrijf, zou ik bereid 
zijn om de dader te identificeren 

4. Wanneer ik een verdachte situatie (bijvoorbeeld een 
verdachte auto die vaak voorbij rijdt)opmerk, zal ik dit aan 
de politie melden 

0,684 

 

0,896 

 

0,652 

 

0,600 

Legitimiteit 

Dimensie 1:  

Verplichting om te 
gehoorzamen 

1. Bevelen van de politie moeten altijd opgevolgd worden, 
zelfs als we er niet mee eens zijn 

2. De politie niet gehoorzamen, is niet goed te praten 

3. Ik aanvaard de beslissingen die de politie neemt, zelfs al 
ga ik niet akkoord met de genomen beslissingen 

4. Wanneer de politie iets van mij vraagt, dien ik dit te 
doen, ook al word ik respectloos behandeld 

0,819 

 

0,768 

0,742 

 

0,582 

Dimensie 2:  

Gelijkgestemde waarden 

5.De politie hecht belang aan waarden die ik zelf 
belangrijk vind 

6. Als de politie iemand arresteert, zal zij daar een 
legitieme reden voor hebben  

7. Ik sta achter de manier waarop de politie handelt 

0,688 

 

0,709 

0,883 
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8. Ik heb respect voor de politie  0,818 

Cynisme ten aanzien van 
de wet 

1. Regels zijn er om gebroken te worden 

2. Het is niet erg om de wet te overtreden, zolang men 
niet wordt opgepakt 

3. Er zijn geen goede of slechte manieren om aan geld te 
geraken 

4. Het is niet erg om te vechten wanneer je uitgedaagd 
wordt 

0,633 

0,789 

 

0,488 

 

0,515 

Procedurele rechtvaardigheid 

Dimensie 1:  

Kwaliteit van behandeling 

1. De politie behandelt jongeren niet anders dan 
volwassenen 

2. De politie behandelt mensen met respect 

3. De politie respecteert de rechten van burgers 

4. De politie neemt zijn tijd om naar mensen te luisteren 

0,430 

 

0,739 

0,713 

0,622 

Dimensie 2:  

Kwaliteit van beslissingen 

5. De politie neemt eerlijke en onpartijdige beslissingen 

6. De politie is bereid om beslissingen te motiveren 
wanneer dit gevraagd wordt 

7. Beslissingen van de politie zijn niet gebaseerd op een 
eigen, persoonlijke opinie 

8. De politie betrekt de burger bij zijn beslissingen 

0,715 

0,610 

 

0,584 

0,503 

Effectiviteit 1. Het bestrijden van criminaliteit 

2. Het handhaven van de openbare orde 

3. Hulp bieden aan de burger 

0,546 

0,774 

0,439 

Persoonlijke moraliteit 1. Het besturen van een wagen onder invloed 

2. Rijden boven de maximum toegelaten snelheid 

3. Het meenemen van goedkope voorwerpen uit de 
winkel zonder ervoor te betalen 

4. Het parkeren van de wagen op niet toegestane plaatsen 

5. Het spuiten van graffiti op gebouwen  

6. Inbraak in een kot 

0,609 

0,445 

0,626 

 

0,461 

0,497 

0,697 

Risico op sanctie 

Dimensie 1:  

gepercipieerd risico om 
gevat te worden 

1. Het besturen van een wagen onder invloed 

2. Rijden boven de maximum toegelaten snelheid 

3. Het meenemen van goedkope voorwerpen uit de 

0,532 

0,434 

0,539 
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winkel zonder ervoor te betalen 

4. Het parkeren van de wagen op niet toegestane plaatsen 

5. Het spuiten van graffiti op gebouwen  

6. Inbraak in een kot 

 

0,378 

0,559 

0,558 

Dimensie 2:  

gepercipieerd risico om in 
de problemen te komen 

7. Het besturen van een wagen onder invloed 

8. Rijden boven de maximum toegelaten snelheid 

9. Het meenemen van goedkope voorwerpen uit de 
winkel zonder ervoor te betalen 

10. Het parkeren van de wagen op niet toegestane 
plaatsen 

11. Het spuiten van graffiti op gebouwen  

12. Inbraak in een kot 

0,582 

0,525 

0,625 

 

0,417 

0,659 

0,626 
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Bijlage 5: Univariate beschrijvende statistiek theoretische concepten 

 N Minimum Maximum Gemiddelde Standaardafwijking 

Attitudes tav regelnaleving 1235 4 20 14,46 2,70 

Zelfrapportage 

Medewerking 

1235 

1311 

4 

4 

19 

20 

7,09 

15,51 

2,67 

2,67 

Legitimiteit 

Cynisme ten aanzien van de wet 

1303 

1237 

8 

4 

40 

20 

26,58 

7,00 

5,06 

2,40 

Verplichting gehoorzamen 1311 4 20 12,56 3,14 

Gelijkgestemde waarden 1309 4 20 14,02 2,73 

Procedurele rechtvaardigheid 1298 8 40 24,90 4,62 

Effectiviteit 

Risico op sanctie 

Persoonlijke moraliteit 

1305 

1228 

1239 

3 

8 

4 

15 

40 

20 

9,91 

25,83 

18,01 

2,08 

5,893 

2,293 

Valid N (listwise) 1152     
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Bijlage 6: Correlatiematrix onafhankelijke variabelen 

(*): p<0.10, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001 

 

 

 

 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Attitudes ten 
aanzien van 
regelnaleving (1) 

1          

Zelfrapportage 
(2) 

-
0,097** 

1         

Medewerking 
(3) 

 0,244** -0,048 1        

Verplichting om 
te gehoorzamen 
(4) 

 0,546** -0,038  0,134** 1       

Gelijkgestemde 
waarden 

(5) 

 0,486** -
0,088** 

 0,248**  0,479** 1      

Cynisme ten 
aanzien van de 
wet (6) 

-
0,314** 

 0,204** -
0,193** 

-
0,163** 

-
0,225** 

1     

Procedurele 
rechtvaardigheid 
(7) 

 0,366** -0,071*  0,208**  0,365** 0,670** -0,166** 1    

Effectiviteit (8)  0,252** -0,050  0,180**  0,270**  0,520** -0,119** 0,478** 1   

Risico op sanctie 
(9) 

 0,172** -0,012  0,121**  0,102**  0,118** -0,085** 0,137** 0,160** 1  

Persoonlijke 
moraliteit (10) 

 0,247** -
0,037** 

 0,190** 0,144**  0,244** -0,251** 0,138** 0,112** 0,182** 1 
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Bijlage 7: ‘Tolerance’ en ‘VIF’ waarden  

 

7.1. ‘Tolerance’ en ‘VIF’ waarden meervoudige regressieanalyses met afhankelijke variabelen 

gelijkgestemde waarden, verplichting om te gehoorzamen en cynisme t.a.v. de wet 

 Gelijkgestemde 
waarden 

Verplichting om te 
gehoorzamen 

Cynisme t.a.v. de 
wet 

Onafhankelijke variabelen Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF 

Procedurele rechtvaardigheid 0,775 1,290 0,772 1,295 0,767 1,305 

Effectiviteit 0,775 1,290 0,772 1,295 0,767 1,305 

 

7.2. ‘Tolerance’ en ‘VIF’ waarden meervoudige regressieanalyses met afhankelijke variabelen 

medewerking, attitudes t.a.v. regelnaleving en zelfrapportage 

 

 

 Medewerking Attitudes t.a.v. 
regelnaleving 

Zelfrapportage 

 

Onafhankelijke variabelen Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF 

Procedurele rechtvaardigheid 0,520 1,921 0,520 1,924 0,520 1,922 

Effectiviteit 

Gelijkgestemde waarden 

Verplichting om te gehoorzamen 

Cynisme t.a.v. de wet 

Persoonlijke moraliteit 

Risico op sanctie 

0,686 

0,423 

0,751 

0,902 

0,873 

0,934 

1,457 

2,363 

1,332 

1,109 

1,145 

1,071 

0,679 

0,426 

0,767 

0,893 

0,878 

0,939 

1,473 

2,345 

1,304 

1,120 

1,139 

1,065 

0,685 

0,424 

0,760 

0,902 

0,875 

0,935 

1,460 

2,360 

1,316 

1,109 

1,143 

1,070 


