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INLEIDING – PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN
Criminologische probleemstelling
Het vertrouwen dat burgers schenken aan overheidsinstellingen - zoals het parlement, politie en
Justitie - blijkt een belangrijk gegeven te zijn in de samenleving. Het heeft immers een sterke impact
op het functioneren van deze instanties. Wanneer er geen vertrouwen is vanuit de bevolking in
dergelijke instellingen zijn ze niet in staat om op een goede manier hun werk te verrichten. Daarnaast
staat zonder vertrouwen de politieke democratie op de helling, vooral omdat de legitimiteit van de
instelling in twijfel getrokken wordt. Legitimiteit gaat verloren wanneer vertrouwen afwezig is.
Zonder legitimiteit riskeren overheidsinstellingen belangrijke middelen te verliezen, zoals
bijvoorbeeld het naleven van de wet door de burger en participatie van de bevolking aan het
politieke leven. (Van de Velde en Pauwels: 2010)

In heel wat recente literatuur wordt er gesteld dat het niet zo goed gaat met het vertrouwen dat de
bevolking heeft in deze instellingen. Meer nog, er wordt zelfs gezegd dat politie en Justitie de laatste
jaren in een ‘vertrouwenscrisis’ verkeren door een aantal gebeurtenissen die breed werden
uitgesmeerd in de media. Voorbeelden hiervan uit de jaren ’80 en ‘90 zijn de zaak Dutroux, het
onderzoek rond de Bende van Nijvel en het Agusta-schandaal. (Van Damme, Pauwels et al: 2010)
Door de vele problemen en schandalen ontstonden steeds meer kritieken die resulteerden in een
groots publiek debat. De periode na de vele schandalen betekende de start van een academische
reflectie over het vertrouwen van de bevolking in dergelijke instellingen. Het werd duidelijk dat er
nood was aan het ontwikkelen van kwaliteitsvolle meetinstrumenten, aangezien er geen
betrouwbaar instrument voorhanden was om de opinies en attitudes van de bevolking in kaart te
brengen. (Parmentier en Vervaeke: 2011)

Recente voorbeelden tonen aan dat er nog steeds sprake is van een mogelijke schending van het
vertrouwen dat burgers in politie en Justitie stellen. Denk hierbij maar aan vrijlatingen van
verdachten door procedurefouten, het laten verstrijken van de verjaringstermijn van een gerechtelijk
dossier, de zaak rond Jonathan Jacob en ga zo maar verder. Deze ‘mistoestanden’ worden steeds
breed uitgesmeerd in de media en zorgen ervoor dat de politie en het gerecht niet in een positief
daglicht komen te staan. Dergelijke zaken brengen het imago van politie en vooral Justitie ernstige
schade toe. (Van Damme, Pauwels et al: 2010)
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Ook nu blijkt het peilen naar attitudes en opinies van de bevolking nog niet naar de achtergrond
verdwenen te zijn (denk maar aan de Justitiebarometer1, de Veiligheidsmonitor2 en de European
Social Survey3). Peilingen tonen nog steeds aan dat de zogenaamde ‘vertrouwenscrisis’ – die aanvang
nam in de vroege jaren ’90 - een brandend actueel thema is. Het mag dus duidelijk zijn dat de grote
stijging in het bestuderen van de publieke opinie omtrent de mening over politie en Justitie niet
zomaar uit het niets is ontstaan. Deze trend kan gesitueerd worden tegen de achtergrond van de vele
situaties die het vertrouwen in het justitieel systeem de laatste 30 jaar danig op de proef hebben
gesteld. (Parmentier en Vervaeke: 2011)

Voor het meten van vertrouwen in Justitie hinkt België wat achterop als we dit vergelijken met
andere landen. Het enige ‘grootschalige’ instrument is de Justitiebarometer dat specifiek gericht is
op de Belgische context. (Pleysier, Pauwels et al: 2010) De Justitiebarometer is een survey die
attitudes van de bevolking jegens het justitieel systeem tracht te meten. De enquête werd al
meerdere malen herhaald, waardoor de bevindingen over het niveau van vertrouwen doorheen de
jaren kunnen vergeleken worden. (Parmentier en Vervaeke: 2011) Uit deze survey concluderen
onderzoekers dat de politie al kan rekenen op meer vertrouwen vanuit de bevolking, maar dat dit
voor Justitie nog steeds minder het geval is Zo blijkt dat een niet onbelangrijk deel van de Belgische
bevolking nog altijd geen hoog vertrouwen te hebben in de Rechterlijke Macht. Net daarop zal deze
masterproef zich toespitsen. Het hebben van vertrouwen in Justitie is namelijk van groot belang
omdat deze instantie een centrale machtspositie bezit binnen onze democratische staat. Justitie
heeft namelijk de macht om zich onafhankelijk uit te spreken over schendingen van de wet. (Van
Damme, Pauwels et al: 2010)

Uit de literatuur blijkt dat heel wat factoren een invloed kunnen hebben op het vertrouwen (en
daarmee ook op de legitimiteit) in Justitie in het algemeen en de rechtbanken in het bijzonder. Deze
factoren kunnen zowel een negatieve als een positieve uitkomst hebben betreffende het vertrouwen
dat de bevolking stelt in de rechtbank. Voorbeelden van ‘positieve factoren’ zijn het effectief
aanpakken van criminaliteit door instellingen zoals rechtbanken en politie, het gevoel hebben dat de
morele overtuigingen die heersen binnen een bepaalde instelling overeen komen met die van de
individuele burger (Van Damme, Pauwels et al: 2010) en distributieve rechtvaardigheid (Tyler: 1984).
Voorbeelden van ‘negatieve factoren’ zijn een zachte en inconsistente bestraffing (Van Damme,
1

Voor uitleg: zie deel I hoofdstuk 1
De Veiligheidsmonitor is een grootschalige 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, Van Den Steen et al: 2009)
3
Voor uitleg: zie deel II hoofdstuk 1
2
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Pauwels et al: 2010) en negatieve ervaringen die ontstaan in het contact met justitie (Tyler: 1984).
Wat in deze masterproef echter als belangrijkste uitgangspunt zal genomen worden als invloed op
legitimiteit, is de procedurele rechtvaardigheid die mensen ervaren in het contact met de rechtbank.
De ‘Procedural Justice Theory’ die voornamelijk door Tom Tyler is ontwikkeld vormt dus de basis voor
het verdere onderzoek.

De theorie van Tyler gaat ervan uit dat procedurele rechtvaardigheid, die al dan niet uitgaat van de
rechtbank, een heel belangrijke factor is bij het krijgen van vertrouwen van de bevolking.
Procedurele rechtvaardigheid kan gaan over twee soorten problemen. Ten eerste heeft het te maken
met hoe mensen werden behandeld door de overheidsinstelling waarmee ze in contact zijn
gekomen. Ten tweede moeten mensen van mening zijn dat die overheidsinstelling tot een eerlijke en
oprechte beslissing is gekomen. Mensen zullen meer geneigd zijn om vrede te nemen met
beslissingen van de rechtbank wanneer ze voelen dat de rechterlijke procedure rechtvaardig is
verlopen. Ze zullen met andere woorden sneller beslissingen van de rechter accepteren wanneer ze
vinden dat de rechter op een rechtvaardige manier gehandeld heeft. De beoordeling van de manier
waarop men behandeld is in de rechtbank blijkt daarenboven een meer cruciale rol te spelen bij de
evaluatie van deze instanties dan de uitkomst van een rechtszaak. Om het iets concreter te maken
vinden mensen bij een evaluatie van de rechtbank het dus belangrijker om op een rechtvaardige
manier behandeld te worden dan vrijgesproken te worden voor een misdrijf. (Tyler: 2001)
Vertrouwen in Justitie en politie zal dus volgens de theorie van Tyler hoog zijn wanneer de burger
deze instellingen ziet als instellingen waarbinnen rechtvaardigheid belangrijk wordt geacht. Mensen
blijken grotere gevoelens van rechtvaardigheid te hebben wanneer ze van mening zijn dat de
autoriteit geprobeerd heeft om hen eerlijk, respectvol, onpartijdig en waardig te behandelen. (Van
Damme en Pauwels: 2012) Deze theoretische invalshoek zal later nog meer uitvoerig besproken
worden.

Verder wordt in deze masterproef ook onderzocht wat de consequenties kunnen zijn van het hebben
van – of een gebrek aan – vertrouwen in de rechtbank. In de literatuur worden een heel aantal zaken
aangehaald die voortkomen uit een hoog niveau van vertrouwen, en bijgevolg het bezitten van
legitimiteit. In de volgende paragrafen worden de zaken beschreven die in de masterproef zullen
behandeld worden.

Ten eerste zullen mensen die vertrouwen stellen in overheidsinstellingen en hun legitimiteit
erkennen, bereid zijn om hun medewerking te verlenen. Dit is voor overheidsinstellingen een van de
basisvoorwaarden indien ze effectief willen functioneren. Wanneer mensen door een gebrek aan
3

vertrouwen niet willen meewerken, kan een efficiënte werking verhinderd worden waardoor
rechtbanken, politiediensten of het parlement een verminderde slagkracht hebben. (Pleysier,
Pauwels et al: 2010) Daarnaast zal een hoog niveau van vertrouwen ervoor zorgen dat burgers
minder snel geneigd zijn om de regels te overtreden. (Jackson, Bradford et al: 2011) Wanneer de
legitimiteit van een instelling erkend wordt, resulteert dit met andere woorden in ‘onderwerping’
aan de wet, niet omdat mensen schrik hebben om bestraft te worden wanneer ze de wet overtreden
maar omdat ze er innerlijk van overtuigd zijn dat dit het goede is om te doen. Wat de procedurele
rechtvaardigheidstheorie dus eigenlijk wil aantonen is dat de motor voor legitimiteit niet de dreiging
met straf is (‘deterrence’) maar een rechtvaardige en eerlijke behandeling door de rechtbank.
(Hough, Jackson, Bradford et al: 2010)

Het ontbreken van procedurele rechtvaardigheid kan gerelateerd worden aan een gebrek aan
vertrouwen en kan een grote bron van ontevredenheid vormen. Sterker nog, wanneer burgers het
vertrouwen in een instelling verliezen, kan er zich zelfs een cynische houding ten aanzien van de wet
ontwikkelen. Het gevolg van afwezigheid van vertrouwen in een instantie kan zijn dat er een
verminderde bereidheid tot medewerking ontstaat. Deze redenering kan zelfs nog verder
doorgetrokken worden tot wat men ‘support for vigilantism’ noemt (vrij vertaald steun voor
eigenrichting). Wanneer het rechtssysteem als falend wordt gezien en zijn legitimiteit verloren heeft
zullen sommige burgers een morele verplichting voelen om het heft in eigen handen te nemen zodat
rechtvaardigheid alsnog kan geschieden. Burgers gaan als het ware voor eigen rechter spelen.
Bovendien kunnen hoge niveaus van ‘support for vigilantism’ geassocieerd worden met hoge niveaus
van punitiviteit.4 (Van Damme en Pauwels: 2012)

Aanleiding tot het empirisch onderzoek
Doorheen de hele opleiding Criminologische Wetenschappen heb ik al altijd een grote interesse
gehad voor het meten van opinies en het achterhalen van meningen van mensen over bepaalde
onderwerpen. Hoe mensen denken over een bepaald onderwerp kan me echt intrigeren. Het leek me
daarom een uitdaging om meningen en attitudes trachten te ‘meten’ in het kader van mijn
masterproef. De keuze om te werken rond het thema vertrouwen was ook vrij snel gemaakt. Het is
nog steeds een actueel thema in de media en naar mijn gevoel is het een onderwerp dat ook nu nog
leeft onder de bevolking. Het feit dat er in België nog maar weinig (systematisch) onderzoek is

4 Bij al deze factoren uit de vorige paragrafen dient er echter wel opgemerkt te worden dat ze geen exclusief verband
vormen met vertrouwen en legitimiteit. Er zijn ook heel wat andere factoren – die niet in dit onderzoek worden opgenomen
– die een effect vertonen. (Van Damme en Pauwels: 2012)

4

verricht naar het vertrouwen van de burger in rechtbanken was voor mij een extra stimulans om via
de masterproef een klein beetje meer inzicht te kunnen geven in deze problematiek. Ik pretendeer
hier echter niet dat ik uitspraken zal kunnen doen die geldig zijn voor een significant deel van de
bevolking.

Een andere reden waarom ik voor dit onderwerp gekozen heb, is dat uit de literatuur blijkt dat vooral
vertrouwen in de politie al vaak onderwerp van onderzoek is geweest. Het bewijs hiervoor kan
gevonden worden in de vele wetenschappelijke bijdragen rond de legitimiteit van politiediensten.
Heel wat auteurs gaan ervan uit dat net zoals bij Justitie de politie als legitiem moet gezien worden
door de bevolking om effectief te kunnen werken, medewerking te verkrijgen en ervoor te zorgen
dat mensen de wet gehoorzamen. Zo stelt Tyler (2004) dat bij politie procedurele rechtvaardigheid
een grote rol speelt voor het al dan niet erkennen van legitimiteit van de politie. Ook Bradford,
Jackson en Stanko (2009) toonden aan dat er een verband bestaat tussen onbevredigende contacten
en een minder gunstigere opinie over de effectiviteit en de rechtvaardigheid van de politie. In
overeenstemming met de procedurele rechtvaardigheidstheorie stellen de auteurs vast dat positief
ervaren contacten de percepties van rechtvaardigheid en betrokkenheid van de politie bij de
gemeenschap

beïnvloeden.

Hinds

en

Murphy

(2007)

hebben

de

procedurele

rechtvaardigheidstheorie ook getoetst, maar dan in de Australische context. Zij kwamen tot dezelfde
bevindingen als de andere auteurs: wanneer mensen een politieoptreden als rechtvaardig
beschouwen, zal de legitimiteit en de tevredenheid toenemen. Er kan dus besloten worden dat
vertrouwen in de politie al meerdere malen grondig onderzocht is. Dit blijkt voor Justitie nog niet het
geval. Het is nog niet voldoende getoetst of de procedurele rechtvaardigheidstheorie ook een impact
heeft op het vertrouwen in Justitie.

Het is daarnaast ook belangrijk om te onthouden dat de procedurele rechtvaardigheidstheorie
ontwikkeld en getoetst is binnen een Angelsaksische cultuur. Daarom moet deze theorie (nog) meer
bestudeerd worden in Continentaal en Nood-Europa - een grotendeels andere culturele setting –
om na te gaan of de theorie ook daar ondersteuning vindt. Bovendien is er ook sprake van een ander
rechtssysteem (‘common-law’5 tegenover ‘civil law’6). Het is belangrijk om na te gaan of het
theoretisch raamwerk van Tyler ook kan toegepast worden in andere contexten. Dit kan gebeuren
5

In een common law systeem heeft de rechter niet tot taak zelf de waarheid te vinden maar moet hij enkel beslissen over
de vraag of de tenlastelegging voldoende bewezen is. Het onderzoek wordt volledig verricht door de politie. Het ambt van
openbaar ministerie of onderzoeksrechter bestaat niet in dit systeem. Politie en verdachte staan tegenover mekaar tijdens
het proces en moeten allebei bewijsmateriaal verzamelen en voorleggen. (Van den Wyngaert: 2011)
6
In continentale systemen bestaat het vooronderzoek wel, waarover het openbaar ministerie (of de onderzoeksrechter) de
leiding heeft. De onderzoeksverrichtingen die hierin worden gepleegd zijn zeer belangrijk voor het onderzoek ter
terechtzitting, geleid door de rechter. (Van den Wyngaert: 2011)

5

aan de hand van een eigen empirisch onderzoek in het kader van deze masterproef. (Van Damme en
Pauwels: 2012)

De theorie van Tyler heeft in de Criminologie al voor heel wat ophef gezorgd. Tyler hanteert een
ander uitgangspunt en stelt een aantal dingen in vraag die lang als dé waarheid werden gezien (denk
maar aan het afschrikkingsperspectief bijvoorbeeld). Dat de theorie nog niet op grondige wijze is
getoetst in de Belgische context was een extra stimulans om dit als onderwerp voor mijn
masterproef te nemen.

Doelstelling van de masterproef
Als algemene doelstelling van dit empirisch onderzoek zal gekeken worden naar de determinanten
en gevolgen van gepercipieerde legitimiteit, een van de kernelementen in de theorie van Tyler. Door
middel van een empirisch onderzoek – een online survey – zal worden nagegaan of jongeren
strafrechtbanken als een legitieme instelling zien. Zo kan worden gecontroleerd of de eerder
vermeldde ‘vertrouwenscrisis’ nog steeds aanwezig is bij jongvolwassenen. Het is echter niet de
bedoeling dat algemene uitspraken zullen gedaan worden die gelden voor een significant deel van de
bevolking. Het gaat om een relatief kleine steekproef onder Gentse studenten, de resultaten zullen
een beeld schetsen van hun meningen en opinies maar voorzichtigheid is nodig bij het extraheren
van de resultaten naar grotere en algemenere populaties.

Verder zal er onderzocht worden welke factoren invloed hebben op legitimiteit (de determinanten
van legitimiteit). De factoren die in dit onderzoek worden opgenomen zijn: procedurele en
distributieve rechtvaardigheid, effectiviteit, persoonlijke moraliteit en het gepercipieerd risico op
sanctie. Deze factoren kunnen er afzonderlijk voor zorgen dat men een instelling al dan niet als
legitiem ziet. Wanneer burgers de legitimiteit van een instelling niet erkennen kan er ook sprake zijn
van cynisme ten aanzien van de wet. Via het empirisch onderzoek zal nagegaan worden of de
bovenstaande factoren ook in de praktijk effectief een rol spelen.

Daarnaast zal ook gekeken worden wat de uitkomst zal zijn van legitimiteit (de gevolgen van
legitimiteit). Er zal met andere woorden gekeken worden wat de invloed is van het al dan niet erkend
worden als een legitieme instelling op punitieve attitudes, steun voor eigenrichting, bereidheid om
de wet na te leven en de bereidheid om mee te werken met de strafrechtbank. Afhankelijk van het
niveau van legitimiteit dat aan de instelling wordt toegeschreven zullen deze factoren hypothetisch
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een andere vorm aannemen. De relaties tussen alle theoretische concepten is schematisch
weergegeven in het onderstaande conceptueel model.

Figuur 1: Conceptueel model van het onderzoek

Theoretisch raamwerk
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen – die zo dadelijk aan bod komen – wordt
vertrokken van de ‘Procedural Justice Theory’ van Tom R. Tyler. In het boek ‘Why people obey the
law’ (2006) legt hij zijn theoretisch uitgangpunt uit.

Legitimiteit van een instelling is een sterke basis voor het naleven van de wet. Wanneer legitimiteit
door de bevolking geëvalueerd wordt, kunnen onderzoekers vaststellen dat er een laag vertrouwen is
in de instellingen. De vraag die Tyler zich stelt is of dit laag vertrouwen een effect zal hebben op het
naleven van de wet. Wie de autoriteit als legitiem ziet, is meer geneigd om de autoriteit te
gehoorzamen. Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen legitimiteit
en ‘gehoorzaamheid’. Op basis van de bestaande literatuur kan wel gezegd worden dat er een link zal
zijn. Gedrag wordt dus sterk beïnvloed door legitimiteit.
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Om te weten waarom mensen de wet naleven is het belangrijk om psychologische factoren te gaan
bestuderen. Tyler gaat ervan uit dat er twee mogelijke perspectieven zijn die verklaren waarom
mensen aan de wet gehoorzamen. Ten eerste is er het instrumentele perspectief. Dit omvat de
afschrikkingstheorie (‘deterrence’). Deze theorie gaat ervan uit dat mensen niet overgaan tot het
plegen van criminaliteit omdat er een dreiging is met straf wanneer ze de wet overtreden. Er wordt
gesteld dat mensen de wet naleven door het systeem van straffen en belonen. Het
afschrikkingsmodel neemt aan dat mensen minder snel geneigd zijn criminaliteit te plegen wanneer
er een hoog risico is op een ernstige straf, een straf die effectief wordt uitgevoerd en een straf die
snel wordt toegepast na het stellen van crimineel gedrag. Deze afschrikkingsgedachte is voor
autoriteiten gemakkelijk aan te nemen maar het is geen voldoende verklaring voor het naleven van
wetten. Onderzoek toont namelijk aan dat er een zwak verband bestaat tussen de ernst en zekerheid
van bestraffing en zelfgerapporteerde criminaliteit. Daarnaast houdt deze theorie onvoldoende
rekening met individuele kenmerken, gedragingen, waarden en normen die percepties over het risico
op sanctie beïnvloeden. Zo ontdekte Wright (2004) dat er een sterker afschrikkingseffect aanwezig is
bij mensen met een lage zelfcontrole. In het onderzoek van Pauwels en anderen (2011) werd er een
verband gevonden tussen lage moraliteit en percepties over het risico op een sanctie bij vandalisme
en geweldsdelicten. Ten tweede bestaat het normatieve perspectief. Deze benadering gaat ervan uit
dat er een invloed is van wat mensen als rechtvaardig en moreel verantwoord zien. Burgers leven de
wet na omdat ze dit zien als het juiste om te doen, niet omdat ze bang zijn voor een mogelijke straf.
In deze benadering kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee belangrijke vormen van
morele verplichting. Langs de ene kant zullen individuen zich moreel verplicht voelen normconform
gedrag te stellen omdat dit strookt met hun persoonlijke moraal. Dit wil zeggen dat burgers de wet
naleven omdat ze geloven dat gedrag dat verboden is, beschouwd wordt als moreel incorrect. Aan de
andere kant stellen individuen normconform gedrag omdat ze geloven dat het strafrechtssysteem
legitiem is. Wanneer mensen van mening zijn dat de instantie dezelfde waarden en normen deelt als
zijzelf, zal de bevolking de wet naleven en haar medewerking verlenen aan de betreffende instelling.
(Van Damme en Pauwels: 2013) Vanuit dit normatieve perspectief lig de nadruk veeleer op vrijwillige
bereidheid om mee te werken.

De vraag kan dan gesteld worden door wat legitimiteit beïnvloed wordt. Het erkennen van
legitimiteit veronderstelt dat burgers vertrouwen hebben in een instelling. Volgens Tyler is dat
vertrouwen het resultaat van twee zaken. De gepercipieerde rechtvaardigheid van een instelling is
een eerste belangrijk gegeven. Het vertrouwen zal hoog zijn wanneer burgers ervaren dat ze
rechtvaardig behandeld worden. Daarnaast speelt de gepercipieerde performantie van een instelling
een belangrijke rol. Het vertrouwen zal hoog zijn wanneer burgers ervaren dat een instelling effectief
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en efficiënt kan reageren op criminaliteit. Door talrijke empirische onderzoeken kwam Tyler tot de
conclusie dat gepercipieerde rechtvaardigheid doorslaggevend is voor het vertrouwen van burgers.
Respectvol, eerlijk en onpartijdig behandeld worden, is voor mensen dus heel belangrijk.

Er zijn verschillende aspecten van een procedure die onafhankelijk een invloed hebben op de
beoordeling van de rechtvaardigheid. Voorbeelden zijn inspraak hebben in de beslissing van een
rechter, neutraliteit en onpartijdigheid van de rechter of de jury, eerlijkheid, een beslissing gemaakt
door de rechter op basis van objectieve informatie over de zaak, vriendelijk en beleefd behandeld
worden, respect voor de rechten, gedeelde morele waarden enzovoort. In verschillende situaties
zullen mensen de rechtvaardigheid van een procedure evalueren op basis van verschillende criteria.
Er bestaat met andere woorden geen universele rechtvaardige procedure die kan gehanteerd
worden om alle soorten disputen en problemen te behandelen.

Naast procedurele rechtvaardigheid spelen ook andere factoren een rol bij het erkennen van
legitimiteit. Hieraan zal minder aandacht besteed worden in de masterproef. Tyler onderscheidt
persoonlijke moraliteit, distributieve rechtvaardigheid en een goede uitkomst van de procedure als
meebepalende invloeden op legitimiteit. Procedurele rechtvaardigheid is dus niet de enige factor die
een rol speelt.

Samengevat komt de theorie neer op het volgende: gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid
vormt de belangrijkste basis voor het vertrouwen in politie en Justitie. Deze procedurele
rechtvaardigheid leidt tot het erkennen van de legitimiteit van een instelling. Legitimiteit zorgt op zijn
beurt dan voor een grotere bereidwilligheid bij burgers om de wet na te leven, om mee te werken en
te gehoorzamen aan politie en Justitie. Veranderingen in legitimiteit zullen dus een grote invloed
hebben op het gedrag van burgers ten aanzien van de wet, politie en Justitie
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Figuur 2: De procedurele rechtvaardigheidstheorie volgens Tyler (basismodel)

Centrale onderzoeksvragen en deelvragen
In het empirisch onderzoek zullen de voornaamste veronderstellingen van de procedurele
rechtvaardigheidstheorie getoetst worden. Het model van Tyler wordt hier uitgebreid door enkele
theoretische concepten toe te voegen. De onderzoeksvragen zijn dus met andere woorden
gebaseerd op de determinanten en gevolgen van legitimiteit. Eerst worden de beschrijvende
onderzoeksvragen geformuleerd: Hoe variëren de percepties van jongeren over de procedurele
rechtvaardigheid van de rechtbanken? Hoe variëren de percepties van jongeren over de effectiviteit
van de rechtbanken? Hoe varieert de mate van legitimiteit bij jongeren? Hoe varieert cynisme ten
aanzien van de wet bij jongeren? Hoe varieert de distributieve rechtvaardigheid bij jongeren? Hoe
varieert de persoonlijke moraliteit bij jongeren? Hoe variëren percepties over het gepercipieerd
risico op sanctie bij jongeren? Hoe varieert de bereidheid om de wet na te leven bij jongeren? Hoe
varieert de bereidheid van jongeren om mee te werken met de rechtbank? Hoe variëren attitudes
van punitiviteit bij jongeren? Hoe varieert de mate van steun voor eigenrichting bij jongeren?

Naast deze beschrijvende onderzoeksvragen zijn er daarnaast nog een aantal verklarende
onderzoeksvragen waar een antwoord moet op gezocht worden. Deze luiden als volgt: In welke mate
kunnen individuele verschillen in percepties over de legitimiteit van rechtbanken verklaard worden
door percepties over de procedurele rechtvaardigheid? In welke mate kunnen individuele verschillen
in percepties over de legitimiteit van rechtbanken verklaard worden door percepties over de
effectiviteit van deze instelling? In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten
aanzien van de wet een invloed hebben op de bereidheid om samen te werken met de rechtbanken?
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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 welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en
cynisme ten aanzien van de wet een invloed op punitieve attitudes? In welke mate hebben de
gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een invloed op steun voor
eigenrichting?

Structuur die zal gevolgd worden in de masterproef
Deze masterproef bestaat globaal uit twee grote onderdelen. Eerst en vooral zal er een overzicht
gegeven worden van de bestaande literatuur omtrent het onderwerp van deze masterproef. In
hoofdstuk 1 zal een overzicht gegeven worden van onderzoeken en studies naar vertrouwen en
legitimiteit in overheidsinstellingen, waarvan het justitieel systeem er een is. De concepten worden
eveneens gedefinieerd zodat het duidelijk wordt wat er precies met de begrippen bedoeld wordt. Als
laatste wordt in dit hoofdstuk gesteld dat een gebrek aan vertrouwen ervoor kan zorgen dat mensen
een meer cynische houding ten opzichte van de wet gaan vormen. In hoofdstuk 2 van het
literatuuroverzicht worden de determinanten van legitimiteit behandeld. Anders gezegd zijn dit de
factoren die ervoor zorgen dat er sprake is van een lage of hoge legitimiteit. Achtereenvolgens
worden procedurele rechtvaardigheid, distributieve rechtvaardigheid, effectiviteit, persoonlijke
moraliteit en het gepercipieerd risico op sanctie behandeld. Het laatste hoofdstuk wordt toegewijd
aan de gevolgen van legitimiteit. Wanneer de bevolking een instelling als legitiem percipieert zal er
meer bereidheid tot medewerking zijn. Daarnaast zullen mensen meer normconform gedrag
vertonen en zullen ze minder de neiging hebben om het recht in eigen handen te nemen om zelf een
discussie te beslechten. Daarnaast zal een hoge mate van gepercipieerde legitimiteit ervoor zorgen
dat punitieve attitudes zich minder sterk gaan ontwikkelen. Deze concepten zullen een voor een aan
bod komen.

Vervolgens zal het empirisch gedeelte van deze masterproef grondig besproken worden. In het
eerste hoofdstuk zal de methodologische kant van het onderzoek belicht worden: de
onderzoekspopulatie, wijze van steekproeftrekking, de gehanteerde onderzoekstechniek met zijn
voor- en nadelen, de validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument, de uitvoering van het
empirisch onderzoek en de eventuele problemen die hierbij ontstaan zijn, de verdeling van de
respondenten naar achtergrondkenmerken en als laatste de operationalisering van de theoretische
concepten. In hoofdstuk 2 komen de beschrijvende analyses aan bod, hoofdstuk 3 presenteert de
verklarende analyses. De masterproef zal afgesloten worden met de belangrijkste bevindingen en
een conclusie en discussie waarin tevens enkele kritische bedenkingen geformuleerd zullen worden.
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DEEL I – LITERATUUROVERZICHT
Hoofdstuk 1: Vertrouwen en legitimiteit
1.1 Inleiding
Vertrouwen – en daaruit voorvloeiend legitimiteit – zijn twee belangrijke concepten voor
rechtbanken in het bijzonder en overheidsinstellingen in het algemeen. Uit de literatuur blijkt dat het
effectief en efficiënt kunnen functioneren heel sterk afhangt van de mate van vertrouwen dat de
bevolking stelt in dergelijke instellingen. Echter, in de Belgische context blijken er toch wel wat
problemen te zijn in verband met dit vertrouwen. Wanneer de recente geschiedenis van het land
onder de loep genomen wordt, zijn er een aantal bedenkelijke situaties die het vertrouwen en de
legitimiteit van Justitie beschadigd hebben. Als reactie op deze situatie werden heel wat
onderzoeken opgezet om het vertrouwen van de burger in kaart te brengen. In dit hoofdstuk zullen
deze onderzoeken in kaart gebracht worden, samen met de belangrijkste bevindingen eruit. Om een
duidelijk beeld te hebben van de centrale begrippen doorheen het onderzoek werden vertrouwen en
legitimiteit eveneens gedefinieerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met wat mogelijk een gevolg kan
zijn wanneer mensen hun vertrouwen in een bepaalde instelling kwijtraken. Indien de legitimiteit van
rechtbanken niet meer erkend wordt, kan dit immers leiden tot een cynische houding ten opzichte
van de (straf)wet.

1.2 Schets van het vertrouwen in Justitie: is er sprake van een vertrouwenscrisis?
Vertrouwen in overheidsinstellingen zoals de rechtbank is belangrijk: zonder vertrouwen staat de
politieke democratie op de helling, vooral om de legitimiteit van de instelling in twijfel getrokken
wordt (de overheid verliest zijn legitimiteit wanneer vertrouwen afwezig is). Zonder legitimiteit
riskeert de overheid belangrijke middelen te verliezen. Voorbeelden hiervan zijn de
‘gehoorzaamheid’ aan de wet en verminderde participatie van de bevolking aan het politieke leven.
Daarnaast kunnen burgers hun toevlucht zoeken tot groepen die proberen het democratisch systeem
te ondermijnen wanneer er geen vertrouwen meer is in overheidsinstellingen. Gebrek aan
vertrouwen belemmert beleidsimplementaties en creëert een uitstekend klimaat voor populistische
en extremistische partijen. Uiteindelijk zou zo’n situatie leiden tot desintegratie van de volledige
samenleving. Vooral het strafrechtssysteem blijkt zeer kwetsbaar te zijn voor het verlies van
vertrouwen. (Van de Velde en Pauwels: 2010)
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Het vertrouwen van de burger in politie en Justitie heeft een sterke impact op het functioneren van
deze instanties. (Roberts en Hough: 2005; Bradford, Jackson et al: 2009) Politie en rechtbanken
hebben nood aan steun van de bevolking en moeten institutionele legitimiteit bezitten willen ze op
een effectieve manier functioneren. Om medewerking en steun van de bevolking te krijgen, moeten
deze instellingen laten zien dat ze betrouwbaar zijn en de bevoegdheid hebben om te regeren.
(Jackson, Bradford et al: 2011) Politie kent een verminderde slagkracht als deze niet kan rekenen op
burgers die bereid zijn aangifte te doen van misdrijven of op te treden als getuigen. De doorstroming
in de strafrechtelijke keten wordt dan belemmerd waardoor ook Justitie dan grotendeels verlamd
geraakt. Daarnaast moet Justitie uiteraard ook door de burger als legitiem worden ervaren opdat
geschillen kunnen worden beslecht voor de rechtbank en dat burgers niet het recht in eigen handen
nemen. Gebeurtenissen binnen dergelijke instellingen kunnen de publieke opinie zowel ten goede als
ten kwade beïnvloeden. (Van Damme en Pauwels: 2011) In de recente geschiedenis van het justitieel
systeem zijn er een aantal zaken voorgevallen die de legitimiteit geen goed hebben gedaan.
Dieptepunten waren onder meer de affaire Dutroux, het Augusta-schandaal en de Witte Marsen in
de jaren ’90. (Bruggeman: 2010) Hierdoor bereikte het institutioneel vertrouwen een historisch
dieptepunt. Sommigen bestempelden deze periode als een ware ‘vertrouwenscrisis’ en er ontstond
een zeer grote kloof tussen de bevolking en de overheid. Echter, enkele auteurs (zoals Elchardus en
Smits: 2002) concludeerden dat deze ‘vertrouwenscrisis’ geen uitsluitend Belgisch fenomeen was
maar zich voordeed in de meeste westerse landen. Zij beweerden dat het gebrek aan vertrouwen
zich niet alleen voordeed in politieke en overheidsinstellingen maar ook bij andere instellingen.
Bovendien stelden de auteurs dat deze crisis geen nieuw gegeven was. In landen waar al een lange
tijd gepeild werd naar het vertrouwen kon men al geruime tijd een dalende trend vaststellen. (Van
Damme, Pauwels et al: 2010)

Deze woelige periode zorgde ervoor dat de wetenschappelijke wereld geïnteresseerd raakte in het
meten van attitudes van de burger ten aanzien van politie en Justitie. Geconfronteerd met signalen
van verlies van vertrouwen en dus legitimiteit, hadden ook overheden een steeds grotere
belangstelling om hierover correcte cijfers te verzamelen. Het is immers belangrijk een goed beeld te
kunnen vormen van wat nu precies de publieke opinie is met betrekking tot bepaalde instituties,
want dat is belangrijk voor de goede werking van het rechtssysteem. (Clawson en Oxley: 2008) Veel
landen hebben een meetinstrument ontwikkeld om te polsen naar de attitudes. Deze
onderzoekstraditie kent haar wortels in de Angelsaksische landen zoals de Verenigde Staten (met de
Gallup Peilingen) en Groot-Brittannië (met de British Crime Survey). (Beyens: 2005) De resultaten van
dergelijke publieke opiniemetingen stellen onderzoekers en overheden in staat een beeld te
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schetsen van wat de bevolking denkt over instituties zoals politie en Justitie. (Goethals, Wyseur et al:
2005) Ook in België werden gelijkaardige pogingen ondernomen om bij de bevolking te peilen naar
het vertrouwen in instellingen. Echter, voor het meten van vertrouwen in Justitie hinkt België wat
achterop als we dit vergelijken met andere landen.

Onder meer Elchardus en Smits (2002) brachten het vertrouwen van burgers in Vlaamse instellingen
tussen 1995 en 2000 in kaart. Uit hun analyse bleek dat het vertrouwen in Justitie bijzonder laag was
in vergelijking met het vertrouwen in onderwijs en politie. Bovendien stelden zij vast dat minder
fraaie berichtgevingen over politie en Justitie in de media voor een deuk zorgden in het vertrouwen
in deze instellingen. Wat niet mag vergeten worden is dat door de selectiviteit in de
nieuwsberichtgeving men een sterk vertekend beeld krijgt van de werkelijkheid, wat het wantrouwen
in de hand werkt. De auteurs zijn van mening dat verschuivingen in vertrouwen fluctuerend is, een
kortstondige reactie op specifieke gebeurtenissen. Het onderzoek gaf aanleiding tot een zoektocht
naar de meer algemene en structurele oorzaken van het wantrouwen. Elchardus en Smits kwamen
tot verschillende verklaringsmodellen die buiten het bestek van dit onderzoek vallen.

Daarnaast is het belangrijk om de Justitiebarometer te vermelden, een instrument dat specifiek
inpikt op de Belgische context. (Pleysier, Pauwels et al: 2010) De Justitiebarometer is de eerste
wetenschappelijke survey die de Belgische publieke opinie rond het justitieel systeem in het
algemeen en zijn verschillende componenten in het bijzonder meet. Het instrument probeert om
zicht te krijgen op een evolutie doorheen de jaren in verband met criminaliteit en wil nagaan of de
opinie beïnvloed wordt door problemen in het justitieel systeem. Daarnaast probeert dit instrument
een beeld te vormen van andere mogelijke factoren die een invloed hebben op de publieke opinie.
De Justitiebarometer werd al drie keer afgenomen. (Parmentier en Vervaeke: 2011)

De eerste Justitiebarometer dateert van 2002, kort na alle situaties die aanleiding gaven tot de
zogenaamde ‘vertrouwenscrisis’. Een van de belangrijkste bevindingen uit de analyse was dat meer
dan de helft van de Belgen niet tevreden was over het functioneren van Justitie. Maar liefst 60
procent van de bevolking verklaarde geen vertrouwen te hebben in de Rechterlijke Macht. Redenen
die werden aangegeven voor het lage vertrouwen waren onder meer de onverstaanbare taal die
gebruikt werd in rechtszaken, het trage functioneren van Justitie en de afwezigheid van
rechtvaardige beslissingen. Daarnaast was de bevolking van mening dat misdadigers onvoldoende
streng bestraft werden. Bovendien had de burger een sterk uitgesproken wens dat Justitie
toegankelijker werd en wou men meer geïnformeerd worden over de werking ervan. (Van Damme,
Pauwels et al: 2010). Deze resultaten toonden dus net als in het onderzoek van Elchardus en Smits
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dat er een groot wantrouwen was ten aanzien van het gerechtelijk apparaat. (Huyse en Verdoodt:
1999)

Onderzoekers stellen vast dat het gebrek aan vertrouwen de dag van vandaag nog steeds een
brandend actueel thema is. (Van Damme, Pleysier et al: 2010) Tot op heden lijkt de kloof tussen de
burger en de overheid maar moeilijk te dichten. De vele blunders en bedenkelijke situaties spelen
hierin een niet onbelangrijke rol. Zonder in detail te treden worden de volgende zaken vermeld: de
Fortis affaire waarin de voorzitster van de Brusselse rechtbank van koophandel in opspraak kwam
wegens corruptie, een Antwerpse rechter die een schuldige dief vrijsprak omdat een vorige straf nog
niet was uitgevoerd op het moment van de zitting en het proces Habran dat integraal diende
overgedaan te worden omdat het arrest van het hof van assisen niet gemotiveerd werd, wat in strijd
is met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een andere belangrijk
pijnpunt dat naar boven komt in de publieke opinie is de samenwerking tussen politie en Justitie.
(Van Damme en Pauwels: 2011) Kan er dan besloten worden dat de burger heden ten dage nog
steeds geen vertrouwen heeft in het justitieel systeem? Recent wetenschappelijk onderzoek toont
een ander, meer positief beeld.

Zo werd de Justitiebarometer in 2007 nog eens overgedaan en globaal was een evolutie waar te
nemen in de richting van meer vertrouwen in de instellingen in het algemeen, en in de werking van
Justitie in het bijzonder. Globaal gezien was het vertrouwensklimaat dus heel wat positiever. (Van
Damme, Pauwels et al: 2010) De resultaten toonden aan dat de meeste mensen over het algemeen
vertrouwen hadden in het onderwijs en politie. Verder leek er een gematigd tot goed vertrouwen te
zijn in het parlement en Justitie. Het minste vertrouwen hadden de mensen in de pers en in
religieuze instellingen. Het vertrouwen was in vergelijking met 2002 significant toegenomen voor alle
instellingen, er was dus geen specifieke stijging voor Justitie. Wanneer gekeken wordt naar het
vertrouwen in het strafrechtssysteem kan vastgesteld worden dat de bevolking van mening was dat
een proces voor de rechtbank eerlijk verloopt. Hieruit kon voorzichtig geconcludeerd worden dat het
overgrote deel van de bevraagde burgers vertrouwen had in de gerechtigheid van een proces, wat
een grote vooruitgang betekende in vergelijking met 2002. Echter vond de burger in 2007 nog steeds
dat hij of zij zich onvoldoende geïnformeerd voelde over de werking van Justitie. (Justitiebarometer
2007 van de Hoge Raad voor de Justitie) De derde afname van de Justitiebarometer in 2010 toonde
eveneens aan dat de meeste mensen een gematigd tot goed vertrouwen hadden in Justitie. Toch was
er in vergelijking met 2007 een negatieve evolutie merkbaar: het vertrouwen in Justitie was
significant gedaald. Dit in tegenstelling tot het vertrouwen in de politie dat beduidend was gestegen.
(Justitiebarometer 2010 van de Hoge Raad voor de Justitie) Uit deze cijfers lijkt dat de
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vertrouwenscrisis in Vlaanderen is afgenomen. Dit geldt voor alle maatschappelijke instellingen,
waaronder Justitie en politie. (Bral: 2008) Toch neemt België nog steeds een matige tot lage plaats in
wat betreft de rangschikking van landen op basis van het vertrouwen in de instellingen. (Van
Damme, Pauwels et al: 2010)

Meer recent onderzochten Van Damme en Pauwels (2011) eveneens het (gebrek aan) vertrouwen
van de Vlaming voor een aantal maatschappelijke instanties, gebaseerd op het databestand van ‘the
Social Cohesion Indicators in Flanders Survey’ (SCIF) van 2009. De SCIF dataset bevat informatie over
het wantrouwen in politie, Justitie en enkele andere instellingen. Het geeft daarnaast een duidelijker
beeld over hoe we de mate van het wantrouwen in politie en Justitie moeten interpreteren.
Opvallend is dat de mate waarin instellingen gewantrouwd worden heel sterk verschilt naargelang
het type instelling. De politiek en de federale regering worden meer gewantrouwd dan de overige
instellingen. De onderzoekers kwamen daarnaast tot de bevinding dat de politie de minst
gewantrouwde instelling is in Vlaanderen na de administratieve diensten van de gemeente. De
resultaten van dit onderzoek toonden bovendien aan dat Vlamingen meer vertrouwen hebben in
politie dan in Justitie. Dit wordt eveneens bevestigd door andere studies, zie onder meer Van de
Velde en Pauwels (2010).

De vraag die nu kan gesteld worden is waarom mensen fundamenteel minder vertrouwen hebben in
Justitie dan in politie. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de politie meer zichtbaar aanwezig is in
het leven van de burger en zo meer vertrouwen opwekt. (Van Damme et al: 2010; Bradford, Jackson
et al: 2009) Daarnaast staat de politie dichter bij de burger, mede dankzij de ‘Community Oriented
Policing’-strategie waarmee de politie een laagdrempelige organisatie wil zijn naar burgers toe.
(Bradford, Jackson et al: 2009) De interactie met deze instelling verloopt eerder rechtstreeks
waardoor het wantrouwen dat burgers hebben in de politie vooral zal afhangen van eigen
ervaringen. Zijn deze ervaringen positief dan zal het wantrouwen beperkt blijven. (Van Damme en
Pauwels: 2011) Justitie – en meer bepaald hoven en rechtbanken - zijn minder gekend bij het
publiek, en lijken daarom verder van de samenleving te staan. Een ander mogelijk argument is dat
het lagere vertrouwen in Justitie te wijten kan zijn aan de lagere waardering die ze krijgt van de
bevolking omdat ze vaak geassocieerd wordt met het opleggen van een belasting, sanctie of straf.
(Van de Walle: 2005) Deze associatie wordt minder gemaakt bij de politie omdat zij een dubbele rol
vervult. Enerzijds is de politie ‘redder in nood’, anderzijds is het een bekeurende dienst. Niet te
vergeten is het feit dat mensen die niet persoonlijk in contact komen met Justitie voornamelijk
informatie over deze instantie krijgen via de media. In kranten en nieuwsuitzendingen wordt er
vooral aandacht geschonken aan spectaculaire zaken – die Justitie soms in een negatief daglicht
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stellen – waardoor de burger een vertekend beeld krijgt van Justitie. (Van Damme, Pleysier et al:
2010) Er wordt in de literatuur ook aangehaald dat het lager vertrouwen in Justitie voor een deel kan
verklaard worden door hun werking. De bevolking vindt namelijk dat de trage en complexe werking
van het gerecht een grote hinderpaal is. (Parmentier et al: 2004) Een laatste mogelijke verklaring
voor het lager vertrouwen in Justitie kan gezocht worden in de rol die Justitie vervult in de
bestraffing van misdadigers. De bevolking blijkt van mening te zijn dat rechters te zachte straffen
uitspreken en niet consistent optreden in het bestraffen van criminelen. (Roberts en Hough: 2005).

Mede door de vele accidenten in de sector Justitie worden er de laatste jaren sterke hervormingen
bij de wetgevende en uitvoerende macht uitgevoerd om het rechtssysteem en Justitie drastisch aan
te passen aan de noden van de 21e eeuw. (Pleysier, Pauwels et al: 2010) Deze hervormingen worden
vaak gelegitimeerd vanuit de vermeende wensen en verzuchtingen van de bevolking die naar boven
komen door de vele peilingen en onderzoeken naar de opinie van de burger. (Brien, Doutrelepont et
al: 2004)

1.3 Vertrouwen gedefinieerd
Om een complex theoretisch concept duidelijk te vatten is het belangrijk dat er een goede
omschrijving van het begrip voorhanden is. Vertrouwen kan algemeen gezien worden als het geloof
dat instellingen het recht en de intenties hebben en competent zijn om te doen wat burgers hen
toevertrouwen te doen. Vertrouwen dat burgers stellen in een instelling is verdiend, gerechtvaardigd
en wordt aangetoond. Het wordt gewonnen door efficiënt en betrouwbaar op te treden, door de
belangen van de burgers in rekening te nemen en door te communiceren met de bevolking. Het
vertrouwen in instellingen kan ondermijnd worden door gebeurtenissen of lange termijnprocessen,
zoals eerder vermeld in dit hoofdstuk. (Jackson, Bradford et al: 2011)

Een meer gedetailleerde omschrijving van vertrouwen kan teruggevonden worden bij Abts (2006).
Daar wordt vertrouwen gedefinieerd als een affectieve, diffuse en toegeschreven attitude tegenover
individuele subjecten, instellingen of systemen. Vertrouwen impliceert verwachtingen omtrent hoe
iemand anders zich zou moeten gedragen, of in het geval van Justitie, hoe het systeem zou moeten
functioneren. Vertrouwen is een engagement dat tegelijk het risico inhoudt dat het vertrouwen
omslaat in wantrouwen. Een instituut – zoals bijvoorbeeld het justitieel systeem –heeft nood aan een
bepaald niveau van legitimiteit en publiek vertrouwen van de bevolking. Rechtbanken kunnen hun
taken immers niet efficiënt en effectief uitvoeren als ze het publiek geen basisvertrouwen en geloof
kunnen aanbieden. (Indermaur en Hough: 2003)
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Het publieke vertrouwen is zeer belangrijk voor een instelling, want deze ligt namelijk aan de basis
van legitimiteit, een begrip dat sterk samenhangt met vertrouwen. Wanneer de burgers een
instelling als legitiem zien, wordt haar autoriteit erkend. Deze legitimiteit resulteert volgens de
theorie van Tyler in de bereidheid om de politie te gehoorzamen, wetgetrouw te handelen en
medewerking te verlenen aan de politie. (Van Damme en Pauwels: 2013) Omgekeerd kan de
legitimiteit van rechtbanken en het volledige strafrechtssysteem ondermijnd worden wanneer
vertrouwen afwezig is. (Indermaur: 2007)

Algemeen vertrouwen hangt samen met gepercipieerde rechtvaardigheid, gepercipieerde
effectiviteit en de overtuiging dat de waarden en normen die gedragen worden binnen een instelling
overeen komen met die van de individuele burger. Om variaties in vertrouwen te kunnen verklaren is
het belangrijk om een goed zicht te hebben op deze factoren. (Van Damme, Pauwels et al: 2010) Net
zoals in het onderzoek van Van Damme en Pauwels (2013) zullen de gepercipieerde rechtvaardigheid
en de gepercipieerde effectiviteit als twee dimensies van vertrouwen gezien worden. Deze
concepten komen aan bod in hoofdstuk 2 in verband met de determinanten van legitimiteit. Morele
verbondenheid, oftewel gelijkgestemde waarden en normen, zal als een dimensie van legitimiteit
gezien worden.

1.4 Legitimiteit gedefinieerd
Legitimiteit is een kernbegrip in de procedurele rechtvaardigheidstheorie. Dit werd reeds duidelijk
gesteld in de inleiding (zie het theoretisch raamwerk). Net als voor het begrip vertrouwen zijn dan
ook heel wat de definities terug te vinden in de literatuur over legitimiteit. Zo omschrijven Sunshine
en Tyler (2003) legitimiteit als een eigenschap van een institutie of een autoriteit die ervoor zorgt dat
burgers de verplichting voelen om eraan te gehoorzamen.

In de definitie van Jackson, Bradford en anderen (2011) wordt legitimiteit beschreven als het recht
om te regeren en de erkenning van dat recht door de burgers. Het is de erkenning van het recht om
te bestaan, de rechtvaardiging om de wet te mogen bepalen, te regeren door het gebruik van dwang
en het bestraffen van zij die illegaal handelen. De auteurs zien legitimiteit ook als het recht om te
bevelen en te doen gehoorzamen. 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 de bevolking. Een
instelling is volgens hen legitiem als zijn acties dat ook zijn. Bij deze acties worden begrippen zoals
rechtvaardigheid, eerlijkheid en efficiëntie in acht genomen. Het justitieel systeem kan als legitiem
beschouwd worden wanneer individuen: ten eerste de verplichting voelen om de autoriteit te
18

gehoorzamen, daarnaast ervaren dat de autoriteit een gedeelde moraal heeft (er worden eenzelfde
moreel ‘framework’ gedeeld en dat wordt ook beschermd door de autoriteit) en ten laatste wanneer
een instelling zijn eigen interne regels volgt. Deze auteurs delen legitimiteit in in twee dimensies.
Enerzijds is er sprake van een gedragsmatige dimensie. Dit is concreet de bereidheid van individuen
om de politie – of in dit onderzoek de strafrechter – te gehoorzamen. Anderzijds is er de morele
dimensie van legitimiteit, ofwel morele verbondenheid. Wanneer er sprake is van morele
verbondenheid wil dit zeggen dat de burgers van mening zijn dat politie of Justitie dezelfde waarden
en normen vooropstellen als zijzelf. Deze twee dimensies zullen ook in het onderzoek getoetst
worden, respectievelijk als de variabelen de verplichting om te gehoorzamen en gelijkgestemde
waarden.

Ook Hough en anderen (2010) splitsen legitimiteit op in twee ‘takken’. Zij spreken enerzijds van
objectieve legitimiteit. Een instelling kan dan als legitiem worden gezien wanneer ze aan bepaalde
objectieve standaardcriteria voldoet, zoals het ontbreken van corruptie. Aan de andere kant is er de
subjectieve legitimiteit, ook wel de gepercipieerde legitimiteit genoemd. Hierbij doet het er niet toe
of een instantie al dan niet aan objectieve standaardcriteria voldoet. Het is van groter belang of de
instelling al dan niet als legitiem wordt ervaren door de bevolking. Deze gepercipieerde legitimiteit
zorgt ervoor dat een instantie op vrijwillige publieke steun kan rekenen. (Hough: 2010) Dit onderzoek
zal vooral geïnteresseerd zijn in de gepercipieerde legitimiteit, de mening van de burgers is het
belangrijkst.

Een omschrijving van legitimiteit die sterk aansluit bij dit onderzoek is deze van Van Damme, Pauwels
en anderen (2010). Zij beschrijven legitimiteit als de erkenning van de autoriteit van Justitie en
politie. Deze erkenning resulteert in de bereidheid van burgers om de politie te gehoorzamen,
wetsgetrouw te handelen en bereidwillig mee te werken met politie en Justitie.

Als deze definities vergeleken worden met de omschrijvingen van vertrouwen, is het duidelijk dat het
begrip legitimiteit sterk verweven is met het begrip vertrouwen. Dit wordt eveneens aangetoond in
de definitie van Huyse (1996). Hier wordt legitimiteit omschreven als “de overtuiging, in brede lagen
van de bevolking, dat de politieke instellingen en hun equipage het vertrouwen waard zijn”.

1.5 De keerzijde van de medaille: cynisme ten aanzien van de wet
Vertrouwen schenken aan een bepaalde instelling is steeds verbonden met het risico dat dit
vertrouwen geschonden wordt. Wanneer er gekeken wordt naar wat de laatmoderne samenleving
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ons allemaal brengt, is het niet verwonderlijk dat mensen niet zomaar vertrouwen stellen in een
institutie. Indien het vertrouwen volgens sommige auteurs (zie onder meer Harbers: 2003) daalt tot
onder een bepaald niveau kan de democratie in gevaar komen. Maar is dit wel zo? Wantrouwen kan
ook een noodzakelijke indicator zijn van een gezonde democratie. (Pleysier, Pauwels et al: 2010) In
dit empirisch onderzoek zal ervan uitgegaan worden dat een laag vertrouwen kan verbonden worden
aan een meer cynische attitude ten opzichte van de (straf)wet. Dit concept zal in de volgende
paragrafen verduidelijkt worden.

Justitie – en meer in het bijzonder strafrechtbanken – zijn een minder zichtbare actor van de formele
sociale controle in de samenleving, dit in tegenstelling tot de politie. Heel wat burgers hebben slechts
een vaag idee van waar hoven en rechtbanken mee bezig zijn, en komen er ook niet zoveel mee in
contact als met politiemensen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze actor de macht
bezit om wetten toe te passen, en kan het in verregaande mate ingrijpen in de vrijheid van
individuen. Misbruik maken van deze macht kan ernstige schade berokkenen aan het imago van
Justitie en de autoriteit en legitimiteit van een instantie danig ondergraven. Wanneer politie of
Justitie handelt buiten de sociale normen kan dit leiden tot een erg cynische houding ten opzichte
van de wet. (Hough et al: 2010). Er wordt in de literatuur dan gesproken over ‘legal cynicism’. Dit
cynisme weerspiegelt algemene waarden ten aanzien van de legitimiteit van de wet en sociale
normen, waarbij de wet en de wettelijke actoren beschouwd worden als illegitieme instellingen die
ineffectief zijn in het verzekeren van de openbare veiligheid. (Fagan en Tyler: 2005)

Sampson en Bartusch – twee onderzoekers die heel wat onderzoek verricht hebben naar dit
fenomeen – stelllen cynisme ten opzichte van de wet voor als een component van anomie oftewel “a
state of normlessness in which the rules of the dominant society (and hence the legal system) are no
longer binding in a community”. Cynisme ten aanzien van de wet wordt door hen als volgt
omschreven: “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”. Ze hebben heel wat empirisch onderzoek uitgevoerd naar dit concept aan de hand
van de surveymethode. Respondenten werden stellingen voorgeschoteld zoals ‘het is niet erg om de
wet te overtreden’ en ‘je mag alles doen wat je wil zolang je niemand anders ermee benadeelt’. De
auteurs concludeerden dat individuen die eerder cynisch staan ten aanzien van de wet gedragingen
aanvaardbaar vinden die niet overeenkomen met deze wet of sociale normen. Anders gezegd betreft
het hier 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. (Sampson en
Bartusch: 1998)
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De begripsomschrijving van legaal cynisme die Sampson en Bartusch hanteren is echter heel breed.
Een meer precieze definitie kan gevonden worden bij Kirk en Papachristos (2011). Deze auteurs gaan
dieper in op de oorzaken en gevolgen van het ‘legale’ aspect van cynisme. Ze omschreven legaal
cynisme als een cultureel kader waarin mensen de wet, en in het bijzonder de politie, waarnemen als
onwettig, niet reagerend en slecht uitgerust om de openbare veiligheid te garanderen. Kirk en
Papachristos betogen dat legaal cynisme cultureel is omdat individuele percepties van de wet niet
alleen gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen met politie en Justitie, maar ook worden versterkt
en verhard door communicatie en sociale interactie tussen individuen. Individuen die een hoog
cynisme ten aanzien van de wet vertonen, zijn bijgevolg minder geneigd om deze na te leven. (Kirk en
Papachristos in Kirk en Matsuda: 2011)

1.6 Besluit
Het erkennen van de institutionele legitimiteit van instellingen blijkt een noodzakelijke voorwaarde
opdat zij op een goede manier zouden kunnen functioneren. Politie en Justitie moeten bewijzen dat
zij het vertrouwen van burgers waard zijn willen zij medewerking en steun van de bevolking
verkrijgen. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat burgers vandaag de dag een
gematigd tot hoog vertrouwen hebben in Justitie en politie maar dit is niet altijd het geval geweest.
Meer zelfs, in de jaren ’90 van de vorige eeuw had de institutionele legitimiteit een absoluut
dieptepunt bereikt en was er zelfs sprake van een ware vertrouwenscrisis. Zowel vanuit de overheid
als vanuit de wetenschappelijke wereld ontstond de interesse om opinies en attitudes van de burger
omtrent het vertrouwen te gaan meten. Een van de belangrijkste realisaties die uit deze interesse
voortvloeide was de ontwikkeling van de Justitiebarometer, een instrument dat peilt naar het
vertrouwen van de bevolking in het justitieel systeem. Deze vragenlijst werd al drie maal afgenomen
bij de bevolking (2002-2007-2010). Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het vertrouwen
van burgers stelselmatig verbetert wat betreft de overheidsinstellingen. Het vertrouwensklimaat
werd doorheen de jaren heel wat positiever, ondanks de schandalen die Justitie blijven teisteren. De
voorzichtige conclusie kan gemaakt worden dat een echte vertrouwenscrisis achter ons ligt. Wat
echter opvalt doorheen de verschillende onderzoeken is dat politie altijd op meer vertrouwen kan
rekenen dan Justitie. De sterkere zichtbaarheid en nabijheid van de politie, samen met de
efficiëntere werking van deze instantie speelt hierbij waarschijnlijk een grote rol.

Vertrouwen schenken aan een instelling gaat echter steeds gepaard met het risico dat dit
vertrouwen geschonden wordt. Het vertrouwen kan dan omslaan in institutioneel wantrouwen.
Wanneer er zo’n situatie van afwezigheid van vertrouwen ontstaat, is de kans groot dat mensen een
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cynische houding ten opzichte van de wet zullen ontwikkelen. In de literatuur wordt dit beschreven
met de term ‘legal cynicism’. In dit onderzoek zal aangenomen worden dat een laag vertrouwen
verbonden is met cynisme ten opzichte van de wet.

Wanneer de omschrijvingen van de begrippen vertrouwen en legitimiteit naderbij bekeken worden,
kan de vaststelling gemaakt worden dat deze theoretische concepten zeer nauw bij elkaar
aansluiten. Het publieke vertrouwen ligt aan de basis van de legitimiteit van een instelling. Wanneer
de bevolking een instelling als legitiem zien, wordt haar autoriteit erkend. Deze legitimiteit resulteert
volgens de procedurele rechtvaardigheidstheorie in de bereidheid om te gehoorzamen, wetgetrouw
te handelen en medewerking te verlenen. In dit empirisch onderzoek wordt legitimiteit
onderverdeeld in twee subdimensies: gelijkgestemde waarden en de verplichting om te
gehoorzamen. Vertrouwen zal onderverdeeld worden in twee aspecten, namelijk procedurele
rechtvaardigheid en effectiviteit. Deze begrippen zullen nader bestudeerd worden in het volgende
hoofdstuk.
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Hoofdstuk 2: De determinanten van legitimiteit
2.1 Inleiding
Gezien de impact van het verkrijgen legitimiteit voor een instantie zoals Justitie zal er in het tweede
hoofdstuk van dit literatuuroverzicht stilgestaan worden bij de factoren die legitimiteit beïnvloeden.
Legitimiteit ontstaat niet uit het niets maar wordt voorafgegaan door vertrouwen. Vertrouwen wordt
in dit onderzoek onderverdeeld in (gepercipieerde) procedurele rechtvaardigheid en (gepercipieerde)
effectiviteit. Deze begrippen zullen afzonderlijk behandeld worden. Daarnaast blijkt uit de bestaande
wetenschappelijke literatuur dat ook distributieve rechtvaardigheid een impact heeft op legitimiteit.
Dit concept zal in dit onderzoek evenwel een minder belangrijke rol spelen. Als laatste zullen ook de
concepten persoonlijke moraliteit en het gepercipieerd risico op sanctie aan bod komen, later in dit
onderzoek de ‘controlevariabelen’ genoemd.

2.2 Procedurele rechtvaardigheid
Het begrip procedurele rechtvaardigheid is niet eenvoudig te vatten in een definitie. Het is een
complex concept dat hierboven reeds bondig werd uitgelegd (zie theoretisch raamwerk in de
inleiding). In dit hoofdstuk zal er dan ook niet veel verder over worden uitgeweid.

Uit de verschillende wetenschappelijke bijdragen kan afgeleid worden dat procedurele
rechtvaardigheid de rechtvaardigheid van procedures inhoudt. Een instelling of autoriteit zal kunnen
rekenen op meer steun van de bevolking wanneer er sprake is van rechtvaardige procedures. Dit
houdt in dat de procedure eerlijk, onpartijdig, neutraal en respectvol is verlopen. (Tyler: 1984) Ook
Murphy kwam tot de vaststelling dat er grotere gevoelens van rechtvaardigheid aanwezig zijn
wanneer mensen het gevoel hebben dat de autoriteit geprobeerd heeft om hen eerlijk, met respect,
onpartijdig en waardig te behandelen. (Murphy: 2003; Murphy: 2005) Daarnaast is het belangrijk dat
de bevolking van mening is dat die overheidsinstelling tot een eerlijke en oprechte beslissing komt.
Mensen zullen meer geneigd zijn om vrede te nemen met beslissingen van de rechtbank wanneer ze
voelen dat de rechterlijke procedures rechtvaardig zijn verlopen. (Tyler: 2001) Het is een van de
belangrijkste theoretische concepten, aangezien de procedurele rechtvaardigheidstheorie het
theoretisch fundament is van dit onderzoek.
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Volgens de procedurele rechtvaardigheidstheorie komt het publiek vertrouwen in instellingen voort
uit enerzijds de gepercipieerde rechtvaardigheid van een instelling, en anderzijds de gepercipieerde
effectiviteit ervan. Een instelling, zoals bijvoorbeeld politiediensten en rechtbanken, die burgers
rechtvaardig behandelt en efficiënt is in de aanpak van criminaliteit en overlast, zal volgens de
theorie op een hoge mate van vertrouwen kunnen rekenen bij de burgers. Verschillende studies
uitgevoerd door Tyler hebben bewezen dat de gepercipieerde rechtvaardigheid veel belangrijker is
dan de gepercipieerde effectiviteit bij het vormen van vertrouwen. Er kan dus besloten worden dat
er aan een eerlijke en respectvolle behandeling meer belang gehecht wordt dan aan de objectieve
afloop van de tussenkomst van politie. (Van Damme en Pauwels: 2013) Rechtvaardigheid speelt een
grotere rol dan de uitkomst van een procedure om variaties in attitudes omtrent rechtbanken en
rechters te verklaren. (Tyler: 1984)

Het procedurele rechtvaardigheidsmodel werd zoals vermeld in de inleiding vooral in Angelsaksische
landen getoetst, waar een common-law-systeem heerst (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten). Hough en anderen (2010) vroegen zich daarom logischerwijze af of de theorie ook
in andere culturele settings en strafrechtssystemen van toepassing is. Zo kan bijvoorbeeld gekeken
worden naar de verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Om te kijken hoe vertrouwen, legitimiteit, medewerking en het naleven van de wet (de
kernconcepten van de procedurele rechtvaardigheidstheorie) variëren tussen de lidstaten, is er nood
aan valide en betrouwbare indicatoren om deze concepten te meten. Dergelijke indicatoren werden
ontwikkeld in het EURO-JUSTIS project. Dit project ressorteert onder een internationale werkgroep,
opgericht door de Europese Commissie en heeft de taak nieuwe vragen te ontwikkelen die
betrekking hebben op het meten van vertrouwen, voornamelijk in verband met politie en Justitie
(Van Damme, Pauwels et al: 2010). De EURO-JUSTIS enquête bevat vragen met betrekking tot
publieke percepties over rechtvaardigheid, effectiviteit, contacten met politie, bereidheid tot
medewerking, kennis over het strafrechtssysteem en gepercipieerde legitimiteit. (Sato en Hough:
2011) Het is dus duidelijk dat dit project sterk gebaseerd is op de procedurele
rechtvaardigheidstheorie. De bedoeling van deze studie is dan ook om de kerngedachten van de
theorie te testen in Europa. Deze analyse zou het mogelijk moeten maken om na te gaan of de
verbanden die in Noord-Amerika en in het Verenigd-Koninkrijk werden gevonden tussen vertrouwen,
percepties over legitimiteit, medewerking en naleving van de wet cultuurgebonden of universeel zijn.
Met andere woorden, er kan nagegaan worden of de theorie van Tyler ook geldt in andere settings
en rechtssystemen. (Hough et al: 2011) Het eindresultaat van dit project was de ontwikkeling van
een reeks vragen die peilen naar vertrouwen en legitimiteit. De belangrijkste items die werden
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ontwikkeld in dit project werden empirisch getoetst in ronde vijf van de European Social Survey,
meer bepaald in de module over vertrouwen in Justitie (Jackon et al: 2011). De resultaten tonen een
variatie in het vertrouwen en legitimiteit van wettelijke instellingen tussen de Europese landen. Toch
zijn er een aantal algemene trends te herkennen en deze zijn niet onbelangrijk. Over het algemeen
lijken Noord-Europese landen politie en Justitie als legitiem te percipiëren en lijken ze meer
vertrouwen te hebben in de wettelijke instanties van hun land. Dit is een andere situatie dan in Oosten Zuid-Europa. Tevens van zeer groot belang is het feit dat de resultaten van de ESS suggereren dat
procedurele rechtvaardigheid een belangrijke voorwaarde is voor een effectieve werking van de
wettelijke instellingen. (Jackson et al: 2011) Hiermee werd een aanzet gegeven voor het erkennen
van de procedurele rechtvaardigheidstheorie buiten de Angelsaksische context.

2.3 Distributieve rechtvaardigheid
Distributieve rechtvaardigheid is een minder belangrijk begrip in dit empirisch onderzoek. Toch
vereist het een beknopte uitleg omdat het concept wel degelijk een rol speelt in de ‘Procedural
Justice Theory’ van Tyler. Distributieve rechtvaardigheid wordt gedefinieerd als de manier waarop
mensen ervaren dat verschillende sociale groepen minder goed, even goed of beter behandeld
worden door de rechtbank. (Tyler: 2001) Er kan hierbij als opmerking gemaakt worden dat volgens
Tyler er een directe en sterke relatie bestaat tussen distributieve rechtvaardigheid en bereidheid om
de wet na te leven. Het effect verloopt dus niet indirect via legitimiteit zoals dat bij procedurele
rechtvaardigheid wel het geval is. (Tyler: 2006) In de websurvey – te vinden in bijlage 3 – zal dit
concept maar zeer kort bevraagd worden, dit onderzoek focust voornamelijk op procedurele
rechtvaardigheid en effectiviteit.

2.4 Effectiviteit

Zoals eerder vermeld, zal effectiviteit gezien worden als een dimensie van vertrouwen in
strafrechtbanken. (Van Damme en Pauwels: 2013) Waar procedurele rechtvaardigheid – de andere
dimensie van vertrouwen – vertrouwen is gebaseerd op het proces zelf, is effectiviteit vertrouwen
gebaseerd op de uitkomst van het proces. Het gaat dan over de vraag of de rechtbank effectief en
efficiënt is in de aanpak van criminaliteit en overlast. Uit de literatuur blijkt dat een eerlijk,
onpartijdige en respectvolle behandeling belangrijker is voor individuen dan een eerlijke of gewenste
uitkomst voor henzelf. De kwaliteit van de behandeling tijdens het proces primeert dus op een
gunstige uitkomst. (Van Damme en Pauwels: 2012) Ook Tyler kwam tot de conclusie dat publieke
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percepties over de rechtvaardigheid van de beslissingen en de manier waarop de politie omgaat met
de burger belangrijker zijn in het vormen van een mening over legitimiteit, dan percepties over de
effectiviteit van de politie (Tyler en Huo: 2002). In dit onderzoek zal ervan uitgegaan worden dat dit
eveneens geldt voor strafrechtbanken.

2.5 Persoonlijke moraliteit
Om dit theoretisch concept te duiden, is de Situationele Actie Theorie van Wikström van belang. De
kerngedachte van deze theorie is dat individuen hun moraliteit (gerelateerd aan rechtshandhaving)
en de mogelijkheid om zelfcontrole uit te oefenen de twee belangrijkste persoonlijke kenmerken zijn
die de neiging tot criminaliteit van een persoon beïnvloeden. Een zwakke persoonlijke moraal en lage
zelfcontrole zijn met andere woorden sterke voorspellers van betrokkenheid in criminaliteit.
(Wikström en Svensson: 2010)

De bevindingen uit het onderzoek van Wikström en Svensson erkennen dat de mogelijkheid om
zelfcontrole uit te oefenen een zeer belangrijk gegeven is, maar dat persoonlijke moraliteit de
sterkste voorspeller is voor crimineel gedrag. Criminele neigingen worden dus voornamelijk
beïnvloed door morele regels en gewoonten (en de bijbehorende morele emoties zoals schaamte en
schuld). Morele regels zijn regels over wat juist is of wat verkeerd is om te doen in een bepaalde
omstandigheid. Morele gewoonten verwijzen naar automatische antwoorden op bekende
omstandigheden op basis van een morele gewenning aan handelen op een bepaalde manier.
Personen die morele regels en morele gewoonten hebben die overeenkomen met wat er in de wet
staat, zullen weinig criminele neigingen vertonen terwijl personen van wie de morele regels en
gewoonten in strijd zijn met wat vermeld staat in de wet een hoge criminele geneigdheid zullen laten
zien. De Situationele Actie Theorie definieert een criminele neiging als “de neiging om het plegen van
misdrijven te kiezen als handelingsalternatief”. Het is echter belangrijk om te onthouden dat er
volgens de theorie een interactie bestaat tussen moraal en zelfbeheersing in het voorspellen van de
betrokkenheid bij criminele handelingen. Meer specifiek toont het onderzoek aan dat het vermogen
om zelfcontrole uit te oefenen niet relevant is voor mensen met een sterke wetsgetrouwe moraal.
Dit komt omdat ze crimineel gedrag zelden zien als een alternatief en hun zelfcontrole dus niet
moeten regelen. Het vermogen om zelfcontrole aan te wenden is daarentegen wel belangrijk voor
mensen met een zwakkere wetsgetrouwe moraal. De moraal van deze individuen is dan niet sterk
genoeg om de motivatie die een illegale handeling met zich meebrengt te weerstaan. Een sterker
vermogen om zelfcontrole uit te oefenen is dan van groter belang. Heel wat nieuwe onderzoeken

26

ondersteunen de belangrijke rol van deze interactie in de causale processen van criminaliteit.
(Wikström en Svensson: 2010)

Persoonlijke moraliteit blijkt vaak een meerwaarde te bieden in onderzoek naar delinquent gedrag.
(Maus: 2012) In recent onderzoek van Svensson, Pauwels en Weerman (2010) wordt de hypothese
afgeleid van de Situationele Actie Theorie dat zelfcontrole een belangrijker effect heeft op het plegen
van criminaliteit bij individuen met een zwakke persoonlijke moraliteit, dan bij individuen met een
sterke wetsgetrouwe moraliteit. Via zelfrapportage bij jonge adolescenten kwam men tot
gelijkaardige bevindingen als in het onderzoek van Wikström en Svensson. Ook de resultaten van het
onderzoek van Pauwels en anderen (2011) tonen aan dat een zwakke wetsgetrouwe moraliteit
gerelateerd is aan hogere niveaus van criminaliteit.

2.6 Gepercipieerd risico op sanctie
De samenleving controleert haar leden door te dreigen met het opleggen van straffen, zowel formeel
(zoals de arrestatie en opsluiting in de gevangenis), als informeel (zoals sociale afkeuring wanneer
mensen delicten plegen). De afschrikkingsdoctrine is zowel voor beleidsmakers als voor het grote
publiek algemeen aanvaard. (Liska en Messner: 1999) Gezien de samenleving aanzienlijk vertrouwen
in, en middelen besteed aan, het bestraffen van individuen die (strafrechtelijke) normen overtreden,
is het van belang voor sociale wetenschappers om te achterhalen of de dreiging met bestraffing
effectief crimineel gedrag afschrikt. Is deze beleidsstrategie wel effectief? Heel wat onderzoek is al
gebeurd naar de relatie tussen de afschrikkende werking van de sanctie en criminele geneigdheid.
(Wright, Caspi et al: 2004) Zo werd in een oude studie van Paternoster, Saltzman en anderen (1983)
geconcludeerd dat het effect van een gepercipieerd risico op sanctie op crimineel gedrag minimaal is
wanneer gecontroleerd wordt voor sociale factoren zoals morele betrokkenheid en informele
sancties.

Maar verder onderzoek was nodig. (Wright, Caspi et al: 2004) Vaak hebben onderzoeken naar
‘deterrence’ zowel theoretische als methodologische tekortkomingen. Het gaat dan over zaken die te
maken hebben met de conceptualisering van afschrikking en het meten van de dimensies van het
gepercipieerd risico op sanctie. Hierdoor is het niet eenvoudig om de rol van afschrikking in het
reduceren van criminaliteit te bepalen. (Pauwels et al:2011)

Doordat het onderzoek naar afschrikking met heel wat problemen kampt, werden studies opgezet
naar factoren die de individuele percepties over bestraffing beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld
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zelfcontrole en persoonlijke moraliteit. In een onderzoek van Wright, Caspi en en anderen (2004)
stellen de auteurs dat er vier theoretische perspectieven zijn wat betreft de relatie tussen criminele
geneigdheid en de afschrikking van een mogelijke bestraffing bij het overtreden van de wet. Een
traditioneel afschrikkingsperspectief houdt in dat de dreiging met straf even veel invloed heeft op
alle mensen, ongeacht hun criminele neiging. Het tweede perspectief, de zelfcontroletheorie, stelt
dat dreiging met een straf een sterk verminderd effect heeft op de personen met een laag niveau van
zelfcontrole. Een derde perspectief gaat ervan uit dat de dreiging met straf het meest invloed heeft
op personen die het meeste vatbaar zijn voor criminaliteit. Het laatste perspectief stelt dat het effect
van dreigen met een sanctie minimaal is voor diegene die een lage criminele geneigdheid vertonen
(door factoren zoals een sterke morele overtuigingen) en hoog is voor degenen die een sterke
criminele geneigdheid vertonen, impulsief zijn en niet in staat zijn om vooruit te denken naar de
mogelijke gevolgen van hun daden. De verschillende perspectieven werden getoetst aan de hand van
de zelfrapportagetechniek. Er werd vooral ondersteuning gevonden voor het derde perspectief. De
auteurs besloten dat wanneer er sprake was van een zeer zwakke criminele geneigdheid bij
individuen, de dreiging met straf helemaal geen afschrikkend effect had. Deze resultaten zijn
consistent met heel veel andere onderzoeken die aantonen dat wanneer er andere sterke inhibitoren
zijn (bijvoorbeeld sterke persoonlijke moraal) het afschrikkingseffect helemaal irrelevant wordt. Ook
in een studie Piquero, Gomez-Smith en anderen (2004) bleek lage zelfcontrole een belangrijke
voorspeller te zijn in het verklaren van waarom personen sancties als oneerlijk percipiëren.

Toch zijn er andere studies waarin dit resultaat niet teruggevonden wordt, zoals het onderzoek van
Pauwels en anderen (2011). Er werd echter wel een (positief) interactie-effect gevonden tussen een
lage moraliteit en percepties over het risico op sanctie. Ook in een ouder onderzoek van Klepper en
Nagin (1989) staan de resultaten in schril contrast met bevindingen uit andere studies. De perceptie
van het risico op straf speelt volgens de auteurs een belangrijke rol in het afschrikken. Ze gaan er
zelfs vanuit dat de angst voor strafrechtelijke vervolging een krachtig afschrikmiddel lijkt te zijn.
Door alle tegenstrijdige resultaten mag het dus duidelijk zijn dat er nood is aan verder onderzoek
naar het ‘detterence’ model.

2.7 Besluit
In de wetenschappelijke literatuur worden verschillende factoren als determinanten naar voren
gebracht voor het verklaren van hoe burgers instellingen zoals politie en Justitie evalueren. Ten
eerste worden volgens de procedurele rechtvaardigheidstheorie opvattingen over legitimiteit
voornamelijk bepaald door evaluaties van de bevolking over de procedurele rechtvaardigheid die
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uitgaat van een instelling. Een instelling of autoriteit zal kunnen rekenen op meer steun van de
bevolking wanneer een procedure eerlijk, onpartijdig, neutraal en respectvol is verlopen. Daarnaast
moet een genomen beslissing eerlijk en oprecht tot stand gekomen zijn. Mensen zijn meer geneigd
een beslissing van de rechtbank te aanvaarden wanneer ze voelen dat de rechterlijke procedures
rechtvaardig zijn verlopen. Daarnaast komt de erkenning van legitimiteit voort uit de gepercipieerde
effectiviteit. Politiediensten en rechtbanken, die efficiënt zijn in de aanpak van criminaliteit en
overlast zullen op een hoge mate van vertrouwen kunnen rekenen bij de burgers. Volgens de
procedurele rechtvaardigheidstheorie is de gepercipieerde rechtvaardigheid echter veel belangrijker
bij het vormen van een mening over legitimiteit dan de gepercipieerde effectiviteit. Een andere
belangrijke determinant in de theorie is distributieve rechtvaardigheid. Het wordt omschreven als de
manier waarop mensen ervaren dat verschillende sociale groepen in de samenleving minder goed,
even goed of beter behandeld worden door de rechtbank. Omdat Tyler – een van de grondleggers
van de procedurele rechtvaardigheidstheorie – heeft aangetoond dat er een direct verband bestaat
tussen distributieve rechtvaardigheid en de bereidheid om mee te werken, zal er in dit onderzoek
minder aandacht besteed worden aan het concept. De doelstelling is om het effect van de
determinanten te meten via legitimiteit.

Daarnaast worden in het onderzoek twee zogenaamde ‘controlevariabelen’ opgenomen. Ten eerste
gaat het over persoonlijke moraliteit. Uit onderzoek dat vaak de Situationele Actie Theorie als
grondslag heeft is gebleken dat persoonlijke moraliteit een van de sterkste voorspellers is van
crimineel gedrag. Meer specifiek blijkt er een belangrijke interactie te zijn tussen persoonlijke
moraliteit en zelfcontrole en hun effect op crimineel gedrag. Wanneer mensen een zwakke
wetsgetrouwe moraal hebben blijkt een sterke zelfcontrole belangrijk om niet over te gaan tot
criminele handelingen. Het gepercipieerd risico op sanctie wordt als tweede controlevariabele
beschouwd. Hierbij staat het afschrikkingsperspectief centraal dat ervan uitgaat dat mensen geen
criminele handelingen zullen stellen door de dreiging met een sanctie wanneer ze dit zouden doen.
Studies naar de relatie tussen de afschrikkende werking van de sanctie en criminele geneigdheid
hebben vaak tegenstrijdige bevindingen waardoor verder onderzoek nodig is.

Dit hoofdstuk beschreef de determinanten van legitimiteit die heel vaak naar voor komen in de
wetenschappelijke literatuur en in het empirisch onderzoek zijn opgenomen. In het laatste hoofdstuk
van het literatuuroverzicht zullen de gevolgen van legitimiteit aan bod komen.

29

Hoofdstuk 3: De gevolgen van legitimiteit
3.1 Inleiding
Het vertrouwen dat mensen in Justitie schenken – en daarmee samengaand het erkennen van haar
legitimiteit – blijkt een zeer belangrijke impact te hebben op het gedrag dat burgers stellen ten
aanzien van de verschillende componenten van het justitieel systeem. Zo blijkt uit de literatuur
omtrent de procedurele rechtvaardigheidstheorie dat wanneer een instelling institutionele
legitimiteit geniet de bevolking minder de neiging zal vertonen om de wet te overtreden. Daarnaast
zal er ook meer bereidheid zijn om samen te werken met Justitie of politie. In dit empirisch
onderzoek zullen er twee mogelijke gevolgen van legitimiteit toegevoegd worden, namelijk steun
voor eigenrichting en punitiviteit. Voor Justitie is het belangrijk om haar legitimiteit te behouden wil
ze vermijden dat de burger het recht in eigen handen gaat nemen om discussies te beslechten. Lage
niveaus van vertrouwen worden in wetenschappelijk onderzoek immers geassocieerd worden aan
hoge niveaus voor steun voor eigenrichting. Daarnaast tonen studies aan dat de afwezigheid van
procedurele rechtvaardigheid ervoor kan zorgen dat mensen punitieve attitudes gaan ontwikkelen.
Wil de overheid vermijden dat er punitieve tendensen ontstaan in de maatschappij, moet ze er dus
op toezien dat haar legitimiteit behouden blijft. Deze mogelijke gevolgen van legitimiteit worden in
dit hoofdstuk uitvoerig besproken aan de hand van de bestaande wetenschappelijke literatuur.

3.2 Bereidheid tot medewerking – naleven van de wet
De essentiële functie van wetten en wettelijke instellingen van een land houdt het regelen van het
gedrag van burgers in. Willen wettelijke instellingen effectief zijn in het vervullen van deze functie, is
het nodig dat de bevolking de regels naleeft. (Tyler en Darley: 2000) Het is belangrijk dat beslissingen
van politie en Justitie aanvaard worden en dat burgers in het dagelijkse leven normconform gedrag
vertonen. (Murphy en Cherney: 2010) Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Heel wat burgers
kunnen niet aan de verleiding weerstaan om de wet te overtreden en plegen dus criminele feiten. In
de Criminologie is daarom reeds veel gezocht naar verklaringen waarom mensen de wet overtreden.
De vraag waarom mensen de wet juist wel naleven kreeg daarentegen veel minder aandacht.
Onderzoekers die er wel belangstelling voor hebben komen tot de bevinding dat niet enkel formele
controle belangrijk is maar dat ook andere, meer subtiele vormen van controle een invloed hebben
op het naleven van de wet. (Hough, Jackson et al: 2010)

30

Naast normconform gedrag is ook de bereidheid om samen te werken met instellingen zoals Justitie
en politie belangrijk. Voorbeelden van dergelijk gedrag zijn onder meer het identificeren van daders,
het aangeven van misdrijven, optreden als getuige enzovoort. (Murphy en Cherney: 2010) Volgens
Tyler (1997) is het moeilijk om de wet alleen met dreiging op sanctie te handhaven. Instanties
moeten de bereidwillige, vrijwillige naleving van de burgers verkrijgen willen ze op een efficiënte en
effectieve manier functioneren. Dergelijke vrijwillige naleving en de bereidheid om medewerking te
verlenen is verbonden met oordelen over de legitimiteit van de instelling. Wanneer de legitimiteit
erkend wordt zullen burgers sneller geneigd zijn om normconform gedrag te vertonen en hun
medewerking te verlenen. De auteur suggereert dat de daadwerkelijke uitoefening van gezag niet
enkel een kwestie is van afschrikking. Burgers leven de wet na omdat ze dit zien als het juiste om te
doen, niet omdat ze bang zijn voor een mogelijke straf. Deze normatieve benadering werd eerder al
uitvoerig besproken in de inleiding. Er zal hier dan ook niet meer verder worden op ingegaan. Door
een dergelijke invalshoek in te nemen in de studie van de naleving van de wet kan een beter inzicht
verkregen worden in de dynamiek van gehoorzaamheid aan maatschappelijke instanties.

3.3 Support for vigilantism – steun voor eigenrichting
In de literatuur bestaat er heel wat onenigheid over de conceptualisering van dit theoretisch
concept. Het is niet altijd even duidelijk wat het begrip allemaal precies omvat (Haas: 2010)
Daarnaast bestaat er nog geen eenduidige verklaring voor het verband tussen de de legitimiteit van
het strafrechtelijk systeem en steun voor eigenrichting. Het wordt vaak gezien als een indicatie van
verminderde vertrouwen in het strafrechtelijk systeem. Toch is voorzichtigheid op zijn plaats want er
is nog maar weinig geweten over de werkelijke determinanten die dit gedrag beïnvloeden. Ondanks
de maatschappelijke én juridische relevantie van onderzoek naar steun voor eigenrichting wordt dit
fenomeen vaak over het hoofd gezien in de criminologische literatuur. Op dit moment is er nog maar
weinig zicht op wat de publieke steun voor eigenrichting vormt, wat de oorzaak is en wat de
gevolgen zouden kunnen zijn voor de samenleving. Kennis over dit concept zou desalniettemin een
uniek inzicht kunnen bieden in hoe mensen rechtvaardigheid bekijken binnen en buiten het criminele
rechtssysteem. Er zou een antwoord kunnen gevonden worden op de vraag waarom burgers
dergelijke daden gerechtvaardigd vinden, hoewel ze indruisen tegen de wet. (Haas: 2012) Ondanks
de ondermaatse aandacht voor dit theoretisch concept zijn er in de wetenschappelijke literatuur
toch enkele begripsomschrijvingen te vinden.

Een zeer algemene omschrijving is deze van Black (1998). De auteur situeert steun voor eigenrichting
binnen ‘zelfhulp’. Dit is een vorm van sociale controle, waarbij men omgaat met beledigingen,
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bedreigingen en grieven door middel van eenzijdig geweld. Hij gaat ervan uit dat heel wat
criminaliteit in de moderne samenleving hierbinnen gesitueerd kan worden. Deze definitie is echter
te ruim voor wat in dit onderzoek met steun voor eigenrichting bedoeld wordt.

Een engere definitie van dit begrip is terug te vinden bij Denkers (1985). Hij definieert steun voor
eigenrichting als elke spontane en vrijwel onmiddellijke handeling van private burgers, zonder de
politie of Justitie te contacteren, tegen verdachten of daders van een crimineel feit waarvan deze
burgers een rechtstreeks slachtoffer of getuige van waren.

Alhoewel de omschrijving van Denkers al dichter in de buurt komt van de definitie die gehanteerd zal
worden in dit onderzoek, zijn er toch een aantal belangrijke zaken die niet in deze omschrijving terug
te vinden zijn. Daarom wordt de conceptualisering van Haas gevolgd. Zij omschrijft ‘support for
vigiliantism’ als “een geplande criminele activiteit die wordt uitgevoerd door een of meer burgers als
antwoord op (de gepercipieerde dreiging van) een misdrijf gepleegd door een of meerdere burgers,
met als doelwit de al dan niet vermeende daders van dat misdrijf”. (Haas in Van Damme en Pauwels:
2012) Deze definitie gaat ervan uit dat daden van eigenrichting altijd minimaal gepland moeten zijn.
De spontane reactie van een slachtoffer op de agressor valt dus niet onder deze omschrijving.
Spontane, ongeplande handelingen van geweld als een emotionele reactie op een aanval worden
niet opgenomen in de definitie. Dit onderzoek is vooral geïnteresseerd in mensen die doelbewust het
heft in eigen handen nemen in plaats van beroep te doen op de legale alternatieven. Bijvoorbeeld:
waarom gaan individuen zelf een winkeldief met geweld aanhouden in plaats van de politie te
bellen? Belangrijk om te onthouden is dat daden van eigenrichting altijd een reactie op een
voorgaande actie zijn. Dit wil zeggen op een mogelijke, vermeende of een werkelijke overtreding van
de (strafrechtelijke) normen. Deze definitie gaat er ook van uit dat mensen niet rechtstreeks
betrokken hoeven te zijn bij een delict om het heft in eigen handen te nemen. (Haas: 2010)

Voor Justitie is het dus zeer belangrijk om haar legitimiteit te behouden wil ze vermijden dat de
burger het recht in eigen handen gaat nemen om discussies te beslechten. (Van Damme, Pauwels et
al: 2010) Lage niveaus van vertrouwen kunnen immers geassocieerd worden aan hoge niveaus voor
steun voor eigenrichting. Wanneer het rechtssysteem als falend wordt gezien en zijn legitimiteit
verloren heeft zullen sommigen een morele verplichting voelen om het heft in eigen handen te
nemen zodat rechtvaardigheid kan geschieden. (Haas: 2010) Het recht in eigen handen nemen is dan
een manier om de gepercipieerde onrechtvaardigheid te reduceren. Het is daarnaast belangrijk om
op te merken dat hoge niveaus voor steun voor eigenrichting geassocieerd kunnen worden met hoge
niveaus van punitiviteit. (Schadt en DeLisi: 2007)
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3.4 Punitiviteit
Het concept punitiviteit is al talloze keren onderwerp van onderzoek geweest. Het concept wordt erg
vaak gebruikt in de literatuur maar er werden slechts weinig pogingen ondernomen om het precies
te omschrijven. Daarom blijft het een erg ambigu begrip. Algemeen kan punitiviteit beschouwd
worden als de neiging om het strafrechtssysteem als te mild te zien. (Schadt en DeLisi: 2007 in Van
Damme en Pauwels: 2012) Wanneer burgers met andere woorden voorstander zijn van strengere
straffen voor delinquenten kan er gesproken worden van een stijging in punitieve attitudes. (Kury en
Ferdinand: 2008) Dit is een vrij eenvoudige definitie die een complex concept zoals punitiviteit niet
voldoende kan verklaren.

Matthews (2005) omschrijft punitiviteit als het opleggen van straffen die strenger zijn dan wat nodig
of gepast is. Het lijden van de gestrafte, veroorzaakt door de opgelegde straf, wordt versterkt door
de duur of de strengheid van de straf tot boven de norm te verlengen (er wordt met andere woorden
afgeweken van het principe van proportionaliteit7). Daems (2008) beschrijft punitiviteit als het
doelbewust pijn en lijden veroorzaken bij individuen. Nog andere auteurs beschrijven het als de
neiging om zware sancties aan delicten te willen verbinden en niet te opteren voor lichte of
alternatieve afdoeningen. (Berghuis en Essers: 1986) Ook deze begripsomschrijvingen zijn
onvoldoende volledig voor dit onderzoek.

Een meer omstandige definitie kan gevonden worden bij D’Anjou en anderen (1978). Volgens deze
auteurs kunnen in het begrip punitiviteit vier elementen onderscheiden worden: ten eerste het
prefereren van het gebruik van de strafwet boven andere mogelijke maatregelen, vervolgens het
verkiezen van extreme soorten straffen boven mildere maatregelen, daarnaast de voorkeur voor
langere en strengere straffen en als laatste het verkiezen van minder humane omstandigheden in de
gevangenis boven meer humane condities.

In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat punitiviteit heel wat verschillende dimensies bevat die
niet zomaar door enkele vragen in een enquête kunnen blootgelegd worden. Punitiviteit is een zeer
complex gegeven en laat zich niet zomaar meten. Ook Verfaillie deelt deze mening. Punitiviteit staat
voor een attitude, een geheel van evaluatiepraktijken of besluitvormingsprocessen. Deze processen
en praktijken geven aanleiding tot (meer) bestraffing maar kunnen niet toegeschreven worden aan
7

De straf moet in verhouding staan tot de ernst van het misdrijf. Dit is een van de drie basisbeginselen waaraan het recht
op bestraffing gebonden is. Naast het proportionaliteitsbeginsel zijn ook het legaliteitsbeginsel (straffen moeten op
voorhand in de wet beschreven staan) en het subsidiariteitsbeginsel (enkel strafrechtelijk optreden wanneer het nodig is)
van belang. (Van den Wyngaert: 2011)
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één enkele actor. (Verfaillie in Aertsen, Beyens et al: 2010). De auteur geeft hier met andere
woorden aan dat punitiviteit een begrip is dat via heel wat dimensies moet verklaard worden. Er
moet onder andere gekeken worden naar de vraag naar strengere wetgeving ten aanzien van
bepaalde delinquenten en delicttypes, de stijging in de verkoop naar wapens, stijgende
opsluitingsgraden, afstappen van het idee van rehabilitatie enzovoort. Pas als al deze indicatoren
onderzocht worden, kunnen we met enige betrouwbaarheid een uitspraak doen over een stijging of
daling van punitiviteit. (Kury en Ferdinand: 2008)

Ook Beyens geeft aan dat het meten van punitiviteit niet beperkt mag blijven tot het onderzoeken
van een enkele indicator zoals een stijgende gevangenispopulatie. Ze erkent wel dat punitiviteit sterk
verbonden is met het denken over bestraffing en dat een hoge punitiviteit in verband gebracht wordt
met veel en streng straffen. De gevangenisstraf is dan de meest punitieve maatregel die kan
opgelegd worden. Volgens de auteur mag dit echter niet het enige zijn waarop onderzoekers zich
baseren om punitiviteit te meten. Er zijn meerdere indicatoren nodig en bovendien is dit een concept
dat longitudinaal moet onderzocht worden. Er kan trouwens ook niet zomaar een onderscheid
maken tussen punitief en niet punitief, maar er is sprake van verschillende gradaties. (Aertsen,
Beyens et al: 2010)

Dit toont aan dat de resultaten omtrent punitieve attitudes met enige

voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden.

Zicht krijgen op punitieve attitudes in de bevolking is belangrijk. Er wordt immers gezegd dat er de
laatste drie decennia in heel wat Westerse democratieën een punitieve trend is ontstaan binnen de
criminaliteitscontrole. Deze punitieve trend weerspiegelt zich in de alsmaar stijgende
gevangenispopulatie, met de Verenigde Staten voorop. (Hinds: 2005) De opkomst van deze punitieve
trend kan enerzijds verklaard worden vanuit het penaal populisme of de populistische punitiviteit.
Omdat ‘gewone’ burgers vaak weinig kennis hebben over bestraffing en de effectiviteit van straffen
is het strafrechtelijk beleid heel vatbaar voor populisme. Politici spelen in op de combinatie van
bezorgdheid over criminaliteit en onwetendheid, en gaan een beleid promoten dat hen electoraal
voordeel biedt zonder effectief iets te doen aan het criminaliteitsprobleem. (Noppe: 2009) Het
penaal populisme maakt anderzijds ook deel uit van het politieke antwoord op de vertrouwenscrisis
bij het gerecht. (Pratt: 2007) In vele westerse landen heeft deze vertrouwenscrisis een belangrijk
aandeel in het punitiever worden van het strafrechtelijk beleid. (Baker en Roberts: 2005) Anderzijds
kan de opkomst van de punitieve tendens in het merendeel van de westerse democratieën verklaard
worden door de ‘democracy at work’ these. Deze stelt dat politici die een strenger strafrechtelijk
beleid ondersteunen vaak louter de wensen van de publieke opinie weerspiegelen. Ze spelen enkel in
op de publieke bezorgdheid over criminaliteit door meer strenge straffen op te leggen, net datgene
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wat de samenleving verlangt. (Ryan: 2005) Deze these testen zou ons echter te ver van de
doelstelling van het empirisch onderzoek leiden.

Wanneer gekeken wordt naar het verband tussen procedurele rechtvaardigheid en punitieve
attitudes kan er vastgesteld worden dat gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid een sterk en
negatief direct effect heeft op punitiviteit. Bij afwezigheid van procedurele rechtvaardigheid is de
kans dus reëel dat mensen punitieve attitudes gaan ontwikkelen. (Van Damme en Pauwels: 2012)
Wat echter absoluut niet uit het oog mag verloren worden is het gegeven dat de ervaren procedurele
rechtvaardigheid geen exclusief mechanisme is waardoor individuen punitiviteit ervaren. Ook andere
factoren zoals anomie, etnocentrisme en autoritarisme hebben een direct effect op punitiviteit. (Van
Damme en Pauwels: 2012)

3.5 Besluit
Uit dit laatste hoofdstuk van het literatuuroverzicht kan algemeen besloten worden dat het voor
Justitie van uiterst hoog belang is dat ze vertrouwen krijgt van de bevolking. Vertrouwen zorgt voor
het erkennen van institutionele legitimiteit, wat op zijn beurt zorgt voor een vrijwillige naleving van
de wet. Mensen die de legitimiteit van politie en Justitie erkennen zullen meer normconform gedrag
vertonen. Daarnaast zal er een grotere bereidheid zijn om hun medewerking te verlenen wanneer ze
veel vertrouwen schenken aan deze instellingen. Dit is eveneens een van de kerngedachten van de
procedurele rechtvaardigheidstheorie. Wanneer burgers een hoge graad van rechtvaardigheid
ervaren zullen zij de wet naleven omdat ze dit zien als het juiste om te doen, niet omdat ze bang zijn
voor een mogelijke straf. De procedurele rechtvaardigheidstheorie heeft dus een totaal ander
uitgangspunt dan de het afschrikkingsmodel.

Een gebrek aan procedurele rechtvaardigheid wordt in de literatuur zoals eerder vermeld gerelateerd
aan een gebrek aan vertrouwen. Wanneer vertrouwen afwezig is ontstaat een grote bron van
ontevredenheid die kan leiden tot het niet meer erkennen van de legitimiteit van een instelling. Door
een gebrek aan vertrouwen en legitimiteit kan het zijn dat mensen meer steun voor eigenrichting
gaan vertonen. Dit vrij recente concept in de criminologische literatuur gaat ervan uit dat mensen
voor eigen rechter gaan spelen wanneer ze van mening zijn dat Justitie en politie falen in het
aanpakken van criminaliteit en overlast. Het recht in eigen handen nemen is dan een manier om een
onrechtvaardige situatie recht te zetten. Een evolutie naar deze tendens in de maatschappij zou zeer
zorgwekkend zijn. De leuze ‘oog om oog, tand om tand’ is iets wat tot het verleden behoort, daarom
moet Justitie erop toezien dat haar legitimiteit behouden blijft. Uit de literatuur blijkt eveneens dat
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gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid een sterk en negatief direct effect heeft op punitiviteit.
Punitiviteit kan gezien worden als de roep om strengere en hardere straffen, hoewel het begrip
complexer is dan deze omschrijving. Punitieve attitudes in kaart brengen vergt omstandig onderzoek
waarbij heel wat variabelen in kaart moeten gebracht worden. In dit onderzoek zal slechts een
fragment van punitiviteit ondervraagd worden, enkel om een zicht te krijgen op de situatie. Het is
niet de bedoeling om algemeen geldende uitspraken te doen over een stijging of daling van de
punitiviteit in de samenleving. Essentieel uit het literatuuroverzicht is de bevinding dat bij
afwezigheid van procedurele rechtvaardigheid de kans reëel is dat mensen punitieve attitudes gaan
ontwikkelen.

De theoretische concepten uit het onderzoek werden uitvoerig besproken in dit eerste grote deel
van de masterproef. Nu volgt het empirisch luik waarin de resultaten van de beschrijvende en
verklarende analyses zullen gepresenteerd en toegelicht worden. Er zal ook stilgestaan worden bij de
methodologische aspecten van het onderzoek, zoals de steekproeftrekking, de onderzoekstechniek
en de operationalisering van de begrippen.
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DEEL II – EMPIRISCH LUIK
Hoofdstuk 1: Methodologie
1.1 Inleiding
Vooraleer de bevindingen van het empirisch onderzoek worden gepresenteerd, wordt eerst dieper
ingegaan op het methodologische aspect van het onderzoek. De onderzoekspopulatie en wijze van
steekproeftrekking zullen worden besproken evenals de gehanteerde onderzoekstechniek met zijn
voor- en nadelen. Er zal ook even stilgestaan worden bij de validiteit en betrouwbaarheid van het
meetinstrument, nadien komt de uitvoering van het empirisch onderzoek en de eventuele
problemen die hierbij ontstaan zijn aan bod. De verdeling van de respondenten naar
achtergrondkenmerken zal worden besproken en als laatste – maar zeker niet onbelangrijk – wordt
de operationalisering van de theoretische concepten uiteengezet.

1.2 Keuze van de onderzoekspopulatie en selectie van de onderzoekseenheden
De kenmerken waar een onderzoeker in geïnteresseerd is, worden door iets of iemand gedragen. Dit
worden de onderzoekseenheden genoemd. Alle onderzoekseenheden waarover uitspraken zullen
worden gedaan, noemt men de onderzoekspopulatie. (Billiet en Waege: 2003) In het eigen
onderzoek werd gekozen voor het bevragen van meningen bij jongeren die in Gent studeren aan de
hogeschool of aan de universiteit. Studenten zijn een relatief eenvoudig te bereiken groep via het
World Wide Web.

Echter, de groep onderzoekseenheden is zeer omvangrijk waardoor het onmogelijk wordt om ze
allemaal te gaan bevragen. Er moet een selectie gemaakt worden uit alle mogelijke
onderzoekseenheden. Uit de onderzoekspopulatie wordt dus een steekproef getrokken. (Billiet en
Waege: 2003) De vragenlijst werd ter beschikking gesteld op het internet en iedereen die onder de
categorie ‘student hoger onderwijs in Gent’ viel, kon dan vrijwillig de vragenlijst invullen. De
onderzoekspopulatie bestond dus uit mensen die waren ingeschreven als student aan een
hogeschool of universiteit van Gent op het moment van de bevraging. Er werd geen verdere
afbakening gemaakt naar bachelor of master, of naar bepaalde studierichtingen.
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Door de zelfselectie van jongeren kan hier gesproken worden van een niet toevalsgewijze steekproef.
Dit wordt ook een ‘non probability sample’ genoemd. Er wordt meer bepaald gebruik gemaakt van
de ‘convenience sampling’. Deze methode maakt gebruik van willekeurig gekozen deelnemers aan de
enquête. De onderzoeksobjecten worden geselecteerd vanwege hun gemakkelijke bereikbaarheid en
de nabijheid van de onderzoeker. Er is echter geen garantie dat alle leden van een
onderzoekspopulatie een gelijke kans hebben om opgenomen te worden in de steekproef.
(Skowronek en Duerr: 2009). Deze techniek staat tegenover de ‘probability sampling’ of
toevalssteekproef. Hierbij heeft elk lid van de populatie een gekende waarschijnlijkheid om in de
sample opgenomen te worden. (Goethals en Pauwels: 2009)

Idealiter wordt de vragenlijst pas afgerond wanneer het saturatiepunt bereikt is. ‘Theoretical
saturation’ betekent dat er geen nieuwe relevante data gevonden wordt voor een onderzoek, dat
een bepaalde categorie volledig is uitgewerkt en dat de verbanden tussen de verschillende
categorieën helder en gevalideerd zijn. (Pauwels: 2010)

1.3 Dataverzameling
1.3.1 Keuze voor een specifieke onderzoekstechniek
In het kader van deze masterproef is, zoals hierboven is gebleken, ervoor gekozen om via een
kwantitatieve dataverzamelingsmethode te werken. Door het gebruik van een online survey werd
gepeild naar meningen en attitudes van mensen uit de doelgroep. Deze vrij recente
onderzoekstechniek heeft net zoals elke andere dataverzamelingsmethode een aantal voor- en
nadelen waarmee rekening moet gehouden worden. Eerst wordt ingegaan op de sterktes die deze
techniek bezit, daarna worden de minpunten kort toegelicht.8

Door het gebruik van een online survey kunnen mensen bevraagd worden die moeilijk te bereiken
zijn via andere kanalen. Ook mensen die terugdeinzen voor een face-to-face gesprek kunnen via deze
weg toch bevraagd worden. Via online survey onderzoek kunnen bovendien respondenten bereikt
worden die op verschillende locaties aanwezig zijn zonder dat de onderzoeker zich hoeft te
verplaatsen. Ondanks de geografische verspreiding van respondenten kunnen dan toch heel veel
mensen tegelijk benaderd worden in een relatief korte tijdspanne. (Wright: 2005).

8

Er dient vermeld te worden dat de opsomming niet exhaustief is.
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Een online survey hanteren is ook kostenbesparend in vergelijking met de traditionele enquête die
wordt uitgevoerd met pen en papier. Zoals reeds vermeld worden de vervoerskosten ook beperkt of
volledig uitgesloten. (Hamilton: 1999) Aan de andere kant dient wel opgemerkt te worden dat
bepaalde softwarepakketten heel duur kunnen zijn waardoor de kostprijs toch nog kan oplopen in
het onderzoek. (Wright: 2005)

Daarnaast is er ook het gemak van de automatische dataverzameling die de onderzoeker tijd en
moeite besparen. De meest recente software is daarenboven in staat om online surveys direct in te
putten in statistische dataverwerkingsprogramma’s zoals SPSS. Bovendien heeft de onderzoeker het
voordeel dat eens de vragenlijst gelanceerd is, hij ondertussen aan andere zaken kan werken.
(Wright: 2005)

Naast deze pluspunten zijn ook heel wat nadelen terug te vinden omtrent deze
dataverzamelingstechniek. In het kader van de masterproef moet hier extra aandacht aan besteed
worden om de kwaliteit van de resultaten niet in gevaar te brengen. Enkele van de volgende nadelen
gelden voor het survey onderzoek in het algemeen, sommigen zijn echter specifiek voor het gebruik
van een online survey.

Ten eerste kan het creëren van een websurvey een erg tijdrovende aangelegenheid zijn waarbij
bovendien kennis vereist is van softwareprogramma’s die helpen bij het opstellen van een
vragenlijst. Tegenwoordig zijn er wel al wat programma’s ontwikkeld die het uitvoeren van online
onderzoek een stuk eenvoudiger maken. (Wright: 2005)

‘Thesistools’ bijvoorbeeld is zeer

gebruiksvriendelijk voor het ontwerpen van een online vragenlijst. Voor de uitvoering van het
empirisch onderzoek zal gebruik gemaakt worden van deze online applicatie.

Een tweede groot probleem heeft te maken met de steekproef. Er kunnen zich verschillende zaken
voordoen die een effect kunnen hebben op de kwaliteit ervan. Zo kan informatie die de respondent
geeft onjuist zijn. Hij of zij kan bijvoorbeeld liegen over het geslacht of de leeftijd, en zo de
onderzoeker op het verkeerde been zetten. De onderzoeker heeft ook geen vat op sociaal wenselijke
antwoorden. (Wright: 2005)

Het feit dat respondenten die online bevraagd worden systematisch verschillen van respondenten
die deelnemen aan een klassieke enquête kan voor problemen zorgen. Het onderzoek kan daarnaast
in gevaar komen doordat de responsgraad zeer laag kan liggen bij (online) survey onderzoek. Maar
misschien wel de meest ernstige bedreiging is de zelfselectie van respondenten. Sommige mensen
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kunnen nu eenmaal niet gemotiveerd worden om mee te doen aan een enquête. Belangrijk om te
onthouden hierbij is dat mensen die niet wensen deel te nemen significant verschillen van mensen
die wel gemotiveerd kunnen worden om mee te doen aan een onderzoek. Door al deze mogelijke
problemen in verband met de steekproef komt de generalisatie van onderzoeksresultaten in het
gedrang. Indien er geen rekening gehouden wordt met deze potentiële bedreigingen bestaat het
risico dat er geen veronderstellingen kunnen worden gedaan over de onderzochte populatie.
(Wright: 2005)

Een ander mogelijk probleem bij online survey onderzoek is dat er geen bijkomende informatie kan
gegeven worden wanneer bepaalde vragen of stellingen niet duidelijk zijn voor de deelnemers. Er is
bovendien geen controle over het emotionele welzijn van respondenten bij het invullen van de
vragenlijst. (Hamilton: 1999)

De anonimiteit van de respondenten kan nooit volledig gegarandeerd worden hoewel dit ethisch
gezien een enorm belangrijk gegeven is. Hoe goed de onderzoeker ook zijn best doet,
internetadressen kunnen steeds achterhaald worden of een computer kan steeds gehackt of
gestolen worden. (Hamilton: 1999)

Ten slotte kunnen onvolledige antwoorden een vervelend probleem zijn voor de onderzoeker.
Respondenten kunnen een vraag vergeten invullen of met opzet niet beantwoorden. Dit kan
verholpen worden door allerlei technische hulpmiddeltjes zoals het doen verschijnen van een
herinnering op het scherm. (Schmidt: 1997) Op deze bedreiging zal later nog teruggekomen worden
wanneer de non-respons in het onderzoek behandeld wordt (zie 1.4 non-respons).

Ondanks de nadelen die hier beschreven werden, leek het toch de beste keuze om in dit empirisch
onderzoek te kiezen voor een online survey. Door de vrij beperkte tijd waarin het onderzoek moet
afgewerkt worden, speelt het voordeel van tijdsbesparing een doorslaggevende rol. Daarnaast wordt
de kostprijs sterk gereduceerd door gebruik te maken van de internettoepassing ‘Thesistools’. Er zal
uiteraard extra aandacht moeten besteed worden aan de mogelijke bedreigingen om tot
kwaliteitsvolle resultaten te kunnen komen.

1.3.2 Validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument
De betrouwbaarheid van metingen is een basisvereiste om tot kwaliteitsvolle resultaten te komen.
Swanborn (2008) verstaat onder betrouwbaarheid de mate waarin een meting geen toevalsfouten
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bevat. Anders gezegd betekent dit de mate waarin het resultaat stabiel is bij een andere
onderzoeker, op een ander tijdstip, met een ander meetinstrument en bij andere omstandigheden.
(Pauwels: 2010) Toevallige fouten dienen dus zoveel mogelijk vermeden, geneutraliseerd of
ingeschat te worden. Er bestaan verschillende testen om de betrouwbaarheid van metingen na te
gaan. Een voorbeeld hiervan is de test-hertest betrouwbaarheid waarbij eenzelfde waarneming
wordt herhaald volgens dezelfde meetprocedure in exact dezelfde situatie. (Billiet en Waege: 2003)

Doordat gebruik zal gemaakt worden van schalen voor het meten van attitudes bij de
onderzoekseenheden moet ook rekening gehouden worden met interne consistentie van de schalen.
De interne consistentie van schaaltechnieken verwijst naar een sterke onderlinge samenhang van
vragen die geacht worden eenzelfde theoretisch concept te meten. In de data-analyse zal dit worden
nagegaan door middel van Chronbach’s alfa. (Pauwels: 2010) De betrouwbaarheidsscores zijn terug
te vinden verder in dit hoofdstuk (zie 1.6 operationalisering van begrippen).

Daarenboven moeten metingen ook voldoende geldig of valide zijn. Betrouwbaarheid is een
noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde om te kunnen spreken van validiteit. Waar
betrouwbaarheid te maken heeft met het afwezig zijn van toevallige fouten, verwijst geldigheid naar
de afwezigheid van systematische fouten. (Pauwels:2010) Meestal wordt een onderscheid gemaakt
tussen drie vormen van geldigheid.

Ten eerste: inhoudsgeldigheid. Om dit te meten moet nagegaan worden of een instrument alle
aspecten meet en vat van een construct of concept. In deze categorie kan nog eens een onderscheid
gemaakt worden tussen ‘face validity’ (de gebruiker is er subjectief van overtuigd dat het instrument
het concept op een goede manier meet) en ‘sampling validity’ (het concept kan uiteengelegd worden
in een waaier van deelaspecten of kenmerken, waarvan vermoed wordt dat ze het concept
nauwkeurig omschrijven). (Pauwels: 2010) De vraag die centraal staat bij inhoudsgeldigheid heeft te
maken met het feit of een concept inhoudelijk meet wat het volgens de theoretische definitie moet
meten. (Billiet en Waege: 2003)

Daarnaast: criteriumgeldigheid. Dit houdt in dat er een extern criterium bestaat waarvan
onbetwistbaar vaststaat dat het geldig is. (Pauwels: 2010) Er is met andere woorden een kenmerk
nodig dat al gevalideerd is of waarvan de geldigheid overduidelijk vaststaat. (Billiet en Waege: 2003)
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Als laatste: constructgeldigheid. Hier is sprake van wanneer de relaties tussen concepten in termen
van richting en sterkte aan de verwachting beantwoorden. (Pauwels: 2010) Constructgeldigheid
onderzoekt of constructen op de theoretisch verwachte wijze samenhangen met andere concepten
of constructen. Constructen worden hier opgevat als theoretische eigenschappen die met empirische
testen geobserveerd kunnen worden. (Billiet en Waege: 2003)

Naast de geldigheid kan ook de validiteit van de dataverzamelingsmethode nagegaan worden. De
interne validiteit gaat over de mate waarin een oorzaak-gevolg relatie op overtuigende wijze kan
worden aangetoond. De externe validiteit heeft te maken met de mate van veralgemeenbaarheid
van de onderzoeksresultaten naar de volledige populatie. (Pauwels: 2010)

1.3.3 De vragenlijst
Voor het opstellen van de vragenlijst werden de punitiviteitsschalen ontwikkeld door de
onderzoekers van de vakgroep Sociale Veiligheidsanalyse van de Universiteit Gent, de European
Social Survey en de vragenlijst van Inès Maus9 als basis genomen. De enquête is te vinden in bijlage 3.
Er zal even dieper ingegaan worden op de ESS.

De European Social Survey is een internationale cross-sectionele enquête die om de twee jaar wordt
afgenomen in meer dan 30 Europese landen, waaronder België. De zesde afname van de vragenlijst
in 2013 is bijna afgerond. De ESS heeft een tweevoudige doelstelling. Enerzijds wil het veranderingen
in houdingen, waarden, normen en opinies binnen Europa in kaart brengen om na te gaan hoe die
interageren met Europa’s veranderende instellingen. Anderzijds heeft de ESS tot doel
methodologische standaarden van cross-nationale surveys te verhogen, zowel binnen als buiten
Europa. In de vragenlijst worden verschillende onderwerpen behandeld zoals immigratie,
burgerschap, sociale en politieke thema’s. (Van Damme, Pauwels et al: 2010) Een zeer belangrijke
module in de vijfde ronde van de ESS gaat over vertrouwen in Justitie. Op deze module is de
vragenlijst voor dit empirisch onderzoek grotendeels gebaseerd.

De survey mag rekenen op een zeer hoge kwaliteitswaarde doordat de meest gerenommeerde
methodologen uit de wetenschappelijke onderzoekswereld eraan meewerken. Daarnaast wordt er
een zeer streng vertalingsbeleid gehanteerd wat betreft de vragenlijst, waardoor internationale
vergelijking van de survey mogelijk wordt. Een ander voordeel van de ESS is het feit dat vragen met
9

Inès Maus was masterstudente Criminologie in het academiejaar 2011-2012. Zij had een gelijklopende onderzoeksoptiek
gekozen, en onderzocht de invloed van de Procedural Justice Theoy bij politie. Om eventuele vergelijking mogelijk te maken
tussen haar onderzoek en de bevindingen uit deze masterproef werd ervoor gekozen om een gelijkaardige lijn te volgen in
de vragenlijst en de analyse.
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betrekking tot vertrouwen in instellingen doorheen de jaren ongewijzigd zijn gebleven. Daardoor zijn
vergelijkingen doorheen de tijd mogelijk. Bovendien wordt er consequent op toegekeken dat de
responsgraden hoog gehouden worden. Er kan dus besloten worden dat er zeer veel inspanningen
gedaan worden om de betrouwbaarheid en geldigheid van het meetinstrument te garanderen. (Van
Damme, Pauwels et al: 2010)

1.3.4 Contacteren van respondenten
Om ervoor te zorgen dat de websurvey bekend raakte bij de studenten uit Gent werden flyers en
affiches ontworpen. Deze werden opgehangen en uitgedeeld in de verschillende faculteiten van de
universiteit en campussen van de hogeschool. Er werden ook flyers uitgedeeld in de
studentenrestaurants. Via de verschillende infosites die toegankelijk zijn voor de studenten werd er
een bericht op het forum geplaatst met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. Deze twee
technieken – het flyeren en het plaatsen van berichten op infosites – zorgden voor de meeste
respons. Daarnaast werd ook reclame gemaakt voor de online vragenlijst op sociale netwerksites
zoals facebook, waarbij de weblink die naar het onderzoek leidde kon gedeeld worden door
verschillende mensen. Zo kwam de link ook terecht op site van studentenverenigingen. Daarnaast
werd ook via mond-aan-mond reclame deelname aan het onderzoek gepromoot.

1.3.5 Problemen bij afname van de vragenlijst
Doorheen het onderzoek bleek dat het niet eenvoudig was om mensen te motiveren deel te nemen
aan het onderzoek. Ondanks het feit dat er twee prijzen willekeurig zouden worden uitgereikt, was
de bereidwilligheid om de online enquête in te vullen soms klein. Mogelijks speelt ‘surveymoeheid’
hierbij een grote rol. Mensen krijgen steeds meer verzoeken om vragenlijsten in te vullen en deel te
nemen aan onderzoeken of experimenten. Steeds vaker is men minder bereid om mee te werken en
soms is er zelfs sprak van weerstand tegen zo’n vragenlijst of onderzoek. (Verhoeven: 2011) De
incentives die werden aangereikt, bleken een onvoldoende succesvolle surveystrategie te zijn om
jongeren toch te motiveren deel te nemen aan de enquête.

1.3.6 Duur van de dataverzameling en responsgraad
De survey werd online gepubliceerd op vrijdag 1 maart en werd afgesloten op woensdag 15 mei. De
duur van de dataverzameling bedroeg dus ongeveer twee en een halve maand. Oorspronkelijk
werden 517 respondenten geregistreerd die de websurvey hadden ingevuld. Dit was niet de
verhoopte responsgraad maar gelet op de problemen die eerder werden aangekaart – de korte
tijdsspanne van het onderzoek en de zogenaamde surveymoeheid – is er toch een lichte
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tevredenheid omtrent het behaalde resultaat. Het oorsponkelijke aantal werd echter gereduceerd
naar 448 nadat het databestand werd opgeschoond. Respondenten die zeer weinig antwoorden
hadden ingevuld werden immers geweerd uit de analyse om de kwaliteit van de resultaten niet te
beïnvloeden. Er wordt hier zo meteen op teruggekomen wanneer de non-respons besproken wordt.

1.4 Non-respons
Wanneer er onderzoek wordt gedaan, zijn onderzoekers vaak geconfronteerd met het probleem van
non-respons. Ook in dit empirisch onderzoek was dit het geval. Er kan een onderscheid gemaakt
worden tussen enerzijds unit non-respons en anderzijds item non-respons. Met unit non-respons
wordt bedoeld dat een respondent weigert mee te doen aan het onderzoek. In dit empirisch
onderzoek is dit aantal echter niet te achterhalen. Het is namelijk niet mogelijk om het exacte aantal
bezoekers van de webpagina na te gaan. Er is sprake van item non-respons wanneer slechts een deel
van de gegevens van een respondent ontbreekt. Ook dit was een probleem tijdens het onderzoek.
Een mogelijke oplossing hiervoor is de techniek ‘imputatie’. (Pauwels: 2012) De kerngedachte van
imputatie is om de ontbrekende waarden in te vullen met wat een ‘passende’ waarde zou kunnen
zijn. Hierdoor wordt een complete dataset gerealiseerd voor analyse. Met andere woorden zorgt het
gebruik van imputatietechnieken voor acceptabele waarden die worden toegewezen aan
ontbrekende gegevens. (Pauwels en Svensson: 2008) Imputatie is echter enkel zinvol wanneer
slechts de waarden bij enkele items ontbreken. (Pauwels: 2012) Daarom werden respondenten die
bijna niets hadden ingevuld, geweerd uit de steekproef. Waar de steekproef origineel 517
respondenten telde, bleven er 448 over na selectie.

1.5 Verdeling van de respondenten naar achtergrondkenmerken
De tabel op de volgende pagina geeft de verdeling van de respondenten weer naar geslacht, leeftijd,
immigratieachtergrond en onderwijsinstelling. De absolute aantallen en de percentages zijn apart
weergegeven.
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Tabel 1: Verdeling van de respondenten naar achtergrondkenmerken

Achtergrondkenmerk

Percentage Absoluut aantal

Geslacht
Vrouw

71

318

Man

29

130

- 18

0,9

4

18-21

36,2

162

22-25

55,1

247

25 +

6,7

30

Beide ouders van Belgische afkomst

91,5

410

1 of meerdere ouders van niet-Belgische afkomst

8,5

38

Universitair

78,3

351

Niet-universitair

21,4

96

Leeftijd

Immigratieachtergrond

Onderwijsinstelling

Uit de bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat het aantal vrouwelijke respondenten
oververtegenwoordigd is in de steekproef (71 procent). Van het totaal aantal respondenten (N = 448)
zijn er slechts 130 mannen die meegedaan hebben aan de online survey. Wanneer er gekeken wordt
naar de leeftijdsverdeling is het duidelijk dat de categorie van 22 tot en met 25 jaar de grootste is. Dit
stemt overeen met de analyse van de modus in SPSS, het jaar 1991 is het meest voorkomend.
Theoretisch gezien zou de categorie - 18 jaar niet mogen voorkomen (dit zijn respondenten die na
1994 geboren zijn). In de praktijk is het echter wel mogelijk dat bepaalde jongeren een jaar kunnen
overslaan in het kleuter-, lager of middelbaar onderwijs door een hoog intelligentieniveau. Daarnaast
moet er vermeld worden dat vijf respondenten erin geslaagd zijn om een onmogelijke combinatie te
geven wat betreft hun geboortejaar. Deze zijn niet opgenomen in de tabel.

Wanneer de afkomst nader bestudeerd wordt, is er een oververtegenwoordiging van respondenten
van wie de ouders allebei een Belgische achtergrond hebben (91,5 procent). Slechts 8,5 procent van
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het totaal aantal jongeren dat deelgenomen heeft aan de online survey heeft één of meerder ouders
die een vreemde origine hebben. Tenslotte wordt ook de onderwijsinstelling waar de respondenten
les volgen van naderbij bekeken. Hier kan vastgesteld worden dat er een sterke
ondervertegenwoordiging is van de hogescholen. Slechts 21,4 procent van het totaal aantal
respondenten

is

ingeschreven

in

een

andere

instelling

dan

de

universiteit.

De

oververtegenwoordiging van de universiteitsstudenten (78,3 procent) kan toe te schrijven zijn aan
het feit dat de bekendheid van het onderzoek groter is bij medestudenten rechten en criminologie.
Ook wanneer de vrienden- en kennissenkring voornamelijk uit universiteitsstudenten bestaat zorgt
mond-aan-mond reclame al snel voor een oververtegenwoordiging. Om dit onevenwicht te
herstellen werden extra inspanningen gedaan aan de hogescholen door daar veel te gaan flyeren.
Deze pogingen hebben echter niet voor een evenwicht gezorgd in de steekproef.

1.6 Operationalisering van begrippen
Operationaliseren kan omschreven worden als het bruikbaar maken van componenten met het oog
op empirisch onderzoek. (Billiet en Waege: 2003) Operationalisering is dus anders gezegd de
empirische vertaling van een theoretisch concept. Het meten van een kenmerk, eigenschap of
concept gebeurt steeds op basis van bepaalde veronderstellingen en theoretische argumentaties. Er
moet veel belang gehecht worden aan dit proces want de kwaliteit van een onderzoek wordt voor
een belangrijk deel bepaald door een goede operationalisering. Een onderzoeker die met
(gestandaardiseerde) vragenlijsten een probleemstelling wil beantwoorden, dient dus aandacht te
hebben voor het meetproces. (Pauwels en Pleysier: 2009)

In empirisch onderzoek worden metingen van uiteenlopende complexiteit verricht bij
onderzoekseenheden. Bij deze onderzoekseenheden worden bepaalde kenmerken gemeten.
Sommige kenmerken zijn zeer eenvoudig te operationaliseren, andere zijn complex en laten zich niet
op een voor de hand liggende wijze operationaliseren. (Pauwels en Pleysier: 2009) Een voorbeeld van
een eenvoudig vast te stellen kenmerk is geslacht. Complexe kenmerken (zoals bijvoorbeeld
criminaliteit) hebben betrekking op een verschillende facetten waardoor heel veel concrete
indicatoren nodig zijn om de kenmerken waarneembaar te maken. (Billiet en Waege: 2003) Deze
kenmerken zijn strikt genomen niet direct waarneembaar. Dergelijke complexe begrippen worden
gemeten aan de hand van verschillende vragen in een vragenlijst. (Pauwels en Pleysier: 2009)
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Wanneer een begrip meerdere dimensies heeft, moet bij de data-analyse nagegaan worden of de
veronderstelde dimensies ook effectief in de onderzoeksgegevens empirisch terug te vinden zijn. Dit
kan met behulp van statistische analysetechnieken zoals factoranalyse. (Pauwels en Pleysier: 2009)

In het empirisch criminologisch onderzoek wordt frequent gebruik gemaakt van schaaltechnieken om
attitudes of meningen te achterhalen. Volgens Billiet is een schaal een weloverwogen reeks van
items die geacht worden een zelfde eigenschap te meten. De term schaaltechnieken verwijst naar
het geheel van methoden die gebruikt kunnen worden om aanvaardbare schalen te creëren. Het
gebruik van schalen is te verkiezen boven afzonderlijke items omdat de betrouwbaarheid en de
geldigheid erdoor verhoogd worden. (Pauwels en Pleysier: 2009) Om de attitudes van jongeren ten
aanzien van de strafrechtbank te meten, wordt een Likertschaal gehanteerd, een van de meest
gebruikte schaaltechnieken in het criminologisch onderzoek. Deze schaal wordt ook wel de
gesommeerde schaal genoemd, en bestaat uit verschillende items waarvan de scores worden
opgeteld en worden gezien als een belangrijke nieuwe variabele die de onderzoeker beter informeert
over de werkelijke attitude van de respondent dan dat elk item afzonderlijk dit zou kunnen. Dit
uiteraard onder de voorwaarde dat de gehanteerde items betrouwbaar en geldig zijn. (Pauwels en
Pleysier: 2009) Zoals reeds in de literatuur is beschreven, staat de betrouwbaarheid en geldigheid
van items uit de ESS vast (zie 1.3.3 De vragenlijst). Een Likert item kent meestal vijf tot zeven ordinale
antwoordcategorieën en is dus geschikt voor polychotome items (bijvoorbeeld van helemaal oneens
tot helemaal eens). De scores worden geacht de positie van iemand weer te geven op een continu
gemeten kenmerk. (Pauwels en Pleysier: 2009)

Het voordeel van schalen is dat men de betrouwbaarheid ervan kan nagaan. Dit kan gedaan worden
door het berekenen van Cronbach’s Alpha, een maat van interne consistentie van een schaal.
(Pauwels en Pleysier: 2009) Een waarde van 0,80 wordt meestal als zeer aanvaardbaar beschouwd.
(Pauwels: 2012) In de tabel op de volgende bladzijde zijn de variabelen weergegeven. Elke schaal die
werd geconstrueerd, werd getoetst op haar betrouwbaarheid door het berekenen van Chronbach’s
alfa.
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Tabel 2: De verschillende variabelen en hun betrouwbaarheidsscores voor de Likertschalen
(Cronbach’s alfa)

Variabele

Aantal items Cronbach’s alfa

Procedurele rechtvaardigheid

11

0,838

Distributieve rechtvaardigheid

3

0,287

Effectiviteit

9

0,851

Legitimiteit: gelijkgestemde waarden

3

0,656

Legitimiteit: verplichting om te gehoorzamen

4

0,712

Cynisme ten aanzien van de wet

3

0,749

Bereidheid tot medewerking

3

0,744

Naleven van de wet (zelfrapportage)

6

0,467

Punitieve attitudes

9

0,879

Steun voor eigenrichting

4

0,879

Persoonlijke moraliteit (controlevariabele)

6

0,772

Gepercipieerd risico op sanctie (controlevariabele)

6

0,771

1.6.1 Onafhankelijke variabelen
Als eerste werden de achtergrondkenmerken bevraagd in de vragenlijst. Er werd aan de deelnemers
gevraagd wat hun geslacht was en in welk jaar en welk land ze geboren zijn. Ook de nationaliteit van
beide ouders kwam aan bod, zo kon een eventuele immigratieachtergrond in kaart gebracht worden.
Als laatste werd gevraagd bij welke instelling deelnemers waren ingeschreven als student en in welk
jaar van de opleiding ze zitten. Een bijkomende vraag was voorzien voor de studenten van de
universiteit om te weten tot welke faculteit ze behoorden.

Ten tweede werd gepeild naar eventuele eerdere persoonlijke contacten met de strafrechtbank de
afgelopen vijf jaar. Wanneer een respondent positief op deze vraag antwoordde, kon men aangeven
tot welke partij hij of zij behoorde voor de rechtbank (verdachte, slachtoffer, getuige of andere).
Daarnaast werd ook gevraagd hoe tevreden men was over de manier waarop de rechtbank hem of
haar behandeld had (overwegend negatief – eerder negatief – noch negatief/noch positief – eerder
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positief – overwegend positief). Uit de analyse blijkt dat slechts 15 respondenten (van de 448) de
afgelopen vijf contact hebben gehad met de strafrechtbank. Deze respondenten waren voornamelijk
verdachten in een zaak of stagiaires. De meerderheid van de respondenten was overwegend positief
over de manier waarop hij of zij behandeld is geweest in de rechtbank. Door de lage responsgraad
wordt deze variabele niet verder opgenomen in de verklarende en beschrijvend analyses.

Een belangrijk onderdeel van de vragenlijst waren de stellingen die in verband kunnen gebracht
worden met procedurele rechtvaardigheid. De deelnemers konden zich positioneren op een
vijfpuntenschaal waarbij men voor negen items moest aangeven in hoeverre men akkoord was met
de uitspraak (helemaal oneens – eerder oneens – noch eens/noch oneens – eerder eens – helemaal
eens). Daarnaast waren er nog twee items die konden variëren van nooit tot altijd. Hoge scores op de
volledige schaal staan synoniem voor een hoge mate van gepercipieerde procedurele
rechtvaardigheid. Chronbach’s alfa voor deze schaal bedraagt 0,838.

Naast procedurele rechtvaardigheid kwamen ook enkele vragen aan bod in verband met distributieve
rechtvaardigheid. Er werden twee casussen voorgelegd waarbij de respondent moest aanduiden wat
voor hem het juiste antwoord was in de betreffende situatie (is er sprake van eenzelfde of een
ongelijke behandeling tussen twee partijen). Daarnaast konden de respondenten ook aangeven of ze
van mening zijn dat jongeren al dan niet anders behandeld worden dan volwassenen in de
strafrechtbank (helemaal oneens – eerder oneens – noch eens/noch oneens – eerder eens –
helemaal eens). Chronbach’s alfa voor deze schaal bedraagt 0,287. Dit is een vrij lage waarde in
vergelijking met de betrouwbaarheidsscores van de andere variabelen, waardoor voorzichtigheid
geboden is bij de analyse.

Daarnaast kwamen vragen omtrent effectiviteit aan bod. De respondenten kregen ook hier zes
stellingen aangeboden waarop ze een antwoord konden geven dat kon variëren op een
vijfpuntenschaal (helemaal oneens – eerder oneens – noch eens/noch oneens – eerder eens –
helemaal eens). Er waren ook drie stellingen omtrent dit onderwerp die varieerden van zeer slecht
tot zeer goed op een vijfpuntenschaal. Hoge scores op de volledige schaal staan synoniem voor een
hoge mate van gepercipieerde effectiviteit. Chronbach’s alfa voor deze schaal bedraagt 0,851.

Wanneer de variabele gepercipieerde legitimiteit nader bekeken wordt hoort deze eigenlijk zowel bij
de onafhankelijke als bij de afhankelijke variabelen thuis. In dit onderzoek is het doel immers om na
te gaan of procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit een invloed hebben op legitimiteit
(afhankelijk) en of de gepercipieerde legitimiteit op haar beurt een invloed heeft op de bereidheid
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om mee te werken met de strafrechtbank, zelfrapportage, punitieve attitudes en steun voor
eigenrichting (onafhankelijk). Om legitimiteit te kunnen meten werden er twee subschalen
gecreëerd. De eerste subschaal meet of jongeren morele verbondenheid voelen met de
strafrechtbank (gelijkgestemde waarden). Hiervoor werden drie stellingen aangereikt waarbij het
antwoord van de respondenten kon variëren op een vijfpuntenschaal (helemaal oneens – eerder
oneens – noch eens/noch oneens – eerder eens – eerder oneens). Hoge scores op de schaal staan
synoniem voor een hoge mate van morele verbondenheid. Chronbach’s alfa bedraagt 0,656. De
tweede subschaal meet of jongeren de verplichting voelen om te gehoorzamen aan de
strafrechtbank. Men kreeg drie stellingen aangereikt waarbij het antwoord kon variëren tussen
helemaal wel – soms wel/soms niet – altijd. Daarnaast kregen de respondenten nog een stelling
aangeboden waarbij hun mening kon variëren op een vijfpuntenschaal (helemaal niet akkoord – niet
akkoord – noch akkoord/noch niet akkoord – akkoord – helemaal akkoord). Hoge scores op de schaal
staan synoniem voor een sterk gevoel om de strafrechtbank te gehoorzamen. Chronbach’s alfa
bedraagt hier 0,712.

Ook cynisme ten aanzien van de wet kan zowel bij de onafhankelijke als bij de afhankelijke variabelen
geplaatst worden. Dit theoretisch concept werd gemeten aan de hand van drie items op een
vijfpuntenschaal variërend van helemaal niet tot helemaal wel. Hoge scores op deze schaal staan
synoniem voor een sterk cynische houding ten opzichte van de wet. Chronbach’s alfa voor deze
schaal is gelijk aan 0,749.

De laatste onafhankelijke variabelen zijn de controlevariabelen. Wat betreft persoonlijke moraliteit
konden de respondenten zich voor zes items positioneren op een vijfpuntenschaal waarmee gepeild
werd hoe fout het was om bepaalde misdrijven te plegen (van helemaal niet fout tot heel fout). Hoge
scores op deze schaal komen overeen met een persoonlijke moraal die het plegen van misdrijven
afkeurt. Chronbach’s alfa bedraagt voor deze schaal 0,772. Ook voor de tweede controlevariabele –
het gepercipieerd risico op sanctie – werd een vijfpuntenschaal gehanteerd waarmee de
respondenten hun mening konden geven voor zes items. Hoge scores op deze schaal staan synoniem
voor een groot risico om gevat te worden wanneer men een misdrijf pleegt. Chronbach’s alfa is hier
gelijk aan 0,771.

1.6.2 Afhankelijke variabelen
De variabele bereidheid tot medewerking (met de strafrechtbank) werd aan de hand van een casus
bevraagd. Er werd gevraagd of men in een bepaalde situatie bereid zou zijn de politie te bellen, de
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dader te identificeren en te getuigen in de rechtbank tegen de dader. De respondenten konden zich
positioneren op een schaal van helemaal niet waarschijnlijk tot erg waarschijnlijk, of van helemaal
niet bereidwillig tot erg bereidwillig. Hoge scores op deze items zijn gelijk aan een hoge bereidheid
om medewerking te verlenen. Chronbach’s alfa voor deze schaal bedraagt 0,744.

Daarnaast werd zelfrapportage (het naleven van de wet) gemeten aan de hand van zes items die een
misdrijf presenteren. De deelnemers aan het onderzoek moesten aangeven hoeveel keer ze het
misdrijf in het afgelopen jaar hadden gepleegd op een vijfpuntenschaal (nooit – een keer – twee keer
– drie of vier keer – 5 keer of meer). Hoge scores op deze schaal staan synoniem voor veel
zelfgerapporteerde misdrijven. Chronbach’s alfa is voor deze schaal gelijk aan 0,467.

Zoals reeds blijkt uit de literatuur is het meten van punitieve attitudes geen sinecure. Meestal is er
een lange vragenlijst nodig om uitspraken te kunnen doen over het al dan niet stijgen van de
punitiviteit. In dit empirisch onderzoek is toch getracht een indicatie te geven van de eventuele
aanwezigheid van punitieve reflexen bij de deelnemers aan het onderzoek. Dit werd gedaan aan de
hand van negen items waarvoor de respondenten zich konden positioneren op een vijfpuntenschaal
(helemaal oneens – eerder oneens – noch eens/noch oneens – eerder eens – helemaal eens). Hoge
scores voor deze items zijn gelijk aan een hoge mate van punitiviteit. Chronbach’s alfa bedraagt hier
0,879.

Als laatste is de variabele steun voor eigenrichting aan bod. De bereidheid van de respondenten om
het heft in eigen handen te nemen wanneer het gerecht faalt werd bevraagd aan de hand van vier
items op een vijfpuntenschaal die varieerde van helemaal niet tot helemaal wel. Hoge scores voor
deze schaal staan synoniem voor een hoge mate van steun voor eigenrichting. Chronbach’s alfa voor
deze schaal bedraagt 0,879.

1.7 Besluit
In dit eerste hoofdstuk van het empirisch luik werden de methodologische aspecten van het
onderzoek grondig besproken. De onderzoekspopulatie bestaat uit studenten aan de hogeschool en
universiteit van Gent. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een websurvey, een techniek
die toelaat om relatief snel en eenvoudig veel informatie te verzamelen bij de onderzoekspopulatie.
De voor- en nadelen van deze onderzoekstechniek werden grondig besproken en in overweging
genomen.
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De vragenlijst werd voornamelijk gebaseerd op de European Social Survey en punitiviteitsschalen van
de Universiteit Gent. De start en het verloop van het onderzoek werden besproken, evenals de
problemen die opgedoken zijn tijdens het onderzoek. Het ging dan voornamelijk over het verweven
van bekendheid bij het publiek en het motiveren van jongeren om deel te nemen. Ook bij het
probleem van item non-respons (en de mogelijke oplossing ervoor) werd stilgestaan. Bovendien
werd de verdeling van de respondenten naar achtergrondkenmerken weergegeven (geslacht –
leeftijd – immigratieachtergrond – onderwijsinstelling). De voornaamste bevindingen die hier naar
voor komen zijn dat voornamelijk vrouwen hebben deelgenomen aan het onderzoek. De
leeftijdscategorie die het meest voorkwam was 22 tot en met 25 jaar. Bij het overgrote deel van de
respondenten hadden beide ouders een Belgische achtergrond. Een laatste grote bevinding was dat
voornamelijk universiteitsstudenten hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Als laatste werd de operationalisering van de theoretische concepten grondig uiteengezet, waarbij
de betrouwbaarheidsscores voor elke geconstrueerde Likertschaal werden weergegeven. Hierbij
moet onthouden worden dat de variabele persoonlijk contact met de strafrechtbank niet wordt
opgenomen in de verdere analyses wegens de lage responsgraad. Vanwege de lage
betrouwbaarheidsscore van de variabele distributieve rechtvaardigheid zal deze enkel worden
opgenomen in de beschrijvende analyse en niet in de regressieanalyses.

In de volgende hoofdstukken zullen de resultaten gepresenteerd worden die door middel van
verklarende en beschrijvende analyses verkregen zijn.
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Hoofdstuk 2: Beschrijvende analyse

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk zal een antwoord geven op de beschrijvende onderzoeksvragen die geformuleerd
werden voorafgaand aan het empirisch onderzoek.
-

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

-

Hoe variëren de percepties van jongeren over de effectiviteit van de rechtbanken?

-

Hoe varieert de mate van legitimiteit bij jongeren?

-

Hoe varieert de distributieve rechtvaardigheid bij jongeren?

-

Hoe varieert cynisme ten aanzien van de wet bij jongeren?

-

Hoe varieert de persoonlijke moraliteit bij jongeren?

-

Hoe variëren percepties over het gepercipieerd risico op sanctie bij jongeren?

-

Hoe varieert de bereidheid om de wet na te leven bij jongeren?

-

Hoe varieert de bereidheid van jongeren om mee te werken met de rechtbank?

-

Hoe variëren attitudes van punitiviteit bij jongeren?

-

Hoe varieert de mate van steun voor eigenrichting bij jongeren?

Om op deze vragen een antwoord te kunnen formuleren, werd gebruik gemaakt van de univariate
beschrijvende statistiek. De resultaten worden per theoretisch concept verduidelijkt aan de hand van
een grafiek. Vooraleer deze resultaten worden weergegeven, wordt eerst de analysemethode
besproken. Het hoofdstuk wordt afgerond met een samenvattend besluit waarin de beschrijvende
onderzoeksvragen kort worden beantwoord.

2.2 Analysemethode
Zoals eerder vermeld wordt voor deze analyses gebruik gemaakt van de univariate beschrijvende
statistiek. Het is de methodologie voor het organiseren en samenvatten of beschrijven van gegevens
of kenmerken die voorkomen in een steekproef of de gehele populatie. (Pauwels: 2009) Meer
bepaald werd de techniek ‘visual binning’ aangewend. Hiermee worden de variabelen herleid tot een
kleiner geheel van waarden op basis van de standaardafwijking of standaarddeviatie10 van de
variabelen. Ondanks het feit dat deze techniek leidt tot informatieverlies, biedt het de mogelijkheid
10

De standaardafwijking is een parameter van spreiding in de univariate beschrijvend statistiek. (Pauwels: 2012)
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om de beschrijvende resultaten op een eenvoudige manier te interpreteren. Er wordt in dit
hoofdstuk anders gezegd gekeken naar de variantie in de theoretische concepten die in dit
onderzoek zijn opgenomen. (Pauwels: 2012)

Er dient opgemerkt te worden dat de demografische kenmerken niet zullen worden opgenomen in
deze analyses. De reeds bestaande literatuur toont aan dat deze kenmerken weinig effect hebben
wanneer de invloed van legitimiteit, prestaties of procedurele rechtvaardigheid of de tevredenheid
over de politie werd onderzocht. (zie onder meer Tyler en Huo: 2002; Tyler: 2006) Er wordt in dit
empirisch onderzoek uitgegaan van het feit dat dit effect eveneens minimaal is bij onderzoek naar de
strafrechtbank. Een tabel met de minimum- en maximumwaarde, het gemiddelde en de
standaardafwijking voor elk theoretisch concept is terug te vinden in bijlage 5.

2.3 Resultaten
2.3.1 Effectiviteit
In het staafdiagram op de volgende pagina zijn de verschillen te zien in percepties over effectiviteit
voor de gehele steekproef. Zoals eerder vermeld, zijn de analyses gebaseerd op de
standaardafwijking.11 Zo wordt onmiddellijk zichtbaar hoeveel respondenten zeer negatieve,
negatieve, positieve en zeer positieve percepties hebben over de effectiviteit van de strafrechtbank.

Bijna de helft van de respondenten heeft een eerder negatieve perceptie over de effectiviteit van de
strafrechtbank (oftewel 221 respondenten). Anders gezegd had slechts 50,7 procent van de
bevraagde jongeren dus een hoge tot zeer hoge score op de vijfpuntenschaal die gehanteerd werd in
de vragenlijst. Er kan hieruit besloten worden dat de meningen omtrent de effectiviteit van de
strafrechtbank erg verdeeld zijn in de steekproef.

11

Alle verdere analyses zullen eveneens gebaseerd zijn op de standaarddeviatie van het theoretisch concept.
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Figuur 3: Verschillen in effectiviteit voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

36,6 %

12,7 %

36,6 %

14,1 %

2.3.2 Procedurele rechtvaardigheid
Figuur 4 op de volgende bladzijde toont de verschillen in percepties van jongeren omtrent de
procedurele rechtvaardigheid die al dan niet uitgaat van de strafrechtbank. Slechts 52 respondenten
hadden een zeer lage antwoordscore op deze variabele (11,6 procent). 34,6 procent had een eerder
lage antwoordscore op de vijfpuntenschaal. Iets meer dan de helft van de bevraagde jongeren (53,8
procent) had een hoge tot zeer hoge antwoordscore, wat betekent dat ze positieve percepties
hebben over de procedurele rechtvaardigheid van de strafrechtbank. Ook hier kan geconcludeerd
worden dat er geen extreme verschillen zijn in negatieve en positieve percepties, de meningen zijn
ook hier verdeeld.

55

Figuur 4: Verschillen in procedurele rechtvaardigheid voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

41,5 %
34,6 %

11,6 %

12,3 %

2.3.3 Distributieve rechtvaardigheid
Figuur 5: Verschillen in distributieve rechtvaardigheid voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

58 %
11,4 %
6,7 %
23,9 %
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antwoordscores van de bevraagde jongeren in verband met deze variabele. Maar liefst 64,7 procent
– oftewel 290 respondenten – heeft een negatieve perceptie over de distributieve rechtvaardigheid
van de strafrechtbank. Er kan dus gesteld worden dat in deze steekproef de meerderheid van de
respondenten van mening zijn dat ervan deze instantie gelijke behandeling tussen sociale groepen
uitgaat.

2.3.4 Legitimiteit
Zoals eerder vermeld in de literatuurstudie bestaat legitimiteit uit twee dimensie. De verschillen in
gepercipieerde legitimiteit werden dan ook afzonderlijk onderzocht. Eerst wordt de dimensie
gelijkgestemde waarden bekeken, daarna de verschillen in de verplichting om te gehoorzamen.

Figuur 6: Verschillen in gelijkgestemde waarden voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

31,3 %

32,8 %

20,1 %
15,8 %

Ook hier is een verdeeld diagram te zien. Een kleine minderheid van de bevraagde jongeren – 47,1
procent – is van mening dat de strafrechtbank niet dezelfde waarden deelt als zijzelf. Ze hadden een
lage tot zeer lage antwoordscore op de vragen die naar deze variabele peilden. 52,9 procent van de
respondenten heeft een hoge tot zeer hoge antwoordscore voor deze variabele.

Wanneer gekeken wordt naar de dimensie de verplichting om te gehoorzamen, is er enigszins een
ander resultaat zichtbaar. Maar liefst 283 respondenten (63,2 procent) had een lage tot zeer lage
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antwoordscore voor deze variabele. Dit betekent dus anders gezegd dat een minderheid van de
bevraagde jongeren de verplichting voelt om de strafrechtbank te gehoorzamen.

Uit deze analyse van de twee dimensies kan besloten worden dat er toch wel wat problemen zijn in
de praktijk wat betreft de legitimiteit van de strafrechtbank. Dit is een zeer belangrijk gegeven,
aangezien de legitimiteit een sterke basis vormt voor het vertrouwen dat mensen hebben in een
instantie zoals de strafrechtbank.

Figuur 7: Verschillen in de verplichting om te gehoorzamen voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

52,7 %
14,3 %
10,5 %
22,5 %

2.3.5 Cynisme ten aanzien van de wet
Uit het staafdiagram op de volgende pagina kan afgeleid worden dat 46,9 procent van de bevraagde
jongeren een hoge tot zeer hoge antwoordscore heeft op de vragen die peilen naar het cynisme ten
aanzien van de wet. Enigszins verontrustend is het feit dat maar liefst 12,7 procent van respondenten
een standaardafwijking heeft hoger dan +1. Dit wil zeggen dat deze 57 respondenten een sterk
cynische houding hebben ten aanzien van de wet. 238 respondenten (53,1 procent) hebben een
minder cynische houding ten opzichte van de (straf)wet. Ook hier kan dus opnieuw geconcludeerd
worden dat de meningen sterk verdeeld zijn.
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Figuur 8: Verschillen in cynisme ten aanzien van de wet voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

35,7 %

34,2 %

17,4 %
12,7 %

2.3.6 Persoonlijke moraliteit (controlevariabele)
Figuur 9: Verschillen in persoonlijke moraliteit voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

40,4 %
35,9 %
8,7 %
15 %

De bovenstaande figuur toont de verschillen in persoonlijke moraliteit voor de totale steekproef. De
lage en hoge antwoordscores zijn min of meer gelijk verdeeld (49,1 procent tegenover 50,9 procent).
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220 respondenten hebben een lage tot zeer lage antwoordscore wat wil zeggen dat deze
respondenten morele waarden hebben die tolerant zijn ten aanzien van het overtreden van de wet.
35,9 procent van de ondervraagden heeft een hoge antwoordscore, 15 procent heeft een
standaarddeviatie die hoger is dan +1. Dit zijn mensen die een hoge graad van persoonlijke moraliteit
bezitten, en staan niet tolerant ten opzichte van het overtreden van (straf)wetten.

2.3.7 Gepercipieerd risico op sanctie (controlevariabele)
Figuur 10: Verschillen in het gepercipieerd risico op sanctie voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

44 %
31,9 %

11,6 %

12,5 %

Uit deze figuur is de variantie in het gepercipieerd risico op sanctie af te lezen. Maar liefst 249
respondenten – oftewel 55,6 procent – heeft een lage tot zeer lage antwoordscore op de vragen die
peilen naar deze variabele. Dit wil zeggen dat een kleine meerderheid van mening is dat het risico om
gevat te worden voor een delict maar gering is. 44,4 procent van de ondervraagde jongeren denkt
echter dat het risico om gevat te worden wel groot is, wat terugkomt in de hoge en zeer hoge
antwoordscores.
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2.3.8 Bereidheid tot medewerking
Figuur 11: Verschillen in bereidheid tot medewerking voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

51,8 %
12,1 %
6%

30,1 %

Figuur 11 geeft een grafische weergave van de antwoordscores op de variabele bereidheid tot
medewerking. Er kan opgemerkt worden dat de meerderheid van de respondenten (57,8 procent)
zeer lage tot lage scores hebben voor deze variabele. Dit betekent dat de meerderheid van de
bevraagde jongeren eerder weinig bereid is om mee te werken met de strafrechtbank. Slechts 54
respondenten hebben een zeer hoge antwoordscore wat betekent dat ze een zeer hoge bereidheid
vertonen om hun medewerking te verlenen.

2.3.9 Naleven van de wet (zelfrapportage)
De grafiek op de volgende pagina toont de verschillen in het naleven van de wet voor de volledige
steekproef. Ook hier kan de vaststelling gemaakt worden dat de meerderheid van de bevraagde
studenten lage tot zeer lage antwoordscores heeft voor deze variabele. 291 respondenten – ofwel
62,7 procent geeft dus aan weinig of geen delicten te hebben gepleegd in het afgelopen jaar. 37,3
procent van de bevraagde jongeren rapporteert regelmatig de wet te overtreden. Bij deze analyse
werd geen opsplitsing gemaakt naar verkeersdelicten en andere misdrijven, wegens een gebrek aan
categorieën op basis van de standaarddeviatie. Deze opsplitsing zal wel gemaakt worden in het
volgende hoofdstuk van de verklarende analyses.
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Figuur 12: Verschillen in het naleven van de wet voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

38,2 %
24,6 %

21,9 %
15,4 %

2.3.10 Punitieve attitudes
Figuur 13: Verschillen in punitieve attitudes voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

40,8 %
30,8 %

13,4 %

15 %

Figuur 13 geeft de variantie weer voor de variabele punitieve attitudes. 60 respondenten hebben een
zeer lage antwoordscore wat betreft deze variabele, 183 een lage score. Er kan dus besloten worden
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dat de meerderheid van de respondenten (54,2 procent) eerder weinig punitieve neigingen heeft. 15
procent van de totale steekproef heeft zeer hoge antwoordscores voor deze variabele, wat betekent
dat deze personen sterk punitieve attitudes aanhangen.

2.3.11 Steun voor eigenrichting
Figuur 14: Verschillen in steun voor eigenrichting voor de totale steekproef (N = 448)

Zeer laag = score kleiner dan -1 std.
Laag = score tussen -1 std. en gemiddelde
Hoog = score tussen gemiddelde en +1 std.
Zeer hoog = score hoger dan +1 std.

43,8 %

24,3 %
15,2 %

16,7 %

Het staafdiagram met de antwoordscores voor deze laatste variabele toont opnieuw aan dat de
meerderheid van de bevraagde studenten (58,9 procent) lage tot zeer lage scores heeft bij de vragen
die peilden naar steun voor eigenrichting. Dit wil zeggen dat 264 respondenten niet of weinig de
intentie hebben om voor eigen rechter te spelen wanneer ze van mening zijn dat het gerecht faalt in
zijn taken (zoals het aanpakken van criminaliteit). 41,1 procent van de jongeren is wel bereid het heft
in eigen handen nemen wanneer dit volgens hen nodig blijkt te zijn. Dit wordt aangetoond door de
hoge (109 respondenten) en zeer hoge antwoordscores (75 respondenten) voor deze variabele.

2.4 Besluit
In dit hoofdstuk werden de resultaten van de beschrijvende analyses weergegeven teneinde een
antwoord te kunnen formuleren op de beschrijvende onderzoeksvragen. De variantie werd voor elk
theoretisch concept apart afgebeeld in een staafdiagram. Hiervoor werden de waarden van de
variabelen herleid tot een kleiner geheel van waarden op basis van de standaarddeviatie. Er volgde
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ook telkens een interpretatie van de cijfergegevens. Als afsluiter zullen ten slotte de beschrijvende
onderzoeksvragen kort beantwoord worden. In het volgende hoofdstuk komen de verklarende
analyses aan bod.

-

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

Iets meer dan de helft van de bevraagde jongeren (53,8 procent) had een hoge tot zeer hoge
antwoordscore op deze variabele, wat betekent dat ze positieve percepties hebben over de
procedurele rechtvaardigheid van de strafrechtbank. Slechts 52 respondenten hadden een zeer lage
antwoordscore (11,6 procent). 34,6 procent had een eerder lage antwoordscore op de
vijfpuntenschaal.

-

Hoe variëren de percepties van jongeren over de effectiviteit van de rechtbanken?

Bijna de helft van de respondenten heeft een eerder negatieve perceptie over de effectiviteit van de
strafrechtbank (221 respondenten). Slechts 50,7 procent van de bevraagde jongeren had een hoge
tot zeer hoge score op de vijfpuntenschaal met betrekking tot deze variabele. Deze resultaten tonen
aan dat de meningen omtrent de effectiviteit van de strafrechtbank erg verdeeld zijn in de
steekproef.

-

Hoe varieert de mate van legitimiteit bij jongeren?

Eerst werden de resultaten geanalyseerd van de dimensie gelijkgestemde waarden. Een kleine
minderheid van de bevraagde jongeren – 47,1 procent – heeft de overtuiging dat de strafrechtbank
andere waarden nastreeft als zijzelf. 52,9 procent van de respondenten daarentegen heeft een hoge
tot zeer hoge antwoordscore voor deze variabele. Wanneer gekeken wordt naar de dimensie de
verplichting om te gehoorzamen hadden maar liefst 283 respondenten (63,2 procent) een lage tot
zeer lage antwoordscore voor deze variabele. Slechts een minderheid van de bevraagde jongeren
voelt dus de verplichting om de strafrechtbank te gehoorzamen. Uit deze analyse kan besloten
worden dat er toch wel wat problemen zijn in de praktijk wat betreft de gepercipieerde legitimiteit
van de strafrechtbank.

-

Hoe varieert de distributieve rechtvaardigheid bij jongeren?

Maar liefst 64,7 procent van de totale steekproef – oftewel 290 respondenten – heeft een negatieve
perceptie over de distributieve rechtvaardigheid van de strafrechtbank. Er kan dus gesteld worden
dat de meerderheid van de respondenten van mening is dat er geen sprake is van een gelijke
behandeling tussen sociale groepen voor de strafrechtbank.
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-

Hoe varieert cynisme ten aanzien van de wet bij jongeren?

De analyse toont aan dat 46,9 procent van de bevraagde jongeren een hoge tot zeer hoge
antwoordscore heeft op de vragen die peilen naar deze variabele. Hierbij zijn er 57 respondenten die
een standaardafwijking hebben hoger dan +1. Dit wil zeggen dat deze respondenten een sterk
cynische houding hebben ten aanzien van de wet. 238 respondenten (ofwel 53,1 procent) hebben
daarentegen een minder cynische houding ten opzichte van de (straf)wet.

-

Hoe varieert de persoonlijke moraliteit bij jongeren?

De lage en hoge antwoordscores zijn voor deze variabele min of meer gelijk verdeeld (49,1 procent
tegenover 50,9 procent). 220 respondenten hebben een lage tot zeer lage antwoordscore wat wil
zeggen dat deze respondenten morele waarden hebben die tolerant zijn ten aanzien van het
overtreden van de wet. 35,9 procent van de ondervraagden heeft een hoge antwoordscore, 15
procent heeft een standaarddeviatie die hoger is dan +1. Dit zijn mensen die een hoge graad van
persoonlijke moraliteit bezitten.

-

Hoe variëren percepties over het gepercipieerd risico op sanctie bij jongeren?

De meerderheid van de respondenten – 55,6 procent – heeft een lage tot zeer lage antwoordscore
op de vragen die peilen naar deze variabele. Dit wil zeggen dat ze ervan overtuigd zijn dat het risico
om gevat te worden voor een delict maar gering is. 44,4 procent denkt echter dat het risico om gevat
te worden wel groot is, wat terugkomt in de hoge en zeer hoge antwoordscores.

-

Hoe varieert de bereidheid om de wet na te leven bij jongeren?

291 respondenten – ofwel 62,7 procent – geeft aan weinig of geen delicten te hebben gepleegd in
het afgelopen jaar. 37,3 procent van de bevraagde jongeren rapporteert regelmatig de wet te
overtreden. Dit komt tot uiting in de hoge en zeer hoge antwoordscores.

-

Hoe varieert de bereidheid van jongeren om mee te werken met de rechtbank?

De meerderheid van de respondenten (57,8 procent) heeft zeer lage tot lage scores voor deze
variabele. Dit betekent dat er eerder weinig bereidheid is om mee te werken met de strafrechtbank.
Slechts 54 respondenten (12,1 procent) hebben een zeer hoge antwoordscore wat betekent dat ze
een zeer hoge bereidheid vertonen om hun medewerking te verlenen.

-

Hoe variëren attitudes van punitiviteit bij jongeren?

60 respondenten hebben een zeer lage antwoordscore wat betreft deze variabele, 183 een lage
score. Er kan dus besloten worden dat de meerderheid van de respondenten (54,2 procent) eerder
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weinig punitieve neigingen heeft. 15 procent van de totale steekproef heeft zeer hoge
antwoordscores voor deze variabele, wat betekent dat deze personen sterk punitieve attitudes
bezitten.

-

Hoe varieert de mate van steun voor eigenrichting bij jongeren?

Ook hier heeft de meerderheid van de bevraagde studenten (58,9 procent) lage tot zeer lage
antwoordscores. Dit wil zeggen dat zij niet of weinig de intentie hebben om voor eigen rechter te
spelen. 41,1 procent van de jongeren is wel bereid het heft in eigen handen nemen wanneer dit
volgens hen nodig blijkt te zijn. Dit wordt aangetoond door de hoge en zeer hoge antwoordscores
voor deze variabele.
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Hoofdstuk 3: Verklarende analyse

3.1 Inleiding

In het laatste hoofdstuk van dit methodologisch luik wordt getracht een antwoord te formuleren op
de verklarende onderzoeksvragen.
-

In welke mate kunnen individuele verschillen in percepties over de legitimiteit van
rechtbanken verklaard worden door percepties over de procedurele rechtvaardigheid?

-

In welke mate kunnen individuele verschillen in percepties over de legitimiteit van
rechtbanken verklaard worden door percepties over de effectiviteit van deze instelling?

-

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een
invloed hebben op de bereidheid om samen te werken met de rechtbanken?

-

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een
invloed op de bereidheid om een wet na te leven?

-

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een
invloed op punitieve attitudes?

-

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een
invloed op steun voor eigenrichting?

Vooraleer de empirische bevindingen worden weergegeven, worden eerst het conceptueel model en
de vooropgestelde hypothesen gepresenteerd. Ook de gehanteerde analysemethode wordt uitvoerig
besproken, samen met de controle die voorafging aan de uitgevoerde multipele regressieanalyses.

Het conceptueel model werd opgesplitst in verschillende delen om de verschillende
regressieanalyses uit te voeren. Met deze regressieanalyse wordt nagegaan of er samenhang is
tussen de verschillende theoretische concepten en hoe sterk die samenhang is. (Pauwels: 2012)
Iedere analyse wordt eerst schematisch weergegeven, waarna de resultaten gepresenteerd worden
in een tabel en geïnterpreteerd worden. Om dit hoofdstuk te beëindigen, worden de antwoorden op
de verklarende onderzoeksvragen beknopt weergegeven in het besluit.
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3.2 Conceptueel model en hypotheses
Het conceptueel model geeft de te verwachten relaties tussen de theoretische concepten weer. Deze
relaties werden afgeleid uit de literatuur. Dit conceptueel model zal worden opgesplitst om de
verschillende regressieanalyses uit te voeren.

Figuur 15: Conceptueel model

Uit vorige onderzoeken, de literatuur en het bovenstaande conceptueel model worden een aantal
hypothesen geformuleerd. Deze worden kort weergegeven.
-

Percepties over procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit versterken de percepties over
de legitimiteit van de strafrechtbank bij jongeren.

-

Jongeren die de rechtbank als procedureel rechtvaardig beschouwen, zullen minder cynisch
staan ten opzichte van de wet. Ze zullen de rechtbank met andere woorden als een legitieme
instantie zien.

-

Jongeren die de rechtbank als effectief ervaren, zullen minder cynisch staan ten opzichte van
de wet. Ze zullen de rechtbank met andere woorden als een legitieme instantie zien.

-

De gepercipieerde effectiviteit van de strafrechtbank zal een minder sterke voorspeller zijn
voor de gepercipieerde legitimiteit van de strafrechtbank en de mate waarin men cynisch
staat ten opzichte van de wet, dan de gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid.
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-

Jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet zijn minder bereid om samen te werken
met de rechtbank. Jongeren die de rechtbank als legitiem percipiëren, zullen meer bereid zijn
om samen te werken met de rechtbank

-

Jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet zijn minder geneigd om de wet na te
leven. Jongeren die de rechtbank als legitiem percipiëren, zullen meer geneigd zijn om de
wet na te leven.

-

Jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet zullen meer punitieve neigingen
vertonen dan mensen die de rechtbank als een legitieme instantie zien.

-

Jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet zullen meer geneigd zijn om het heft in
eigen handen te nemen dan jongeren die rechtbank als een legitieme instelling zien.

-

Persoonlijke, morele waarden en normen hebben een invloed op de bereidheid om samen te
werken met de rechtbank en de bereidheid om de wet na te leven.

-

Het gepercipieerd risico op sanctie heeft slechts een geringe invloed op de bereidheid om
samen te werken met de rechtbank en de wet na te leven.

3.3 Analysemethode
Om een antwoord te zoeken op de verklarende onderzoeksvragen en de hypothesen die eruit
afgeleid zijn, zal gebruik gemaakt worden van de meervoudige of multipele lineaire
regressievergelijking. Met deze techniek gaat men waarden van onderzoekseenheden op een
afhankelijke variabele voorspellen op basis van een reeks onafhankelijke variabelen. Via de
meervoudige lineaire regressievergelijking wordt dus op zoek gegaan naar rechtstreekse effecten van
een reeks onafhankelijke variabelen op één afhankelijke variabele. (Pauwels: 2012)

Een mogelijke hindernis bij het uitvoeren van een meervoudige lineaire regressieanalyse is de
aanwezigheid van multicollineariteit. Dit treedt op wanneer er een sterke onderlinge samenhang is
tussen de onafhankelijke variabelen. Daarom werd vooraleer de regressieanalyses uit te voeren,
eerst gecontroleerd of de correlatie tussen de onafhankelijke variabelen niet te hoog is (een waarde
hoger dan 0,80). Wanneer er een te sterke samenhang zou zijn, kunnen de variabelen statistisch niet
van elkaar onderscheiden worden, wat nefast zou zijn voor de resultaten van de regressieanalyse.
(Pauwels: 2012) De correlatiematrix is te vinden in bijlage 6. Deze matrix geeft de bivariate
correlaties weer tussen de variabelen. Er kan afgeleid worden dat er tussen alle variabelen
samenhang is, behalve tussen de variabele cynisme ten aanzien van de wet en de variabele
gepercipieerd risico op sanctie voor wat betreft andere delicten dan verkeer. Wat ook opvalt, is dat
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er enkele correlaties hoger zijn dan 0,50. Hierdoor moeten de resultaten met enige behoedzaamheid
bekeken worden. Het betreft hier de correlaties tussen effectiviteit en procedurele rechtvaardigheid
(r = 0,626) en tussen gelijkgestemde waarden en procedurele rechtvaardigheid (r = 0,541). Er is
echter geen enkele correlatiecoëfficiënt hoger dan 0,80 waardoor de betrouwbaarheid van de
resultaten dus niet in gevaar komen. Alle variabelen zijn statistisch van elkaar te onderscheiden.

Bij het uitvoeren van de regressieanalyses werd ook gecontroleerd of de VIF- en tolerancewaarden
niet problematisch zijn. Mortelmans en Dehertogh (2007) stellen in hun werk dat een
tolerancewaarde die groter is dan 0,1 aanvaardbaar is in wetenschappelijk onderzoek. Waarden
kleiner dan 0,1 wijzen op een sterke multicolliniariteit tussen de variabelen. Voor VIF-waarden geldt
dat wanneer deze groter zijn dan 10 ze op een hoge mate van multicolliniariteit wijzen. In de tabellen
in bijlage 7 zijn de verschillende tolerance- in VIF-waarden terug te vinden. Bij het interpreteren van
deze tabellen kan de conclusie getrokken worden dat er geen problematische tolerance- en VIFwaarden zijn. Ook hier wordt dus aangetoond dat de resultaten van de analyses niet beïnvloed
worden door multicollineariteit.

3.4 Resultaten
Om de verschillende hypothesen te testen wordt het conceptueel model opgesplitst. Deze
verschillende ‘delen’ worden telkens eerst schematisch weergegeven. Zo kan eenvoudig gevolgd
worden welke regressieanalyse verricht wordt. In de tabel die volgt op het schema worden een
aantal zaken vermeld die belangrijk zijn voor de analyses, waaronder de determinatiecoëfficiënt (R
kwadraat) en de ‘Adjusted R kwadraat’. Er zal vooral naar deze laatste waarde gekeken worden
omdat hiermee gecontroleerd wordt voor het aantal onafhankelijke variabelen. Het is met andere
woorden een correctie van R kwadraat. (Pauwels: 2012) Uit de analyses kan echter geconcludeerd
worden dat deze twee waarden niet zo sterk van elkaar verschillen.

Daarnaast wordt ook gekeken naar de ongestandaardiseerde coëfficiënt (B) oftewel de toename in
de afhankelijke variabele als een onafhankelijke variabele met een eenheid stijgt, en de
gestandaardiseerde richtingscoëfficiënt (Bèta), die waarden tussen -1 en + 1 kan hebben. (Pauwels:
2012) In de analyse zal aan de bètawaarde meer belang gehecht worden omdat deze het zuivere
effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele weergeeft. (van Groningen en de
Boer: 2008) Aan de hand van een meervoudige regressieanalyse kan immers vastgesteld worden wat
de netto-effecten zijn van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele, zonder de
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invloed van de andere onafhankelijken mee te nemen. Anders gezegd wordt er gecontroleerd voor
de aanwezigheid van de andere variabelen. (Pauwels: 2012)

3.4.1 Gepercipieerde legitimiteit
Figuur 16: Schematische weergave van de meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke
variabele gepercipieerde legitimiteit

Tabel 3: Meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke variabele gepercipieerde legitimiteit
Gelijkgestemde waarden
B

Verplichting om te gehoorzamen

Bèta

B

Bèta

Procedurele rechtvaardigheid

0,161*

0,452*

0,136*

0,341*

Effectiviteit

0,053**

0,142**

0,027

0,065

R kwadraat

0,305

0,148

Adjusted R kwadraat

0,302

0,144

* p < 0,001 ** p < 0,01
Uit de analyse blijkt dat 30,2 procent van de spreiding in de variabele gelijkgestemde waarden
verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit
(Adjusted R kwadraat: 0,302). De gestandaardiseerde richtingscoëfficiënt toont aan dat zowel
procedurele rechtvaardigheid (bèta: 0,452) als effectiviteit (bèta: 0,142) een significant netto-effect
hebben op de mate waarin jongeren gelijkgestemde waarden hebben met de strafrechtbank. Beide
effecten zijn daarenboven positief wat aangeeft dat jongeren die de rechtbank als procedureel
rechtvaardig en effectief percipiëren, het gevoel hebben dat ze dezelfde waarden delen met de
rechtbank. Wat opvalt is dat procedurele rechtvaardigheid een sterker netto-effect heeft op
gelijkgestemde waarden dan de gepercipieerde effectiviteit.
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Als er gekeken wordt naar de verplichting om te gehoorzamen is de waarde van Adjusted R kwadraat
gelijk aan 0,144. Dit betekent dat 14,4 procent van de totale spreiding van deze afhankelijke
variabele verklaard wordt door procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit. Wanneer de
bètawaarden bekeken worden, blijkt dat het effect van de onafhankelijke variabele effectiviteit
verwaarloosbaar is op deze dimensie van legitimiteit (bèta: 0,065). In dit onderzoek werd immers
geopteerd om de grenzen van het effect op 0,10 te stellen. Bovendien overschrijdt de
betrouwbaarheidsgrens van deze variabele het 0,10 niveau, waardoor effectiviteit in deze
regressieanalyse niet als statistisch significant kan gezien worden. De onafhankelijke variabele
procedurele rechtvaardigheid is wel statistisch significant en heeft een positief netto-effect op de
verplichting om te gehoorzamen (bèta: 0,341). Echter, in tegenstelling tot de eerste dimensie van
legitimiteit is de bètawaarden kleiner, waardoor deze variabele een minder grote verklaringskracht
heeft. De conclusie uit deze regressieanalyse is dat jongeren de strafrechtbank als legitiem gaan
percipiëren wanneer ze vinden dat de strafrechtbank procedureel rechtvaardig en effectief is. Hierbij
moet wel onthouden worden dat de variabele procedurele rechtvaardigheid een sterker effect heeft
dan effectiviteit. Deze bevindingen kwamen ook terug in het onderzoek van Jackson en anderen
(2012). Zij vonden eveneens ondersteuning voor het effect van procedurele rechtvaardigheid op de
morele verbondenheid en de verplichting om te gehoorzamen. Het vertrouwen in de effectiviteit
bleek in hun onderzoek maar een zwakke voorspeller te zijn in de verklaring van morele
verbondenheid. Er was ook geen significant effect op de bereidheid om te gehoorzamen. De
bevindingen van deze auteurs komen dus overeen met de resultaten van dit empirisch onderzoek.

3.4.2 Cynisme ten aanzien van de wet
Figuur 17: Schematische weergave van de meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke
variabele cynisme ten aanzien van de wet
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Tabel 4: Meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke variabele cynisme ten aanzien van de
wet
Cynisme ten aanzien van de wet
B

Bèta

Procedurele rechtvaardigheid

0,026

0,057

Effectiviteit

-0,099**

-0,207**

R kwadraat

0,031

Adjusted R kwadraat

0,027

** p < 0,01
De resultaten van deze regressieanalyse moeten kritisch bekeken worden. Slechts 2,7 procent van de
totale spreiding in cynisme ten opzichte van de wet kan verklaard worden door procedurele
rechtvaardigheid en effectiviteit. Er kan hieruit afgeleid worden dat de verklaringskracht van deze
regressievergelijking niet zo groot is. De voorspelling is dat andere variabelen – die niet in dit
onderzoek zijn opgenomen – waarschijnlijk een sterker effect zullen hebben op het al dan niet
ontwikkelen van een cynische attitude ten opzichte van de wet.

Daarnaast blijkt de onafhankelijke variabele procedurele rechtvaardigheid niet statistisch significant
te zijn (p-waarde hoger dan 0,10). Bovendien is de bètawaarde van procedurele rechtvaardigheid
verwaarloosbaar waardoor hiermee geen rekening kan worden gehouden in de resultaten. Wat wel
strookt met de verwachting is het significante negatieve netto-effect van de variabele effectiviteit.
Dit kan betekenen dat enkel wanneer men de rechtbank als effectief percipieert men minder cynisch
staat tegenover de wet (bèta: -0,207). Het effect is negatief wat betekent dat wanneer de bevraagde
jongeren de strafrechtbank als effectief ervaren, ze minder cynisch zullen staan tegenover de wet. In
deze regressieanalyse blijkt de onafhankelijke variabele effectiviteit dus de meest sterke voorspeller,
wat niet overeenstemt met de vooropgestelde hypothese.
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3.4.3 Bereidheid tot medewerking
Figuur 18: Schematische weergave van de meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke
variabele bereidheid tot medewerking

Tabel 5: Meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke variabele bereidheid tot medewerking
Bereidheid tot medewerking
B

Bèta

Procedurele rechtvaardigheid

0,044**

0,146**

Effectiviteit

-0,057**

-0,178**

Gelijkgestemde waarden

0,160**

0,188**

Verplichting om te gehoorzamen

0,033

0,043

Cynisme ten aanzien van de wet

0,074***

0,112***

Persoonlijke moraliteit

0,134*

0,255*

Gepercipieerd risico op sanctie

0,016

0,039

R kwadraat

0,201

Adjusted R kwadraat

0,188

* p < 0,001 ** p < 0,01 *** p < 0,05
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Vooraleer de resultaten besproken worden, wordt eerst even dieper ingegaan op het inbrengen van
de controlevariabelen in de regressieanalyse. De eerste controlevariabele is persoonlijke moraliteit.
Deze werd toegevoegd in het conceptueel model omdat de eigen waarden en normen van mensen
een belangrijke invloed blijken te hebben op de attitudes ten aanzien van Justitie en politie. De
tweede controlevariabele is het gepercipieerd risico op sanctie. Deze variabele vertegenwoordigt het
deterrence model - ofwel de instrumentele benadering - dat haaks staat op het procedurele
rechtvaardigheidsmodel van Tyler. Er wordt vanuit het deterrenceperspectief verondersteld dat
mensen zullen meewerken (en in een volgende analyse de wet zullen naleven) omdat er anders het
risico bestaat dat men een sanctie zal krijgen.

18,8 procent van de spreiding in de bereidheid tot medewerking kan verklaard worden door de
onafhankelijke variabelen die zijn opgenomen in de analyse (Adjusted R kwadraat: 0,188). Maar ook
hier moeten de resultaten van de regressievergelijking met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd
worden. Uit de analyse blijkt dat de variabelen de verplichting om te gehoorzamen en het
gepercipieerd risico op sanctie niet voldoen aan het vooropgestelde betrouwbaarheidsniveau. Deze
variabelen zijn voor wat betreft deze analyse dus niet bruikbaar.

Zoals verwacht werd, heeft procedurele rechtvaardigheid een positieve invloed op bereidheid om
mee te werken (bèta: 0,146). Met andere woorden, wanneer de strafrechtbank als procedureel
rechtvaardig wordt gezien, zullen jongeren sneller geneigd zijn om hun medewerking eraan te
verlenen. Het positieve netto-effect geldt eveneens voor de variabelen gelijkgestemde waarden en
persoonlijke moraliteit. Hieruit kan besloten worden dat legitimiteit – althans voor de ene dimensie –
inderdaad een invloed uitoefent op de bereidheid tot medewerking. Daarnaast valt op dat
persoonlijke moraliteit van mensen inderdaad een belangrijke rol speelt in het vormen van attitudes
ten aanzien van Justitie, meer bepaald de strafrechtbank.

Wat echter buiten de lijn van de verwachtingen valt is het negatieve netto-effect van de variabele
effectiviteit. Er werd verwacht dat deze variabele een positieve invloed zou hebben op de bereidheid
tot medewerking, maar de analyse toont het tegenovergestelde aan (bèta: -0.178). Wat ook niet
strookt met de vooropgestelde hypothese is de positieve bèta-waarde van cynisme ten aanzien van
de wet (bèta: 0,112). Verwacht werd dat jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet minder
bereid zijn om mee te werken, maar de resultaten spreken dit tegen.
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3.4.4 Naleven van de wet (zelfrapportage)
Figuur 19: Schematische weergave van de meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke
variabele naleven van de wet (zelfrapportage)

Tabel 6: Meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke variabele het naleven van de wet
Naleven van de wet

Naleven van de wet

(zelfrapportage verkeersmisdrijven)

(zelfrapportage andere criminaliteit)

B

Bèta

B

Bèta

Procedurele rechtvaardigheid

-0,008

-0,017

-0,005

-0,041

Effectiviteit

-0,014

-0,029

-0,007

-0,051

Gelijkgestemde waarden

0,194***

0,152***

0,033

0,090

Verplichting om te gehoorzamen

0,064

0,056

-0,003

-0,008

Cynisme ten aanzien van de wet

0,245*

0,245*

0,029***

0,101***

Persoonlijke moraliteit

-0,129**

-0,163**

-0,042**

-0,185**

Gepercipieerd risico op sanctie

0,035

0,058

0,002

0,013

R kwadraat

0,088

0,043

Adjusted R kwadraat

0,074

0,028

* p < 0,001 ** p < 0,01 *** p < 0,05
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Eerst zullen de resultaten besproken worden voor de zelfgerapporteerde verkeersmisdrijven. 7,4
procent van de individuele verschillen in zelfgerapporteerde verkeersdelicten kan verklaard worden
door de onafhankelijke variabelen opgenomen in de regressieanalyse. Voor wat de invloed van de
onafhankelijke variabelen betreft, kan vastgesteld worden dat enkel gelijkgestemde waarden,
cynisme ten aanzien van de wet en persoonlijke moraliteit een aanvaardbare p-waarde hebben. Er
zal in de analyse dus voornamelijk gefocust worden op de gestandaardiseerde richtingscoëfficiënten
van deze variabelen.

Zoals te verwachten uit de vooropgestelde hypothesen is er een positief verband tussen
zelfgerapporteerde verkeersmisdrijven en cynisme ten opzichte van de wet (bèta: 0,245). Anders
gezegd zullen jongeren die meer cynisch staan tegenover de wet diezelfde wet ook vaker overtreden.
Wat buiten de verwachting viel is het positieve netto-effect van de variabele gelijkgestemde waarden
(bèta: 0,152). Verondersteld werd dat wanneer jongeren van mening waren dat de rechtbank
dezelfde waarden als zijzelf delen, er minder zelfgerapporteerde misdrijven zouden zijn. De
resultaten tonen hier echter een ander beeld. Ook de bètawaarde van persoonlijke moraliteit stemt
niet overeen met de hypothesen die werden geformuleerd (bèta: -0,163). Er kan uitgegaan worden
van het feit dat de invloed van deze variabelen eerder indirect loopt, en dus een onrechtstreeks
effect hebben op zelfgerapporteerde verkeerscriminaliteit. In het kader van dit onderzoek wordt
deze indirecte invloed echter niet onderzocht. Enkel de rechtstreekse effecten van een of meer
onafhankelijke variabelen op een afhankelijke variabele worden onderzocht door middel van
multipele regressieanalyse.

De Adjusted R kwadraat van zelfgerapporteerde andere criminaliteit ligt een stuk lager dan die van
verkeersdelicten. Hier kan slechts 2,8 procent van de spreiding in de afhankelijke variabele verklaard
worden door de onafhankelijke variabelen. Hier blijken enkel cynisme ten aanzien van de wet en
persoonlijke moraliteit een p-waarde te hebben die kleiner is dan 0,10. Door het wegvallen van de
variabele gelijkgestemde waarden, kan geconcludeerd worden dat gepercipieerde legitimiteit hier
geen invloed heeft op het rapporteren van misdrijven die jongeren plegen. Ook de negatieve
bètawaarde van persoonlijke moraliteit valt buiten de verwachtingen (bèta: -0,185). Ook hier geldt
echter de opmerking dat het effect van de onafhankelijke variabelen meer indirect verlopen of dat
andere processen een invloed hebben op de afhankelijke variabele, processen die buiten de scope
van dit onderzoek vallen. Zo hebben Sampson en Bartusch (1998) onderzocht dat levels van cynisme
ten aanzien van de wet, ontevredenheid over de politie en tolerantie ten opzichte van deviante
gedragingen mee bepaald worden door de buurtcontext waarin mensen leven. Normatieve
oriëntaties ten opzichte van de wet en deviante worden ook gestuurd door de ‘ecologische’ toestand
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waarin men leeft. Ook Carr, Napolitano en Keating (2007) toonden in hun onderzoek aan dat dat
jongeren die in buurten wonen met een hoog criminaliteitsniveau meer cynisch stonden tegenover
wetshandhavers, dit onder meer door negatieve ervaringen met de politie. Deze bevindingen kunnen
hoogstwaarschijnlijk doorgetrokken worden voor wat betreft Justitie en meer bepaald de
strafrechtbank. De genoemde onderzoeken tonen dus aan dat er wel degelijk nog een heleboel
andere factoren zijn die de afhankelijke variabelen in dit onderzoek beïnvloeden. Het is echter
onmogelijk om alle potentiële invloeden op te nemen.

Het positieve netto-effect van cynisme ten opzichte van de wet wijst er echter wel op dat ook hier
een verband bestaat tussen meer cynische attitudes en het plegen van misdrijven. Deze bevinding is
evenwel strijdig met wat uit de correlatiematrix naar voor kwam. Er bleek tussen de variabele
cynisme ten aanzien van de wet en de variabele gepercipieerd risico op sanctie voor wat betreft
andere delicten dan verkeer geen samenhang te zijn. De voorzichtige conclusie kan gemaakt worden
dat vooral het hebben van een cynische houding tegenover de wet een invloed heeft op het plegen
van misdrijven. Deze resultaten stroken met de vooropgestelde hypothese.

3.4.5 Punitieve attitudes
Figuur 20: Schematische weergave van de meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke
variabele punitieve attitudes
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Tabel 7: Meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke variabele punitieve attitudes
Punitieve attitudes
B

Bèta

Procedurele rechtvaardigheid

-0,060

-0,048

Effectiviteit

-0,267**

-0,204**

Gelijkgestemde waarden

0,095

0,027

Verplichting om te gehoorzamen

0,680*

0,217*

Cynisme ten aanzien van de wet

0,575*

0,210*

R kwadraat

0,125

Adjusted R kwadraat

0,115

* p < 0,001 ** p < 0,01
Vooreerst dient vermeld te worden dat de controlevariabelen (persoonlijke moraliteit en
gepercipieerd risico op sanctie) bij deze en verdere analyses niet meer worden opgenomen. Dit met
de reden dat hun invloed vooral geldt op het naleven van de wet en weinig zullen bijbrengen aan de
resultaten die verwacht worden op basis van de hypothesen voor de andere variabelen.

11,5 procent van de individuele verschillen in punitieve attitudes kunnen verklaard worden door de
onafhankelijke variabelen in deze meervoudige regressieanalyse (Adjusted R kwadraat: 0,115). Waar
rekening mee gehouden dient te worden is dat enkel de variabelen effectiviteit, de verplichting om
te gehoorzamen en cynisme ten opzichte van de wet een aanvaardbare p-waarde hebben. De andere
onafhankelijke variabelen worden dus buiten beschouwing gelaten bij de interpretatie van de
bètawaarden.

De resultaten van deze analyse stemmen overeen met de hypothesen die werden opgesteld. Het is
inderdaad zo dat mensen die cynischer staan tegenover de wet meer punitieve attitudes zullen
ontwikkelen. Dit komt terug in de resultaten (bèta: 0,210). Ook de bètawaarde van effectiviteit (0,204) ligt binnen de lijn van de verwachtingen. Er is een vrij sterk negatief netto-effect van
effectiviteit op punitiviteit. Er kan dus geconcludeerd worden dat hoe meer jongeren de
strafrechtbank zien als een instantie die effectief te werk gaat, hoe minder jongeren punitieve
neigingen of attitudes zullen vertonen.

Wat betreft de verplichting om te gehoorzamen – een dimensie van legitimiteit – is er een positief
netto-effect op de afhankelijke variabele. Dit lijkt op het eerste zicht in conflict te zijn met de
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hypothese (er zou een negatieve bètawaarde moeten zijn, omdat de legitimiteit van een instantie
zou moeten leiden tot minder punitieve attitudes) maar hier kan een alternatieve verklaring voor
zijn. Mensen die vinden dat het strafrechtssysteem harder zou moeten optreden – en volgens de
theorie dus meer punitieve neigingen vertonen – verwerpen niet noodzakelijk de legitimiteit van de
instantie. Ze kunnen geloven in de werking van de strafrechtbank maar vinden dat het nog strenger
moet optreden ten opzichte van criminaliteit.

3.4.6 Steun voor eigenrichting
Figuur 21: Schematische weergave van de meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke
variabele steun voor eigenrichting

Tabel 8: Meervoudige regressieanalyse met als afhankelijke variabele steun voor eigenrichting
Steun voor eigenrichting
B

Bèta

Procedurele rechtvaardigheid

-0,002

-0,003

Effectiviteit

-0,047

-0,065

Gelijkgestemde waarden

0,015

0,008

Verplichting om te gehoorzamen

0,187***

0,107***

Cynisme ten aanzien van de wet

0,718*

0,417*

R kwadraat

0,239

Adjusted R kwadraat

0,230

* p < 0,001 *** p < 0,05
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23 procent van de variantie in de afhankelijke variabele steun voor eigenrichting kan verklaard
worden door de onafhankelijke variabelen (Adjusted R kwadraat: 0,230).

De analyse toont aan dat enkel de onafhankelijke variabelen cynisme ten aanzien van de wet en de
verplichting om te gehoorzamen over een voldoende hoge betrouwbaarheid beschikken. Wanneer
de gestandaardiseerde richtingscoëfficiënt van deze variabelen bekeken wordt, zien we dat cynisme
ten aanzien van de wet een zeer sterk positief netto-effect heeft op steun voor eigenrichting (bèta:
0,417). Dit resultaat komt volledig overeen met de vooropgestelde hypothese. Jongeren die
cynischer staan ten opzichte van de wet zullen dus logischerwijze meer het heft in eigen handen
nemen wanneer ze van mening zijn dat de strafrechtbank faalt in het bestrijden van criminaliteit.

Het positieve netto-effect van de verplichting om te gehoorzamen op de afhankelijke variabele valt
buiten de lijn van de verwachtingen. De dimensie van legitimiteit zou moeten leiden tot minder
steun voor eigen richting (en dus een negatieve bètawaarde hebben). Er wordt uitgegaan van het feit
dat het effect van deze variabele meer indirect verloopt. Dit wordt ook aangetoond in het onderzoek
van Haas en anderen (2012). De bevindingen uit hun onderzoek tonen aan dat de situationele
kenmerken een belangrijke en zelfstandige invloed hebben op steun voor eigenrichting, naast de rol
van vertrouwen. Situationele kenmerken zijn kenmerken van een daad die steun voor eigenrichting
doet ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de ernst van een crimineel feit, de aard van het crimineel
feit en kenmerken van de dader. Het onderzoek concludeert dat wanneer burgers hun steun uiten
voor degenen die het recht in eigen handen nemen, dit dus niet noodzakelijk geworteld is in een
gebrek aan vertrouwen in het strafrechtssysteem.

3.5.Besluit
In dit hoofdstuk werd het conceptueel model voorgesteld. Uit dit conceptueel model werden een
aantal hypothesen afgeleid die werden getoetst aan de hand van het uitvoeren van multipele
regressieanalyses. De resultaten werden weergegeven in een tabel en vervolgens geïnterpreteerd.
Vooraleer de analyse uit te voeren werd er gecontroleerd of er geen sprake was van
multicollineariteit tussen de onafhankelijke variabelen. Dit bleek niet geval te zijn, waardoor de
resultaten niet in het gedrang kwamen. In dit besluit zal ten slotte nog een antwoord gegeven
worden op de verklarende onderzoeksvragen.

-

In welke mate kunnen individuele verschillen in percepties over de legitimiteit van
rechtbanken verklaard worden door percepties over de procedurele rechtvaardigheid?
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De analyse toont aan dat de onafhankelijke variabele procedurele rechtvaardigheid een significant
netto-effect heeft op de eerste dimensie van legitimiteit, namelijk de mate waarin jongeren
gelijkgestemde waarden hebben met de strafrechtbank. Het effect is daarenboven positief wat
aangeeft dat jongeren die de rechtbank als procedureel rechtvaardig percipiëren, het gevoel hebben
dat ze dezelfde waarden delen met de rechtbank. Als er gekeken wordt naar de verplichting om te
gehoorzamen, de tweede dimensie van legitimiteit, wordt ook hier een positief netto-effect
vastgesteld op de afhankelijke variabele. Er kan dus geconcludeerd worden dat de jongeren die
ondervraagd werden de strafrechtbank als legitiem gaan percipiëren wanneer ze vinden dat de
strafrechtbank procedureel rechtvaardig is.

-

In welke mate kunnen individuele verschillen in percepties over de legitimiteit van
rechtbanken verklaard worden door percepties over de effectiviteit van deze instelling?

De gestandaardiseerde richtingscoëfficiënt in deze analyse toont aan dat de onafhankelijke variabele
effectiviteit, net zoals procedurele rechtvaardigheid, een significant positief netto-effect heeft op de
eerste dimensie van legitimiteit (gelijkgestemde waarden). Wanneer jongeren vinden dat de
strafrechtbank effectief is in het bestrijden van criminaliteit hebben ze dus het gevoel dat ze dezelfde
waarden delen met de rechtbank. Wat opvalt is dat de variabele procedurele rechtvaardigheid
echter een sterker netto-effect heeft op gelijkgestemde waarden dan de gepercipieerde effectiviteit.
Wat betreft de andere dimensie van legitimiteit (de verplichting om te gehoorzamen), is het effect
verwaarloosbaar. Voorzichtigheid is dus vereist bij het trekken van conclusies over de relatie tussen
effectiviteit en legitimiteit. Het feit dat jongeren de strafrechtbank als legitiem gaan percipiëren
wanneer ze vinden dat de strafrechtbank effectief is, wordt dus in dit onderzoek maar deels
bevestigd.

-

In welke mate kan de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten opzichte van de wet een
invloed hebben op de bereidheid om samen te werken met de rechtbanken?

De resultaten van het empirisch onderzoek tonen aan dat de dimensie gelijkgestemde waarden een
positief netto-effect heeft op de bereidheid om mee te werken. Er ontstonden echter enkele
problemen met de dimensie verplichting om te gehoorzamen. Deze variabele bleek niet te voldoen
aan het vooropgestelde betrouwbaarheidsniveau. Bovendien was er bij deze variabele sprake van
een zeer kleine bètawaarde. Er kan dus maar ten dele besloten worden dat een hoge mate van
gerecipieerde legitimiteit leidt tot meer bereidwilligheid om mee te werken met de strafrechtbank,
of omgekeerd dat een lage gepercipieerde legitimiteit leidt tot minder bereidheid om samen te
werken met de strafrechtbank.
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Aan de andere kant werd een lage gepercipieerde legitimiteit in dit onderzoek in verband gebracht
met een meer cynische houding ten opzichte van de wet. Er zou dus een negatief netto-effect
moeten zijn van de variabele cynisme ten aanzien van de wet op de bereidheid tot medewerking. De
analyse toont echter een andere beeld. Er is sprake van een positieve bèta-waarde. De verwachting
dat jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet minder bereid zouden zijn om hun
medewerking te verlenen aan de strafrechtbank wordt dus tegensproken door de resultaten.

-

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten opzichte van de wet een
invloed op de bereidheid om de wet na te leven?

Voor wat betreft de analyse van de zelfgerapporteerde verkeersdelicten had slechts één dimensie
van legitimiteit een aanvaardbare p-waarde, namelijk de dimensie gelijkgestemde waarden.
Verondersteld werd dat wanneer jongeren van mening waren dat de rechtbank dezelfde waarden als
zijzelf delen, er minder zelfgerapporteerde misdrijven zouden zijn. De resultaten tonen hier echter
een ander beeld. Er kan uitgegaan worden van het feit dat de invloed van deze variabele meer
indirect verloopt, en dus een onrechtstreeks effect heeft. Deze indirecte relatie onderzoeken valt
echter buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Een lage gepercipieerde legitimiteit wordt zoals
eerder vermeld in dit onderzoek gelinkt aan een meer cynische houding tegenover de wet. Zoals te
verwachten uit de vooropgestelde hypothesen zou er dus een positief verband moeten zijn tussen
zelfgerapporteerde verkeersmisdrijven en cynisme ten opzichte van de wet. De resultaten bevestigen
deze hypothese. Anders gezegd zullen jongeren die meer cynisch staan tegenover de wet diezelfde
wet ook vaker overtreden.

Wanneer de regressieanalyse van zelfgerapporteerde andere delicten bekeken wordt, moet er
vermeld worden dat geen enkele dimensie van legitimiteit een voldoende hoge p-waarde heeft om
een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag. Het positieve netto-effect van cynisme ten opzichte
van de wet op de afhankelijke variabele wijst er echter wel op dat ook hier een verband bestaat
tussen meer cynische attitudes en het plegen van misdrijven.

Er kan dus algemeen voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag besloten worden dat de
gepercipieerde legitimiteit hier weinig tot geen invloed heeft op het rapporteren van misdrijven die
jongeren plegen. Vooral het hebben van een cynische houding tegenover de wet heeft een invloed
op het plegen van misdrijven.
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-

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een
invloed op punitieve attitudes?

Ook bij deze analyse diende rekening gehouden te worden met het feit dat enkele de dimensie de
verplichting om te gehoorzamen een voldoende hoge p-waarde had. Deze onafhankelijke variabele
blijkt een positief netto-effect te hebben op punitieve attitudes. Op het eerste zicht lijkt dit een
conflicterend resultaat, er zou een negatieve bètawaarde moeten zijn omdat de hoge gepercipieerde
legitimiteit van een instantie zou moeten leiden tot minder punitieve attitudes. Er is echter een
alternatieve verklaring mogelijk: mensen die vinden dat het strafrechtssysteem harder zou moeten
optreden (meer punitieve neigingen) verwerpen niet noodzakelijk de legitimiteit van de instantie. Ze
kunnen geloven in de werking van de strafrechtbank maar vinden dat het nog strenger moet
optreden ten opzichte van criminaliteit.

Wanneer gekeken wordt naar het effect van cynisme ten opzichte van de wet op punitieve attitudes,
blijken de hypothesen bevestigd te worden. Het is inderdaad zo dat mensen die cynischer staan
tegenover de wet meer punitieve attitudes zullen ontwikkelen. Ook hier blijkt een cynische houding
ten opzichte van de wet dus een sterkere voorspeller te zijn voor punitieve attitudes dan de
gepercipieerde legitimiteit.

-

In welke mate hebben de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten aanzien van de wet een
invloed op steun voor eigenrichting?

Wederom geldt ook hier dat slechts één dimensie van legitimiteit (de verplichting om te
gehoorzamen) over een voldoende hoge p-waarde beschikt. Wanneer gekeken wordt naar de
resultaten van de laatste analyse valt het positieve netto-effect buiten de lijn van de verwachtingen.
Deze dimensie van legitimiteit zou moeten leiden tot minder steun voor eigen richting en zou dus
een negatieve bètawaarde moeten hebben. Er wordt ook hier uitgegaan van het feit dat het effect
van deze variabele meer indirect verloopt.

Wat echter wel sterk opvalt is dat de onafhankelijke variabele cynisme ten aanzien van de wet een
zeer sterk positief netto-effect heeft op steun voor eigenrichting. Dit resultaat komt volledig overeen
met de vooropgestelde hypothese. Jongeren die cynischer staan ten opzichte van de wet zullen dus
logischerwijze meer het heft in eigen handen nemen wanneer ze van mening zijn dat de
strafrechtbank faalt in het bestrijden van criminaliteit. Opnieuw geldt dus de conclusie dat de
variabele cynisme ten opzichte van de wet een sterkere voorspeller is dan de gepercipieerde
legitimiteit van een instantie.
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DEEL III – RESULTATEN
In het laatste deel van deze masterproef – vooraleer we overgaan tot de discussie en conclusie –
worden de belangrijkste bevindingen uit het empirisch onderzoek nog eens op een rijtje gezet.
Belangrijk om te onthouden is dat de resultaten met enige voorzichtigheid moeten benaderd
worden. Algemeen geldende uitspraken kunnen zeker niet gemaakt worden. Eerst zullen de
beschrijvende onderzoeksvragen aan bod komen, daarna de resultaten uit de verklarende analyses.

Belangrijkste bevindingen uit de beschrijvende analyses

Wanneer gekeken wordt naar hoe de gepercipieerde legitimiteit varieert in het onderzoek, kan
vastgesteld worden dat de situatie in de praktijk niet zo positief is. Een kleine meerderheid van de
bevraagde jongeren geeft aan een morele verbondenheid te voelen met de strafrechtbank. Dit wil
zeggen dat deze respondenten van oordeel zijn dat de strafrechtbank dezelfde waarden en normen
nastreeft als zijzelf. Wanneer gekeken wordt naar de dimensie de verplichting om te gehoorzamen
gaf een grote meerderheid van de respondenten (meer dan 63 procent) aan zich weinig of niet
bereid te voelen om beslissingen van de strafrechtbank te gehoorzamen. Deze analyse toont aan dat
de legitimiteit van de strafrechtbank maar deels erkend wordt bij de bevraagde jongeren in dit
onderzoek. Is er dan sprake van een cynische houding ten opzichte van de wet? Ook deze uitspraak
moet genuanceerd worden. Slechts een minderheid van de respondenten (een kleine 47 procent)
blijkt meer cynisch te staan ten opzichte van de wet. Ook hier is dus een verdeeld resultaat waar te
nemen.

Als er gekeken wordt naar de determinanten van legitimiteit blijkt dat de procedurele
rechtvaardigheid van de strafrechtbank erkend wordt door een meerderheid van de respondenten
(53,8 procent). Een heel ander beeld valt af te lezen uit de analyse van de percepties over
distributieve rechtvaardigheid. Maar liefst 64,7 procent van de totale steekproef heeft hier een
negatieve perceptie over. De meerderheid van de respondenten is dus van mening dat er geen
sprake is van een gelijke behandeling tussen sociale groepen voor de strafrechtbank. Ook op vlak van
gepercipieerde effectiviteit scoort de strafrechtbank gematigd in dit onderzoek. Bijna de helft van de
respondenten heeft een eerder negatieve perceptie over de effectiviteit van de strafrechtbank. De
resultaten tonen aan dat de meningen omtrent de effectiviteit van de strafrechtbank erg verdeeld
zijn in de steekproef. Ook voor de determinant persoonlijke moraliteit zijn de resultaten min of meer
gelijk verdeeld in de steekproef. 49,1 procent van de steekproef bezit morele waarden die tolerant
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zijn ten aanzien van het overtreden van de wet. Slechts een zeer kleine meerderheid staat niet
tolerant ten opzichte van het overtreden van (straf)wetten.

Bij de laatste determinant van

legitimiteit – het gepercipieerd risico op sanctie – geeft een meerderheid van de respondenten aan
dat volgens hen het risico om gevat te worden voor een delict maar gering is. De conclusie kan
gemaakt worden dat jongeren de pakkans voor een delict laag inschatten. De dreiging met straf is
niet echt afschrikwekkend voor jongeren. Algemeen kan er besloten worden dat voor de
determinanten een zeer verdeeld beeld aanwezig is in het onderzoek. Er is globaal gezien bijna altijd
een evenwichtige verdeling tussen de positieve en negatieve percepties over het theoretisch
concept.

Nu komen de gevolgen van legitimiteit aan bod. 62,7 procent van de steekproef geeft aan weinig of
geen delicten te hebben gepleegd in het afgelopen jaar. Een grote meerderheid van de respondenten
vertoonde dus normconform gedrag. Bij de bereidheid tot medewerking kan een ander beeld
vastgesteld worden. 57,8 procent heeft zeer lage tot lage scores voor deze variabele. Dit betekent
dat er eerder weinig bereidheid is om mee te werken met de strafrechtbank. Wanneer gekeken
wordt naar de punitieve attitudes bij jongeren kan (voorzichtig) geconcludeerd worden dat de
meerderheid (54,2 procent) eerder weinig punitieve neigingen heeft. Ook voor de variabele steun
voor eigenrichting heeft de meerderheid van de bevraagde studenten (58,9 procent) lage tot zeer
lage antwoordscores. Dit wil zeggen dat zij niet of weinig de intentie hebben om voor eigen rechter
te spelen. Algemeen kan een positieve balans opgemaakt worden voor de gevolgen van legitimiteit.
Jongeren vertonen eerder normconform gedrag, hebben geen zorgwekkende punitieve reflexen en
hebben niet de intentie om zelf discussies te beslechten in plaats van beroep te doen op formele
instanties. Enkele de bereidheid tot medewerking vertoont een minder positief resultaat.

Belangrijkste bevindingen uit de verklarende analyses
Welke determinanten blijken een invloed uit te oefenen op legitimiteit? Procedurele
rechtvaardigheid heeft een significant positief netto-effect op de eerste dimensie van legitimiteit,
namelijk de mate waarin jongeren gelijkgestemde waarden hebben met de strafrechtbank. Hieruit
kan afgeleid worden dat jongeren die de rechtbank als procedureel rechtvaardig percipiëren, het
gevoel hebben dat ze dezelfde waarden delen met de rechtbank. Als er gekeken wordt naar de
verplichting om te gehoorzamen, de tweede dimensie van legitimiteit, wordt ook hier een positief
netto-effect vastgesteld op de afhankelijke variabele. Er kan dus geconcludeerd worden dat de
jongeren die ondervraagd werden de strafrechtbank als legitiem gaan percipiëren wanneer ze vinden
dat de strafrechtbank procedureel rechtvaardig is. De variabele effectiviteit heeft net zoals
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procedurele rechtvaardigheid een significant positief netto-effect heeft op de eerste dimensie van
legitimiteit (gelijkgestemde waarden). Wanneer jongeren vinden dat de strafrechtbank effectief is in
het bestrijden van criminaliteit hebben ze dus het gevoel dat ze dezelfde waarden delen met de
rechtbank. Wat opvalt is dat de variabele procedurele rechtvaardigheid echter een sterker nettoeffect heeft op gelijkgestemde waarden dan de gepercipieerde effectiviteit. Wat betreft de andere
dimensie van legitimiteit is het effect verwaarloosbaar. Voorzichtigheid is dus vereist bij het trekken
van conclusies over de relatie tussen effectiviteit en legitimiteit. Het feit dat jongeren de
strafrechtbank als legitiem gaan percipiëren wanneer ze vinden dat de strafrechtbank effectief is,
wordt dus in dit onderzoek maar deels bevestigd.

Daarna werd er bestudeerd wat de invloed was van de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten
opzichte van de wet op de gevolgen van legitimiteit. De analyse toont aan dat de dimensie
gelijkgestemde waarden een positief netto-effect heeft op de bereidheid om mee te werken. Er
waren echter wat problemen met de dimensie verplichting om te gehoorzamen. Deze variabele bleek
niet te voldoen aan het vooropgestelde significantieniveau (p-waarde kleiner dan 0,10). Bovendien
was er bij deze variabele sprake van een zeer kleine bètawaarde. Er kan dus maar ten dele besloten
worden dat een hoge mate van gepercipieerde legitimiteit leidt tot meer bereidwilligheid om mee te
werken met de strafrechtbank. Wanneer de variabele cynisme ten aanzien van de wet naderbij
bekeken wordt, vallen de resultaten buiten de lijn van de verwachtingen. De verwachting dat
jongeren die cynisch staan ten opzichte van de wet minder bereid zouden zijn om hun medewerking
te verlenen aan de strafrechtbank wordt niet bevestigd in dit onderzoek.

Ten tweede werd de variabele naleven van de wet bestudeerd. Voor wat betreft de analyse van de
zelfgerapporteerde verkeersdelicten had slechts één dimensie van legitimiteit een aanvaardbare pwaarde, namelijk de dimensie gelijkgestemde waarden. Verondersteld werd dat wanneer jongeren
van mening waren dat de rechtbank dezelfde waarden als zijzelf delen, er minder zelfgerapporteerde
misdrijven zouden zijn. De resultaten tonen hier echter een ander beeld. Er kan uitgegaan worden
van het feit dat de invloed van deze variabele meer indirect verloopt, en dus een onrechtstreeks
effect heeft. Volgens de vooropgestelde hypothesen zou er een positief verband moeten zijn tussen
zelfgerapporteerde verkeersmisdrijven en cynisme ten opzichte van de wet. De resultaten bevestigen
deze hypothese. Anders gezegd zullen jongeren die meer cynisch staan tegenover de wet diezelfde
wet ook vaker overtreden. Wanneer de regressieanalyse van zelfgerapporteerde andere delicten
bekeken wordt, moet er vermeld worden dat geen enkele dimensie van legitimiteit een voldoende
hoge p-waarde heeft. Er kan dus geen uitspraak gedaan worden over de invloed van legitimiteit op
de variabele. Het positieve netto-effect van cynisme ten opzichte van de wet op de afhankelijke
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variabele wijst er echter wel op dat ook hier een verband bestaat tussen meer cynische attitudes en
het plegen van misdrijven. Er kan dus besloten worden dat de gepercipieerde legitimiteit weinig tot
geen invloed heeft op het rapporteren van misdrijven die jongeren plegen. Vooral het hebben van
een cynische houding tegenover de wet heeft een invloed op het plegen van misdrijven.

Ook de invloed van legitimiteit en cynisme ten opzichte van de wet op punitieve attitudes werd
bestudeerd. Bij deze analyse diende eveneens rekening gehouden te worden met het feit dat enkele
de dimensie de verplichting om te gehoorzamen een voldoende hoog significantieniveau had. Deze
onafhankelijke variabele blijkt een positief netto-effect te hebben op punitieve attitudes. Op het
eerste zicht lijkt dit een conflicterend resultaat omdat de hoge gepercipieerde legitimiteit van een
instantie zou moeten leiden tot minder punitieve attitudes. Er zijn voor deze bevinding echter
alternatieve verklaringen mogelijk die buiten de reikwijdte van dit onderzoek vallen. Wanneer
gekeken wordt naar het effect van cynisme ten opzichte van de wet op punitieve attitudes, blijken de
hypothesen bevestigd te worden. Het is inderdaad zo dat mensen die cynischer staan tegenover de
wet meer punitieve attitudes zullen ontwikkelen. Ook hier blijkt een cynische houding ten opzichte
van de wet dus een sterkere voorspeller te zijn dan de gepercipieerde legitimiteit. Als laatste kwam
de variabele steun voor eigenrichting aan bod. Wederom geldt ook hier dat slechts één dimensie van
legitimiteit (de verplichting om te gehoorzamen) over een voldoende hoge p-waarde beschikt.
Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van de laatste analyse valt het positieve netto-effect
buiten de lijn van de verwachtingen. Deze dimensie van legitimiteit zou moeten leiden tot minder
steun voor eigen richting. Er wordt ook hier uitgegaan van het feit dat het effect van deze variabele
meer indirect verloopt. Wat echter wel sterk opvalt is dat de onafhankelijke variabele cynisme ten
aanzien van de wet een zeer sterk positief netto-effect heeft op steun voor eigenrichting. Dit
resultaat komt volledig overeen met de vooropgestelde hypothese. Jongeren die cynischer staan ten
opzichte van de wet zullen dus meer het heft in eigen handen nemen wanneer ze van mening zijn dat
de strafrechtbank faalt in het bestrijden van criminaliteit. Opnieuw geldt dus de conclusie dat de
variabele cynisme ten opzichte van de wet een sterkere voorspeller is dan de gepercipieerde
legitimiteit van een instantie.
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Met het empirisch onderzoek in het kader van de masterproef werd getracht inzicht te verkrijgen in
het vertrouwen en de legitimiteit van Justitie, meer specifiek strafrechtbanken. Meer bepaald werd
nagegaan welke invloed de procedurele rechtvaardigheidstheorie heeft op legitimiteit. Tevens werd
onderzocht wat de mogelijke impact kan zijn van legitimiteit op het gedrag van jongeren. Het
empirisch onderzoek werd gevoerd aan de hand van een web survey waaraan studenten aan de
hogeschool en universiteit van Gent konden deelnemen. In deze conclusie worden de belangrijkste
bevindingen uit deze masterproef uiteengezet. Daarnaast is het ook belangrijk om stil te staan bij de
gebreken en tekortkomingen van het onderzoek.

Belangrijkste bevindingen uit de literatuur
Het erkennen van de institutionele legitimiteit van instellingen blijkt een noodzakelijke voorwaarde
opdat zij op een goede manier zouden kunnen functioneren. Politie en Justitie moeten bewijzen dat
zij het vertrouwen van burgers waard zijn willen zij medewerking en steun van de bevolking
verkrijgen. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat burgers vandaag de dag een
gematigd tot hoog vertrouwen hebben in Justitie en politie maar dit is niet altijd het geval geweest.
Meer zelfs, in de jaren ’90 van de vorige eeuw had de institutionele legitimiteit een absoluut
dieptepunt bereikt en was er zelfs sprake van een ware vertrouwenscrisis. Zowel vanuit de overheid
als vanuit de wetenschappelijke wereld ontstond de interesse om opinies en attitudes van de burger
omtrent het vertrouwen te gaan meten. Een van de belangrijkste realisaties die uit deze interesse
voortvloeide was de ontwikkeling van de Justitiebarometer, een instrument dat peilt naar het
vertrouwen van de bevolking in het justitieel systeem. Deze vragenlijst werd al drie maal afgenomen
bij de bevolking (2002-2007-2010). Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het vertrouwen
van burgers stelselmatig verbetert wat betreft de overheidsinstellingen. Het vertrouwensklimaat
werd doorheen de jaren heel wat positiever, ondanks de schandalen die Justitie blijven teisteren. De
voorzichtige conclusie kan gemaakt worden dat een echte vertrouwenscrisis achter ons ligt. Wat
echter opvalt doorheen de verschillende onderzoeken is dat politie altijd op meer vertrouwen kan
rekenen dan Justitie. De sterkere zichtbaarheid en nabijheid van de politie, samen met de
efficiëntere werking van deze instantie speelt hierbij waarschijnlijk een grote rol. Vertrouwen
schenken aan een instelling gaat echter steeds gepaard met het risico dat dit vertrouwen
geschonden wordt. Het vertrouwen kan dan omslaan in institutioneel wantrouwen. Wanneer er zo’n
situatie van afwezigheid van vertrouwen ontstaat, is de kans groot dat mensen een cynische houding
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ten opzichte van de wet zullen ontwikkelen. In de literatuur wordt dit beschreven met de term ‘legal
cynicism’.

In de wetenschappelijke literatuur worden verschillende factoren als determinanten naar voren
gebracht voor het verklaren van hoe burgers instellingen zoals politie en Justitie evalueren. Ten
eerste worden volgens de procedurele rechtvaardigheidstheorie opvattingen over legitimiteit
voornamelijk bepaald door evaluaties van de bevolking over de procedurele rechtvaardigheid die
uitgaat van een instelling. Een instelling of autoriteit zal kunnen rekenen op meer steun van de
bevolking wanneer een procedure eerlijk, onpartijdig, neutraal en respectvol is verlopen. Daarnaast
moet een genomen beslissing eerlijk en oprecht tot stand gekomen zijn. Mensen zijn meer geneigd
een beslissing van de rechtbank te aanvaarden wanneer ze voelen dat de rechterlijke procedures
rechtvaardig zijn verlopen. Daarnaast komt de erkenning van legitimiteit voort uit de gepercipieerde
effectiviteit. Politiediensten en rechtbanken, die efficiënt zijn in de aanpak van criminaliteit en
overlast zullen op een hoge mate van vertrouwen kunnen rekenen bij de burgers. Volgens de
procedurele rechtvaardigheidstheorie is de gepercipieerde rechtvaardigheid echter veel belangrijker
bij het vormen van een mening over legitimiteit dan de gepercipieerde effectiviteit.

Daarnaast zijn er nog twee andere belangrijke variabelen die een invloed kunnen hebben, in het
onderzoek de ‘controlevariabelen’ genoemd. Ten eerste gaat het over persoonlijke moraliteit. Uit
onderzoek dat vaak de Situationele Actie Theorie als grondslag heeft, is gebleken dat persoonlijke
moraliteit een van de sterkste voorspellers is van crimineel gedrag. Meer specifiek blijkt er een
belangrijke interactie te zijn tussen persoonlijke moraliteit en zelfcontrole en hun effect op crimineel
gedrag. Wanneer mensen een zwakke wetsgetrouwe moraal hebben blijkt een sterke zelfcontrole
belangrijk om niet over te gaan tot criminele handelingen. Het gepercipieerd risico op sanctie als
tweede controlevariabele stelt het afschrikkingsperspectief centraal dat ervan uitgaat dat mensen
geen criminele handelingen zullen stellen door de dreiging met een sanctie wanneer ze dit zouden
doen. Studies naar de relatie tussen de afschrikkende werking van de sanctie en criminele
geneigdheid hebben vaak tegenstrijdige bevindingen waardoor verder onderzoek nodig is.

Voor Justitie is het van uiterst hoog belang dat ze vertrouwen krijgt van de bevolking. Dit valt af te
leiden uit de mogelijke gevolgen van legitimiteit. Legitimiteit zorgt voor een vrijwillige naleving van
de wet. Mensen die de legitimiteit van politie en Justitie erkennen zullen meer normconform gedrag
vertonen. Daarnaast zal er een grotere bereidheid zijn om hun medewerking te verlenen wanneer ze
veel vertrouwen schenken aan deze instellingen. Dit is eveneens een van de kerngedachten van de
procedurele rechtvaardigheidstheorie. Wanneer burgers een hoge graad van rechtvaardigheid
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ervaren zullen zij de wet naleven omdat ze dit zien als het juiste om te doen, niet omdat ze bang zijn
voor een mogelijke straf.

Een gebrek aan procedurele rechtvaardigheid wordt in de literatuur zoals eerder vermeld gerelateerd
aan een gebrek aan vertrouwen. Wanneer vertrouwen afwezig is kan het zijn dat de legitimiteit van
een instelling niet meer erkend wordt. Daardoor kunnen mensen meer steun voor eigenrichting gaan
vertonen. Dit vrij recente concept in de criminologische literatuur gaat ervan uit dat mensen voor
eigen rechter gaan spelen wanneer ze van mening zijn dat Justitie en politie falen in het aanpakken
van criminaliteit en overlast. Het recht in eigen handen nemen is dan een manier om een
onrechtvaardige situatie recht te zetten. Een evolutie naar deze tendens in de maatschappij zou zeer
zorgwekkend zijn. De leuze ‘oog om oog, tand om tand’ is iets wat tot het verleden behoort, daarom
moet Justitie erop toezien dat haar legitimiteit behouden blijft. Uit de literatuur blijkt eveneens dat
gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid een sterk en negatief direct effect heeft op punitiviteit.
Punitiviteit kan gezien worden als de roep om strengere en hardere straffen, hoewel het begrip
complexer is dan deze omschrijving. Punitieve attitudes in kaart brengen vergt omstandig onderzoek
waarbij heel wat variabelen in kaart moeten gebracht worden. Essentieel uit het literatuuroverzicht
is de bevinding dat bij afwezigheid van procedurele rechtvaardigheid de kans reëel is dat mensen
punitieve attitudes gaan ontwikkelen.

Belangrijkste bevindingen uit het empirisch onderzoek
Uit de beschrijvende analyses kan vastgesteld worden dat de situatie in de praktijk niet zo positief is
wat betreft de gepercipieerde legitimiteit. Een kleine meerderheid van de bevraagde jongeren geeft
aan het gevoel te hebben dezelfde waarden en normen te bezitten als de strafrechtbank. Wanneer
gekeken wordt naar de dimensie de verplichting om te gehoorzamen gaf een grote meerderheid van
de respondenten aan zich weinig of niet bereid te voelen om een beslissing van de strafrechter te
aanvaarden. Deze analyse toont aan de legitimiteit van de strafrechtbank maar deels erkend wordt
bij de bevraagde jongeren in dit onderzoek. Is er dan sprake van een cynische houding ten opzichte
van de wet? Ook deze uitspraak moet genuanceerd worden. Slechts een minderheid van de
respondenten blijkt meer cynisch te staan ten opzichte van de wet.

Als er gekeken wordt naar de beschrijvende analyses van de determinanten van legitimiteit blijkt dat
de procedurele rechtvaardigheid van de strafrechtbank erkend wordt door een meerderheid van de
respondenten. Een heel ander beeld valt af te lezen uit de analyse van de percepties over
distributieve rechtvaardigheid waar de meerderheid van de respondenten van mening is dat
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verschillende sociale groepen niet gelijk behandeld worden voor de strafrechtbank. Op vlak van
gepercipieerde effectiviteit scoort de strafrechtbank gematigd in dit onderzoek. Bijna de helft van de
respondenten heeft een eerder negatieve perceptie over de effectiviteit van de strafrechtbank. Ook
voor de determinant persoonlijke moraliteit zijn de resultaten min of meer gelijk verdeeld in de
steekproef. Ongeveer de helft van de steekproef bezit morele waarden die tolerant zijn ten aanzien
van het overtreden van de wet. Slechts een zeer kleine meerderheid staat niet tolerant ten opzichte
van het overtreden van (straf)wetten. Bij de laatste determinant van legitimiteit – het gepercipieerd
risico op sanctie – geeft een meerderheid van de respondenten aan dat volgens hen het risico om
gevat te worden voor een delict maar gering is. De conclusie kan gemaakt worden het
afschrikkingsperspectief weinig impact heeft op jongeren. Algemeen kan er besloten worden dat
voor de determinanten een zeer verdeeld beeld aanwezig is in het onderzoek. Er is globaal gezien
bijna altijd een evenwichtige verdeling tussen de positieve en negatieve percepties over het
theoretisch concept.

Uit de beschrijvende analyses van de gevolgen van legitimiteit blijkt dat een grote meerderheid van
de respondenten normconform gedrag vertoond heeft het afgelopen jaar. Bij de bereidheid tot
medewerking kan een ander beeld vastgesteld worden. Er is eerder weinig bereidheid om mee te
werken met de strafrechtbank. Wanneer gekeken wordt naar de punitieve attitudes bij jongeren kan
(voorzichtig) geconcludeerd worden dat de meerderheid eerder weinig punitieve neigingen heeft.
Ook voor de variabele steun voor eigenrichting heeft de meerderheid van de bevraagde studenten
lage tot zeer lage antwoordscores. Dit wil zeggen dat zij niet of weinig de intentie hebben om voor
eigen rechter te spelen. Algemeen kan een positieve balans opgemaakt worden voor de gevolgen van
legitimiteit. Jongeren vertonen eerder normconform gedrag, hebben geen zorgwekkende punitieve
reflexen en hebben niet de intentie om zelf discussies te beslechten in plaats van beroep te doen op
formele instanties. Enkele de bereidheid tot medewerking vertoont een minder positief resultaat.

Daarna kwamen de verklarende analyses van de determinanten van legitimiteit aan bod. Procedurele
rechtvaardigheid heeft een significant positief netto-effect op de eerste dimensie van legitimiteit,
namelijk de mate waarin jongeren gelijkgestemde waarden hebben met de strafrechtbank. Hieruit
kan afgeleid worden dat jongeren die de rechtbank als procedureel rechtvaardig percipiëren, het
gevoel hebben dat ze dezelfde waarden delen met de rechtbank. Als er gekeken wordt naar de
verplichting om te gehoorzamen, de tweede dimensie van legitimiteit, wordt ook hier een positief
netto-effect vastgesteld. Er kan dus geconcludeerd worden dat de jongeren die ondervraagd werden
de strafrechtbank als legitiem gaan percipiëren wanneer ze vinden dat de strafrechtbank procedureel
rechtvaardig is. Ook de variabele effectiviteit heeft een significant positief netto-effect heeft op de
92

eerste dimensie van legitimiteit. Wat opvalt is dat procedurele rechtvaardigheid echter een sterker
netto-effect heeft op gelijkgestemde waarden dan de gepercipieerde effectiviteit. Wat betreft de
andere dimensie van legitimiteit is de invloed van effectiviteit verwaarloosbaar. Voorzichtigheid is
dus vereist bij het trekken van conclusies over de relatie tussen effectiviteit en legitimiteit.

De verklarende analyses over de invloed van de gepercipieerde legitimiteit en cynisme ten opzichte
van de wet op de bereidheid tot medewerking tonen aan dat de dimensie gelijkgestemde waarden er
een positief netto-effect op heeft. De dimensie verplichting om te gehoorzamen bleek niet te
voldoen aan het vooropgestelde significantieniveau waardoor deze variabel niet kan worden
opgenomen in deze analyse. Er kan dus maar ten dele besloten worden dat een hoge mate van
gepercipieerde legitimiteit leidt tot meer bereidwilligheid om mee te werken met de strafrechtbank.
Wanneer de variabele cynisme ten aanzien van de wet naderbij bekeken wordt, vallen de resultaten
buiten de lijn van de verwachtingen. De verwachting dat jongeren die cynisch staan ten opzichte van
de wet minder bereid zouden zijn om hun medewerking te verlenen aan de strafrechtbank wordt
niet bevestigd in dit onderzoek.

De resultaten met betrekking tot het effect van de variabele cynisme ten aanzien van de wet op het
naleven van de wet, punitieve attitudes en steun voor eigenrichting blijken echter wel te voldoen aan
de verwachtingen. Meer zelfs een cynische houding ten aanzien van de wet blijkt voor deze
variabelen een sterkere voorspeller te zijn dan de gepercipieerde legitimiteit. Jongeren die meer
cynisch staan ten opzichte van de wet rapporteren meer delicten. Anders gezegd zullen jongeren die
meer cynisch staan tegenover de wet diezelfde wet ook vaker overtreden. Zij zullen bovendien meer
kans hebben om punitieve attitudes te ontwikkelen. Ook voor de variabele steun voor eigenrichting
blijkt er een zeer sterk positief netto-effect uit te gaan van de variabele cynisme ten aanzien van de
wet. Jongeren die cynischer staan ten opzichte van de wet zullen dus meer het heft in eigen handen
nemen wanneer ze van mening zijn dat de strafrechtbank faalt in het bestrijden van criminaliteit.

Beperkingen en tekortkomingen van het onderzoek
Zoals bij elk onderzoek sprake is van enkele zwakke plekken, is dit voor het eigen empirisch
onderzoek niet anders. Een onderzoeker mag niet blind zijn voor de eigen tekortkomingen en
zelfkritiek is nodig bij het interpreteren van de resultaten. Vooreerst moet er vermeld worden dat de
steekproef relatief klein is. Het is dan ook onmogelijk om de resultaten te veralgemenen naar grotere
populaties, wat eveneens nooit de bedoeling geweest. Het gaat hier immers om een verkennend
onderzoek zonder de veronderstelling om algemene uitspraken te doen. Ten tweede is het belangrijk
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om op te merken dat dit onderzoek een momentopname is, de survey heeft een cross-sectioneel
karakter. De consequentie hiervan is dat er niet in oorzaak-gevolg relaties kan gedacht worden. Om
uitspraken te doen over causaliteit is longitudinaal onderzoek nodig. Een derde beperking ligt in de
manier waarop de data verzameld werden. Doordat respondenten zelf konden kiezen om deel te
nemen aan het onderzoek was er sprake van zelfselectie. In kwantitatief onderzoek betekent dit een
ernstige beperking wanneer de resultaten veralgemeend dienen te worden naar een grotere
populatie. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat de onderzoekspopulatie geen
representatief staal is van de bevolking. Het gaat enkel om jongvolwassenen die in Gent hoger
onderwijs volgen. Een laatste opmerking kan gemaakt worden rond de theoretische concepten die
werden opgenomen. Het conceptueel model uit dit onderzoek kan nooit een volledige verklaring zijn
waarom mensen normconform gedrag vertonen of bereid zijn om mee te werken met de
strafrechtbank. De factoren uit dit onderzoek hebben eveneens geen exclusief verband met
punitiviteit en steun voor eigenrichting. Heel wat andere factoren kunnen nog een invloed
uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan lage zelfcontrole, anomie en etnocentrisme uit het
literatuuroverzicht. Ten slotte is het belangrijk om te onthouden dat begrippen zoals punitiviteit en
zelfgerapporteerde criminaliteit meer omstandig onderzoek vereisen willen we alle dimensies van de
concepten effectief meten. Binnen het kader van een masterproef is dit echter onmogelijk en
worden slechts noties van een concept bestudeerd.

Toch kan gezegd worden dat deze studie een bescheiden bijdrage heeft geleverd aan het academisch
onderzoek. Veruit de grootste sterkte van dit empirisch onderzoek is het feit dat de procedurele
rechtvaardigheidstheorie getoetst is in een andere context dan het politiemilieu. Uit de literatuur
blijkt dat procedurele rechtvaardigheid nog maar weinig het studieonderwerp geweest is in een
justitiële setting. Via dit onderzoek zal de belangstelling van andere studenten of onderzoekers
misschien gewekt zijn om Justitie meer op de voorgrond te plaatsen. Daarnaast werd het
procedurele rechtvaardigheidsmodel uitgebreid met enkele andere variabelen zoals punitiviteit en
steun voor eigenrichting waardoor een ‘complexer’ verhaal ontstaat.
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Bijlage 1: Introductiebrief

Universiteit Gent
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Gent, 13 februari 2013
Geachte student(e),
In het kader van mijn masterproef wil ik onderzoeken hoe het gesteld is met het vertrouwen van
jongeren in strafrechtbanken. Daarnaast wil ik nagaan wat de invloed is van ervaringen en percepties
van jongeren op het naleven van de wet en de bereidheid om mee te werken met rechtbanken.
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U heeft het recht u ten allen tijde uit het onderzoek terug
te trekken zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. U heeft het recht om uw toestemming
alsnog in te trekken, zelfs nadat u de vragenlijst heeft ingevuld. Alle informatie zal strikt vertrouwelijk
behandeld worden. Het zal niet mogelijk zijn om uit de resultaten een identificatie van de
participanten af te leiden.
Als bedanking voor deelname aan het onderzoek wordt er willekeurig- via een loting - een prijs
uitgedeeld. Wie kans wil maken op een waardebon van Fnac of 2 bioscooptickets heeft de
mogelijkheid om op het einde van de vragenlijst zijn of haar emailadres achter te laten. Ten laatste
tegen 15 mei 2013 zal bekend gemaakt worden wie de prijs heeft gewonnen. De persoon zal via mail
op de hoogte gebracht worden.
Door het invullen van de vragenlijst stemt u in met de inhoud van het bovenstaande document en
stemt u ook in deel te nemen aan het onderzoek.
Bij verdere vragen in verband met het onderzoek, aarzel dan niet om contact met me op te nemen
via Lynn.Dhondt@UGent.be of met de promotor van dit onderzoek Prof. Dr. Lieven Pauwels.
Prof. Dr. Lieven Pauwels
Professor of Criminology - Ghent University- Dept. of Criminal Law and Criminology
Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse / Institute for Urban Security &
Policing Studies
Universiteitstraat 4 - B-9000 Gent
T +32 (0)9 264 68 37 - F +32 (0)9 264 69 88
Lieven.Pauwels@Ugent.be - www.sva.ugent.be

ii

Bijlage 2: Flyer

JOUW MENING TELT!!
Hoe denk jij over Justitie?
Studeer jij aan de hogeschool of universiteit van Gent?
Vul dan de enquête in op onderstaande link en maak
kans op 2 bioscooptickets of een waardebon van Fnac.
Vergeet hiervoor je emailadres niet in te vullen op het
einde van de vragenlijst!
www.thesistools.com/web/?id=321969

Met de enquête wordt onderzocht hoe het gesteld is met
het vertrouwen van jongeren in strafrechtbanken.
Daarnaast wordt gekeken naar ervaringen en percepties
die het naleven van de wet en de bereidheid tot
medewerking met de rechtbanken beïnvloeden. De
enquête zal volledig anoniem verwerkt worden.

Dit onderzoek wordt gepromoot door Prof. Dr. Lieven Pauwels van de
Universiteit Gent. Vragen over het onderzoek? Aarzel niet om contact op te
nemen via Lynn.Dhondt@UGent.be
GELIEVE DEZE FLYER NIET OP DE OPENBARE WEG TE GOOIEN
iii
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Bijlage 4: Likertschalen – factorladingen
Schaal

Effectiviteit
dimensie 1: effectiviteit
van rechters

Effectiviteit
dimensie 2: effectiviteit
van het rechtssysteem

Procedurele
rechtvaardigheid
dimensie 1: kwaliteit
van de procedure

Procedurele
rechtvaardigheid
dimensie 2: gerichtheid
op de burger

Punitieve attitudes
dimensie 1: hardere
bestraffing

Items
Rekening houdend met alle dingen die rechtbanken
verondersteld worden te doen, zou u dan zeggen dat ze
haar werk goed of slecht doet?
Kunt u zeggen hoe vaak u denkt dat rechters fouten
maken waardoor schuldige mensen vrijuit gaan?
Op basis van wat u heeft gehoord of zelf heeft
meegemaakt, hoe succesvol denkt u dat de rechtbank is
in het berechten van misdrijven in België?
Uitspraken van rechters zijn goed overwogen
Rechters doen hun werk goed
Je kunt ervan op aan dat rechters beslissingen nemen die
het beste zijn voor de samenleving
Het Belgische strafrechtssysteem functioneert naar
behoren
Het Belgische rechtssysteem is effectief in de bestrijding
van de misdaad
Het Belgische strafrechtssysteem slaagt er goed in
misdadigers te berechten
Hoe vaak denkt u dat rechtbanken eerlijke, onpartijdige
beslissingen nemen gebaseerd op getuigenissen en
bewijsmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld?
Gebaseerd op wat u heeft gehoord of zelf heeft
meegemaakt, hoe vaak zou u zeggen dat de strafrechter
in het algemeen de mensen in België met respect
behandelt?
Burgers kunnen ervan uitgaan dat hun zaak juist wordt
behandeld in het Belgische strafrechtssysteem
Rechters zijn bevooroordeeld
Het Belgische strafrechtssysteem is rechtvaardig
Rechters gaan rechtvaardig met mensen om
In de rechtbank worden de rechten van burgers
gerespecteerd
De beslissingen en daden van een rechter zijn overmatig
beïnvloed door druk vanuit politieke partijen en politici
De rechtbank is bereid om beslissingen te motiveren
wanneer dit gevraagd wordt
Rechters nemen de tijd om naar mensen te luisteren
De rechtbank betrekt de burger bij zijn beslissingen
Het strafsysteem in België is te mild
Criminelen moeten harder worden aangepakt
De omstandigheden in de gevangenis zijn te luxueus
Gevangenen moeten steeds vervroegd vrijgelaten
kunnen worden als ze 1/3 van hun straf hebben
uitgezeten, ongeacht wat ze gedaan hebben
Jongeren onder de 18 jaar die een misdrijf gepleegd
hebben, moeten opgesloten worden in een
jeugdgevangenis
Jongeren onder de 18 jaar die een misdrijf gepleegd

Factorlading
0,233
0,284

0,202
0,789
0,517
0,712
0,896
0,846

0,540

0,537

0,697
0,581
0,696
0,634
0,378
0,562
0,455
0,943
0,444
0,786
0,870
0,526
0,233

0,299

xxiii

hebben, moeten worden geplaatst in een instelling, waar
begeleiding centraal staat
Mensen die de wet overtreden zouden veel zwaardere
straffen moeten krijgen dan nu gebruikelijk is
Vroegtijdig vrijkomen uit de gevangenis vanwege goed
Punitieve attitudes
gedrag moet worden afgeschaft
dimensie 2: vervroegde Gevangenen moeten steeds in de gevangenis blijven tot
vrijlating
aan het einde van hun straf, ongeacht wat ze gedaan
hebben
Stel dat u buitenshuis bent en u ziet iemand een man
tegen de grond duwen en zijn portefeuille stelen. Hoe
waarschijnlijk is het dan dat u de politie zou bellen?
Stel dat u buitenshuis bent en u ziet iemand een man
Bereidheid tot
tegen de grond duwen en zijn portefeuille stelen. Hoe
medewerking
bereidwillig zou u zijn om de dader te identificeren?
Stel dat u buitenshuis bent en u ziet iemand een man
tegen de grond duwen en zin portefeuille stelen. Hoe
bereidwillig zou u zijn om te getuigen in de rechtbank
tegen de beklaagde?
In hoeverre bent u het eens: de strafrechtbank heeft over
het algemeen hetzelfde gevoel als ik over wat goed en
fout is
Legitimiteit
In hoeverre bent u het eens: de rechter verdedigt
dimensie 1:
waarden die belangrijk zijn voor mensen zoals ik
gelijkgestemde
In hoeverre bent u het eens: rechtbanken beschermen
waarden
doorgaans de belangen van de rijken en machtigen boven
die van gewone mensen
In hoeverre is het uw plicht om achter de besluiten van
de strafrechter te staan, zelfs als u het er niet mee eens
bent?
In hoeverre is het uw plicht om te doen wat de
strafrechter zegt, zelfs als u de redenen niet begrijpt of u
Legitimiteit
het er niet mee eens bent?
dimensie 2: verplichting
In hoeverre is het uw plicht om te doen wat de
om te gehoorzamen
strafrechter zegt, zelfs als u de manier waarop hij u
behandelt niet prettig vindt?
In hoeverre bent u akkoord met de volgende stelling:
iedereen heeft de plicht om achter het uiteindelijke
oordeel van rechtbanken te staan
Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een wagen bestuurd
Naleven van de wet
onder invloed?
dimensie 1:
Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar gereden boven de
zelfgerapporteerde
maximum toegelaten snelheid
verkeersdelicten
Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar uw wagen
geparkeerd op niet toegestane plaatsen
Hoe vaak heeft het afgelopen jaar goedkope voorwerpen
Naleven van de wet
meegenomen zonder ervoor te betalen
dimensie 2:
Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar graffiti gespoten op
zelfgerapporteerde
niet toegestane plaatsen
andere delicten
Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar ingebroken in een
kot

0,250
0,762
0,804

0,889

0,550

0,872

0,746

0,809
0,787

0,364

0,606

0,758

0,703

0,540
0,418
0,752
0,568
0,540
0,858
0,385

xxiv

Steun voor
eigenrichting

Cynisme ten aanzien
van de wet

Persoonlijke moraliteit

Gepercipieerd risico op
sanctie
dimensie 1:
verkeersdelicten

Gepercipieerd risico op
sanctie
dimensie 2:
andere delicten

In welke mate keurt u dit goed: iemand betrapt een
fietsendief en geeft hem een pak slaag
In welke mate keurt u dit goed: een voorbijganger slaat
een vandaal die een auto bekrast
In welke mate keurt u dit goed: winkelpersoneel houdt
met geweld een dief aan
In welke mate keurt u dit goed: iemand betrapt een
inbreker in zijn huis en slaat hem neer
In welke mate keurt u dit goed: moreel juist handelen
betekent soms de wet overtreden
In welke mate keurt u dit goed: zolang je niemand
benadeelt, is het acceptabel om de wet te overtreden
In welke mate keurt u dit goed: soms is het beter om de
wet te negeren en problemen zelf op te lossen
Hoe fout is het om een wagen te besturen onder invloed
Hou fout is het om te rijden boven de maximum
toegelaten snelheid
Hoe fout is het om goedkope voorwerpen mee te nemen
zonder ervoor te betalen
Hoe fout is het om uw wagen te parkeren op niet
toegestane plaatsen
Hoe fout is het om graffiti te spuiten op niet toegestane
plaatsen
Hoe fout is het om in te breken in een kot
Hoe groot is het risico om gevat te worden voor het
besturen van een wagen onder invloed
Hoe groot is het risico om gevat te worden voor het
rijden boven de maximum toegelaten snelheid
Hoe groot is het risico om gevat te worden voor het
parkeren van de wagen op niet toegestane plaatsen
Hoe groot is het risico om gevat te worden voor het
meenemen van goedkope voorwerpen zonder ervoor te
betalen
Hoe groot is het risico om gevat te worden voor het
spuiten van graffiti op niet toegestane plaatsen
Hoe groot is het risico om gevat te worden voor inbraak
in een kot

0,881
0,935
0,752
0,584
0,577
0,778
0,736
0,659
0,525
0,577
0,602
0,601
0,703
0,619
0,701
0,220

0,602
0,837
0,809
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Bijlage 5: Parameters univariate beschrijvende statistiek

Variabele
Procedurele rechtvaardigheid

N
448

Minimum
0

Maximum
53

Gemiddelde
37,9618

Standaardafwijking
5,50975

Distributieve rechtvaardigheid

448

0

7

3,0485

1,20999

Effectiviteit

448

7

42

29,0826

5,26351

Persoonlijke moraliteit

448

0

30

24,7912

3,17978

Gepercipieerd risico op sanctie

448

0

27

17,1074

4,19230

Legitimiteit: gelijkgestemde waarden

448

0

15

9,9816

1,96420

Legitimiteit: verplichting om te gehoorzamen

448

0

14

9,1077

2,19790

Cynisme ten aanzien van de wet

448

0

15

8,6975

2,51613

Bereidheid tot medewerking

448

0

12

9,5315

1,67446

Naleven van de wet (zelfrapportage)

448

0

15

3,0469

2,65799

Punitieve attitudes

448

0

42

28,5580

6,88520

Steun voor eigenrichting

448

0

20

11,3475

3,83640
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Bijlage 6: Correlatiematrix
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Bijlage 7: Tolerance en VIF waarden
Gelijkgestemde waarden

Verplichting om te

Cynisme ten aanzien van

gehoorzamen

de wet

Tolerance

VIF

Tolerance

VIF

Tolerance

VIF

Procedurele rechtvaardigheid

0,608

1,644

0,608

1,644

0,608

1,644

Effectiviteit

0,608

1,644

0,608

1,644

0,608

1,644

Bereidheid tot
medewerking

Naleven van de wet

Naleven van de wet

(zelfrapportage

(zelfrapportga andere

verkeersdelicten)

delicten)

Tolerance

VIF

Tolerance

VIF

Tolerance

VIF

Procedurele rechtvaardigheid

0,495

2,020

0,495

2,020

0,495

2,020

Effectiviteit

0,575

1,739

0,575

1,739

0,575

1,739

Gelijkgestemde waarden

0,606

1,650

0,606

1,650

0,606

1,650

Verplichting om te gehoorzamen

0,759

1,318

0,759

1,318

0,759

1,318

Cynisme t.a.v. de wet

0,965

1,036

0,965

1,036

0,965

1,036

Persoonlijke moraliteit

0,752

1,329

0,752

1,329

0,752

1,329

Risico op sanctie

0,882

1,134

0,882

1,134

0,882

1,134

Punitiviteit

Steun voor eigenrichting

Tolerance

VIF

Tolerance

VIF

Procedurele rechtvaardigheid

0,499

2,005

0,499

2,005

Effectiviteit

0,582

1,719

0,582

1,719

Gelijkgestemde waarden

0,660

1,515

0,660

1,515

Verplichting om te gehoorzamen

0,809

1,236

0,809

1,236

Cynisme t.a.v. de wet

0,968

1,034

0,968

1,034
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