
Legitimiteit
“ A difficult and slippery  

concept” 
Prof. dr. Sofie De Kimpe 



Goed politiewerk, is 
politiewerk die 
legitimiteit 
bewerkstelligd



Back to the roots



Reactie tegen 
afschrikken als  
criminaliteitscontrole

Deterrence theory: centraal afschrikking en angst

De wereld is verdeeld tussen criminelen en gehoorzame burgers

Gaat uit van ‘rational choice theory’

Criminaliteit is een rationele keuze

Angst om ‘gepakt’ moet domineren

Zwaarder straffen is het beste middel om te verhinderen dat 
criminelen feiten plegen

Duur



Mike Hough (2021), Good Policing

Stelling

1. Als de politie vertrouwen kan scheppen, zullen mensen het gezag van de politie als 
legitiem aanvaarden,

2. als mensen legitimiteit schenken aan de politie, zullen ze gehoorzamen aan de wet 
en de eisen van de politie en ook meewerken met de politie!



Tankebe et al.



Tankebe ( 2013, 2014)

Twee dimensies van legitimiteit
• Audience Legitimacy

• The legitimacy of criminal justice services as viewed by those they serve (from
general public to victims and convinced offenders)

• Power-holder self legitimacy
• A belief by power-holders that the authority vested in them is morally rightful

or valid

• Legitimiteit is een dialoog tussen beide



Tankebe ( 
2013, 2014)

4 dimensies van politielegitimiteit
1. Effectiviteit (effectiveness)
2. Legaliteit (lawfullness)
3. Procedurele rechtvaardigheid (procedural

fairness/justice)
4. Distributieve rechtvaardigheid 

(distributive fairness/justice)



Tankebe ( 2013, 2014)
Audience Legitimacy

1. Effectiviteit:
• Criminaliteit bestrijden en openbare orde handhaven
• Wat doet de politie? Veel discussie en debat
• Hoe effectief zijn ze? 

2. Legaliteit
• Bron van politiemacht (bv. corruptie)
• Gebruik van die macht (vb. disproportioneel politiegeweld)
• Verantwoording afleggen over die macht (vb. gebrek aan transparantie)



Tankebe ( 2013, 2014)

3. Procedurele rechtvaardigheid
• Participatie of stem (voice)
• Zorg en bezorgdheid voor het welbevinden van de burger
• Onpartijdigheid
• Respect en waardigheid



Procedurele rechtvaardigheid

3.1 Geef stem aan de burger
• Geef de burger de mogelijkheid om vragen te stellen
• Geef de burger de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen alvorens je een 

beslissing neemt
• Neem de visie van de burger mee in het nemen van je actie/beslissing
• Luister actief en gericht naar de burger, parafraseer en herhaal de burger
• Stel de burger de vraag wat hij of zij ervan vindt en hoe dit zou kunnen opgelost 

worden
• Vraag naar feed-back of suggesties voor verbetering



Procedurele rechtvaardigheid

3.2 Overbrengen van vertrouwelijke motieven
• Leg het doel van het proces uit van bij het begin
• Leg uit waarom je deze  beslissing neemt
• Wees overtuigbaar/bevattelijk en stel je niet intimiderend op
• Luister naar en bediscusieer hun visie
• Mobiliseer geen persoonlijke gevoelend en overtuigingen
• Wees bezorgd en eerlijk in je toon en bevraging van de persoon



Procedurele rechtvaardigheid

3.3 Demonstreer onpartijdigheid
• Wees consistent in de toepassing van regels
• Wees consistent in de doelstelling van jet interventieproces
• Leg uit waarom regels gelden en waarom
• Leg uit hoe beslissingen zijn genomen
• Refereer naar regels en bewijs veeleer dan naar persoonlijke ervaring en visie



Procedurele rechtvaardigheid

3.4 Toon respect
• Toon en taal
• Neem problemen of bezwaren serieus en neem de tijd om te discusiëren
• Maak gebruik van dank u wel en alstublief, introduceer jezelf, spreek iemand bij 

naam aan en heb oogcontact
• Communiceer ook het recht van slachtoffers 
• Focus op de persoon, zijn bezwaren en bezorgdheden en noden
• Geef de juiste informetie op het juiste moment en in toegankelijke taal en format



Tankebe ( 2013, 2014)

4. Distributieve rechtvaardigheid
• Toewijzing van middelen aan bepaalde groepen of individuen (tussen rijk/arm, 

verschillende ethnische groepen, religieuze overtuigingen, enz.) vanuit 
tegenstrijdige belangen

• Rechtvaardigheid van de ‘outcome’ (boetes, pv’s, arrestaties, …)
• Overpolicing en underpolicing



Dichter bij huis: 
Jeroen 
Maesschalck 
(2019) 

Respect voor de wet

Efficiëntie en effectiviteit

Procedurele rechtvaardigheid

Distributieve 
rechtvaardigheid



Goede 
politiezorg

(Jeroen Maesschalck, 2019)

Moedig 
leiderschap

Organisationele 
rechtvaardigheid

Evidenced-based 
politiepraktijken

Training en 
opleiding



Self-legitimacy
Legitimacy of the power-

holders

Voices within



LEGITIMACY OF POWER HOLDERS
Bottoms & Tankebe (2012); Tankebe & Mesko (2015)

SELF-LEGITIMACY OF POWER HOLDERS (ZELF LEGITIMITEIT)

• Niet voldoende dat de wet bevoegdheden toekent aan politie 

• Analyse ook nodig van zelfzekerheid van ‘machthebbers’  en hun morele validiteit van hun eigen aanspraak om macht 
uit te oefenen

• Moral alignment: geen eenrichtingsverkeer – politieambtenaar wil ook overtuigd zijn dat buger zelfde goed/kwaad 
oordeel heeft als zichzelf

• Moreel kompas: moet een gedeeld geloof zijn over goed en kwaad

• Legitimiteit moet gecultiveerd worden (zichzelf overtuigen dat ze macht mogen uitoefenen)

• Sterke of zwakke zelf-legitimiteit kan leiden tot verstoring reflectief handelen in dialogisch proces dat plaats vindt 
tussen burger en politie

• Vb. Lage zelf-legitimiteit kan leiden tot moeilijkheden om burgers te overtuigen dat ze het recht hebben om 
gezag af te dwingen



LEGITIMACY OF POWER HOLDERS
Bottoms & Tankebe (2012); Tankebe & Mesko (2015)

• Zelf-legitimiteit werd bewerkstelligd als de politieambtenaar rechtvaardig werd 
behandeld door zijn oversten (Tankebe, 2007, 2010);

• Gepercipieerde steun vanuit de burgers en identificatie met de politieorganisatie draagt 
bij tot zelf-legitimiteit (Bradford, Quinton; 2014);

• Politieambtenaren die geloven in hun morele autoriteit rapporteren ook een meer 
democratische ingesteldheid en waren meer geneigd aandacht te besteden aan 
procedurele rechtvaardigheid

• Politieambteneraren die cynisme hebben ontwikkeld als autoritaire attitude hadden een 
lage zelf-legitimiteit

Vb. Noppe (minder gebruik van geweld door politiemensen met hoge zelf-legitimiteit)



LEGITIMACY OF POWER HOLDERS
Bottoms & Tankebe (2012); Tankebe & Mesko (2015)

Drie belangrijke facoren van zelf-legitimiteit (Tankebe, 2018):
1. Rechtvaardige behandeling door hiërarchische meerderen (recognition by

peers)
2. Geloof in eigen zelf-legitimiteit 

1. zoeken naar legitimiteit via interactie met de gemeenschap
2. gepercipieerde legitimiteit door de lokale gemeenschap

3. Gepercipieerde effectiviteit van de politieorganisatie in het uitoefenen van 
haar mandaat



De rol van de organisatie

• Organisational justice
• Professionaliteit wordt geoptimaliseerd indien

• Beslissingen van leidinggevenden op een eerlijke manier worden ervaren
• Politiemensen geloven in het belang van hun eigen uitgevoerde arbeid

• Vaak niet het geval…
• “mijn dienst heeft weinig aanzien” (t.a.v. gespecialiseerde diensten)
• “wij zijn niet zeker dat er een auto start, bij speciale diensten rijden ze met 

Q5’s”



Gevolgen


