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Probleemstelling 9

HOOFDSTUK 1
PROBLEEMSTELLING

Politiesuïcide kadert men vanuit het algemeen wetenschappelijk onderzoek bin-

nen de bestaande maatschappelijke en sociale problematiek. Internationale stu-

dies1 tonen aan dat het aantal suïcides bij de politie hoger ligt dan bij de

gemiddelde bevolking. In België vinden we relatief recente gegevens omtrent

suïcide terug voor Vlaanderen, namelijk uit 2004, en voor Brussel, over de pe-

riode 1998-2000. De laatste nationale telling door het Nationaal Instituut voor

de Statistiek (NIS) dateert echter van 1997. We kunnen uit de verschillende stu-

dies afleiden dat de suïcideratio bij de Belgische populatie ongeveer 25 per

100.000 inwoners bedraagt, waarbij die van de mannelijke populatie wellicht 30

overstijgt. De suïcideratio van de Belgische politie vertegenwoordigt in dat op-

zicht bijna het dubbele.

Cijfers in dit gevoelige domein vergelijken, is een onmogelijke zaak gebleken,

enerzijds door de enorme verschillen die er zijn in populaties, hun samenstel-

ling, hun leeftijd, etc. en anderzijds door het gebrek aan volledige kennis van

aantallen. Zelfs de vergelijking met politiediensten uit het buitenland of met an-

dere vergelijkbare beroepen, zoals het leger of de brandweer, bleek om diezelf-

de redenen eerder al een moeilijke opgave2.

We gaan er dan ook van uit dat er geen tegenspraak of onduidelijkheid bestaat

over het al dan niet hoge suïcidecijfer bij de Belgische politie; het jaarlijkse ge-

middelde van 19 suïcides liegt er niet om!

Elke nieuwe politiesuïcide vormt bovendien telkens de aanleiding voor uitge-

breide media-aandacht, waarbij de vaak op halve waarheden gesteunde oorza-

ken, die elke daad opzichtig begeleiden, heel vaak van elk slachtoffer een

martelaar van de politie-institutie maken. Dit gebeurt door een gebrek aan be-

zorgdheid over de eventuele perverse effecten die uit deze bijzondere aandacht

1 VIOLANTI, John M., Police Suicide: Epidemic in Blue, Springfield, Illinois, Charles C.
Thomas Publisher Ltd, 1996, 113 p. en HACKETT, Dell P. & VIOLANTI, John M., Police
Suicide: Tactics for Prevention, Springfield, Illinois, Charles C. Thomas Publisher, 2003,
131 p.

2 Zie o.a. Activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.
Parl. St., Kamer, 2004-2005, nr. 1966/001 en Senaat, 2004-2005, nr. 3-1321/1, p. 260-267.
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10 Suïcide bij de politiediensten

kunnen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld het fenomeen van imitatie. Ook de po-

litieke bezorgdheid en aandacht op basis van een steeds wisselende cumulatie

van cijfers wordt hiermee voortdurend aangewakkerd. Politiesuïcide heeft op

die manier in ons land een kunstmatige status verkregen, die niet alleen steunt

op de louter onvolledige en cijfermatige gegevens, maar die vervolgens ook van

daaruit vertrekt voor de aanpak en tal van noodzakelijke maatregelen, die mis-

schien juist daardoor hun doel missen, omdat het net zoveel betekent als pogen

te helen zonder juiste diagnose.

Bij het voeren van het kwalitatief onderzoek is namelijk duidelijk geworden dat

elke betekenis of synoniem van ‘zwakte’ binnen het politiesysteem3 constant

opbokst tegen een levensgroot scherm van taboe en onbegrip, waardoor het

stilzwijgen van wie en over wie met problemen wordt geconfronteerd, veeleer

schuilgaat onder een dwangmatig juk van negatie, geheimhouding en interne

toedekking dan dat het de aanleiding vormt voor erkenning van het probleem

en begeleiding. Suïcide wordt intern ook niet altijd als dusdanig omschreven en

bovendien wordt het probleem veelal eenzijdig geïnterpreteerd.

Beleidsverantwoordelijken leggen elk van deze ingrijpende gebeurtenissen eer-

der uit aan de hand van externe factoren die het liefst zo ver mogelijk buiten de

dagdagelijkse politierealiteit liggen. Het melden van suïcide duidt dan vooral op

de aanwezigheid van relationele en/of persoonlijke problemen die de persoon

in zijn privé-leven ondervindt, terwijl veel minder kennis uitgewisseld wordt of

aanwezig is over de eventuele problemen op het werk, over de eventuele be-

geleiding die men ervoor al of niet heeft genoten of de eventuele sociale pro-

blemen die eraan voorafgegaan zijn.

Suïcide is bovenal het resultaat van een complex proces dat voortspruit uit een

divers aantal aspecten die zowel van persoonlijke, privé als van werkgerelateer-

de aard zijn. Inzicht over ‘de’ oorzaak die ofwel aan de oorsprong van de pro-

blemen ligt of uiteindelijk de emmer doet overlopen, waardoor de persoon op

een bepaald ogenblik teruggrijpt naar suïcide, valt niet te achterhalen. Suïcide

is nooit een verhaal van geïsoleerde problemen, die zich ofwel binnen de pri-

vésfeer dan wel uitsluitend op het werkvlak situeren. Een antwoord op dit vlak

inwachten om de enige werkgerelateerde oorzaken van suïcide te kennen, zoals

meerdere keren werd gevraagd, is daarom niet relevant. Suïcide zou alleen van-

uit het politiesysteem kunnen verklaard worden wanneer men de ogen zou sluiten

3 Het systeem wordt hier in zijn sociologische betekenis beschouwd vanuit zijn sociale
functie en de relatie die het telkens heeft tot de verschillende sociale eenheden die het
omvat en helpt te verklaren.
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Probleemstelling 11

voor zowel de persoonlijkheid en de psyche van de politieambtenaar als voor

alle sociale, functionele en maatschappelijke aspecten die zowel de politierol

als het volledige functioneren en de verschillende privérollen omsluiten.

Hoewel er constant heel wat vragen rijzen met betrekking tot het fenomeen van

politiesuïcide in ons land, is de hamvraag dan ook niet zozeer wat de oorzaken

van politiesuïcide zijn, maar of er specifieke aspecten, oorzaken of mechanis-

men bestaan binnen de politie die ervoor zorgen dat dit fenomeen binnen het

politiesysteem constant en markant in gegeven blijft en er terzelfder tijd voor

zorgen dat een aantal begeleidende en misschien wel helende maatregelen en

processen niet kunnen doordringen tot preventie of begeleiding of misschien

een maat voor niets blijken.
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HOOFDSTUK 2
ONDERZOEKSMETHODE

1. GEGEVENSINZAMELING

De cijfergegevens worden sinds de jaren negentig door het Vast Comité P inge-

zameld en opgevolgd met als doel trends en evoluties op dat vlak op te volgen

en hierbij eventuele disfuncties op te sporen. Hiertoe wordt een meldingsfiche

na elke suïcide, suïcidepoging of mogelijk vermoeden van suïcide ingewacht,

wat zicht moet geven op een aantal kwantitatieve gegevens betreffende de per-

soon en deze gebeurtenis. Het gaat hier zowel om een aantal persoonsgegevens

als om de plaats, het gebruikte middel, etc. Deze gegevens worden per periode

van drie jaar opgevolgd.

Het huidige kwalitatieve onderzoek betreft alle gekende suïcides die zich bij de

politie hebben voorgedaan in de periode tussen 2001 en 2006. Van alle suïcides,

die in de eerste periode tussen 2001 en 2003 hebben plaatsgegrepen, worden

zo veel mogelijk gegevens verzameld via interview van nabestaanden, familie-

leden, collega-vrienden, collega’s en chefs.

Van beide opvolgingsperiodes, namelijk 2001-2003 en 2004-2006, worden naast

de meldingsfiches eveneens de persoonlijke dossiers geraadpleegd, de officiële

vaststellingen van de suïcides opgevraagd en worden personeelsdata nagegaan.

Bijkomend wordt een aantal gespecialiseerde diensten, zoals de Medische

Dienst en de Dienst Rekrutering en Selectie van de federale politie, personeels-

diensten van een aantal politiezones en de bij hen georganiseerde hulpverle-

nings- en eventueel stressteams, het Centrum voor de Preventie van Suïcide, het

KMI, etc. gevraagd specifieke en gedepersonaliseerde gegevens aan te reiken

omtrent de beschouwde periode. Ten slotte beschikken we over een aantal ge-

schriften, getuigenissen en ervaringen van sleutelpersonen die over de suïcide

van een nauwe collega of een zelf ondernomen poging handelen.
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14 Suïcide bij de politiediensten

2. UITGANGSPUNTEN EN METHODE VAN HET ONDERZOEK

Dit onderzoek houdt een kwalitatief sociologisch onderzoek in dat voorname-

lijk gevoerd wordt vanuit de individuele casestudy. Er wordt aan de basis niet

vertrokken vanuit één bepaalde theoretische hoek, veeleer wordt van bij de ver-

zameling van gegevens rekening gehouden met de verschillende bestaande in-

zichten die uit het wetenschappelijk onderzoek naar suïcide naar voren zijn

gekomen. Daarom wordt het fenomeen van ‘politiesuïcide’ naast de individuele

casestudy ook bekeken vanuit zijn geheel, namelijk vanuit de functie die het

systeem speelt in verhouding tot de sociale eenheden die er deel van uitmaken.

In deel I worden een aantal kwantitatieve gegevens weerhouden die een alge-

meen zicht geven op het fenomeen van politiesuïcide. Hierbij wordt vertrokken

vanuit de totaliteit van de cijfers van beide opvolgingsperiodes 2001-2003 en

2004-2006.

In deel II waarin, naast een aantal meer specifieke kwantitatieve gegevens die

het fenomeen politiesuïcide helpen verduidelijken, ook de resultaten van het

kwalitatief onderzoek besproken worden, wordt daarentegen vertrokken vanuit

eenzelfde politiepopulatie. Elke afwijking wordt in dit geval specifiek aangege-

ven.

De casestudy betreft een staal van 100 suïcides waarin alleen het operationeel

inzetbare personeel van de politie is opgenomen. Dit betekent dat het hier over

de politieambtenaren gaat vanaf de graad van inspecteur en ook de (hulp)agen-

ten van politie worden in dit staal betrokken. De personeelsleden van het ad-

ministratief en logistiek kader alsook de aspiranten werden hierbij niet in

aanmerking genomen.

Daarnaast werden vier suïcides van politieambtenaren eveneens niet in deze case-

study betrokken, enerzijds omdat de gegevens van de persoon totaal niet meer

te achterhalen zijn door een bijzonder groot gebrek aan kennis over de persoon

en zijn politieachtergrond en anderzijds omdat deze suïcide zich nog net op de

valreep van de beschouwde periode voordeed en er op dat moment niet meer

aan het aantal beschouwde cases kon worden geraakt.
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HOOFDSTUK 3
KWANTITATIEVE STUDIE

1. INLEIDING: HET BEGRIP SUÏCIDE

Uit het eerste onderzoek van het Vast Comité P1, dat uit 1998 dateert, blijkt dat

suïcide als terminologie het best de lading dekt van de verschillende betekenis-

sen die aan dit fenomeen worden gegeven. Bovendien schept het meer ruimte

wanneer men het suïcidaal proces wil opsplitsen in deelprocessen, zoals bij-

voorbeeld de gedachte, de intentie, de dreiging, de poging, de daad, etc. De

cruciale vraag die zich hierbij stelt, is waar stopt het ene deelproces, waar over-

lapt het elkaar en waar begint het andere.

Beperkt men zich bij het onderzoek alleen tot de voltrokken daad die effectief

de dood tot gevolg heeft of houdt men ook rekening met hetgeen net niet tot

het onvermijdelijke leidt? Veel hangt af van de aanwezigheid van zowel de ge-

dachte als de intentie om te willen sterven. We spreken over suïcidaliteit wan-

neer iemand denkt aan suïcide of dit althans overweegt. Zowel de

suïcidedreiging, de poging tot suïcide als de suïcide gaan een stap verder omdat

de gedachten of overwegingen zich op dat moment hebben omgezet in gedrag.

Dit houdt in dat men overgaat tot het al of niet stellen van bepaalde handelin-

gen, die al of niet de dood tot gevolg hebben. De intentie om te sterven is hierbij

echter niet altijd duidelijk.

Over de pogingen tot suïcide is al heel veel geschreven. “Er zijn veel redenen

waarom een zelfmoordpoging niet tot het doel (de dood) leidt. Het kan zijn dat

de middelen niet doeltreffend zijn (al of niet met kennis van de betrokkene) of

dat een toeval de dood verhindert (onverwachts intervenieert iemand waarop

niet gerekend wordt)”2. Sommigen aanzien de poging als een noodkreet, ande-

ren omschrijven ze eerder als de ultieme persoonlijke uitdaging en weer ande-

ren als een mislukte suïcide. Het is duidelijk dat de eenvoudige melding van

1 Aanvullend activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de politiedien-
sten, Parl. St., Kamer, 1999-2000, nr. 0827/001 en Senaat, 1999-2000, nr. 2-538/1, p. 51-
55.

2 SPEIJER, N., Het zelfmoordvraagstuk. Samenvattend overzicht van de verschillende
aspecten van de zelfmoord, Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1969, p. 148.
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16 Suïcide bij de politiediensten

een beperkt aantal pogingen tot politiesuïcide per jaar geen duidelijkheid

schept met betrekking tot de terminologie. Suïcidaliteit bij politiemensen die uit-

mondt in verder gedrag en handelingen, met in de achtergrond de wetenschap

dat zij beschikken over een dienstwapen of persoonlijk wapen, kan vanaf het

ogenblik dat zij hierbij een dergelijk agressief en doeltreffend middel aanwen-

den, bezwaarlijk overeenstemmen met de gedachte dat zij alleen maar zouden

zoeken naar aandacht. De suïcidepoging als ultieme uitdaging zou eventueel in

dat geval nog een optie zijn.

Het jaarlijks aantal gemelde pogingen bij de politie is miniem in vergelijking met

wat men algemeen aanneemt als percentage pogingen ten opzichte van de suï-

cides. We kunnen misschien, bij nadere beschouwing van wat wel gemeld

wordt, in sommige gevallen beter spreken over ‘mislukte suïcide’ dan over de

‘poging tot suïcide’. Het is namelijk die keer dat men nog juist op tijd komt om

de dood effectief te verhinderen, wanneer (1) geen duidelijke informatie aan

derden werd gegeven; (2) een specifiek moment wordt gekozen opdat de po-

ging niet verhinderd zou kunnen worden en (3) waarbij teruggegrepen wordt

naar een agressief middel.

Het is die samenhang die minstens in de helft van hetgeen gemeld wordt aan

pogingen naar voren komt. Er vond zowel een urgente tussenkomst van de

hulpdiensten plaats om het slachtoffer te redden van de dood als er officiële

vaststellingen werden verricht door de politie; wat in dit geval zoveel betekent

als dat de eigen organisatie en werkgever van dit crisismoment op de hoogte

gebracht zijn! Het is bedenkelijk dat, zoals we ook verder zullen zien, een po-

litieambtenaar louter om aandacht te zoeken een poging zou ondernemen, we-

tende dat dit in elk geval op die manier de automatische cumulatie van zijn

problemen betekent. Dit speelt niet enkel een enorme rol bij de suïcide zelf,

ook de vastberadenheid waarmee politiemensen veelal doorzetten op het mo-

ment dat ze bij hun intentie door de werkomgeving worden ontdekt, wijst hier-

op.

De vraag of het bij suïcide enerzijds en bij suïcidepogingen anderzijds werkelijk

om twee verschillende populaties gaat3, kan met dit onderzoek niet worden be-

antwoord, diepgaandere informatie betreffende de pogingen is hiertoe minstens

noodzakelijk. Een aantal indicatoren is evenwel richtinggevend.

3 Idem, p. 152.
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2. OVERZICHT VAN DE INCIDENTIE VAN POLITIESUÏCIDE

Tabel 1: Aantal suïcides4

In de periode tussen 1 januari 2001 en 31 december 2006 heeft het Vast

Comité P kennis gekregen van 111 suïcides van personeelsleden werkzaam bij

de Belgische politiediensten. Van die 111 suïcides doen er zich 104 voor met

(hulp)agenten van politie en politieambtenaren, waarvan 99 mannen en

vijf vrouwen. Er gebeuren drie suïcides met aspirant-politieambtenaren en vier

met personeelsleden van het administratief en logistiek personeelskader. Bij de

aspiranten en het administratief personeel gaat het respectievelijk om één en

twee vrouwen. Indien we de suïcidecijfers in deze totale periode beschouwen,

dan wijzen de absolute cijfers op een toename van suïcide bij de politie vanaf

2002.

Echter uit de eerste periode na de politiehervormingen zijn niet alle personeels-

gegevens even duidelijk omtrent de sterfgevallen en zeker niet deze als gevolg

van suïcide. We vermoeden dan ook dat de cijfergegevens, gezien het globale

beeld van suïcide, zeker in deze periode een onderschat beeld van dit feno-

meen weergeven. Daarenboven kan het opnieuw stijgen van de cijfers na een

dalmoment voor een deel verklaard worden door bijkomende suïcides van

drie aspiranten in de jaren 2003 en 2004 en drie van de vier personeelsleden

van het administratief en logistiek kader in 2006, gegevens die ervoor niet sys-

tematisch in de cijfers voorkwamen.

4 Worden niet als politieambtenaar beschouwd: de personen met het Calog-statuut en de
aspiranten.

Jaar Aantal suïcides Man Vrouw Aantal niet-
politieambtenaren4/

vrouwen

2001 14 14 0 0

2002 12 10 2 1/1

2003 22 21 1 1

2004 20 17 3 2/1

2005 21 21 0 0

2006 22 20 2 3/1

Totaal 111 103 8 7/3
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18 Suïcide bij de politiediensten

Ofschoon het jaarlijks terugkerend aantal suïcides bij de politie en vooral het

totaal aantal over de zes jaren confronterend is, vallen uit deze ruwe cijfergege-

vens weinig conclusies te trekken, behalve dan het frappante verschil tussen de

geslachten. Jaarlijks krijgt het Vast Comité P vanaf 2003 ook de melding van een

twaalftal pogingen tot suïcide. De vrouwen zijn hier, net als in de algemene cij-

fers van suïcide, iets meer in vertegenwoordigd.

3. POGING TOT SUÏCIDE OF MISLUKTE SUÏCIDE IN 
DE PERIODE 2001-2005

Tabel 2: Pogingen tot suïcide in de periode 2001-2005

pogingen/geslacht

Man 8 7 11

Vrouw 4 5 2

graad/persoon

Calog 1 1

(hulp)agent 2

inspecteur 10 4 9

hoofdinspecteur 1 2 2

commissaris 1

aangegeven problemen – soms meerdere per case

familiale problemen 11 8 10

persoonlijke problemen 6 5 7

relationele problemen op het werk 1 2 1

problemen op het werk 5 7 5

alcohol/medicijnenproblematiek 3 3 1

middel/poging – zonder gebruik van het dienstwapen

medicijnen + alcohol 6 7 5

polsen oversnijden 2 1 2

verdrinking/springen/vergassing 1 2 2

vuurwapen 0 1 1

in bezit en niet gebruikt 4 3 2

niet in bezit 5 8 8

middel/poging – met gebruik van het dienstwapen

dienstwapen in bezit en gebruikt 3 1 3
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Wanneer we de officiële bronnen in België mogen geloven, dan ligt het cijfer

van het aantal pogingen minimum 10 maal hoger dan het suïcidecijfer zelf. Dit

betekent binnen de politie dat het aantal pogingen jaarlijks minstens 190 zou

bedragen en dat het probleem van suïcidaliteit, pogingen tot suïcide en suïcide

aldus heel nadrukkelijk en constant aanwezig is, wellicht binnen elke politiezo-

ne en politiedienst!

In de jaren 2003 tot 2005 worden ons respectievelijk elk jaar 12, 12 en

13 pogingen gemeld. We kunnen veronderstellen dat het hier amper om een

fractie van de werkelijkheid gaat. Vier keer betreft het een tweede poging van

eenzelfde persoon. Bij één op vier van de gemelde pogingen grijpt de politie-

man of -vrouw terug naar het dienstwapen of een ander vuurwapen. Negen

keer wordt deze bijzonder agressieve manier gebruikt bij een poging tot suïcide,

zeven keer met het eigen dienstwapen en twee keer met een persoonlijk vuur-

wapen. De persoon beschikt bij één van de twee pogingen, volgens wat gemeld

wordt, over zijn dienstwapen en grijpt er in de helft van de gevallen niet naar

terug. Opvallend is wel dat enkel bij uitzondering één van deze personen, ge-

kend van een eerdere poging, daarna terug te vinden is in de gegevens over

suïcide.

Meestal gebeurt een poging, volgens de meldingen, door de inname van een

overdosis medicijnen en veelal in combinatie met overdadig alcoholgebruik. Dit

is in 48% van de pogingen het geval. Bij vijf pogingen zien we politiemensen,

naast het nemen van een overdaad aan medicijnen en alcohol, hun polsen over-

snijden.

plaats/poging

openbaar domein 4 2 3

thuis 8 10 9

bureau 1

aankondiging/poging

verbaal 3 7 2

brief/sms/mail 4 1 7

geen 5 4 4

leeftijdsvork/poging

26 tot 35 jaar 8 9 6

36 tot 45 jaar 2 2 4

46 tot 55 jaar 2 1 3
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Bij de analyse van de suïcidecases zelf blijkt trouwens dat een aantal van deze

betrokken personen eveneens verwondingen aan de polsen vertoont in de pe-

riode die aan de gelukte daad voorafgaat. Bij de laatste vijf pogingen grijpt de

persoon weer naar een meer agressieve manier terug zoals verdrinking, het

springen van grote hoogte of de poging tot vergassing. Samen met het teruggrij-

pen naar een vuurwapen, wijzen die pogingen misschien eerder op hetgeen we

kunnen omschrijven als ‘mislukte suïcide’. Bij al deze pogingen kon de tussen-

komst van derden een noodlottige afloop verijdelen. Er zijn telkens dringende

medische zorgen noodzakelijk en van al die pogingen worden officiële vaststel-

lingen gedaan door een politiedienst.

Bij de gemelde pogingen zijn er gemiddeld meer vrouwen aanwezig dan bij po-

litiesuïcide zelf, namelijk één op drie, fenomeen dat eveneens bevestigd wordt

in het algemeen wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn ook meer vertegenwoor-

digd bij de pogingen waarbij men een minder agressief middel aanwendt.

Daarnaast hebben bijna drie op de vier betrokken politieambtenaren bij deze

pogingen een lagere graad bij de politie. Beide factoren komen in een andere

verhouding naar voren dan wat we zien bij de effectieve daden. Bij het melden

van pogingen zien we, in tegenstelling tot het melden van suïcide, wel de ver-

wijzing naar mogelijke problemen die zich voordoen op het werk. Ongeveer

75% van deze pogingen doet zich thuis voor, de overige 25% op de openbare

weg. Deze pogingen doen zich, in tegenstelling tot suïcide, helemaal niet bin-

nen de werkomgeving voor.

In 65% van de gevallen brengt het slachtoffer, al of niet eenduidig, iemand op

de hoogte van zijn voornemen. Dit gebeurt hetzij verbaal, hetzij via sms of mail.

We zien dit ook bij suïcide, al is het in iets mindere mate. De persoon die op

het laatst nog gecontacteerd wordt, is meestal iemand van binnen de werkom-

geving.

In 35% van de gevallen wordt de persoon gered ondanks zijn stilzwijgen, wat

duidt op het feit dat bij één op drie pogingen de onmiddellijke omgeving op

een of andere manier toch signalen moet hebben opgevangen. Dit signaal komt

meestal op een cruciaal moment vanuit de privé-omgeving terecht bij de onmid-

dellijke werkomgeving, die vervolgens in dit kritieke moment tussenkomt en

vaststelt.

Het opvallendste element bij de pogingen is de leeftijd. Fel in contrast met wat

we bij suïcide vaststellen, vertegenwoordigt de categorie onder de 35 jaar hier

meer dan 70%, waarvan de meeste personen zich rond de kaap van 30 jaar be-
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vinden. Vrouwen behoren zowel bij de pogingen als bij suïcide tot de jongste

leeftijdscategorieën.

4. SUÏCIDECIJFERS SINDS HET BEGIN VAN DE OPVOLGING DOOR 
HET VAST COMITÉ P

Tabel 3: Cijfergegevens over suïcide vanaf 19905,6

5 Vanaf 2001 werd er in de meldingen effectief een onderscheid gemaakt tussen politie-
mensen en personeelsleden die behoren tot het administratief kader. Dit kader breidde
ook vooral na de politiehervormingen van 2001 enorm uit. We gaan ervan uit dat de suï-
cidecijfers tot 2000 enkel politiemensen betreffen omdat dit ook bij het exploratief
onderzoek van 1998 en bij de eerste opvolging 1998-2000 op die manier werd bevraagd.

6 Het aantal politieambtenaren was voor enkele jaren niet exact gekend of bronnen spra-
ken elkaar tegen. In dit geval, zoals in 1997, werd het rekenkundig gemiddelde van het
vorige en het daaropvolgende jaar genomen.

Jaar Aantal suïcides5 Mortaliteitsgraad 
suïcide

Politie-
ambtenaren6

1990 11 34 32 666

1991 8 24 32 889

1992 14 43 32 250

1993 21 62 33 689

1994 16 46 34 712

1995 25 70 35 527

1996 12 33 35 907

1997 20 55 36 163

1998 15 41 36 419

1999 23 64 36 179

2000 16 43 36 933

2001 14 40 35 186

2002 11 (12 – 1) 31 35 764

2003 21 (22 – 1) 57 36 733

2004 18 (20 – 2) 47 38 080

2005 21 (21 – 0) 54 39 108

2006 19 (22 – 3) 48 39 991

Gemiddeld aantal 
suïcides/gemiddelde 

politiepopulatie

19 = ongeveer 49 per 
100 000

+/- 37 000 = 

1/270ste deel van de 
totale populatie

Suiciderapport.book  Page 21  Tuesday, February 12, 2008  7:47 AM



22 Suïcide bij de politiediensten

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van het jaarlijkse aantal

suïcides van politieambtenaren en van de suïcideratio vanaf 1990. Politiesuïcide

fungeert door zijn aard – in het merendeel van de gevallen gebruikt men een

‘gewelddadig middel’ – vlugger binnen de officiële cijfers. De trend van het te-

ruggrijpen naar agressieve middelen zoals we zien bij de pogingen zet zich ook

hier door. De suïcide gepleegd met een vuurwapen, door ophanging of verdrin-

king wordt dan ook telkens door de politiediensten vastgesteld, in tegenstelling

tot het mogelijk binnenskamers houden van een overdadig gebruik van een

overdosis medicijnen en/of alcohol vanuit diezelfde intentie. In het eerste geval

gebeurt de vaststelling zowel door de politie als door een geneesheer. Daardoor

is de kans op ‘dark number’ bij politiesuïcide wellicht kleiner dan algemeen het

geval is, al moet men natuurlijk ook rekening houden met de mogelijke om-

schrijving van suïcide als een ongeval.

In samenhang met een overzicht van de evolutie van de politiepopulatie is het

mogelijk de jaarlijkse suïcideratio te berekenen tussen 1990 en 2006. Die toont

enerzijds geen enkele regelmaat over de verschillende jaren heen, daarentegen

toont die ook niet echt piekmomenten die meerdere opeenvolgende jaren be-

slaan. De piekjaren op zich zijn 1993, 1995, 1997, 1999 en 2003, terwijl de dal-

jaren eerder 1996, 1998 en blijkbaar ook de periode om en rond de

politiehervormingen, namelijk 2000, 2001 en 2002, betreffen. De piekmomenten

verschijnen aldus zowel in het begin als op het einde van de jaren negentig en

evengoed na de eeuwwisseling. Politiesuïcide wordt door de belangengroepen

en in de media nogal vlug in verband gebracht met de hervormingen op de po-

litiewerkvloer. In de 15 jaar van opvolging spreken we van twee fundamentele

hervormingen van de politie: eerst met de demilitarisering van de rijkswacht, la-

ter voortgezet door het installeren van nauwere samenwerkingsstructuren bin-

nen interpolitiezones en daarna, op het einde van de jaren negentig, gevolgd

door de structurele politiehervormingen. De piekjaren in de suïcidecijfers, na-

melijk met 25 en 23 suïcides, zijn respectievelijk 1995 en 1997; in feite jaren die

zich ruim na of voor dergelijke hervormingen situeren. De daljaren met acht en

elf suïcides komen enerzijds voor in 1991 en anderzijds in 1990 en 2002; jaren

die zich kort bij deze structurele veranderingen op het werk situeren. Dit toont

aan dat op basis van cijfergegevens alleen onmogelijk relevante uitspraken kun-

nen worden gedaan over de rol van de werkomgeving op deze complexe pro-

blematiek.

Verschillen in cijfers kunnen in dit geval pas duidelijk worden op het moment

dat ratio’s voor een vergelijkbare populatie naast elkaar liggen. Is de vergelijking
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met andere populaties buiten de Belgische politie al bijna onmogelijk geble-

ken7, de evolutie binnen één en dezelfde politiepopulatie over 15 jaar is even-

goed niet exact aan te geven. Weliswaar kunnen we de toename van het

politiepersoneel vaststellen op 1.22, maar er is veel te weinig zicht op een aantal

andere bepalende parameters, zoals de evolutie van de verhouding man-vrouw

binnen de politie en de verouderings/verjongingsgraad over die 15 jaar. We krij-

gen namelijk na 2000, veel meer dan ervoor, te maken met een grotere af-

vloeiing van pensioengerechtigde politiemensen, deel uitmakend van de

enorme uitbreiding van politiepersoneel uit de jaren 60 en 70. Wanneer we ech-

ter twee gelijklopende periodes aanschouwen, zonder evenwel rekening te

houden met enige parameters, hervormingen of andere veranderingen, dan zien

we dat de mortaliteitsratio ten gevolge van suïcide in de periode 1991-1996 46,3

en in de periode 2001-2006 46,2 per 100.000 bedraagt. Suïcide bij de politie

neemt dus niet toe, maar neemt ook helemaal niet af!

Het is op momenten dat het jaarlijkse aantal suïcides zich ten opzichte van de

vorige jaren enigszins zou kunnen stabiliseren dat we zowel in de jaren negen-

tig als na 2000 piekmomenten zien verschijnen. Dit gebeurt telkens door plotse

breuken in de suïcidecijfers, voorheen ofwel bij de vroegere gemeentepolitie

ten opzichte van de ex-rijkswacht of omgekeerd, ofwel door de aanwezigheid

van suïcide(s) bij de toenmalige gerechtelijke politie bij de parketten. Na de

eeuwwisseling gebeurt dit plots door het verschijnen van suïcides van aspiran-

ten of van personeelsleden van het administratief en logistiek kader. Deze laat-

ste suïcides verschenen trouwens voorheen helemaal niet in de cijfers. Het

totaalbeeld levert in elk geval een gemiddeld suïcidecijfer van 19 per jaar op,

hetzij een ratio van 49 per 100.000 politiemensen per jaar. Gezien over de dal-

en piekmomenten schommelt deze ratio tussen een minimum van 31 suïcides

op 100.000 in 2002 en een maximum van 70 per 100.000 in het jaar 1995.

In verhouding doen er zich dus jaarlijks niet steeds meer suïcides voor, noch

meer actueel dan in de jaren negentig. Het aantal blijkt immers altijd al hoog te

zijn geweest. Dit maakt dat een blijvend gemiddelde van ongeveer 19 suïcides

per jaar op 40.000 politiemensen uitermate hoog is in vergelijking met de Bel-

gische populatie. Alleen beschikken we dan totaal ook niet over een relevante

vergelijkingsbasis die deze vaststelling kan staven.

7 Zie ook punt 17 van het Activiteitenverslag 2006-2007 van het Vast Comité van Toezicht
op de politiediensten, p. 41 e.v.
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HOOFDSTUK 4
TYPISCHE KENMERKEN VAN BELGISCHE 
POLITIESUÏCIDE: EEN KWALITATIEVE 
CASESTUDY EN EEN FENOMEENSTUDIE

1. SUÏCIDE EN POLITIESUÏCIDE: THEORETISCH KADER

“De sociologie stelt dat elk sociologisch probleem een product van de werking van

de maatschappij is, wat impliceert dat vanuit deze maatschappij naar oplossin-

gen moet worden gezocht”1. Menselijke relaties, processen en gedragingen wor-

den door de sociale wetenschappen bekeken vanuit hun onderliggende

structuren en verhoudingen. Centraal in het sociologische onderzoeksveld rond

suïcide staat de fenomenologische aanpak en het werk “Le Suicide” van Emile

Durkheim2, dat één van de uitvoerigste omschrijvingen van suïcide aanreikt. De

verklaring voor suïcide moet volgens die auteur gezocht worden in de kenmer-

ken van de samenleving zelf, namelijk bij de sociale integratie en de sociale re-

gulatie. Zijn benadering vormt als het ware het uitgangspunt voor de verdere

sociologische theorievorming rond suïcide, die zich vervolgens in twee verschil-

lende kampen verdeelt. Aan de ene kant de aanhangers van Durkheim die van-

uit dezelfde aanpak op een aantal andere maatschappelijke aspecten wijzen

zoals verstedelijking, klasse en status en aan de andere kant de anti-Durkhei-

mianen die de gehanteerde methode hekelen en zelf vertrekken vanuit de ana-

lyse van de individuele gevalstudie.

De meer psychologisch gerichte theorieën verklaren aan de basis het individue-

le gedrag hetzij als inherent aan de persoonlijkheid, hetzij als verworven via

leerprocessen. Centraal in de psychologisch georiënteerde verklaringen van suï-

cide staan, naast de psyche en bepaalde ziektebeelden, vooral ook de kenmer-

ken die voortvloeien uit bepaalde persoonlijkheden en gedragingen, zoals

frustratie, ontevredenheid, afhankelijkheid, agressie, etc.

De breuklijn, die zorgt voor een enorme diversiteit in theorievorming rond suï-

cide, die ofwel vertrekt vanuit de sociale kenmerken van het geheel ofwel de

1 NIVELLE, P., Onderzoek naar suïcide bij de Belgische politiediensten, 1999, p. 5.
2 DURKHEIM, E., Le suicide, Paris, PUF, 1ste editie 1897.

Suiciderapport.book  Page 25  Tuesday, February 12, 2008  7:47 AM



26 Suïcide bij de politiediensten

persoonlijkheidskenmerken als basis neemt, zorgt wellicht veel meer voor com-

plementariteit dan voor beperking. Sommige sociologen – aanhangers van de

individuele benadering – leunen zelfs heel nauw aan bij de meer psychologisch

georiënteerde onderzoeken, die dan zelf weer veel dieper ingaan op de studie

van de persoonlijkheid en van bepaalde ziektebeelden. Elk mag dan wel zijn

bijdrage gehad hebben in de verduidelijking van het fenomeen suïcide, geen

enkele theorie kan er een volledige verklaring voor bieden.

Deze diversiteit aan invalshoeken zien we eveneens verschijnen bij het speci-

fieke onderzoek naar politiesuïcide. Centraal vinden we kenmerken eigen aan

de persoonlijkheid en gedragingen zoals stress, frustratie en agressie waarmee

de agent in de uitoefening van zijn beroep worstelt. Een aantal andere onder-

zoekers stelt dan weer meer maatschappelijke aspecten, zoals sociale isolatie en

status binnen het politieonderzoek centraal. Ten slotte leverde John Violanti3

een bijzondere bijdrage. Hij plaatst de politierol centraal. Die rol wordt enerzijds

gevormd door de persoonlijkheid en door leerprocessen, wellicht voor een stuk

eigen aan de politieomgeving, anderzijds steunt hij zich op specifieke maat-

schappelijke kenmerken, zoals het politiek systeem waarbinnen de politie fun-

geert, de scholingsgraad van de leden of de mate van sociale isolatie die uit deze

specifieke functie van politie kan voortvloeien.

Het eerste onderzoek door het Vast Comité P naar het fenomeen van politiesuï-

cide dateert van 1998 en resulteerde in een kwantitatief en beschrijvend over-

zicht van een aantal determinerende factoren in het geval van suïcide. Huidig

onderzoek wordt zowel op een kwantitatieve als op een kwalitatieve manier ge-

voerd vanuit een brede sociologische oriëntatie, rekening houdend met: (1) de

verschillende theoretische concepten die voortvloeien uit het suïcideonderzoek;

(2) de complementariteit van de gebruikte methoden; (3) de aandacht voor het

systeem en ten slotte (4) het bieden van een beschrijvende structuur die het ge-

heel aan kenmerken en eventuele relaties in het kader van politiesuïcide ver-

duidelijkt in hun samenhang en in hun verhouding tot het geheel.

Dit kwalitatief gevoerd onderzoek heeft in elk geval de betrachting een zo vol-

ledig mogelijk beeld te scheppen van alle mogelijke factoren, aspecten en in-

vloeden op en rond het fenomeen van suïcide, bij een specifiek geïdentificeerde

groep binnen de samenleving, namelijk de politie. Hiertoe wordt zowel gezocht

3 VIOLANTI, John M., Police Suicide: Epidemic in Blue, Springfield, Illinois, Charles C.
Thomas Publisher Ltd, 1996.
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naar zinvolle sociale structuren, intermenselijke relaties als naar persoonlijk-

heidskenmerken in functie van het doel van deze studie. In die zin wordt een

eigen model uitgewerkt, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de verschillen-

de theoretische standpunten. Het tracht ze veeleer in hun eigenheid en comple-

mentariteit samen te brengen.

Het model dat zich hier het best toe leent, stelt een vicieuze spiraal voor waarbij

in de achtergrond telkens wordt vertrokken vanuit het systeem, namelijk vanuit

de relatie van de persoon met zijn sociale omgeving en omgekeerd. Het model

houdt verschillende lagen of niveaus in, die zich zowel situeren op micro-, meso-

als op macroniveau.

Hoe breder de spiraal, hoe verder verwijderd van het individuele, hoe feller

maatschappelijk ingebed en des te diffuser de factoren, aspecten en eventuele

invloeden die een rol kunnen spelen, zijn. Hoe nauwer de spiraal aan het uit-

einde van de tunnel, die mogelijk leidt naar suïcide, hoe persoonlijker en kortbij

de relaties en de persoonlijkheid in beeld komen én dus hoe herkenbaarder

sommige aspecten zijn voor de onmiddellijke omgeving.

Dit betekent dat de verschillende aspecten, voortvloeiend uit dit onderzoek, au-

tomatisch een wisselwerking tussen de verschillende niveaus zullen inhouden

omdat ze in de realiteit nooit los van elkaar kunnen worden gezien.

2. MODEL VAN BELGISCHE POLITIESUÏCIDE

We stellen het model voor als een ‘vicieuze spiraal’. Vicieus wordt niet noodza-

kelijk in zijn negatieve cannotatie aangewend, wel staat de wederkerigheid van

dingen centraal: het ene leidt tot het andere, waarbij het andere weer tot het

ene leidt. Een spiraal is een curve die rond een punt draait en steeds verder of

dichter van dat punt nadert. Het begrip ‘vicieuze spiraal’ verduidelijkt dan in die

zin de wederkerigheid van factoren die uiteindelijk in sommige gevallen zorgen

voor een neerwaartse spiraal, die uitmondt in suïcidaliteit of in extremis in suï-

cide.
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Figuur 1: Model Belgische politiesuïcide
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een politiesuïcide: “het is een plotse daad… niemand zag het aankomen… er

waren geen signalen”.

Wanneer we achteraf dieper ingaan op meer gedetailleerde dossiergegevens en

vooral op de persoonlijke beleving van de collega’s of personen uit de privé-

omgeving die heel kortbij staan, dan zijn er achteraf gezien nog weinig van deze

politiesuïcides die men als ‘bruusk’ kan bestempelen. Er heerst blijkbaar een

probleem met betrekking tot het uiten, het opvangen en/of het melden van sig-

nalen! Die signalen duiden in elk geval op het bestaan van een serieuze proble-

matische situatie die de politieambtenaar zodanig aangrijpt dat ze een invloed

heeft op zijn functioneren binnen de politie en daarnaast mogelijk ook het ima-

go van de politie dreigt aan te tasten.

Het grootste obstakel dat we door intensief onderzoek zien verschijnen, is niet

alleen telkens opnieuw dat gebrek aan uiten, opvangen en melden van signa-

len, maar vooral wat de werkvloer hiervoor zelf als oorzaak aangeeft, namelijk

het sanctionerend mechanisme dat elke (vroegtijdige) stap naar interne hulpver-

lening en begeleiding binnen de politie blokkeert. Verschillende aspecten bin-

nen dit onderzoek wijzen in sterke mate op dit obstakel, waardoor we kunnen

veronderstellen dat dit mechanisme een grote rol speelt binnen het geheel van

de sociale problematiek en haar opvang.

In elk geval vinden we de redenen voor dit angstvallig verzwijgen van elke

zwakte binnen het politiemilieu niet enkel terug in de persoonlijkheid van de

politieambtenaar, maar maakt het evengoed deel uit van de specifieke werkom-

geving, de eigen cultuur en het politiesysteem in zijn geheel.

Ongetwijfeld liggen verschillende elementen aan de basis van dit mechanisme,

waarbij het fenomeen van systeemblindheid4 hierin wel eens een grote rol zou

kunnen spelen.

4 Waarmee bedoeld wordt dat men binnen de politieorganisatie veel te weinig aandacht
heeft voor het feit dat bepaalde mechanismen juist door het systeem zelf bestaan én er
ook voortdurend door in stand worden gehouden.
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3.2 Een opvallend fenomeen: in veel gevallen gaat een eerdere 
poging tot of dreiging met suïcide vooraf

Tabel 4: Pogingen tot of dreigingen met bij de 100 beschouwde politiesuïcides

Minstens één op drie van deze suïcides wordt voorafgegaan door een poging

of door een duidelijke dreiging. Deze is veelal gekend in de onmiddellijke om-

geving van de persoon, bij de levenspartner of ouder en een aantal keer is ook

de partner of collega op het werk op de hoogte, zonder dat deze informatie

noodzakelijkerwijze intern gemeld wordt.

In de periode 2001-2003 hebben van de 46 personen die suïcide pleegden, er

13 een eerdere poging ondernomen. De overige vijf pogingen zijn gekend bij

de politieambtenaren die suïcide pleegden in de periode 2004-2006, periode

waarvoor niet systematisch gesprekken of interviews werden gevoerd, waar-

door er wellicht een te beperkt beeld bestaat. Op basis van wat zich echter voor-

doet in de eerste periode, zou men kunnen veronderstellen dat één op

drie suïcides effectief voorafgegaan wordt door een poging! Vermeldenswaar-

dig is dat de kennis over deze pogingen voornamelijk voortvloeit uit de indivi-

duele gevalstudie en nooit het voorwerp van een melding heeft uitgemaakt.

Een poging tot suïcide wordt gezien als een sterk significant risico voor een ge-

slaagde suïcide5. Bovendien moeten ook nog de duidelijk gekende dreigingen

worden geteld, dewelke zich in de aanloop van een aantal andere suïcides uit

dezelfde periode hebben voorgedaan en waarbij zelfs sprake is van ernstige

voorbereidingen, met of zonder wapenvertoon. De dreiging vormt in dit geval

samen met de poging een heel ernstig signaal dat aangeeft dat minstens één op

drie van deze betrokken politieambtenaren wellicht in de nabije toekomst ef-

fectief zal overgaan tot suïcide. Dit betekent concreet dat elk jaar minstens zes

kennis van een 
poging of eerdere 

dreiging tot suïcide

effectief 
gekende 
poging

dreiging 
o.a. met 
wapen

duidelijke 
insinuatie

geen of 
onbekend

te weinig 
informatie

populatie = 
100 suïcides van 
politieambtenaren

18 14 4 30 34

5 ROSSOW, I., ROMELSJÖ, A. & LEIFMAN, H., “Alcohol abuse and suicidal behavior in
young and middle-aged men-differentiating between attempted and completed suicide”,
in Addiction, Volume 94, Number 8, 1 August 1999, Carfax Publishing, p. 1199-1207.
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à zeven van de politiesuïcides voorafgegaan wordt door een poging tot of een

duidelijke dreiging met suïcide die, uit wat blijkt, minstens binnen de privé-om-

geving én misschien ook wel binnen de informele werkomgeving gekend is,

maar waarvan de formele werkomgeving quasi totaal in het ongewisse blijft!

De poging tot of dreiging met suïcide grijpt meestal in de paar maanden tot zelfs

dagen voor de eigenlijke suïcide plaats. Soms doet ze zich eens veel vroeger

voor maar dan is de huidige problematische toestand fel vergelijkbaar met wat

toen werd ervaren. De pogingen gebeuren in dit geval meestal door of in sa-

menhang met een overdosis medicijnen en/of alcohol. Dergelijke kennis blijft

echter meestal binnenshuis. Bij minstens vier van de betrokken personen is er

sprake van duidelijke kwetsuren ter hoogte van beide polsen, wat dan wel weer

binnen de (werk)omgeving zichtbaar moet zijn geweest.

Het dreigen met het dienstwapen gebeurt weliswaar uitsluitend binnen de privé-

sfeer, maar gaat wel een aantal keer gepaard met het afvuren van een kogel in

de muur of de vloer. Dergelijke situaties zijn meestal door de nabije omgeving

goed gekend, doch worden vooral binnen de informele werkomgeving verbor-

gen gehouden en komen pas naar aanleiding van de suïcide naar boven. In min-

stens vijf gevallen gaat de dreiging gepaard met partnergeweld waardoor er

sowieso na oproep van de partner vaststellingen gebeuren door een politie-

dienst. Die formele kennisname betekent telkens de start van een tuchtproce-

dure en eenmaal de start van een procedure tot collocatie.

Het is duidelijk dat wanneer men alleen al meer zicht zou krijgen op de pogin-

gen tot en de dreigingen met suïcide, men in elk geval over een veel betere sig-

naalfunctie zou beschikken; een inherente noodzaak van elk preventiebeleid.

Uitsluitend op dat moment optreden en bovendien op een sanctionerende ma-

nier staat daar volledig haaks op. De oorzaak voor het totaal gebrek aan formele

kennis binnen de politieorganisatie van wat zich met haar leden voordoet en

vooral dat wat onder de noemer van sociale problematiek valt – ook hetgeen

voorafgaat aan dergelijke crisismomenten – lijkt de vinger op de wonde te zijn.

Er doen zich namelijk niet alleen veel politiesuïcides voor, maar blijkbaar zijn

er tal van signaalgevende crisissituaties die zich in de aanloop ervan voordoen

en waar de politieorganisatie om tal van redenen blijkbaar totaal geen zicht op

heeft. Dit gebrek aan kennis belemmert binnen het politiesysteem sowieso elk

adequaat personeelsbeheer, interne zorg inbegrepen!
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3.3 Bijzonder opvallend gedrag van de suïcidale 
politieambtenaar

Tabel 5: Omschrijving van de persoon en zijn gedrag in de maanden voor de

suïcide

Naast de pogingen tot en dreigingen met suïcide, wijzen de vele toespelingen,

de verschillende signalen en vooral het afscheid andermaal op een duidelijke

voorbereiding. Van wat men zich vooral achteraf realiseert, lijken veel signalen

en veranderingen op het ogenblik zelf nietszeggend. Toch stellen sommige col-

lega’s fundamentele veranderingen vast bij de persoon in de periode die de suï-

cide voorafgaat. De voorwaarde hiervoor is evenwel dat men de persoon al

langer kent en nog regelmatig op de werkvloer ziet!

Het gaat in dit geval meestal om signalen van een specifieke groep politieamb-

tenaren, in dit onderzoek aanwezig, die, in tegenstelling tot wat we vaststellen

bij een tweede groep, juist wel op een of andere manier aangeven dat ze zich

niet goed in hun vel voelen. Het gedrag van de eerste politieambtenaar is ook

compleet tegengesteld aan hoe die persoon zich doorgaans gedraagt: “hij leek

de laatste tijd asgrauw, fel nerveus of opvallend stiller, veel minder actief, er niet

meer met het hoofd bij, leek totaal teruggetrokken, gelaten, in zichzelf gekeerd,

totaal geïsoleerd, etc.”, terwijl deze persoon eigenlijk voorheen als ‘de motor’

van de dienst werd omschreven. Dit is een persoon die in zijn normale doen

eerder optimaal functioneert binnen de politieorganisatie, zonder enig pro-

bleem, en die nu blijkbaar binnen zijn omgeving opvalt door een totaal veran-

derde, zelfs tegengestelde houding. Deze evolutie kan zich op relatief korte

termijn voordoen, meestal gaan hier echter verschillende jaren over.

Sommige politieambtenaren van dezelfde groep lijken dan weer in niets nog

remmen te hebben, winden zich voor het minste op en reageren extreem bitsig

omschrijving van 
het gedrag in de 

laatste periode die 
de suïcide 
voorafgaat

impulsief, 
opvliegend,  

soms 
agressief, 

plotse 
woede-

aanvallen

heel stil 
geworden, 

gelaten, 
zichtbaar 
afwezig, 
verward, 

uitgeblust, 
…

zoals 
altijd: 

optimist, 
de motor, 

op het 
voorplan

in elk geval 
uit zicht 

door 
langdurig 

absen-
teïsme of 
mutatie

te weinig 
informatie

populatie = 
100 suïcides van 
politieambtenaren

18 31 16 23 12
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of woedend op elke prikkel. Men ziet ook dat deze collega niet in zijn gewone

doen is: “hij zag er opeens veel minder verzorgd, veel nonchalanter, enorm ge-

demotiveerd en opeens veel minder betrokken uit”. Soms was hij opeens veel

minder aanwezig op de werkvloer. Men merkt op dat het precies leek of de per-

soon de laatste tijd iets afschermde of verzweeg. Men spreekt over “vreemd ge-

drag, een rare afwezige blik, constant piekeren en ‘mentaal afwezig’”.

Meestal beseft de omgeving pas nadien dat de persoon afscheid van hen nam.

Opvallend is echter telkens het contrast van de bekwame, nauwgezette en vast-

beraden politieambtenaar die zodra geconfronteerd met extreme sociale proble-

men en vooral in de aanloop naar deze daad, enkel nog een schim is van de

persoon die hij ervoor was! Het is een vaststelling hoe een dergelijk ‘goed func-

tionerende’ politieambtenaar blijkbaar kan aftakelen tot een fel gelaten en fut-

loos persoon zonder dat het politiesysteem zich daar eigenlijk rekenschap van

geeft of ingrijpt. Zelfs indien dergelijke situaties niet leiden tot deze fatale daad,

wijst dit gebrek aan kennis in elk geval op een tekort in het personeelsbeheer,

minstens al door het hoge absenteïsme dat dit op zijn beurt meebrengt op der-

gelijke momenten en dat, volgens wat blijkt uit de analyses van de medische

doorlichting6, vaak ook het verdere functioneren van de politieambtenaar

enorm hypothekeert.

Een aantal van deze mensen werd echter aangeraden om externe begeleiding

te zoeken of werd zelfs van de hiërarchie uit verplicht om “een paar dagen rust

te nemen of zich extern te laten verzorgen of te begeleiden vooraleer terug te ko-

men werken”. Dit brengt voor deze persoon geen oplossing, wel integendeel.

Op dat moment is de werkomgeving immers, gezien de cumulatie van proble-

men waarmee de persoon kampt en de mogelijke sociale isolatie waarin hij

leeft, nog net het enige houvast dat hij heeft of misschien zelfs de bron van zor-

gen waardoor een voorstel tot verwijdering uit de vertrouwde werkvloer wel-

licht eerder het gevoel van sociale isolatie bij de persoon versterkt dan dat het

een helende factor is.

De vraag stelt zich of het werkmilieu zelf dient in te staan om de sociale pro-

blemen van zijn personeel op te vangen en te begeleiden. Tal van argumenten

ondersteunen in elk geval deze these, vooral omdat politieambtenaren in het

algemeen: (1) een ‘bijzonder’ én ‘vast’ statuut bezitten; (2) een specifieke kennis

en ervaring bezitten die door dergelijke crisismomenten vroegtijdig teniet dreigt

6 De medische gegevens worden met de hulp van dokter Denis geanalyseerd.
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te gaan; (3) deels geïsoleerd functioneren, gezien hun beroep en de verwach-

tingen die ermee gepaard gaan; (4) wellicht enorm onderhevig zijn aan stress

en vooral aan ‘burn-out’, zoals verder uit dit onderzoek blijkt. Bovendien zijn al

die aspecten bij een relatief groot aantal politiemensen helemaal niet zichtbaar

omdat ze ook totaal geen signalen over zich slecht voelen uitzenden. Het is de

tweede groep van politieambtenaren die tot op de dag van de daad zelf op geen

enkel ogenblik laten blijken dat ze problemen hebben of met suïcidaliteit wor-

stelen. Ze zijn meestal heel actieve personen, goedlachs, optimist en ‘motor’ op

de dienst. Achter deze façade schuilt echter zeker zoveel leed.

3.4 Communicatie over de intentie tot suïcide

Tabel 6: Voorbereiding van de suïcide

De voorbereiding van suïcide is niet alleen zichtbaar door signalen, toespelin-

gen of pogingen, maar wordt ook duidelijk in de aanwezigheid van geschriften,

regelingen of andere voorbereidingen die de persoon treft. Uit de analyses blijkt

dat er meestal een voorbereiding is, al is de duur ervan soms uitermate kort of

lijkt de daad voor anderen bijzonder impulsief van aard. Een aantal van deze

politieambtenaren heeft in de dagen of uren voor het plegen van suïcide een

aantal zaken duidelijk geregeld, zoals nog voldoende geld afhalen van de reke-

ning, het regelen van de erfenis, tot de voorbereiding en het specifiek neer-

schrijven van bepaalde wensen betreffende hun begrafenis. Iets meer dan een

vierde schreef een afscheidsbrief. Het gaat hier om het schrijven van één of

meer pagina’s of brieven en niet zozeer om de paar woorden die men nog vlug

op een briefje schrijft en onderaan de trap legt, onder de deur schuift of op een

toegangsdeur vastmaakt net voor men de daad pleegt. Achteraf vindt men poë-

voor-
bereiding – 

planning van 
suïcide
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vooraf of 
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100 suïcides 
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13 29 7 5 4 58
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zie, krantenknipsels of folders die handelen over suïcide, over sterven en over

de dood. Sommigen hebben afscheid genomen door plots nog de geleende

stukken of materiaal terug te bezorgen of door geschenken af te geven, zoals

flessen wijn of uniformstukken, onder het mom “ik zal dit toch niet meer nodig

hebben”.

Minstens 7 personen communiceerden op hun werk duidelijk over hun inten-

ties. Ze gaven een duidelijke boodschap rond de suïcidaliteit of de levensmoe-

heid waarmee ze worstelden. De chef of collega wist echter op dat moment niet

wat ermee te doen. In de privé-omgeving trachtten sommigen eerst nog een ul-

tieme verzoeningspoging met hun partner of gezin, ging men nog eerst winke-

len en geschenken kopen, woonde men nog een laatste keer een feest bij of

ging men uit eten met de kinderen, etc. Vaak bleek ook het huis perfect opge-

ruimd. Weinig van al deze zaken kunnen de omgeving echter specifiek opvallen

indien ze niet gepaard gaan met bepaalde toespelingen of noodkreten van de

persoon, en dan nog! Een aantal liet immers net voor de daad een kort geschrift

na met enkele woorden of krabbels. Ze verwezen ogenschijnlijk naar een be-

zorgdheid, naar iets dat wordt achtergelaten, naar een verdriet of hielden eerder

een verwijt in, maar het voorwerp van dit geschrift bleek vaak enkel één van

de factoren te zijn in de achtergrond van deze drieste daad.

Van veel suïcides beschikken we door het gebrek aan interviews niet over meer

gedetailleerde gegevens betreffende de eventuele communicatie voordien. Een

extra factor is evenwel dat bepaalde politieambtenaren nog eerst hun wapen

ophalen op het werk of speciaal dagen- of wekenlang het moment afwachten

om dit via een list te verkrijgen.

Een aantal politieambtenaren stuurt nog eerst een sms of e-mail of belt met ie-

mand op het werk. Dit is vergelijkbaar met wat gemeld wordt bij de pogingen,

waar we evengoed zien dat ongeveer één op twee personen nog eerst belt, een

sms of e-mail stuurt. We zien daarnaast, net als bij de gemelde pogingen, dat

een aantal nog net op tijd, voor het voltrekken van de daad, ontdekt wordt of

dat men nog net ervoor telefonisch contact kan leggen. Meestal gebeurt dit door

collega’s of door de hiërarchische meerdere. Maar in dit geval gaat de politie-

ambtenaar echter juist op dat moment tijdens dit contact of in het zicht van zijn

collega’s vastberaden over tot de daad met de melding “er is geen weg meer te-

rug!”. Veel van deze suïcides zouden dus met andere woorden evengoed kun-

nen behoren tot wat al of niet gemeld wordt betreffende de mislukte suïcide of

de poging! Eén opvallend verschil is wel dat deze persoon niet meer afstapt van
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zijn intentie op het moment dat het werkmilieu wil tussenkomen of helpen. Het

lijkt in dit geval ook iets meer om de oudere politieambtenaar te gaan.

3.5 Ontevredenheid die uitmondt in een kookpunt net voor de 
suïcide

“Zelfmoord is het product van stress gecombineerd met de moeilijkheid om er ge-

past op te reageren en de dodelijkheid van het suïcidale gedrag. Deze drie facto-

ren zijn noodzakelijk om tot zelfmoord te komen”7. Het gaat om een soort

“kookpunt” dat een persoon op een bepaald moment bereikt, nadat men ervan

overtuigd is dat er geen uitweg meer is voor het geheel aan negatieve aspecten

waarmee men op dat ogenblik wordt geconfronteerd. Dat er in elk geval sprake

is van een spreekwoordelijke druppel of van het bereiken van het kookpunt dat

het startpunt vormt om over te gaan tot een dergelijke daad is ook in dit onder-

zoek aannemelijk. Wel is duidelijk dat, naast de problemen waarmee men wor-

stelt, de recente ontgoocheling of opdoffer en de sterke mate van ontevreden-

heid in diezelfde periode, geuit door de woedeophoping en de plotse

uitbarstingen, de tekenen van frustratie, de klaagzang en insinuaties, er veelal

een specifiek kookpunt wordt bereikt net voor de daad. Dit kookpunt wordt

bereikt in samenhang met een serieuze woordenwisseling, een hevige ruzie of

een onheilspellend bericht. Dat dit zich niet altijd binnen de privé-sfeer voor-

doet, is duidelijk. Daarenboven handelt de aard van de problemen, de mate van

ontevredenheid, de recente ontgoocheling(en) en de inhoud van de ruzie niet

noodzakelijk over hetzelfde, zo blijkt. Er doen zich namelijk terzelfder tijd, in

dezelfde periode, verschillende problemen voor met de persoon, binnen zijn

gezin, binnen zijn familie én ook binnen zijn werkomgeving. Dit kookpunt heeft

echter altijd te maken met een abrupt en definitief einde of afscheid van iets of

iemand waar men zich enorm betrokken mee voelde, hetzij zijn geliefde, echt-

geno(o)t(e) of gezin, hetzij zijn (ideale) functie, werkplek of job of ten slotte zijn

lichaam of gezondheid.

7 “Zelfmoord in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, situatie 1998-2000”, dossiers van het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie, 2003/04, p. 37.
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Tabel 7: Mogelijk kookpunt bij politiesuïcide

Minstens vier politiemensen worden in de uren of dagen voor de daad gecon-

fronteerd met weinig hoopvol nieuws betreffende een blijvende of fatale medi-

sche en/of psychologische toestand, 24 personen staan oog in oog met een

definitieve breuk thuis en minstens vier van hen heeft een hevige ruzie over of

met de kinderen. Daarnaast worden vier politieambtenaren openlijk geconfron-

teerd met het vreemdgaan van hun partner en krijgen drie personen kennis van

de uitzetting uit hun huis via tussenkomst van de notaris of rechtbank. Vijf per-

sonen worden geconfronteerd met het ter plaatse komen van collega’s op klacht

van de partner voor dreigingen en/of slagen en verwondingen, terwijl

één persoon die dag het vonnis of arrest van de rechtbank zal vernemen.

Het is niet duidelijk of er in de 100 gevallen wel altijd van een specifiek kook-

punt kan gesproken worden, maar in elk geval is er net voor de daad een re-

cente ontgoocheling, zoals de (dreigende) breuk binnen het gezin of de

(dreigende) breuk op het werk.

Minstens 16 politieambtenaren werden recentelijk geconfronteerd met de defi-

nitieve beslissing inzake pensioen, ontslag of overplaatsing, minstens twee an-

deren werden de dag ervoor geconfronteerd met een uitspraak over

onbekwaamheid met betrekking tot hun functioneren en één iemand zou die

dag verhoord worden naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek dat tegen

hem was opgestart. Ten slotte zien we dat ongeveer 1/5de diezelfde dag of de

dag erna een gesprek met de hiërarchische meerdere zou hebben omtrent zijn

(slecht) functioneren of opnieuw het werk zou hervatten na een relatief lang-

durige afwezigheid wegens verlof of ziekte.

Zonder inhoudelijk verder in te gaan op het voorwerp van de ruzie of ontgoo-

cheling, kunnen we vaststellen dat minstens 60 op de 100 politieambtenaren in

het mogelijke 
kookpunt

na kennis 
omtrent 

medische 
of psy-
chische 
toestand

ruzie of defi-
nitieve breuk 
met partner, 
gezin, ruzie 
met ouder, 

broer of zus

oproep poli-
tie n.a.v. 
plegen 

geweld in 
privé of uit-
spraak straf

voor of na 
uitspraak 
beslissing, 
afspraak 

i.v.m. werk-
toestand

te weinig 
infor-
matie

populatie = 
100 suïcides 
van politie-
ambtenaren

4 30 + 2 + 3 6 19 36
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de dagen of uren voor de suïcide geconfronteerd worden met een hevige ruzie

op privé-vlak die de definitieve scheiding, al of niet gepaard gaande met verlies

van gezin, huis, bezit, etc., inhoudt en/of geconfronteerd worden met een be-

slissing of ruzie die handelt over het verder functioneren op werkvlak.

Het gaat hierbij om het tenietdoen of net missen van een voorziene promotie,

de overplaatsing naar een andere dienst of om een nakend ontslag of vertrek

uit de politie.

3.6 Bestaan er bijzondere politiepersoonlijkheden?

Tabel 8: Terugkerende kenmerken van de persoon

Algemeen kunnen we stellen dat signalen amper worden of kunnen worden op-

gemerkt binnen de werkomgeving. Eén van de oorzaken hiervoor is wellicht

rechtstreeks verbonden met één van de typische kenmerken van de politiecul-

tuur, namelijk het volledig scheiden van werk en privé door de politieambte-

naar. Een groot aantal van deze politieambtenaren omschrijft men in de

interviews of verklaringen als fel introvert en gesloten. Deze politiemensen zijn

vooral anoniem aanwezig op de werkvloer en functioneren eerder sociaal ge-

isoleerd binnen hun dienst. Sommigen werken heel autonoom en bevinden zich

voor hun werk meestal alleen buiten op straat. Bovendien zenden zij bitter wei-

nig signalen van ontevredenheid, van slecht voelen of van levensmoeheid uit.

Deze politieambtenaar is niet anders in zijn thuisomgeving. Ook daar vertelt hij

weinig over het wel en wee op het werk. Meestal heeft die politieambtenaar

thuis of bij zijn ouders een eigen plek waar hij zich in alle stilte terugtrekt. Zijn

afwezigheid valt voor de nabije omgeving niet vlug op omdat deze persoon so-

wieso een geïsoleerd leven leidt, zowel op privé- als op werkvlak. Of die isola-

tie voortvloeit uit een bestaande persoonlijkheid of het milieu waarin de

omschrijving 
van de 

persoon als 
collega

introvert, 
uitte zich 
niet, was 

altijd al een 
stille mede-

werker

extravert, 
kon zich 

uiten, 
sprak over 
problemen

2 gezich-
ten, extra-
vert doch 
niet wat 
privé en 
persoon 
betreft

2 gezichten, 
doch 

extreem 
uiterste tus-
sen optimist 
en pessimist

te weinig 
informatie

populatie = 
100 suïcides 
van politie-
ambtenaren

34 10 12 16 28
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persoon opgroeit dan wel eerder verworven is door socialisatie binnen het po-

litiesysteem, is nog zeer de vraag.

Een collega die in datzelfde opzicht zeker opvalt, is de politieambtenaar die

nooit afwezig is, altijd optimistisch en goedgeluimd op de werkvloer rondloopt,

zelfs bijzonder op het voorplan staat en enorm actief is. Hij laat op het werk

nooit merken dat hij ontevreden is, maar kampt onzichtbaar voor zijn werkom-

geving met een felle ontevredenheid over de hoge normen en vereisten waar-

aan hij zichzelf en ook zijn omgeving onderwerpt en kampt buiten het zicht van

de werkvloer met een enorme levensmoeheid of met suïcidegedachten. Hij laat

om de een of andere reden nooit zijn ware ik zien! Het is de collega die men

telkens opnieuw in de interviews omschrijft als “de persoon met twee gezichten”:

de politieambtenaar-collega die zich bijzonder goed kan uiten, heel goed in de

groep ligt en zich op het werk als de ‘optimist’ en de motor van de groep op-

werkt. Hij heeft het echter nooit over zichzelf noch over zijn privé en, zo blijkt

achteraf, vaak wordt hij totaal anders gepercipieerd in zijn privé-omgeving,

soms zelfs als pessimist of als negatief ingesteld.

Het toont een fel contrast van gedragingen tussen de privé-omgeving enerzijds

en de werkomgeving anderzijds, wat te vaak aanwezig is binnen deze gegevens

om er niet bij stil te staan. Het wijst in elk geval in de richting van een jarenlange

innerlijke strijd tussen twee personages waarbij er zeker sprake is van een enor-

me gedragsaanpassing in functie van de werkomgeving, in dit geval de politie.

Het is een belangrijke vaststelling naar de persoonlijkheid toe omdat veel van

deze politiemensen ook juist bepaalde gelijkaardige kenmerken vertonen en

voornamelijk op een heel idealistische manier constant en perfectionistisch aan

‘hun ideaal’ trachten te voldoen.

Zij willen blijkbaar zelf de toon en de normen aangeven van het voorbeeld dat

ze stellen, waar vooral zij, maar ook de anderen, moeten aan beantwoorden. Ze

leveren blijkbaar een enorme onzichtbare strijd om aan dat ideaal te blijven vol-

doen. Het zijn vooral deze mensen die een dagboek of gedichtenbundel bijhou-

den, in hun afscheidsbrieven schrijven over bepaalde onbereikbare idealen,

over de levensstrijd die ze voeren of over het onbereikbare doel dat ze nooit

halen. Het is net deze suïcide van een dergelijke, bijzonder actieve collega die

de werkomgeving met de meeste vragen achterlaat.

Er gaan bij die herkenbare kenmerken vragen op naar het bestaan van bepaalde

‘politiepersoonlijkheden’, die mogelijk, zoals we hiervoor al stelden, gevormd

worden aan de hand van socialisatie op de werkvloer of misschien eerder aan-

getrokken worden bij hun aanwerving. Het is in elk geval opmerkelijk dat deze
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groep, hier in een specifieke kern aanwezig binnen dit onderzoek naar suïcide,

zich precies onderscheidt door zijn voorliefde voor actie, het aanvragen van

speciale diensten, het beoefenen van specifieke sporten, de voorliefde voor het

beoefenen van ‘self defense’ en schieten, zelfs in de privé-omgeving, en het vol-

gen van zo veel mogelijk opleidingen, in het bijzonder van geweldsbeheersing

binnen de politieomgeving.

Daarnaast vertonen ze dikwijls gezamenlijke kenmerken zoals perfectionistisch,

actief en meestal tot in de puntjes verzorgd. Op sommige momenten neigt dit

laatste zelfs naar narcisme. Op het werk hebben sommige politieambtenaren

hun idealen nooit kunnen waarmaken.

Soms raken ze bij gebrek aan bekwaamheidsattest of door tekorten in de toela-

tingsproeven niet bij die felbegeerde dienst of functie, nippen ze nooit aan het

verwachte beeld van de ‘echte’ politieman die ze willen zijn of worden ze bin-

nen hun werkomgeving als onbekwaam afgedaan, waardoor dat ideaal lang-

zaam maar zeker aftakelt. Soms is die aftakeling eveneens het gevolg van de

kennisname van een ongeneeslijke ziekte van medische of psychische aard. Of

dit laatste in de realiteit werkelijk een specifieke groep betreft binnen de politie,

kan zonder verder onderzoek niet worden vastgesteld.

In elk geval gaat het hier misschien wel niet toevallig om een groep met een

aantal gelijkaardige kenmerken. Maar die groep wordt bovendien geconfron-

teerd met enorme problemen op verschillende vlakken en wil daar koste wat

het kost op het werkmilieu niets van laten blijken.

Belangrijk is dan ook waarom die absolute scheiding werk – privé zo sterk naar

voren komt bij beide types van politieambtenaren, zowel bij deze politieambte-

naar als bij de fel introverte persoon, en zeker op het moment dat zij zich in een

problematische sociale toestand bevinden. Het is een aspect dat ook wellicht

moet worden doorgetrokken naar de pogingen. In dat geval is het inderdaad

bedenkelijk dat bepaalde pogingen door politiemensen louter moeten afgedaan

worden als een noodroep om aandacht. Samen vormen deze beide groepen im-

mers meer dan 60% van de betrokkenen bij dit onderzoek naar suïcide. Wellicht

vormt dit element één van de puzzelstukjes die bijdragen tot het globale begrip

van deze problematiek binnen het politiesysteem.

3.7 Afhankelijkheid en ontevredenheid

De cultuur ‘sensu stricto’ heeft, zoals in elk beroep, een aanzienlijke invloed op

het gedrag van de politieambtenaar. Indien hij een goede opvoeding en een ge-
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degen opleiding heeft genoten, zal hij de burgers vlugger aanspreken en mak-

kelijker passende oplossingen vinden voor de problemen waarmee hij

geconfronteerd wordt. Niettemin zijn sommige politieambtenaren die een on-

miskenbare intellectuele bagage hebben, gefrustreerd in de uitoefening van hun

beroep omdat ze geen fout of vergetelheid meer verdragen van anderen. Heel

wat politiemensen beklagen zich over de te lakse houding van hun chefs of he-

kelen de gerechtelijke overheden die geen gevolg geven aan hun processen-

verbaal. Anderen, die heimwee hebben naar de vroegere politiestructuur,

spuien ongegronde kritiek op alles en iedereen. Het cynisme dat men aan po-

litiemensen toeschrijft, installeert zich langzaam maar zeker. Uiteindelijk ont-

wikkelen deze politiemensen zo’n groot ontevredenheidsgevoel dat ze

depressief worden.

Niet alleen speelt de persoonlijkheid van de politieambtenaar hierin een rol,

ook de omgeving waarin iemand opgroeit en leeft, bepaalt in sterke mate de

afhankelijkheid en ook de mate van (on)tevredenheid. In dit geval springen een

aantal politiemensen en bijzondere situaties in het oog die binnen de privé-om-

geving een enorme afhankelijkheid en tweestrijd inhouden ten opzichte van de

(veeleisende) werkomgeving en die op termijn steeds meer leiden tot ontevre-

denheid en frustratie. Het zijn onder andere zij die onder permanente – overbe-

zorgde – aandacht (blijven) staan van de ouders of zij die onder een zware en

constante druk leven van hun omgeving, hetzij de ouders, hetzij de partner.

Deze politieambtenaren hebben allen gemeen dat ze fel afhankelijk zijn van

hun privé-omgeving wat hun levenswijze en vooral wat hun loopbaan bij de

politie betreft. De druk om te presteren is soms bijzonder groot en een paar keer

zien we dat er tussenkomsten zijn geweest bij de uitbouw van de carrière of dat

de persoon, volgens zijn collega’s, precies zelfs blij was toen hij niet slaagde

voor zijn bevorderings-examen. Evengoed op het vlak van het presteren van

werkuren, van overuren en vooral bij de aanvragen naar een ‘rustiger’ dienst

qua uren, vaak fel tegen de ambities van de persoon in, blijkt de druk vanwege

de partner soms groot te zijn geweest.

Dergelijke problemen zijn meestal in de nauwe werkomgeving van de persoon

goed gekend vermits ze gepaard gaan met de druk om te promoveren, met con-

stante controles betreffende werktijden en in een aantal gevallen met enorme

bemoeienissen vanwege de privé-omgeving.

De suïcide werd in dit geval ontdekt kort nadat de waakzame omgeving de vast-

stelling deed dat de politieambtenaar die dag niet tijdig was vertrokken, te lang

nableef of niet tijdig was komen opdagen.
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Ten slotte zien we dat de afhankelijkheid en druk soms door de persoon zelf

worden gelegd wanneer er volgens de partner of collega’s een ziekelijke jaloe-

zie bestaat jegens de partner. Deze politieambtenaar is, zichtbaar voor zijn werk-

omgeving, op zijn beurt permanent bezig met controle uit te oefenen op zijn

levenspartner door elk moment van de dag te bellen of elke gelegenheid te baat

te nemen om langs te rijden.

Afhankelijkheid en onvrede zien we binnen dit onderzoek eveneens verschij-

nen door het vasthouden aan bepaalde symbolieken in de periode dat deze per-

soon duidelijk worstelt met suïcidaliteit. Zelfs al heeft de politieambtenaar zich

totaal geïsoleerd binnen zijn privé-omgeving en zijn er nog weinig contacten

met zijn familie of gezin, zijn er toch weinig specifieke analyses nodig om niet

onmiddellijk vast te stellen dat deze persoon wel bepaalde verwachtingen stelt

binnen zijn omgeving en er juist in die periode soms ook toespelingen op

maakt: “zelfs mijn verjaardag is men vergeten, ‘t is bijna x jaren geleden dat,

etc”. Een aantal data en gebeurtenissen zijn dan ook enorm belangrijk voor deze

persoon die zich in een negatieve spiraal bevindt.

Zo is het jaar waarop men een nieuwe leeftijdskaap zal overschrijden of net

heeft overschreden heel belangrijk als aandachtspunt in dit onderzoek.

15 politieambtenaren zouden net de leeftijd van 30 jaar bereiken of hadden

deze net bereikt, 11 politieambtenaren net de 40 jaar, acht politieambtenaren

haalden net of bijna de kaap van 50 jaar en één politieambtenaar werd bijna

60 jaar. Het betekent met andere woorden dat één op drie van deze politieamb-

tenaren suïcide pleegt in de periode rond het overschrijden van een leeftijds-

kaap. Dit zien we eveneens bij de pogingen. Nog specifieker merken we dat

belangrijke data, zoals bijvoorbeeld de eigen verjaardag, de verjaardag van een

naaste die men mist of een herinneringsdag aan een specifieke gebeurtenis in

het leven van de persoon, eveneens een rol spelen.

Mensen die, zoals blijkt, worstelen met verschillende problemen zijn blijkbaar

ook net bijzonder gevoelig voor kleine attenties vanwege hun nabije omgeving;

zeker wanneer het om hun eigen verjaardag gaat. Twintig suïcides deden zich

voor in de dagen of weken voor of net na de eigen verjaardag! Het is opvallend

dat de leeftijd van 50 jaar hierbij in het oog springt en wellicht de naderende

pensioendatum een bepaalde rol speelt. We zien overigens dat een aantal van

hen verplicht wordt met pensioen te gaan.

Naast de eigen verjaardag, zien we soms enkelingen die suïcide plegen op hun

huwelijksverjaardag, de dag van de officiële scheiding van het eerste huwelijk
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of op een bijzondere feestdag. Op of daags voor 25 december plegen

vier personen suïcide en in de eerste week van november plegen er

zeven personen suïcide. Samen met de plaats, die in één van de gevallen net

het kerkhof is, in een ander geval het vroegere huis van de ouders, zijn dit blijk-

baar specifiek gevoelige periodes of data in de aanloop naar suïcide.

Bij een dergelijke daad verwijzen naar een bepaalde symboliek gaat minder sa-

men met politieambtenaren die een geschiedenis van absenteïsme en psycho-

logische problemen kennen. We zien dit precies eerder terugkomen bij de

politieambtenaren die we kunnen omschrijven als bijzonder actief, ambitieus en

vol idealen en die blijkbaar geconfronteerd met bepaalde complexe problemen

deze daad op die manier plannen.

4. GEBREK AAN SOCIALE INTEGRATIE EN SOCIALE REGULATIE BIJ 
DE POLITIEAMBTENAAR

4.1 Inleiding

Net het feit dat bepaalde politiemensen hun werk totaal scheiden van hun privé-

wereld doet ons veronderstellen dat minstens een onderscheiden groep zich

enorm aanpast aan de specifieke werkomgeving van de politie. Ze zetten als het

ware een masker op dat hen moet beschermen tegen alle emotie, maar dat hen

terzelfder tijd ook stilaan isoleert ten opzichte van hun verschillende andere om-

gevingen. Een dergelijke mate van isolatie blijkt heel duidelijk bij een uitgebrei-

de groep van deze betrokken politieambtenaren. In dit geval spelen een aantal

andere elementen de versterkende factor, namelijk het gebrek aan familieban-

den, een onherstelbare breuk in het gezin, een onstabiele leefsituatie, etc.

Het politiesysteem is zich wellicht totaal niet bewust van het bestaan van een

dergelijke mate van isolatie bij zijn leden, nochtans een element dat door menig

onderzoeker als voorname oorzaak van suïcide werd geduid! Desintegratie

werd door onderzoek al vlug in verband gebracht met dit ingrijpende fenomeen

van suïcide en ook in dit onderzoek valt het in bijzondere mate op.

Politiemensen vallen door de aard, de specificiteit en de onregelmatigheid van

het politiewerk gemakkelijk ten prooi aan isolatie van familie, vrienden en van
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de samenleving in het algemeen8. Violanti9 is van oordeel dat de politierol een

emotionele barrière noodzaakt om zich in de uitoefening van de politietaak op

straat te behoeden voor of te beschermen tegen alle emotie, stress en trauma.

Dit onderzoek bevestigt deze stelling niet alleen, het duidt bovendien op het

bestaan van schrijnende toestanden van verdriet, die in elk geval reflecteren op

werkgebied, maar waarvoor het politiesysteem zijn immuniteit laat spreken.

4.2 Gebrek aan familiebanden

Van oudsher vormen relaties met familieleden een belangrijk bindmiddel in

onze samenleving. De familie, maar ook het gezin speelt een belangrijke rol in

de achtergrond van de opvoeding, de overdracht van waarden en in de onvoor-

waardelijkheid van de onderlinge solidariteit. De familieband vormt, ongeacht

de maatschappelijke ontwikkelingen, tot op vandaag een essentieel element in

het sociaal functioneren en het vormen van de sociale identiteit. Het sociale

vangnet wordt, zelfs al doen er zich tijdelijk breuken in voor, gevormd door de

eigen of de zich eigengemaakte familie. Familie is een blijvende band. Wanneer

er zich een definitieve breuk voordoet, dan gaat dit vrijwel steeds gepaard met

hevige emoties en een blijvend gevoel van gemis.

Tabel 9: Familiebanden

Ongeveer 40% van de betrokken politieambtenaren ontbreekt het aan een soli-

de thuisbasis waar ze in geval van nood kunnen op terugvallen. Dit komt ener-

8 HACKETT, Dell P. & VIOLANTI, John M., Police Suicide: Tactics for Prevention, Spring-
field, Illinois, Charles C. Thomas Publisher, 2003, p. 72.

9 VIOLANTI, John M., Police Suicide: Epidemic in Blue, Springfield, Illinois, Charles C.
Thomas Publisher Ltd, 1996.
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8 15 6
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zijds door conflict, waardoor de persoon gedurende jaren geen contact meer

heeft met zijn ouders, maar meestal komt dit door overlijden. Achttien politie-

ambtenaren blijken in de afgelopen drie jaar minstens één ouder te hebben ver-

loren. Dit verdriet is soms in het bijzonder opgevallen door de collega, hetzij

omdat de persoon zelf aangeeft dat hij niet over dit verlies heen kan, hetzij om-

dat er sindsdien een serieuze gedragswijziging bij hem of haar is opgetreden.

Sommige politieambtenaren vindt men al treurend op het kerkhof, twee politie-

ambtenaren plegen net op die plaats suïcide en een aantal berooft zich van het

leven in de eerste week van november. In totaal blijkt een derde van deze po-

litieambtenaren minstens één van de ouders te hebben verloren op het ogenblik

van de suïcide, een aantal betreurt op dat moment hun beider overlijden.

In de periode voor de suïcide hadden acht van de politieambtenaren te maken

met problemen bij hun ouders zelf. Het tekent de persoon in elk geval omdat

dit gepaard gaat met felle ruzies, depressies, soms met geweld en één enkele

keer met een poging tot suïcide van de ouder. Vijf andere politieambtenaren

krijgen de zorg over een mindervalide kind waarbij één het kind zelfs mee-

neemt in de dood.

Eén politieambtenaar krijgt te maken met het overlijden van zijn kind, een aantal

andere met extreme problemen met de kinderen. Dit laatste houdt onder andere

drugsgebruik en het plegen van criminele feiten in. Dit aspect, dat rechtstreeks

in conflict komt met de eigen politierol, vormt in elk geval een serieus dilemma

voor de politieambtenaar die zelf naar professionalisme en integriteit streeft.

4.3 Gebrekkige privé-relaties

Tabel 10: Privé-relaties en de (on)stabiele levenswijze

Bovenstaande tabellen leren dat een groot aantal van de betrokken politieamb-

tenaren niet kan terugvallen op zijn ouders. In veel gevallen blijkt de rol van de

politieambtenaar binnen zijn ouderlijk gezin opvallend die van enig kind en in

veel gevallen die van oudste en/of enige zoon te zijn. Al deze politieambtenaren

ouders – 
kindrelaties

enig kind enige zoon één van de 
kinderen

te weinig 
informatie

populatie = 
100 suïcides 
van politie-
ambtenaren

26 16 37 21

Suiciderapport.book  Page 45  Tuesday, February 12, 2008  7:47 AM



46 Suïcide bij de politiediensten

hebben meestal gemeen dat ze om de een of andere reden amper familieban-

den hebben waarop ze kunnen terugvallen.

Daarnaast hebben minstens drie op vier van de betrokken politiemensen te

kampen met een (nakende) scheiding. Veelal gebeurt dit op initiatief van de

partner, wat achteraf uit de samenloop van omstandigheden blijkt. Duidelijk is

ook dat het niet altijd om een eerste breuk gaat en in meerdere gevallen blijkt

dan van begin af aan iets te schorten aan deze nieuwe relatie. De breuk volgt

vaak kort op recente investeringen of gaat gepaard met een enorm verlies aan

financiële middelen, wat de levensstandaard in de toekomst op zijn beurt enorm

zou hebben beïnvloed. Twaalf politieambtenaren hebben al veel langer een

breuk achter de rug, zijn nooit opnieuw begonnen aan een vaste relatie en leven

sindsdien in totale isolatie.

Tabel 11: Familiale situatie

Partnerrelaties en ook de relaties binnen een gezin zorgen, niettegenstaande de

evoluties in vorm – de afname van huwelijken en de toename van andere sa-

menlevingsvormen – en in aard – van een vooral religieuze en ook economisch

geïnspireerde functie naar een meer emotionele en rationele functie –, nog altijd

voor het houvast en de structuur in het privé-leven. Relaties vergen overleg en

keuzes; anders is het samenleven quasi onmogelijk.

De evolutie in de samenlevingsvormen gaat onder andere gepaard met de ge-

lijkheid van man en vrouw binnen het gezin en een afname van de vroegere

hiërarchische rol die de man als enige ‘kostwinner’ voorheen vervulde binnen

het gezin. Beide partners gaan tegenwoordig uit werken, beiden verdienen een

inkomen en beiden nemen, al of niet samen, deel aan sociale activiteiten. Het

gezin is weliswaar veranderd, het vormt evenwel nog steeds de hoeksteen van

de samenleving.

Bij de analyse van suïcide krijgen we de bevestiging dat veel van deze betrok-

ken politiemensen op het ogenblik dat ze bij de politie komen, vaak een gezin

stichten, meestal door huwelijk. Bij de ex-rijkswachters heeft het huwelijk wel-

breuk partner/
breuk gezin

geen 
scheiding

(dreigende) 
scheiding

al jaren totaal 
geïsoleerd

te weinig 
informatie

populatie = 
100 suïcides 
van politie-
ambtenaren

12 66 12 10
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licht in die tijd een voorname reden, namelijk de gunst om dagelijks zijn werk-

adres (meestal de kazerne) te kunnen verlaten.

Het beroep van politiefunctionaris houdt automatisch en zeker in de beginpe-

riode, veel onregelmatige diensten en werkuren in, waardoor een politieman of

-vrouw sowieso een relatie met partner of gezin moet afstemmen op dit werk-

ritme.

We merken in de persoonlijke dossiers, voornamelijk bij de ex-rijkswachters,

dat veel van hen minstens gedurende zeven à tien jaar en gemiddeld

15 aanvragen deden om korter bij hun woonplaats ingezet te kunnen worden.

Ze bouwen op die manier in de beginjaren een relatie uit op basis van veel on-

regelmatigheid en verre verplaatsingen.

Niettegenstaande er weinig onderzoek bestaat naar echtscheiding bij de politie,

zijn de meeste geïnterviewde personen er wel van overtuigd dat het gemiddelde

aantal echtscheidingen hoger ligt bij politie in vergelijking met de burgerbevol-

king. Ongeveer een derde van het totale aantal betrokken politieambtenaren

bevindt zich, na een eerste en definitieve relatiebreuk en een nieuw gezin te

hebben gesticht, opnieuw in een gelijkaardige situatie als bij een eerdere breuk.

De relatiebreuk doet zich in de meeste gevallen kort voor de suïcide zelf voor

– met een maximum van twee jaar voordien – en komt er bovendien, zo blijkt,

niet vaak op initiatief van de politieambtenaar zelf. In een aantal gevallen doet

deze breuk zich trouwens voor in een relatief korte periode na de verandering

van werkplaats, waarbij de politieambtenaar door het gewijzigde werk- en uur-

regime automatisch na vele jaren een gewijzigde gezinssituatie creëerde en de

dagdagelijkse leefverhoudingen wellicht bruusk doorheen haalde. Daarenbo-

ven wordt het in een aantal gevallen een ware vechtscheiding met een hoge in-

zet aan financiële eisen, alimentatiegelden en bezoekrecht van de kinderen. In

dit geval voelt de betrokken politieambtenaar zich telkens de meest benadeelde

partij in het conflict. Ook hier worstelt de politieambtenaar met een serieus di-

lemma op gebied van politie en integriteit.

4.4 Gebrekkige werkrelaties

Psycholoog B. Anderson stelt op basis van analyse dat: “de politiefunctie op elk

moment en wanneer men dit het minst verwacht, kan resulteren in reële disfunc-

ties omtrent de uitvoering van het werk, kan leiden tot gebroken relaties of tot se-

rieuze gezondheidsproblemen én zelfs kan uitmonden in suïcide”.

Niettegenstaande er bijzondere aandacht wordt besteed aan het feit dat politie-
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ambtenaren, tijdens de uitvoering van hun functie, geregeld geconfronteerd

worden met erg emotioneel kwetsende situaties, blijken de hiërarchische over-

sten de zaken soms te verergeren door een gebrek aan medeleven en hun stroe-

ve omgang met het personeel, terwijl anderzijds de politieambtenaren zelf ook

niet vlug hulp inroepen wanneer ze in nood verkeren, omdat ze er nog te veel

van uitgaan dat de politiecultuur dat helemaal niet toelaat10.

Er moet komaf worden gemaakt met het stereotiepe beeld van de politieman

die op het terrein een hart van steen heeft, als zou hij immuun geworden zijn

door de drama’s die hij in de loop der jaren tijdens de uitoefening van zijn func-

tie heeft gezien of gehoord. De politieambtenaar, wat ook zijn gestel is, komt

rechtstreeks in contact met de realiteit, hij moet zijn angsten overwinnen, niet

alleen naar de buitenwereld toe, maar ook ten aanzien van zijn collega’s en

oversten. Dit vereist een sterk en positief werkmilieu waarin anderen, chefs en

collega’s, hem ervoor behoeden dat hij zich als individu gaat isoleren. Een ab-

solute voorwaarde hierbij is dat mensen die al of niet vrijwillig hun vertrouwde

omgeving verlaten, begeleid worden op de nieuwe werkvloer bij hun integratie

en zeker zij die na een ganse carrière bij de politie op de drempel (moeten)

staan om deze werkvloer te verlaten. Gebeurt dit niet, dan kunnen we eerder

spreken over ‘gebrekkige werkrelaties’, wat de isolatie van een op dat moment

in nood verkerende politieambtenaar nog versterkt!

Tabel 12: Intrinsieke veranderingen op werkvlak

10 ANDERSON, B., « Le travail de police peut vous tuer même si personne ne tire de balles
dans votre direction », colloquium in Washington DC over de Critical Incident Stress
Debriefing, in Calibre Presse Street Survival Newsline, nr. 266, uit het Engels vertaald
door A. CHEVALIER, psycholoog bij het politiekorps van Lausanne, website IPA-Vaud.
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We zien dat minstens de helft van de 100 politieambtenaren in de laatste perio-

de voor hun dood een fundamentele verandering van dienst en veelal van taak

heeft doorgemaakt. Hieruit vloeit veel ontevredenheid voort, zeker wanneer dit

in de aanloop naar het pensioen gebeurt. Men voelt zich volgens de collega’s

uitgerangeerd, totaal nutteloos en vooral genegeerd na jaren van trouwe dienst

bij de politie. Bij een vijfde van deze mensen is er sprake van een totaal verlies

aan autonomie, waardoor de persoon, na jarenlange autonomie in functie en

werk, opeens verplicht wordt opnieuw rekenschap af te leggen over al zijn ac-

tiviteiten. Daarvoor was de politieambtenaar totaal ‘oncontroleerbaar’ voor zijn

hiërarchie.

Veelal wordt deze verandering ingevoerd naar aanleiding van de vaststelling

van een hiërarchisch conflict, het slecht functioneren, naar aanleiding van ach-

terstanden in het werk, alcoholverbruik in dienst en een aantal keer gaat deze

beslissing gepaard met een vernieuwde hiërarchie, bijvoorbeeld als gevolg van

de herstructurering van de dienst. Bij een aantal mensen zorgt het verlies aan

verantwoordelijkheid naar aanleiding van het afschaffen of uitbreiden van hun

dienst en vooral ook de bijkomende verantwoordelijkheid, gepaard gaande met

bevordering in functie of graad, voor veel persoonlijk leed, voor bijkomende

spanningen en voor verhoogde werkdruk. Een aantal betrokken personen voelt

zich echter, door de plotse overdadige aandacht en controles van het werk tij-

dens deze problematische periode en de constante opmerkingen en bijgevolg

de sanctionering, waarmee dit telkens gepaard gaat, het slachtoffer van peste-

rijen. Zonder zich hierover uit te spreken is dit een situatie die, zoals blijkt uit

de geanalyseerde cases waarin dit zich voordeed, in elk geval telkens uitmond-

de in een verplichte overplaatsing, waarbij het heel duidelijk was dat de per-

soon zich niet goed voelde bij deze eenzijdig genomen beslissing, soms na jaren

van probleemloos functioneren11.

In elk geval ontwikkelt de persoon in dergelijke situaties en sowieso bij elke

verplichte overplaatsing – hetzij uit eigen noodzaak, hetzij opgelegd vanuit de

hiërarchie – een enorme stress bij de poging om te voldoen aan de nieuwe ver-

11 Het Vast Comité P heeft kennis van een aantal van deze aangeklaagde situaties, hetzij via
een lopend gerechtelijk onderzoek, hetzij via een (anonieme) klacht of melding. Derge-
lijke situaties bleken eveneens uit de analyse van de persoonlijke dossiers, waarbij één
geval in het bijzonder opviel door de herhaaldelijke opmerkingen die erin opgenomen
werden en de functionering van de persoon op werkgebied, binnen een relatief korte
tijdspanne, enorm in vraag stelden.
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wachtingen. Deze verandering betekent trouwens voor een aantal mensen de

overschakeling van terreinwerk naar bureauwerk, een aanpassing die op haar

beurt voor heel wat ontevredenheid zorgt.

Ten slotte is er minstens voor 13 politieambtenaren de gedwongen keuze tot

pensionering of ontslag. Deze onzekerheid geldt echter voor 32 politieambte-

naren in totaal, waarbij de definitieve uitspraak voor die andere 19 politieamb-

tenaren alleen niet zo expliciet is gesteld als in het eerste geval. In relatie tot

deze gedwongen keuze zit de persoon meestal ook gewrongen met bijkomende

privé-belangen, gezien de financiële onzekerheid en de mindere inkomsten die

dit zal inhouden. Een aantal politieambtenaren heeft immers nog recent ge-

bouwd, enorm geïnvesteerd in duur materiaal of bevindt zich in een financieel

uitzichtloze situatie.

De overplaatsing als mogelijk element van ontevredenheid speelt bij relatief

veel van deze politieambtenaren een rol. Nochtans is het niet altijd zo dat het

om een gedwongen keuze gaat, want zelfs wanneer de persoon op eigen ini-

tiatief verandert van functie, van werkplaats of van dienst, dan blijkt die werk-

verandering niet noodzakelijk voor minder problemen te zorgen. Er stellen zich

enerzijds niet enkel problemen op gebied van de aanpassing op het nieuwe

werk, maar evenzeer op privé-vlak en dit door het verschil in ritme, tijdsindeling

en afstand. Zo stuit bij een aantal mensen, die jarenlang streefden om korter bij

huis te werken om een vlottere combinatie werk en gezin te bekomen, de uit-

eindelijke overplaatsing op problemen wegens het nieuwe levensritme en de

inbreuk op de vertrouwde structuren binnen het gezin.

Collega’s gaan na een zelf bekomen overplaatsing regelmatig langs bij hun vroe-

gere dienst of gaan er nog elke dag trouw hun pauze nemen. De wijziging in

de aard van het werk is soms fundamenteel. Zo wordt een deel van de politie-

mensen volledig uit zijn vertrouwde omgeving gehaald en in een andere dienst

geplaatst. We zien dat de aanpassing aan een nieuwe omgeving, vooral voor zij

die tegen hun pensioen aankijken, helemaal niet vanzelf gaat. Sommigen wor-

den stil en apathisch en nemen totaal niet meer deel aan de sociale interactie

op het werk, sommigen blijven langdurig thuis. De isolatie alsook de drempel

tot reïntegratie binnen het politiesysteem is hiermee een feit.

Vooral wanneer het om een gedwongen keuze gaat, voelt de betrokken politie-

ambtenaar zich bijzonder geviseerd. Hij kan geen vrede nemen met de maatre-

gel die zonder veel uitleg van de ene op de andere dag wordt genomen. Het

resultaat is in dit geval een zwaar ontgoochelde, ontwortelde of ontmoedigde

persoon die volledig van het werkvlak verdwijnt en totaal niet meer functio-
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neert. In een aantal gevallen heeft de persoon nochtans een uiterst actieve en

vruchtbare loopbaan achter de rug. In dit geval voldoen de mensen niet meer

door herhaaldelijk absenteïsme, alcoholisme of zware tekortkomingen op het

werk. Een aantal politieambtenaren heeft het ziektecontingent overschreden en

wordt daardoor verplicht in een komende tijd uit het politieberoep te stappen

en twee personen krijgen niet opnieuw de goedkeuring om hun speciale func-

tie, die ze langdurig hebben uitgeoefend, verder uit te voeren. Dit heeft auto-

matisch een overplaatsing, verlies van inkomen en ook van contact met de

vertrouwde werkomgeving tot gevolg.

We merken maar in weinig van de gevallen dat er geen elementen van ‘onte-

vredenheid’ op het werk zijn, zoals een gebrek of een te lang uitstel van pro-

motie, een weigering van dienst, een mutatie of een specifieke erkenning. Los

hiervan staan de politiemensen die gezien hun medische en/of mentale toe-

stand in de toekomst niet langer hun dienst zoals voorheen kunnen vervullen

en zij die precies ‘op de dool’ zijn en verschillende aanvragen indienen en ef-

fectief ook regelmatig veranderen van dienst of werkplaats.

De betrokkenheid van de persoon tot zijn werkmilieu is in veel van de cases

duidelijk. Een aantal betrokkenen neemt voordien nog al zijn vakantieverlof op

of blijft maximaal in ziekteverlof vooraleer die dag waarop men het werk moet

hervatten of op functioneringsgesprek moet gaan, suïcide te plegen. De drem-

pel tot werkhervatting blijkt in veel gevallen bijzonder groot na een langdurige

periode van afwezigheid. Dit betekent dat deze mensen duidelijk moeite heb-

ben gehad met het langdurig afwezig zijn uit hun werkmilieu, waardoor een to-

tale isolatie ten opzichte van het werk zich heeft voltrokken. In een aantal cases

zien we langdurige afwezigheden gepaard gaan met zware depressies en/of met

de (gedwongen) opname in een instelling.

Sowieso is de kloof met het werk nadien groot. Depressie gaat gepaard met een

gevoel van isolement, waardoor de persoon nog meer het gevoel heeft dat hij

te veel is. Ondanks de objectieve realiteit, is het gevoel van nutteloosheid,

kwetsbaarheid, onveiligheid, vrees, wanhoop en onmacht dat het slachtoffer er-

vaart reëel12.

12 CUMMINGS, J.P., « Le stress et le suicide des policiers », in La Gazette de la gendarmerie
royale canadienne, vol 59, nr. 5, 1997.
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4.5 Gebrekkige relaties in de samenleving

Tabel 13: Politieambtenaren op de ‘dool’

Het is frappant in de gegevens vast te stellen dat ongeveer een vijfde van de

politieambtenaren langdurig op de ‘dool’ is. Op gebied van relaties is er een ui-

termate onstabiel gegeven aan vaste relaties, breuken en een opvolging van ver-

schillende adressen in een relatief korte periode. Vaak gaat deze trend ook hand

in hand met een zoektocht naar verandering op het werkvlak. Deze persoon

lijkt precies nergens tevreden. Op het werk dient deze persoon talrijke aanvra-

gen in met het oog op verandering van functie en van standplaats, soms gevolgd

door het opnieuw intrekken van die aanvraag of gevolgd door een weigering

vanwege de hiërarchie. Die aanvragen houden vooral ook specifieke diensten

of functies in. In dit geval zien we een totaal ontwortelde persoon die in de sa-

menleving totaal gedesintegreerd is. Hij neemt niet meer actief deel aan het po-

litieke, economische, sociale en culturele leven. Dit geldt echter evenzeer voor

het overgrote deel dat een breuk in zijn gezin doormaakt. Die breuk wordt, zo-

als we zien in dit onderzoek, niet vaak geïnitieerd vanuit de kant van deze po-

litieambtenaar en betekent dus veelal automatisch het vertrek uit het

vertrouwde huis en buurt en het afscheid nemen van de samenleving waarbin-

nen men geïntegreerd was.

onstandvastige 
situaties

op de dool m.b.t. 
relaties

op de dool m.b.t. 
woonplaatsen en 

adressen

op de dool m.b.t. 
werk en functies

populatie = 
100 suïcides 
van politie-
ambtenaren

minimum 20 minimum 18 minimum 24
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5. DE POLITIEAMBTENAAR VERVULT VERSCHILLENDE ROLLEN

5.1 Inleiding

Volgens Violanti13 noodzaakt het toetreden tot de politie een bruuske verande-

ring van ‘burger’ naar ‘politieambtenaar’. Dit houdt een totaal verschillende rol

in met enorme consequenties naar de rollen die de politieambtenaar vervolgens

ook in zijn privé-omgeving dient te vervullen. Rollen worden aangeleerd door

socialisatie (het leerproces) en internalisatie (het uiteindelijk handelen zoals ver-

wacht) binnen een geïdentificeerde omgeving waar men gedurende een relatief

lange periode deel van uitmaakt.

Het zijn als het ware constructies die opgebouwd worden aan de hand van ver-

wachte houdingen en gedragingen en die bijgestuurd worden middels sanctio-

nering. Vaak wordt de politierol besproken in samenhang met het typische van

de politiecultuur. Politiemensen in België blijven, zoals we verder zullen zien,

vaak hun volledige actieve loopbaan bij de politie. Die loopbaan behelst voor

de politieambtenaren, betrokken bij dit onderzoek, veelal minstens 13 jaar en

zelfs vaak 23 à 30 jaar dienst op het ogenblik van de suïcide.

De politieambtenaar vervult enerzijds de rol van zoon, partner, ouder, buur, etc.

binnen zijn privé-omgeving, anderzijds vervult hij binnen het politiesysteem de

politierol. Die laatste rol steunt op een aantal formeel en informeel opgelegde

normen en verwachtingen waaraan elke politieambtenaar moet voldoen. Die

bijzondere voorwaarden die het politiesysteem aan zijn leden oplegt via in-

gangsvereisten, opleiding, professionalisme, integriteitsvereisten en door speci-

fieke criteria zoals beschikbaarheid, onregelmatigheid en stressbestendigheid,

eigen aan het politieberoep, maken de politierol dwingend en overheersend ten

opzichte van de andere rollen. Dit legt niet enkel een beperking op in tijdsbe-

steding en engagement, maar in elk geval heeft deze beperking ook een invloed

op de aard van de relaties. Het maakt onder andere dat politieambtenaren be-

paalde activiteiten en handelingen niet kunnen stellen omdat ze de hoedanig-

heid van politieambtenaar bezitten.

13 VIOLANTI, John M., Police Suicide: Epidemic in Blue, Springfield, Illinois, Charles C.
Thomas Publisher Ltd, 1996.
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5.2 Rol binnen het gezin en in de buurt

Wat in het relaas van veel van de bevraagde collega’s en ook binnen de andere

gegevens opvalt, is de tegenstelling tussen de politieambtenaren die een enorm

gevarieerd en druk verenigingsleven hebben en zij die zich voor de buitenwe-

reld het liefst afsluiten. In dit onderzoek naar suïcide merken we enerzijds de

politieambtenaar op die heel actief, enorm betrokken en geïntegreerd leeft in

zijn woonomgeving. Hij of zij is lid van diverse verenigingen, doet aan sport, is

lid van de schietclub, organiseert mee feesten en neemt vaak ook verantwoor-

delijkheidstaken in die verenigingen op zich.

Ofschoon de politieambtenaar uit deze groep soms op het eerste gezicht goed

geïntegreerd lijkt en er bovendien een druk sociaal leven op nahoudt, zien we

dat: (1) de relatie met het werk nooit veraf is en (2) veel (club)activiteiten ook

meestal individueel en zonder voorafgaande afspraken kunnen beoefend wor-

den. Anderzijds vinden we in dit onderzoek de politieambtenaar terug in de rol

van ‘anoniem aanwezige’ huisman, tuinman, knutselaar of verzamelaar. Die po-

litieambtenaar vinden we meestal in zijn vrije tijd terug op zijn ‘isolatieplaatsje’,

namelijk de zolder waar hij bijvoorbeeld wapens verzamelt, in zijn tuin, tuinhuis

of serre of in zijn schuur waar hij bricoleert of knutselt.

We zien beide politieambtenaren, zij die eerder een druk sociaal leven leiden

en zij die zich liefst thuis in beperkte kring ophouden, de combinatie maken

met de hoge vereisten van het politiewerk. Allebei moeten ze zich schikken

naar dienstnoodwendigheden, onregelmatige diensten en eventuele beurtrollen

in permanentie. De werkoverlast vormt eveneens een niet-verwaarloosbaar ele-

ment. Werkoverlast verplicht het individu om afstand te nemen van zijn naasten

om zich bijna uitsluitend aan zijn beroepsactiviteiten te wijden. Op hun beurt

voelen de naaste familieleden en vrienden zich verwaarloosd, betwisten die ma-

nier van leven en keren de persoon geleidelijk aan de rug toe. Elk gezinsleven

dat zo wordt verstoord, brengt gevolgen mee die rampzalig kunnen zijn: veel

ruzies, zelfs een scheiding of echtscheiding. Sociaal isolement wordt dan het lot

van de ‘work addict’. Dat isolement – dat gebrek aan morele steun eigenlijk –

leidt ertoe dat de overbelaste politieambtenaar op een andere manier verstrooi-

ing gaat zoeken en vaak probeert te vluchten in alcohol en/of drugs. Mensen

zullen dan ondankbaar zijn tegenover hem en geen interesse tonen voor zijn

werk vanwege zijn gedrag. Het is deze isolatie die de politieambtenaar even-

eens doet veranderen in zijn rol van partner, ouder, buurtbewoner, etc.
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De rol van deze politieambtenaar, betrokken bij het onderzoek suïcide, houdt

met andere woorden buiten de politierol een fel ‘geïsoleerde’ rol in, die wellicht

in beide gevallen combineerbaar is met de politierol, maar die maar weinig ven-

tilatie van stress en werkdruk toelaat. We zien daarenboven dat de rol die deze

politieambtenaar speelt binnen zijn privé-omgeving sowieso al beperkt is door

een gebrek aan familiebanden en in elk geval door een recente breuk binnen

het gezin. Deze breuk zorgt vaak voor een totaal vernieuwde vaderrol waardoor

opeens aan een stuk van de politierol moet worden ingeboet qua tijdsbesteding,

betrokkenheid en vaak ook qua taakinhoud.

Het springt in het oog dat meer dan 90% van deze politieambtenaren een re-

cente relatiebreuk achter de rug heeft en ook geconfronteerd wordt met een

vernieuwde combinatie van hun beroep als politiefunctionaris met een gedwon-

gen nieuwe gezinsformule, al of niet in combinatie met het bezoekrecht of met

co-ouderschap en al of niet met fundamentele financiële wijzigingen.

Wanneer we daarnaast zien dat de gemiddelde politieambtenaar binnen dit on-

derzoek een actieve, onregelmatige functie bij de politie uitoefent op dat mo-

ment, dan kan het niet anders dan dat de nieuwe gezinsformule automatisch

consequenties heeft voor de rest van de privé-rollen, wat op dat vlak misschien

niet afwijkt van een willekeurige persoon niet-politieambtenaar, maar in elk ge-

val wel een verstrekkende invloed heeft op de bestendiging van de politierol!

5.3 Politieambtenaar voor eens en altijd: de politierol

Het politiegedrag wordt binnen het systeem zowel geschapen als gestuurd door

verschillende op elkaar inspelende eenheden, zoals de overheid, de wetgeving,

de hiërarchie, de media, specifieke belangengroepen14, etc. Op dit niveau zorgt

wellicht een typisch Belgische politiecultuur voor een specifieke achtergrond

van de beschouwde politierol. Politiecultuur speelt immers niet alleen een grote

rol in het definiëren van sterkte en zwakte, maar vooral in het scheppen van

rolverwachtingen15. Deze rolverwachtingen worden als het ware normatief voor

elke politieambtenaar via het proces van internalisatie, waarbij van elk lid van

de politieorganisatie verwacht wordt dat hij of zij, in contact met het publiek en

in alle omstandigheden, de zelfbewust handelende politieambtenaar is die voor-

al ook zijn emoties beheerst.

14 VIOLANTI, John M., o.c., p. 68.
15 ELLISON, K.W., Stress and the Police Officer, Springfield, Illinois, Charles C. Thomas

Publisher Ltd, 2nd edition, 2004, p. 68.
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Het is deze politierol die we relatief vaak in de politieliteratuur terugvinden. Tel-

kens weer wordt hierbij de vraag gesteld of politiemensen een bepaalde per-

soonlijkheid en sociale achtergrond bezitten die predominerend is voor

diegenen die zich aangetrokken voelen tot de politierol en/of eerder het proces

van socialisatie en internalisatie, eens bij de politie, een overheersend accent

blijkt te hebben op die rol. In die zin zouden we kunnen veronderstellen dat

vooral in het tweede geval bepaalde politieambtenaren achteraf gezien mis-

schien niet voldoen aan de politierol, hetzij omdat de omgeving dit zo ervaart,

hetzij omdat men zelf beseft dat men zich niet goed voelt bij de politierol. Dan

zijn er 2 mogelijkheden: het ontslag of de aanpassing. Het systeem kan ingeval

de persoon niet voldoet, dit bekomen of in de hand werken door middel van

zijn sanctioneringsmechanisme, het individu echter kan dit enkel door ontslag

te nemen of te trachten zich aan te passen. Onder andere het ontslag en ook

het verloop van het politiepersoneel zijn belangrijke indicatoren die meer zicht

kunnen geven op de mate van (on)tevredenheid, de mate van bestendiging van

de politierol (onder andere door het verloop van het personeel), de mate van

wijziging en vernieuwing (veroudering – verjonging van de politiepopulatie) en

van het globale beheer van kennis en kunde.

Door daarnaast een aantal kenmerken van de betrokken Belgische politierol te

bestuderen, kunnen eventuele breuklijnen worden gevonden die het fenomeen

van politiesuïcide, in ons land in elk geval, beter helpen situeren. Voorbeelden

hiervan zijn de aard (de politiefunctie) en de duurzaamheid (de leeftijd en an-

ciënniteit) van de politierol.

Tabel 14: Totale aantal politieambtenaren

Bijna driekwart van de politiemensen bevindt zich in een lokale politiezone, de

rest behoort tot de federale politie. Op zes jaar tijd verhoogde de geïntegreerde

politie haar effectieven met ongeveer 14%, het merendeel hiervan binnen de lo-

kale politiezones. Sinds de politiehervormingen neemt de politie elk jaar in to-

taal met een gemiddelde van 800 politieambtenaren toe en bereikte ondertussen

in 2006 bijna de kaap van 40.000 leden. Ondanks de enorme verhoging van po-

litiepersoneel sinds 1993 – de effectieven verhoogden bijna met 1/5de – nam het

Politiepersoneel 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totaal federale politie 9296 9439 9577 9793 10 004 10 577

Totaal lokale politie 25 890 26 325 27 156 28 287 29 104 29 414

Totaal politiediensten 35 186 35 764 36 733 38 080 39 108 39 991
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jaarlijkse suïcidecijfer gelukkig niet in diezelfde mate toe. Het nam echter ook

niet af!

Tabel 15: Verloop van het politiepersoneel

Het jaarlijkse verloop van politiepersoneel in België schommelt tussen 1,6 en

2%. Een meerderheid van politieambtenaren die de politieorganisatie verliet

sinds de politiehervormingen, deed dit meestal als gevolg van pensionering,

hetzij omdat men de maximale leeftijdsgrens bereikt, hetzij op vrijwillige vraag

vanaf het ogenblik men de minimale pensioendatum haalt16. Dit betekent dat

het grootste deel van de politieambtenaren die de politie verlaat, de minimale

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Reden van verloop 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Limiet pensioenleeftijd 334 386 109 70 65 68

Pensioen op aanvraag 31 171 386 385 392 505

Automatisch of pensioen 
op vraag

365 557 495 455 457 573

Verplicht pensioen, o.a. 
door fysieke 
ongeschiktheid

46 31 100 84 95 119

Verplicht ontslag, o.a door 
tucht

29 56 46 34 23 9

Verplicht vertrek 75 87 146 118 118 128

Overlijden 44 62 67 61 64 50

Door ongeval in, door of 
buiten de dienst

5 9 18 12 9 10

Suïcide 14 12 22 20 21 22

Overlijden 63 83 107 93 94 82

Definitief ontslag op 
aanvraag

65 56 34 31 14 18

Ontslag op aanvraag 65 56 34 31 14 18

Globaal verloop 568 783 782 697 683 801

16 Naar aanleiding van de politiehervormingen en de inschaling van de verschillende poli-
tiemensen uit de 3 voormalige korpsen gelden momenteel nog altijd verschillende leeftij-
den waarop men met pensioen kan gaan. Voor veel ex-rijkswachters is dit bijvoorbeeld
56 jaar. In principe geldt de regel dat men op 58 jaar met pensioen kan gaan maar de
mogelijkheid krijgt te blijven tot 65 jaar.
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Gemiddeld drie op 1.000 politieambtenaren worden daarentegen op niet-pen-

sioengerechtigde leeftijd verplicht om te vertrekken. Aan de basis van dit ge-

dwongen vertrek ligt de overtreding van een norm, namelijk tucht, de

vaststelling van de fysieke ongeschiktheid of de uitputting van het ziektecontin-

gent. Dit gedeelte van politiemensen dat verplicht op pensioen wordt gesteld,

onder andere wegens fysieke ongeschiktheid of door uitputting van hun ziekte-

contingent, is vanaf 2003 enorm toegenomen ten nadele van het vrijwillige ver-

trek bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Het verloop van politiemensen in

België wordt met andere woorden quasi uitsluitend gevormd door een gedwon-

gen afscheid – de pensionering – op het einde van de loopbaan, tenzij de poli-

tieambtenaar een norm overtreedt of overlijdt. Belgische politiemensen zijn dus

honkvast en trouw aan de politierol. Dit betekent in elk geval op termijn, door

de specificiteit van de politiefunctie, dat zij totaal vervreemden van de arbeids-

markt en dat ze bij een gedwongen vertrek op zijn minst geconfronteerd wor-

den met een aantal onherstelbare problemen. Het is een vaststelling dat

politieambtenaren die misschien ook niet voldoen aan de politierol, hetzij erva-

ren door de werkomgeving (een aantal werd onbekwaamheid verweten), hetzij

door zich zelf te realiseren dat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt even-

goed een ganse loopbaan bij de politie blijven, tenzij men aanneemt dat ieder-

een zich onmiddellijk en tot op het einde van zijn werkloopbaan perfect in de

politierol kan vinden; een stelling die al onmiddellijk gecounterd wordt wat we

zien bij een groot aantal politiemensen binnen dit staal.

In de afgelopen zes jaar stierven in totaal 522 politieambtenaren. Confronterend

is dat hiervan ongeveer één op vijf sterft door suïcide. Eén op 12 van de sterf-

gevallen wordt officieel toegeschreven aan een ongeval, al of niet in of door de

dienst. In de meeste gevallen gaat het om een verkeersongeval met dodelijke

afloop. Het ‘dark number’ van suïcides kan zonder intensief onderzoek naar de

omstandigheden bij ander overlijden, voornamelijk in het geval van ongeval,

niet vastgesteld worden. Het gebrek aan automatische melding van suïcide en

de betrachting om een gemelde suïcide een andere status van overlijden te be-

zorgen, doet vermoeden dat een bepaald gedeelte van politiesuïcides inderdaad

niet als dusdanig erkend wordt. Uit de 111 suïcides blijken trouwens drie daden

die door de persoon zelf als een ongeval worden geënsceneerd.

De jaarlijkse toename van het politiebestand met ongeveer 800 politiemensen

zoals tabel 14 aangeeft, blijkt in de realiteit een dubbele inspanning in te hou-

den, wanneer we ook het verloop van tabel 15 in rekening brengen. Sinds de

hervorming zijn er op die manier minstens 9.000 nieuwe politiemensen aange-
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worven die onder andere de meer dan 4.000 meer ervaren politieambtenaren,

die vertrokken of overleden zijn, hebben vervangen. Dit betekent niet alleen dat

deze beweging gepaard gaat met een enorme verjonging van het politieperso-

neel, maar dat dit vooral gepaard gaat met een enorm en vroegtijdig verlies aan

kennis en kunde!

Figuur 2: Origine van de functie bij de politie

Het merendeel van de beschouwde politiemensen in dit onderzoek oefent op

papier een operationele functie met onregelmatige diensturen uit. Voor een

aantal was er kort voor de suïcide een wijziging in functie en vooral in taakin-

houd.

Wanneer we het volledige aantal suïcides beschouwen, dan zien we dat de

meeste politiemensen die suïcide plegen volgens de administratieve gegevens

een operationele, onregelmatige dienst bezetten in de periode voor hun suïcide.

Bijna 40% behoort tot de functionaliteit interventie, 15% tot de wijkwerking en

onthaal van de lokale politie en iets meer dan 15% is ingedeeld in een gerech-

telijke dienst, hetzij de lokale recherche, hetzij de federale recherche. Veertien

procent van de politiemensen staat in voor operationele steun en is werkzaam

bij de Algemene reserve, op een arrondissementeel informatiekruispunt of bin-

nen de dagdagelijkse organisatie van de lokale interventiewerking. Anderzijds

oefent 8% van deze politiemensen een beleidsfunctie uit en maakt nog eens 8%
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deel uit van het administratief en logistiek kader of is nog niet operationeel na

de politieopleiding.

Suïcide is volgens het Vlaams Agentschap Zorgen & Gezondheid de voornaam-

ste doodsoorzaak bij mannen tussen 30 en 49 jaar. In het eerste onderzoek naar

suïcide door het Vast Comité P vonden we 70% van de suïcides gepleegd tussen

1 januari 1990 en 31 december 1997 binnen deze leeftijdscategorie terug. Men-

sen jonger dan 30 jaar vinden we in die periode voor 10% terug in de cijfers,

terwijl de oudste categorieën vanaf 50 jaar 8% van de gevallen uitmaken. In het

huidige politieonderzoek, dat de periode 2001-2006 behelst, bevindt nog 60%

van de personen van het totale aantal suïcides zich in de leeftijdscategorie van

30 tot 49 jaar. Niet alleen zien we een verdubbeling van het percentage jonger

dan 30 jaar, bij de oudste groep vanaf 50 jaar stellen we zelfs een verdriedub-

beling vast. De twee oudste groepen, personen ouder dan 40 jaar, zien we im-

mers vaker opduiken in de cijfers vanaf 2003. De jongste groep komt

daarentegen voornamelijk voor in de periode 2002-2004.

Figuur 3: Leeftijd van het politiepersoneel dat suïcide pleegt

In de jaren 2001 en 2002 is het beeld van de leeftijd opvallend tegengesteld aan

elkaar. Terwijl 2001 voornamelijk suïcides van 40-jarigen en ouder betreft, zien
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we in 2002 dat het juist allemaal politieambtenaren jonger dan 40 jaar zijn die

suïcide plegen. Deze onregelmatige trend in leeftijd vinden we in mindere mate

ook terug in de rest van de beschouwde jaren. Zo zien we in 2003 voornamelijk

de categorie tussen 30 en 50 jaar verschijnen, terwijl in 2004 de categorie 30 à

40 jaar helemaal niet vertegenwoordigd is en zelfs in de volgende jaren nog am-

per in de suïcidecijfers voorkomt. 2005 is dan weer een heel bijzonder jaar ge-

weest door de talrijke suïcides in de leeftijdscategorie 40 à 50 jaar. In elk geval

zien we over de zes jaar een evolutie van een jonge gemiddelde leeftijd naar de

oudere leeftijden toe. Momenteel is het onmogelijk uit dit gegeven verdere con-

clusies te trekken.

Maar deze evolutie moet in elk geval opgevolgd worden. Immers, de invoering

van een strenger beleid en de stijging van de verplichte pensioneringen vanaf

2003 zou mogelijk een rol kunnen spelen. Het is nooit uitgesloten dat er zich

om een of andere reden opnieuw een piek voordoet die iedereen met verstom-

ming doet slaan omdat de jongste categorieën, die de laatste jaren quasi uit het

beeld zijn verdwenen, opeens zoals in 2002 terug in de cijfers voorkomen en

de evolutie met de oudere categorieën zich gestaag voortzet, terwijl het systeem

zich niet realiseert dat de dwingendheid van deze beslissing enorme conse-

quenties kan hebben op de oudere politieambtenaar die en op die leeftijd en

door zijn jarenlange specifieke functie totaal geen kans meer maakt op de ar-

beidsmarkt op het ogenblik dat er zich ook ingrijpende sociale problemen voor-

doen binnen zijn privé-omgeving. We zien dat een meerderheid van deze

mensen op dat moment een breuk in het gezin kent, nog amper kan terugvallen

op een sociaal vangnet en vaak nog met bijzondere financiële lasten kampt.

De invoering van een ‘begeleid (gedwongen) vertrek’ of een soort ‘outplace-

ment’ zou in dit geval, wanneer het niet om ontslag als gevolg van een tucht-

maatregel gaat, een oplossing kunnen bieden en mogelijk extreme emoties, veel

leed en misschien ook een deel suïcides kunnen vermijden. De voorwaarden

van dienst en leeftijd, zoals gesteld in de privé-sector op basis van CAO met

nummer 82 van 10 juli 2002, zou op veel van deze politiemensen van toepas-

sing kunnen geweest zijn omdat ze vroegtijdig met pensioen gingen/moesten

of ontslag namen/kregen!
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Figuur 4: Anciënniteit en politiesuïcide

De suïcide van de anciens valt soms opvallend kort bij de pensioenleeftijd, na

veel jaren dienst bij de politie. In het totale staal zijn er 28 personen met mini-

mum 25 dienstjaren, waarvan er 10 zelfs een loopbaan van meer dan 30 jaar

kunnen voorleggen. Het betreft een relatief grote groep binnen deze cijfers, die

een pak aan kennis en ervaring achterlaten op een ogenblik waarop ze, gezien

hun gemiddelde leeftijd, nog vele jaren in de politieorganisatie werkzaam had-

den kunnen zijn. Het is echter ook de oudste groep, waarbij we frequent met

de neus gedrukt worden op een jarenlang aanslepende alcoholverslaving en

een minder of ondertussen slecht functioneren, wat dan vervolgens weer heeft

geleid tot een gedwongen vertrek. Het is een vicieuze cirkel waarvan het poli-

tiesysteem zich onvoldoende (tijdig) bewust is, want het grijpt eigenlijk pas in

op het moment dat het te laat is.

De leeftijd op zich toont reeds in bepaalde mate een evolutie van veroudering

aan binnen het fenomeen suïcide. Bij deze grafiek zien we dat die evolutie zich

nadrukkelijker stelt wanneer we de dienstanciënniteit beschouwen in de jaren

2001 tot en met 2006. Overal, behalve in het jaar 2002 gaat het meestal om po-

litiemensen en andere personeelsleden die minstens 13 jaar bij de politie werk-
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ten. In 2002 en voor een stuk nog in 2003, zien we de aanwezigheid van

mensen die slechts 5 à 13 jaar bij de politie werkzaam zijn. De evolutie in ouder-

dom is dus vooral ook een evolutie in anciënniteit gebleken. De groep vanaf

13 jaar dienstanciënniteit, maar vooral deze die minstens 23 jaar dienst heeft,

verschijnt op het voorplan vanaf 2003. In dat jaar bedraagt het aantal anciens

nog 6 personen op 22, het jaar erna reeds 8 anciens op 20, 10 anciens op 21

suïcides in 2005 en ten slotte 11 op 22 suïcides in 2006.

Opvallend is dat het soms ook om uiterst jonge mensen met heel weinig dienst-

anciënniteit gaat. In 2002 ligt de mediaan van dienstjaren amper op vijf jaar, ter-

wijl die in 2001 19 jaar bedraagt. Op het totale staal hebben acht personen

minder dan vijf jaar dienst bij de politie. Dit loopt op tot 29 personen met min-

der dan zeven jaar dienst en 35 personen hebben minder dan tien jaar dienst bij

de politie. In het onderzoek 1991-1998 bleek ook al de aanwezigheid van een

belangrijke groep jongeren die amper in dienst was bij de politie op het ogen-

blik waarop ze suïcide plegen.

De inzage in een klein aantal recente selectiedossiers toont de bijzonder fel ge-

motiveerde kandidaat aan het begin van zijn politieloopbaan. Verschillende ke-

ren merken we gemiddeld zelfs de hogere scores op de verschillende cognitieve

en psychologische testen die ze afleggen. De activiteitsgraad en de bijzondere

motivatie voor het politieberoep blijken telkens uit hun persoonlijke accenten

die ze neerschrijven. Toch valt het op dat die activiteitsgraad vaak fel indivi-

dueel getint is door de aard van de sporten die ze beoefenen en de vrijetijdsbe-

steding. Fel in contrast daarmee staan de gegevens verzameld rond die mensen

in het kader van hun functioneren. Er is soms een opvallend hoge mate van ab-

senteïsme in de laatste vijf à tien jaar, opmerkingen in het kader van evaluaties,

veel aanvragen om te veranderen van werkinhoud, specifieke cursussen te vol-

gen, etc. De vraag stelt zich of dergelijke mensen zich wel goed voelden bij de

politierol!

Enerzijds gaat het hier dus om een belangrijke groep politieambtenaren, iets

meer dan een derde om precies te zijn, die relatief weinig jaren, namelijk maxi-

mum zeven jaar, dienst, opleiding inbegrepen, kunnen voorleggen op het ogen-

blik dat ze suïcide plegen. Anderzijds gaat het om een belangrijke groep poli-

tieambtenaren, 42 in totaal, die na minimum 23 jaar dienstanciënniteit uit het

leven stappen. Inhoudelijk gaat het hier in elk geval in algemene lijnen om een

verschillend publiek, niet noodzakelijk qua achtergrond of persoonlijkheids-

kenmerken, maar die in elk geval een verschillend breukpatroon qua politierol
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vertonen. Immers in de eerste groep zijn er relatief veel mensen aanwezig die

amper bij de politie hebben gewerkt alvorens ze op een of andere manier in

een negatieve spiraal terechtkomen die uiteindelijk leidt tot suïcide. In de twee-

de groep gaat het daarentegen om ‘doorwinterde’ politieambtenaren die na een

langdurige carrière en in verschillende stappen afhaken. Zij laten heel wat ken-

nis en ervaring na.

5.4 Sociale regulering: de rol van de overheid en van de media

De rol van de overheid is voor leden van de politieorganisatie nadrukkelijk aan-

wezig in tal van wetten en regelgevingen. De politie vervult immers een voor-

beeldfunctie als bewaker van recht en veiligheid en uitvoerder van de overheid.

Een bijzondere regeling die een enorme impact heeft op de politieambtenaar

en zijn werk en sinds kort officieel is bij wet, is ongetwijfeld de deontologische

code. Politieambtenaren worden verondersteld de regels te doen naleven vanuit

de onvoorwaardelijkheid deze te allen tijde zelf te respecteren. We zien dat po-

litieambtenaren die geconfronteerd worden met sociale problemen, voorname-

lijk bij een gezinsbreuk of scheiding, in samenhang met psychologische proble-

men en alcoholafhankelijkheid, vooral dan in conflict komen met de status van

die voorbeeldrol. Zij gaan bijvoorbeeld op zulke momenten de handel en wan-

del van hun partner of van hun ex-partner na, misbruiken hun functie van po-

litieambtenaar om inlichtingen in te winnen over de nieuwe partner van de ex,

maken misbruik van dienst en functie, maken soms van de nood een deugd bij

geldtekort, komen te laat op dienst, etc. Zowat een kwart van de bij dit onder-

zoek betrokken politieambtenaren werd op een dergelijke manier geconfron-

teerd met tucht.

Tabel 16: Rol van de overheid

(dreigend) 
verplicht pensioen 

of ontslag

tucht ziektecontingent

populatie = 
100 suïcides van 
politieambtenaren

5 zeker
14 dreigend

8 zeker
18 mogelijk
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Minstens zes politieambtenaren hebben in die mate ernstige tuchtvergrijpen ge-

pleegd in die periode waardoor automatisch ontslag zal volgen. Een aantal is

daarom al op non-actief geplaatst. Hierbij gaat het eenmaal om diefstal van in

beslag genomen goederen en vijf keer om de vaststelling, op klacht van de part-

ner, van slagen en verwondingen en het dreigen met een wapen binnen de pro-

blematische gezinssituatie. Daarnaast zijn er nog eens negen andere die hun job

als politieambtenaar dreigen te verliezen. Ook zij vrezen voor zware tuchtmaat-

regelen na de vaststelling van valsheden, diefstallen, corruptie of het mogelijk

bezitten van criminele banden. Ten slotte hebben nog verschillende politieamb-

tenaren problemen op het werk door de vaststelling van alcoholgebruik in

dienst, het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed, het constant te

laat komen op de dienst, achterstand in het werk, etc.

Naast de hangende tuchtmaatregelen blijken ook minstens acht en wellicht 18

politieambtenaren de nieuwe norm van het ziektecontingent te hebben over-

schreden. Voor hen betekent dat quasi-automatisch de inleiding tot reform,

waarna ontslag uit de politie volgt op basis van fysieke onbekwaamheid.

Deze ingrijpende maatregel dateert van na de politiehervormingen en treft voor-

namelijk jonge mensen met ziektebeelden die een langdurige revalidatie en ab-

senteïsme inhouden of oudere politieambtenaren met een geschiedenis van

medische en/of psychologische problemen.

De toepassing van die norm zien we vooral na 2003. In datzelfde jaar blijkt

eveneens een piekmoment in politiesuïcide. Nochtans kan er momenteel louter

op basis van de opvolgingsperiode niet worden geconcludeerd dat er een recht-

streekse relatie zou bestaan tussen de inwerkingtreding van deze maatregel en

de verhoging van het aantal suïcides.

Ten slotte bekijken we de rol van de media binnen het geheel van deze proble-

matiek. Immers, naast het ontbreken van familiebanden, de eventuele breuk in

het gezin, de instabiele levenssituaties en de specifieke rol van de overheid, in

criminele 
banden

corruptie

schending van 
het beroepsge-

heim

slagen & 
verwon-
dingen 
bedrei-
gingen

valsheden
diefstal
verduis-
tering in 

beslag 
genomen 

voorwerpen

alcohol op het 
werk, bij stu-
ren of n.a.v. 

verkeersonge-
val, intrek-

king rijbewijs 
& andere 

problemen

ziektedagen

4 6 4 11
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de vorm van de dwingende voorbeeldrol, spelen ook de media een cruciale rol

binnen dit geheel van sociale integratie en regulering. Niet enkel verhaalt de

pers voortdurend en heel uitgebreid over de tussenkomsten van de politie, ze

doet dit quasi telkens als het politieoptreden in vraag wordt gesteld. In dezelfde

richting bericht ze ook over politiesuïcide. Er doen zich dan ook weinig suïcides

voor waarover de krant niet bericht.

Vooral de opvolging van suïcide binnen een bepaalde regio zorgt voor extra en

gedetailleerde dossiers die de problematiek uitgebreid in beeld brengen. Het in

die mate dramatiseren of idealiseren van politiesuïcide verhoogt mogelijk de

kans op imitatie, een fenomeen dat wellicht feller aanwezig is bij de Belgische

politie dan men vermoedt. Volgens Dr. Peter Hooft van de Vlaamse Gemeen-

schap, Departement Gezondheidszorg, geven dergelijke berichten suïcidale

mensen vaak het ultieme zetje. Verschillende buitenlandse studies hebben aan-

getoond dat berichtgeving en fictie in de media mensen met dergelijke neigin-

gen over de streep trekken. Vlaams Minister van Welzijn Inge Vervotte nam

begin 2007 op basis van dit gegeven het initiatief om binnen het algemeen pre-

ventieplan in Vlaanderen eveneens de media te sensibiliseren om minder na-

drukkelijk en specifiek te berichten over suïcide.

Wanneer we de tweede opvolgingsperiode van politiesuïcide beschouwen, tus-

sen 2004 en 2006, dan merken we dat de berichtgeving rond politiesuïcide zich

vooral situeert net na de herfstperiode en net voor of tijdens de vakantieperiode.

Beide periodes vallen, zoals we verder zullen zien, tijdens en onmiddellijk na

een piekperiode van suïcide bij de politie. De titel lokt vaak onmiddellijk de

aandacht van de lezer door degene die zich van het leven benam voor te stellen

als martelaar van het politiesysteem: “Policier x poussé au suïcide ?”, “Ik kan de

druk niet meer aan”, “Toegewijde agent pleegt zelfmoord” of “Mijn zoon heeft

zich niet voor niets gedood”.

Telkens komt een verhaal van de politieambtenaar, slachtoffer van de miserie

waarmee hij op straat of op de werkvloer die hervormd werd, wordt geconfron-

teerd. Men benadrukt de jonge leeftijd, de felle waardering als mens en het con-

tact met de burger dat met deze dood verdwijnt. Men bespeelt met andere

woorden sterk het verlies van deze politieambtenaar die ten dienste van de sa-

menleving staat, een verheerlijking die wellicht andere politieambtenaren, die

zich met deze extreem geïsoleerde toestand of met dit gegeven mogelijk iden-

tificeren, over de streep trekt. Bovendien sluiten dergelijke periodes van meer-

dere berichtgevingen over politiesuïcide af met een gebundeld dossier “suïcide”

onder de noemer “de schaduw van het blauw”, “du blues chez les bleus” of “x

Suiciderapport.book  Page 66  Tuesday, February 12, 2008  7:47 AM



Typische kenmerken van Belgische politiesuïcide 67

suïcides sinds januari: preventie bij politie werkt niet!”. De imitatie van politie-

suïcide is in België in elk geval een feit wanneer men de drieste cijfers bekijkt.

Misschien dient het sensibiliseren van de media nog explicieter te worden aan-

gespoord wanneer het over politiesuïcide gaat!

Tabel 17: Imitatie van suïcide

Bij dit specifiek onderzoek naar politiesuïcide deden zich binnen een korte tijd-

spanne na een eerste suïcide ongeveer 25 suïcides17 voor in hetzelfde korps, in

dezelfde dienst of in twee geografisch naast elkaar liggende korpsen of dien-

sten. Of dit telkens te maken heeft met voorbeeldgedrag, kan niet met zekerheid

worden aangetoond. Echter de vaststelling van opeenvolgend suïcidaal gedrag

binnen een select geheel van mensen binnen eenzelfde werkomgeving en bin-

nen eenzelfde korte periode is op zich bijzonder markant! De meeste van die

suïcides doen zich binnen enkele maanden na een eerste suïcide voor. Soms

gebeurt dit binnen dezelfde kleine entiteit van mensen in amper één jaar, soms

in een grotere dienst in amper een paar dagen tijd. De opeenvolging van suïci-

des bij de politie maakt nogmaals duidelijk dat suïcide blijkbaar een heel intense

beleving is binnen het werkmilieu van de politieambtenaar en dat de verbon-

denheid en samenhorigheid – de bijzondere politiecultuur op verschillende

vlakken – blijkbaar een bijzonder grote rol speelt in de achtergrond van deze

problematiek. Het fenomeen van imitatie doet zich dan bij de politie blijkbaar

frequenter voor dan in het algemeen.

De vaststelling dat zo veel suïcides telkens opnieuw op een eerste politiesuïcide

volgen, zelfs wanneer ze ogenschijnlijk compleet verschillend zijn naar aard en

de politieambtenaren elkaar misschien niet eens persoonlijk kenden, staat in

imitatie 
van 

suïcide

2001 2002 over-
gang 
2002-
2003

2003 2004 2005 over-
gang 
2005-
2006

2006

2 s/m 2 s/2m 4 s/j 2 s/4m 2s/3m 2s/2d 2s/7m 2s/2m

2 s/4d 2 s/3m 2s/8m 2s/2d 2s/4m 2s/5m 2s/14d

2 s/7m 2s/8m 2s/5m 2s/4m

17 Een aantal op elkaar volgende suïcides van mensen uit een verschillend korps, doch
wellicht uit dezelfde streek of die elkaar wellicht kenden, werden niet specifiek opgeno-
men maar behoren eveneens tot dit aantal.
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schril contrast met wat algemeen in vertogen en uitspraken binnen de politie

naar voren komt. Altijd opnieuw en uitsluitend wordt politiesuïcide afgedaan als

een plotse, persoonlijke en vooral als een privé-aangelegenheid! Een ruimere

blik op de hoeveelheid suïcides die op die manier een eerste hebben gevolgd

en zelfs bepaalde gelijkenissen vertonen, zeker wat de verbondenheid van het

werk betreft, maakt duidelijk hoezeer het politiesysteem – we spreken hier niet

over de oorzaak – een belangrijke rol speelt in de achtergrond. Wanneer we

effectief stilstaan bij een aantal contextfactoren, dan komt voornamelijk het be-

grip ‘verbondenheid’ tot uiting. In een groot korps komt de tweede persoon

vaak uit eenzelfde soort van dienst of vertoont hij of zij enorme raakpunten met

het eerste slachtoffer wat de specifieke werkinhoud betreft. In een relatief klein

korps is de samenhorigheid, ondanks een verschillende aard van werk, sowieso

groot. Ofschoon de leeftijd blijkbaar niet vaak gelijkloopt, zien we dat de oor-

sprong, de graad en de gemaakte carrièrestappen bij de politie dan weer wel

op elkaar aansluiten.

Bij twee opeenvolgende suïcides wordt niet altijd hetzelfde middel gebruikt.

Wellicht is dit deels afhankelijk van het feit of men al of niet over zijn dienstwa-

pen de beschikking had of kon hebben. Het meest in het oog springende ele-

ment is echter de verbondenheid van de functie en de specifieke aard van het

politiewerk.

Opvallend zijn de opeenvolgende malen dat er twee collega’s elkaar in een heel

korte periode in de dood volgden. We zien dan dat ze dezelfde operationele

dienst in hetzelfde korps uitoefenen, meerdere en ondergeschikte zijn in dezelf-

de eenheid of dezelfde specifieke functie uitoefenen in twee naburige diensten

of zones. Minder opvallend zijn dan weer de mogelijk gelijklopende persoonlij-

ke of privé-situaties waardoor men zich wellicht verbonden voelt. Een voor-

beeld hiervan is de suïcide op enkele maanden tijd van de twee collega’s binnen

hetzelfde korps die zich allebei op het einde van hun echtscheidingsprocedure

bevinden en ook allebei het hoederecht over hun kinderen verloren hadden of

de suïcide van de twee collega’s uit dezelfde eenheid, verbonden door een ziek-

te die hen zodanig beperkte in hun werkmogelijkheden dat dit op termijn het

verlies van functie of van job zou hebben kunnen inhouden.

Het is zeer twijfelachtig of al deze politieambtenaren elkaar persoonlijk kenden,

de verbondenheid volgt wellicht eerder uit de dramatiek die voortvloeit uit de

vele geruchten en uitlatingen in en rond de gekwetste omgeving na de eerste

suïcide. Ofschoon we veel minder expliciete uitspraken kunnen doen omtrent

de verbondenheid op persoonlijk en op privé-vlak, kan dit dus enigszins wel
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op werkvlak gebeuren. We zien wel dat de verbondenheid zich eerder toespitst

op het vlak van de aard en de inhoud van het werk – de functie meer bepaald

– en dat hetgeen errond hing wellicht een bepaalde invloed heeft gehad bij de

politieambtenaar die zijn collega na enkele dagen, weken of maanden heeft ge-

volgd in de dood.

Dit betekent dat binnen de politieomgeving, waar zich op een bepaald moment

een suïcide voordoet, bijzonder dient te worden gelet op de manier waarop

men vervolgens met deze gebeurtenis omgaat. Heel vaak zien we bij de geïn-

terviewde collega – dit gebeurt minstens drie jaar na het gebeuren – nog grote

verontwaardiging over de manier waarop de vaststellingen van de suïcide zijn

gebeurd en vooral over de uitlatingen van sommige meerderen over hun colle-

ga, zijn levensstijl en zijn privé-situatie.

Psychologen zijn van mening dat er niet te veel over suïcide moet worden ge-

sproken om imitatiegedrag te vermijden. Wanneer er een suïcide te betreuren

is, zou er nadien voor de leden van de dienst van betrokkene of zelfs voor het

voltallige politiekorps niettemin een debriefing moeten worden gehouden. Los

van de pijn die zijn collega’s ervaren, is het ook ten zeerste af te raden de foto

van de overledene op te hangen in een bureau of in de refter. Zoals Michel Tou-

signant, professor aan het departement psychologie van de Université du Qué-

bec à Montréal en lid van het Centre de recherche et d’intervention sur le suicide

et l’euthanasie zegt: « Il peut y avoir des phénomènes de contagion indirecte.

C’est certain que s’il y a un suicide dans un espace géographique restreint, ça

peut donner un effet d’entraînement »18.

5.5 Rol van de politie: werkgever en personeelschef

Er werden verscheidene initiatieven genomen om dit fenomeen te trachten in

te dijken. Zowel bij de federale politie als bij de lokale politiezones werden al-

gemene beleidsmaatregelen genomen zoals het aanwerven van psychologen,

het aanduiden van vertrouwenspersonen, de oprichting van praatgroepen het

netwerk van zorgcollega’s of de creatie van stressteams. In heel wat politiekorp-

sen en -diensten werden bovendien inspanningen geleverd om onder meer het

wapenbeheer te verbeteren. Wanhopige politieambtenaren gebruiken immers

doorgaans hun dienstwapen om zich van het leven te beroven. Bijgevolg wer-

18 MYLES, B., krantenartikel in « Le Devoir » van 25 januari 2005, Québec.
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den er richtlijnen uitgevaardigd om het bezit van het dienstwapen te beperken

tot de duur van de prestaties en kan het dienstwapen in bepaalde gevallen tij-

delijk worden ingetrokken door de korpschef of het diensthoofd. De federale

politie voert intussen een streng beleid inzake alcoholverbruik, een fenomeen

dat vaak wordt verbonden met suïcide. Bij de rekrutering, selectie en opleiding

wordt voortaan ook de nadruk gelegd op de sociale vaardigheden van de poli-

tieambtenaren. Deze maatregelen werden vertaald naar de normen en waarden

van het volledige politiesysteem via nieuwe reglementeringen en opleidingen,

waardoor een korps of dienst een beter zicht heeft op plots opduikende sociale

problemen. De Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming

op het werk (DSW) heeft actieplannen ‘welzijn’19 ontwikkeld met het oog op

de uitwerking van een systeem om het welzijn te meten aan de hand van ‘check-

lists’. De federale politie verspreidt ook folders die uitleggen welke actiemidde-

len kunnen worden ingezet tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag of

pesterijen op het werk20, onder andere een beroep kunnen doen op vertrou-

wenspersonen en op preventieadviseurs.

Naar aanleiding van de melding van suïcide en vooral naar aanleiding van de

interviews is het duidelijk dat meer en meer korpsen en diensten actueel werk

maken van de interne zorg voor de politiemedewerker. We zien dit in elk geval

gebeuren vanaf het ogenblik dat men op een dienst geconfronteerd wordt met

de problematiek van suïcide. Of men in dit systeem een netwerk van zorgcol-

lega’s opricht of via interne hulpverleners een stressteam uitbouwt, elk initiatief

op dat vlak is volgens dit onderzoek dringend en broodnodig. Alleen het feit

dat suïcide vaak de aanzet daartoe moet geven, is op zich veelzeggend. Dit on-

derzoek wijst immers niet alleen op de aanwezigheid van dergelijke ernstige so-

ciale problemen, het duidt eveneens op het expliciete bestaan van stress en

burn-out, persoonlijke problemen zoals alcoholisme en privé-problemen zoals

naar aanleiding van een overlijden van een ouder of een breuk in het gezin, die

in de eerste plaats een intensieve begeleiding vragen, waar nu onvoldoende

aandacht voor bestaat en die op die manier soms uitgroeien tot een complexere

en extremere problematiek.

Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal grote korpsen dergelijke systemen uit-

bouwen, terwijl de kleinere korpsen teruggrijpen naar de middelen die voor-

handen zijn, namelijk een systeem dat vertrekt vanuit de aanwezigheid van de

19 Activiteitenverslag 2004 van de federale politie, p. 130 e.v.
20 Folder “Durf nee te zeggen” van de federale politie, DGP/DPI/DPID.
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psycholoog of maatschappelijk assistent die, naast zijn taak van externe slacht-

offerbejegenaar, dit initiatief van buitenaf uitwerkt ten behoeve van de interne

zorg. Dergelijke initiatieven verdienen volgens de bevraagden alle lof, alleen

zijn ze zich ervan bewust dat die mensen hun energie onvoldoende kunnen ver-

delen. Beide systemen, zowel de dienst in het grote korps als de persoon in de

kleine entiteit, zijn bovendien met hun opendeurpolitiek gericht op het luisteren

en ontvangen van meldingen. Hun taak beperkt zich tot de eerstelijnsopvang

en de doorverwijzing.

Haaks op deze werking staan echter de besluiten uit dit onderzoek. Daaruit

blijkt namelijk dat het opvangen en melden van signalen juist zo problematisch

verloopt. Elke kennis en elk signaal van een noodlijdende collega wordt angst-

vallig afgeschermd voor de formele organisatie, waartoe men vaak ook deze

hulpverlening rekent! Wanneer dergelijke diensten zich in dezelfde gang of in

het zicht van het beleid of het intern toezicht bevinden, stoten ze onvoorwaar-

delijk op felle afkeuring bij de collega’s op de werkvloer. Maar sowieso is het

duidelijk dat er een enorme drempel bestaat voor de in nood verkerende poli-

tieambtenaar. De interne zorg wordt overschaduwd door een gebrek aan slag-

kracht binnen het politiesysteem. De inhouding van het dienstwapen alsook de

al of niet tijdelijke overplaatsing, met een inkomensverlies als gevolg, betekenen

immers vooral voor de politieambtenaar dat hij of zij nu in het daglicht komt te

staan. Er wordt nadrukkelijker toegezien of gecontroleerd, er worden vaker

functionerings- en evaluatiemomenten ingelast, er wordt korter op de bal ge-

speeld wanneer er zich klachten aandienen rond problemen binnen het gezin.

Er wordt vlugger teruggegrepen naar tucht wanneer dit laatste gepaard gaat met

serieuze conflicten en klachten die de integriteit van het politieberoep aantas-

ten. In de logica van de meeste geïnterviewde politieambtenaren betekent het

in elk geval dat ze elke hulpverlening ook automatisch koppelen aan dergelijke

sanctionering en daarom vaak pas contact opnemen wanneer de situatie al in

die mate complex en geëvolueerd is dat bepaalde ingrijpende maatregelen al

niet meer te vermijden zijn.

Men zou dus in dat opzicht de passieve aanpak gericht op het opvangen van

signalen en ook de opendeurpolitiek, die zich momenteel beperkt tot de poli-

tieambtenaar die het uiteindelijk aandurft om hulp in te roepen, moeten uitbrei-

den naar een veel actievere aanpak waarbij sociale problemen van bij het begin

af aan worden gedetecteerd en begeleid. Dit houdt een evolutie in naar advies

en raad verstrekken bij persoonlijke en privé-problemen, die bestaat in begelei-

ding bij stress en burn-out en begeleiding in loopbaan en ‘outsourcing’ bij het
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(eventueel vroegtijdig) einde ervan. In deze optiek zou iedereen die een veran-

dering, hoe klein en nietig ook, opmerkt in het gedrag van iemand waarmee hij

geregeld contact heeft, de vertrouwenspersoon of de psycholoog van de orga-

nisatie moeten verwittigen. Uiteraard heeft iedereen recht op de eerbiediging

van zijn persoonlijke levenssfeer en mag niemand zich mengen in familiale of

persoonlijke problemen van een individu. Toch kunnen we op basis van de in-

terviews met oversten, collega’s, ouders of vrienden van de politiemensen die

uit het leven zijn gestapt, twijfelen aan de wenselijkheid van een dergelijke des-

interesse voor het sociale leven van hun collega en medewerker. Dergelijke re-

denering vinden we eveneens terug in de deontologische code van de

politiediensten, die in zijn artikel 10, 4de lid stelt: “Zonder zich meer dan strikt

nodig te mengen in hun privé-leven, biedt hij hulp aan personeelsleden die ge-

confronteerd worden met professionele, sociale of familiale problemen die een

weerslag hebben op het werk of aan personeelsleden die onderhevig zijn aan in-

tense stresssituaties. Indien nodig wijst hij hen door naar de bevoegde dienst”21.

Wellicht zou een vlugger contact en een vroegere en meer geïntegreerde per-

soneelsbegeleiding de opstapeling van problemen in sommige gevallen kunnen

helpen vermijden en beter begeleiden voordat er bepaalde ingrijpende maatre-

gelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld herplaatsing of tucht. Momenteel ligt de

drempel veel te hoog voor de politieambtenaar en is het aanbod aan zorg te

beperkt om enerzijds vroegtijdig begeleiding te bieden en anderzijds een inten-

sievere zorg op intern vlak te kunnen verstrekken.

6. DE POLITIE: FORMELE EN INFORMELE CULTUUR

6.1 Inleiding

Zonder uit te weiden over het onderwerp van politiecultuur zelf, kunnen we

binnen dit onderzoek niet anders dan bepaalde cultuuraspecten, die we telkens

opnieuw zien terugkomen, diepgaander te bespreken. Politie en cultuur bestaan

niet op zich maar vormen een evolutief gegeven binnen een maatschappelijke

context die draait rond verschillende tegenstellingen en conflicten waarvoor de

politie in de samenleving tussenkomt, zoals taal, afkomst, geslacht, vermogen,

etc. waarvoor de politie in de samenleving tussenkomt. Politieambtenaren wa-

21 Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontolo-
gische code van de politiediensten (B.S. 30 mei 2006).
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penen zich vaak door het aannemen van een zelfzekere houding en sluiten alle

emotie uit, zoals trouwens van hen wordt verwacht. We merken dat veel van

deze politieambtenaren koste wat het kost alle problemen en emoties waarmee

ze geconfronteerd worden volledig afschermen van het werkmilieu.

Daarnaast bepalen de mate van het al of niet rechtstreeks in contact staan met

het publiek, de aard en actiegerichtheid van het politiewerk alsook de speciali-

satie van het werk evengoed de bijzondere handelwijzen, de specifieke attitudes

en een specifiek taaljargon. De verscheidenheid aan actiegerichte diensten maar

ook diverse specialisaties doorkruisen dit onderzoek naar suïcide telkens weer

door deze betrokkenen. Veelal maken deze politieambtenaren immers deel uit

van een bijzondere subcultuur met eigen waarden en normen die bij sommigen

doorbroken wordt door het volledig dooreenschudden van de aanwezigen, de

enorme uitbreiding van de dienst of de expliciete wissel in hiërarchische ver-

houdingen. Bovendien zien we bij sommigen de idealisering van het politiebe-

roep door de waarde die zij hechten aan hun lichaam, hun uniform, hun

dienstwapen, enz. Sommige politiemensen hebben een voorkeur voor specifie-

ke verdedigingssporten en opleidingen in schieten en geweldsbeheersing. Het

dienstwapen blijkt dan ook het wapen bij uitstek voor deze politieambtenaar

die suïcide wilt plegen en het zelfs nog via list tracht te bemachtigen wanneer

hij er in eerste instantie niet over beschikt.

Ongetwijfeld spelen ook bepaalde cultuurbreuken een fundamentele rol in de

attitudes – het gevoel van identiteit, het vertrouwen, het erbij horen, het zich

goed voelen, het gevoel van onderlinge solidariteit, etc. – van de politiemensen

die er reeds zijn en er nieuw deel van uitmaken. We zien dat Belgische politie-

mensen honkvast in hun keuze van dit beroep blijven. De grootste breuklijn

wordt in die ganse periode van 6 jaar wellicht gevormd door het samenvoegen

van politiemensen, afkomstig van verschillende werkvloeren met verschillende

handelwijzen, zingevingen en symbolen.
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6.2 Spelen vroegere cultuurverschillen een rol?

Figuur 5: Origine van de politiedienst22

Deze grafiek geeft een overzicht van politiesuïcide verdeeld over de huidige po-

litiestructuur, namelijk de federale en de lokale politie. Ogenschijnlijk is de lo-

kale politie veel nadrukkelijker aanwezig in de suïcidecijfers dan de federale

politie. De verhouding bij suïcide is ongeveer 80/20.

Tabel 18: Verhouding lokale politie – federale politie

Een logische verklaring hiervoor zou minstens kunnen gevonden worden in de

verhouding van het aantal personeelsleden, namelijk in de lokale politie werken

22 In 2002 1 leerling, in 2003 1 Calog, in 2004 2 leerlingen en in 2006 3 Calog’s.
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Lokale politie 74 % 81 %

Federale politie 26 % 19 %

100 % 100 %

Origine politiedienst

12

9

17

15

18

13

2 2

4
3 3

6

8

5

10
9

10
11

6 6

11

9

11

8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lokale politie Federale politie Rijkswacht/GPP Gemeentepolitie

Suiciderapport.book  Page 74  Tuesday, February 12, 2008  7:47 AM



Typische kenmerken van Belgische politiesuïcide 75

bijna drie keer zoveel politieambtenaren. Misschien kreeg de lokale politie veel

meer te maken met veranderingen, wissels van hiërarchie en uitbreidingen van

bestaande diensten naar aanleiding van de politiehervormingen, maar het ver-

schil in suïcides is veel minder opvallend wanneer we het oorspronkelijk korps

van de betrokken politieambtenaren beschouwen.

Tabel 19: Origine van de betrokken politieambtenaren

In dit geval blijkt ook de oorspronkelijke verhouding gemeentepolitie versus

rijkswacht en gerechtelijke politie bij de parketten eerder een personeelsver-

houding van 50/50 te vertonen. Ongeveer dezelfde verhouding vinden we dan

terug wanneer we de oorsprong bekijken van de politieambtenaren die suïcide

hebben gepleegd. Hierbij zijn eveneens de enkele leden geteld die afkomstig

zijn van de gerechtelijke politie bij de parketten. Vooral de onzichtbare groep

ex-rijkswachters die sinds de politiehervormingen ingeschaald zijn in de lokale

politiezones valt hierbij op.

De specifieke verdeling van suïcide, die zich volgens dit onderzoek eerder ver-

houdt tot de fundamentele wijzigingen in werkstructuren, hiërarchie en handel-

wijzen, samen met de persoonlijke en privé-situatie, hetgeen in de totaliteit een

hoge mate van isolatie en ontregeling als gevolg heeft, komt echter nadrukke-

lijker in beeld dan elke hervorming op zich. Wel blijkt uit de verschillende kwa-

litatieve gegevens dat juist ook de overplaatsing, de promotie, de verandering

van hiërarchie, de invoering van nieuwe werkwijzen of de enorme uitbreiding

van de dienst een steeds terugkerende factor van weerstand en algemene onte-

vredenheid is. Deze betrokken politieambtenaren hebben het in die zin vooral

moeilijker gehad op het werkvlak. In het geval van promotie bleek telkens het

conflict in verwachtingen, hetzij niet kunnen voldoen aan de nieuwe gestelde

vereisten, hetzij vereisten die niet beantwoorden aan de zelf gestelde verwach-

tingen. Rechtstreeks heeft dan de ontevredenheid niet noodzakelijk te maken

met enige hervorming van structuren op zich, maar houdt ze eerder verband

met veranderingen in intrinsieke werkvoorwaarden, bijvoorbeeld naar aanlei-

ding van het al of niet verkrijgen van promotie of, in het tegenovergestelde ge-

Personeel Suïcide

Gemeentepolitie 50 % 51 %

Rijkswacht + Gerechtelijke 
politie

50 (46 + 4) % 49 %

100 % 100 %
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val, het verlies van autonomie of de automatische verhoging van de controle op

en rond het werk.

6.3 Signalen blijven in politiemiddens vaak toegedekt door een 
ondoordringbare cocon van geheimhouding

Suïcide gaat ongetwijfeld gepaard met bepaalde fundamentele gedragswijzigin-

gen. Die moeten steeds geplaatst worden in het licht van de ‘normale’ gedragin-

gen, eigen aan de persoon. Dat is niet altijd gemakkelijk wanneer de persoon

weg is uit zijn bekende en gekende omgeving. Dit is spijtig genoeg in veel van

deze suïcides het geval. De persoon is net langdurig thuis geweest, is net over-

geplaatst van dienst of vertoeft door de aard en de autonomie van zijn werk heel

vaak in complete anonimiteit buiten op straat. Bovendien is er bij al deze suïci-

des vrijwel steeds een expliciet argument aanwezig, wat de gedragsverandering

als logisch voor de omgeving doet lijken, namelijk het gaat gepaard met een

recent verdriet na verlies van een naaste, een sterke ontevredenheid na een al

of niet gedwongen wijziging van functie of taak of na het missen van promotie,

de confrontatie met een breuk in het gezin, de vrees voor een nakend ontslag

of pensioen, etc. Ofschoon de meeste gedragsveranderingen en opmerkingen

op die manier door de omgeving worden geplaatst en verklaard, valt het bij de

interviews op dat men zich bepaalde specifieke toespelingen en gedragingen,

die de persoon maakte, achteraf perfect in detail voor de geest kan halen. Men

heeft er zich weliswaar vragen bij gesteld op het moment zelf, doch zonder er

verder op in te gaan of meer uitleg te vragen. Achteraf stelt men zich echter nog

veel meer vragen en bovendien worstelt men jaren nadien nog steeds met een

schuldgevoel; het is een problematische situatie die bij de naaste collega’s en

rechtstreekse chefs in het kader van dit onderzoek vaak voor de eerste maal

naar aanleiding van deze interviews naar boven kwam. Het is opnieuw een in-

dicatie voor het totaal gebrek aan uiten en ventileren van extreme emotionele

ervaringen op de werkvloer.

Meer nog, velen geven tijdens deze interviews aan dat wanneer men zich niet

goed in zijn vel voelt, men nergens terecht kan uit vrees voor het verlies aan

vertrouwen: een politieambtenaar moet immers, ondanks de dagdagelijkse

kommer en kwel, robuust voorkomen en zeker niet uit zijn lood te slaan zijn.

Toegeven aan zwaktes of aan ontreddering betekent zoveel als dit stereotiepe

beeld doorprikken. Zoiets hoort niet tot de interne gebruiken, kadert niet in de

(sub)cultuur van de politie! Zelfs de gespecialiseerde diensten die de politieor-
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ganisatie in het leven heeft geroepen en waartoe iedereen zich in nood kan

wenden, worden weinig uit eigen beweging aangesproken, uit schrik dat dit be-

zoek bij de collega’s bekend zou raken of een geruchtenmolen op gang zou

brengen, die hen of hun werk in diskrediet zou brengen of op de werkvloer

nog meer problemen zou veroorzaken. In vele gevallen wordt hun wapen in-

getrokken, moeten ze zich verwijderen van hun vertrouwde werkomgeving of

worden ze opeens veel frequenter gecontroleerd en dus ook gesanctioneerd.

Bij drie van de tien suïcides heeft men volgens dit onderzoek totaal geen ge-

dragsveranderingen op het werk opgemerkt. Bij de helft realiseert men zich

vooral achteraf dat men eigenlijk de signalen had moeten zien omdat de collega

niet in zijn normale doen was. Pas achteraf worden veel signalen duidelijk. Men

beschikt in de aanloop naar de suïcide blijkbaar over veel te weinig informatie

die zicht geeft op de volledig negatieve spiraal waarin de persoon zich bevindt.

Dit gebrek aan informatie wordt bovendien in de hand gewerkt door een gro-

tere afwezigheid in die periode voor de daad of het veel minder in beeld komen

na een overplaatsing, herstructurering of felle uitbreiding van dienst.

Bij twee op de tien suïcides heeft de kortbij staande collega-vriend wel duide-

lijke signalen opgevangen, maar vooral enorm getwijfeld of men wel zag wat

men dacht te hebben gezien: “want wat als ik me vergis, dan wordt zijn wapen

afgenomen, krijgt hij binnendienst, zit men aan zijn centen”, etc. Het opvangen

van signalen gebeurt dus in een aantal gevallen wel degelijk door de collega’s

die heel kortbij staan, het vormt echter juist daardoor een probleem van mel-

ding. Deze collega-vriend zit namelijk met een heus dilemma omdat de melding

en vooral het effect dat deze teweegbrengt, zijn collega nog meer in de proble-

men dreigt te brengen. Immers, op de politiewerkvloer betekent een dergelijke

vaststelling of bekentenis automatisch de start van een reeks van ingrijpende

maatregelen die vervolgens een enorme impact hebben op het dagelijks func-

tioneren en mogelijk ook op de loopbaan van die vaste collega-werkpartner.

Het betekent in de realiteit, volgens de geïnterviewden, te weinig de start van

erkenning, begrip, begeleiding of (re)integratie na een langdurige afwezigheid

of verandering van dienst en van preventie van dergelijke gebeurtenissen in de

schoot van de Belgische politie. Het gaat hier in twee op de tien suïcides om

collega’s die effectief zien hoe hun werkpartner opeens, tegen alle gewoontes

in, zijn wapen mee naar huis neemt of hem plots iets ziet verbergen. Ze treffen

hun collega opeens al wenend aan op zijn bureau, verwonderen zich enorm

over sommige van zijn uitspraken, weten perfect dat hun collega al een tijdje
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zijn werkafspraken niet meer nakomt of zich op professioneel vlak in enorme

nesten heeft gewrongen.

Bij dergelijke suïcides merken soms niet alleen de kortbij staande collega’s be-

paalde onbegrijpelijke handelingen op, ook andere collega’s stellen soms een

vreemde toestand vast wanneer de collega plots in het weekend, na de dienst-

uren of tijdens een periode van langdurige afwezigheid, het gebouw van de po-

litie binnenkomt om kort erna met een vluchtig gebaar of smoes weer te

vertrekken. In al die gevallen heeft men onmiddellijk door dat er iets ernstigs

aan de hand is. Nochtans houdt men de collega niet staande om hem te vragen

wat er scheelt... want men weet vooral niet wat men moet denken of doen en

in elk geval niet wanneer het om een hiërarchische meerdere gaat! Meestal

wordt na diens vertrek alarm geslagen en wordt in overleg met het diensthoofd

nog getracht om de collega te bellen of te zoeken. In de gevallen dat men in-

derdaad nog contact kreeg, kwam men er echter niet meer toe de persoon van

zijn intenties af te brengen. Op bepaalde momenten ging de persoon tijdens dit

contact ook effectief over tot de daad, wat de gebeurtenis nog veel meer impact

deed krijgen op de onmiddellijke werkomgeving. De vastberadenheid van dit

handelen van hun collega komt in de gesprekken relatief vaak tot uiting. Voor

deze politieambtenaar blijkt ook geen weg meer terug zodra de politieomgeving

geconfronteerd wordt met zijn problematische situatie.

Dit wijst andermaal op het angstvallig dichthouden van elk persoonlijk deksel

binnen de formele werkomgeving. Wellicht komt hier één van de meest cruciale

aspecten van een bestaand mechanisme naar voor. Dit mechanisme maakt dat

de politieambtenaar en zijn omgeving alle stress en problemen, waarmee hijzelf

of zijn nauwe medewerker geconfronteerd wordt, angstvallig en tot het uiterste

verbergt uit vrees voor de gevolgen en de verregaande maatregelen die geno-

men zouden worden tegen hemzelf of tegen zijn collega. Dit doet in elk geval

vragen rijzen naar de effectiviteit van hulpsystemen die zich baseren op een sys-

teem van ‘zorgcollega’s’ omdat deze gedachte dat het politiesysteem eerder

sanctionerend dan begeleidend optreedt geïnternaliseerd is op de werkvloer!

Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal personen, in de aanloop naar suïcide,

daarop wel meerdere toespelingen maken, zowel binnen hun privé- als in hun

werkomgeving. Alleen is men nergens in staat zich een juist en goed beeld te

vormen van de ernst van de problemen. Dit komt eveneens door het kunstmatig

instandhouden van een onoverbrugbare afstand tussen de verschillende werel-

den – werk en privé – en wellicht wordt dit juist aangemoedigd door de poli-

tiecultuur zelf omdat ze zich bijzonder steunt op geheimhouding, discretie en
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reserve. Niet enkel zijn deze laatste begrippen typisch voor het politieberoep,

ze vormen evengoed de uitgangspunten van elke hulpverlening. Dit maakt elke

detectie, melding en begeleiding binnen de politie van die kant uit enorm moei-

lijk.

Die geest van totale geheimhouding legt niet alleen een zware hypotheek op

de globale hulpverlening bij de fel aan stress lijdende en in nood verkerende

politieambtenaar, ze schept bovendien voortdurend de ruimte voor een blijvend

bestaan van misverstanden en zelfs van disfuncties. Zo wordt duidelijk dat min-

stens één op de tien van deze suïcides gebeurt met een dienstwapen dat nooit

in het bezit van de politieambtenaar had mogen zijn. De betrokkene ging dit na

een eerdere periode van intrekking op zijn eenvoudig verzoek terughalen. Hij

leek immers voor zijn omgeving precies beter, een veronderstelling die meestal

oppervlakkig steunt op eenzijdig gemaakte interpretaties! Zo beschikken een

aantal politieambtenaren zonder medeweten van hun chef op die manier terug

over hun dienstwapen en zo beslissen ook chefs zonder medisch advies om hun

ondergeschikte zijn dienstwapen terug te geven. Een politieambtenaar kon ja-

renlang een oneigenlijk statuut van ongeneeslijk ziek aanhouden zonder arg-

waan te scheppen, een tweede sliep regelmatig zijn roes uit in één van de cellen

en een politieambtenaar kon, naar aanleiding van zijn herplaatsing, maanden-

lang ongewettigd en vooral ongezien afwezig blijven. Uit de medische gegevens

bleek hoeveel deze politiemensen, vaak onopgemerkt door de hiërarchie, een

ware historie van medische problemen en absenteïsme hadden. Uit het per-

soonlijk dossier bleek soms in de rand het probleem van alcoholisme waarmee

ze worstelden. Een laatste noodroep, meestal enkele dagen tot weken voor de

daad, gebeurt volgens de medische analyses onder andere bij de huisarts. Ge-

woonlijk houdt dit een diagnose en ambulante verzorging zonder ziekteverzuim

op het werk in. Deze diagnose wijst in geen enkel geval in de richting van de-

pressie of levensmoeheid.
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6.4 Politiesuïcide gebeurt meestal met ‘een’ vuurwapen

Figuur 6: Gebruikte middel om suïcide te plegen

Uit het eerder gevoerde onderzoek en de opvolging bleek al dat politiesuïcide

meestal met een vuurwapen gebeurt. Dit komt ook in dit onderzoek tot uiting.

In het merendeel van de gevallen gebruikt de persoon volgens de meldingen

hiervoor zijn dienstwapen. Bij de meeste suïcides die niet gebeuren met een

dienstwapen blijkt de persoon ook helemaal niet over zijn dienstwapen te be-

schikken. Bovendien toont diepgaander kwalitatief onderzoek aan dat er bij het

gebruik van het dienstwapen zelf enorm voorbehoud dient te worden gemaakt!

Bovenstaande figuur toont namelijk dat er een verontrustend patroon van han-

delen bestaat dat zeker bijzondere maatregelen noodzaakt op het vlak van de-

tectie en begeleiding van sociale crisissituaties, naast de beperking van de

toegang tot het wapen zelf.

Er dient immers een groot onderscheid te worden gemaakt tussen het effectief

beschikken over zijn dienstwapen op het moment van de daad en het dienst-

wapen eerst nog specifiek ophalen of trachten te bemachtigen via list. Bij die-

gene die in het bezit is van zijn dienstwapen, moet bovendien gekeken worden
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of dit geoorloofd was op dat moment. Een aantal van hen bevindt zich immers

in een periode van langdurige afwezigheid. De vraag stelt zich of die politie-

ambtenaar, na het instellen van een reeks nieuwe maatregelen die de toegang

tot het wapen beperken, in dezelfde omstandigheden nog steeds de beschik-

king over zijn dienstwapen zou hebben. Uit dit onderzoek blijkt immers dat er

in al deze cases weinig tot geen wijziging in toegang tot het wapen zal optreden.

De persoon heeft immers ofwel zijn dienstwapen sowieso principieel in zijn be-

zit gezien zijn graad en/of functie, ofwel heeft hij het helemaal niet in zijn bezit

maar verschaft hij er zich specifiek toegang toe, want de politieambtenaar:

(1) gaat op een willekeurig moment zijn dienstwapen ophalen en heeft toegang

tot de politiegebouwen en tot de plaats waar zijn wapen opgeborgen is;

(2) gebruikt een list om hetzij zijn dienstwapen, hetzij het wapen van een col-

lega te bemachtigen; (3) vraagt en verkrijgt zijn dienstwapen terug nadat het

eerder bij maatregel was ingetrokken of (4) vangt gewoon zijn dienst aan waar-

door het bezit van zijn dienstwapen sowieso geoorloofd is om het dan vervol-

gens op of rond die plaats aan te wenden.

Uit dit onderzoek blijkt dat degenen die een ander middel aanwenden – volgens

de meldingen hun wapen niet in hun bezit hebben – dit ook meestal niet op

bovenstaande manier in hun bezit konden hebben omdat het ofwel na een eer-

dere poging of dreiging werd afgenomen, men langdurig in absenteïsme was

ofwel omdat men sowieso een eigen wapen in zijn bezit had.

Het bezit van het wapen lijkt daardoor te vaak oncontroleerbaar, temeer omdat

dit juist deel uitmaakt van de uniformdracht, geoorloofd is bij bepaalde speci-

fieke functies of samengaat met het bezit van een hogere graad, want wie con-

troleert immers zijn meerdere?

Een belangrijke vaststelling in dit onderzoek is bovendien dat bij veel van deze

suïcides de politieambtenaar, in de onmiddellijke aanloop naar de daad, eigen-

lijk helemaal niet beschikt over zijn dienstwapen!

79 of 71% van de 111 suïcides grijpen toch plaats met een vuurwapen, waarvan

ongeveer 66 of 60% gebeuren met het dienstwapen van de politieambtenaar.

Van de 30 politieambtenaren die in het bezit zijn van hun dienstwapen en dit

ook hebben aangewend, zijn er negen die er automatisch over beschikken ge-

zien de uniformdracht, de specifieke functie of de hogere graad, zijn er 11 die

het zonder medeweten of bezwaar na hun dienst hebben kunnen meenemen

naar huis en zijn er ten slotte tien die het specifiek hebben teruggevraagd nadat

het eerder was ingetrokken. Opvallend zijn deze laatste tien politieambtenaren,

die zelf net voor de daad hun wapen terugvroegen, dit kregen omdat ze ‘ogen-
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schijnlijk’ beter waren en het vervolgens in de volgende uren bij die daad heb-

ben aangewend. In minstens 4 gevallen was de hiërarchie of de medische dienst

helemaal niet van de teruggave op de hoogte. Van de 36 politieambtenaren die

hun dienstwapen specifiek ophalen of het via list verkrijgen, weten we dat er

15 het dienstwapen gaan halen op een moment dat ze niet met dienst zijn, er

negen een list gebruiken om aan een dienstwapen te raken en nog eens 12 an-

deren suïcide op de werkplaats plegen na hun aankomst bij dienstaanvang. Met

de list bedoelen we de situatie die zich uitzonderlijk en ogenschijnlijk uitermate

toevallig voordoet waardoor de politieambtenaar of aspirant opeens, doch wel

doelbewust over een wapen beschikt: wanneer men het ‘toevallig’ mee naar

huis neemt na afloop van een late tussenkomst of wanneer de kluis toevallig

defect is, wanneer men per toeval aan het wapen van een collega kan, er ‘toe-

vallig’ over beschikt in het kader van bepaalde oefeningen of een stage, etc.

We zien dat in totaal 45 van de 111 suïcidanten of 40% van de betrokkenen

geen dienstwapen gebruikten. 11 personen hebben op het ogenblik van de suï-

cide geen beschikking over een dienstwapen omdat ze enerzijds lid zijn van het

administratief en logistiek kader, aspirant of hulpagent zijn of anderzijds politie-

ambtenaar zijn van wie het wapen ingetrokken was. Van negen andere politie-

ambtenaren weten we dat ze hun dienstwapen niet in hun bezit hebben en

gewoon teruggrijpen naar een ander suïcidemiddel. Veel van deze mensen ma-

ken juist door de langdurige afwezigheid geen deel meer uit van hun dienst en

kunnen daardoor ook helemaal niet over een dienstwapen beschikken. Ten

slotte gebruiken 13 politieambtenaren een eigen vuurwapen, ongeacht of ze in

het bezit zijn van hun dienstwapen of niet.

Deze analyse toont aan dat de enkele maatregel die het verbod inhoudt om het

wapen mee naar huis te nemen, op zich onvoldoende zal zijn wanneer dit niet

gekoppeld is aan een betere kennis en begeleiding van de sociale problematiek

binnen het politiesysteem. De situaties waarin de politieambtenaar die kampt

met suïcidale neigingen zijn dienstwapen wil aanwenden, zijn immers veel te

weinig beheersbaar. De politieambtenaar heeft te allen tijde toegang tot de po-

litielokalen, kan zijn dienstwapen ophalen op een onbewaakt moment, een list

gebruiken om aan een wapen te raken of het juiste ogenblik afwachten om het

zijne op de dienst zelf aan te wenden. Dit element verwijst andermaal terug naar

de voorbereiding die veelal gebeurt in het geval van suïcide. Er rest blijkbaar

een te grote groep van mensen die de beschikking heeft over hun dienstwapen

gezien hun graad, uniform of specifieke functie en dit, ongeacht de invoering

van nieuwe maatregelen die het bezit tegengaan, sowieso in hun bezit zouden
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hebben gehad. Suïcide doet zich immers het meest voor met politieambtenaren

die operationeel zijn en zich veel te toevallig binnen deze uitzonderingen be-

vinden!

6.5 Stress en burn-out: een zwaar onderschat probleem?

Uit studies, die zowel bij de Schotse als de Amerikaanse politie werden uitge-

voerd, blijkt dat stressfactoren nogal vaak gerelateerd zijn aan problemen van

organisatorische aard, zoals het personeelsgebrek, het beschikken over onvol-

doende middelen, de dwingende tijdslimieten bij de uitvoering van het werk en

communicatiestoornissen. Stressfactoren zijn veel minder te wijten aan het po-

litiewerk zelf23. De stressfactoren die wel voortvloeien uit de organisatie van de

dienst kunnen aanleiding geven tot psychologische onrust en niet zelden, eer-

der vaak zelfs, hebben zij een weerslag op het privé-leven van de betrokkene.

Politiewerk wordt in aanzienlijke mate gekenmerkt door negatieve situaties:

misdrijven, ruzies, conflicten, spanningen, enz. Het gevaar is dan ook groot dat

politieagenten na verloop van tijd een ‘zwartkijkersblik’ ontwikkelen. Sommige

agenten zullen bepaalde ‘coping’-mechanismen, zoals cynisme, hanteren om

met de overvloed aan negatieve situaties om te gaan. De kans dat dit effecten

heeft op algemene houding en arbeidstevredenheid is dan ook reëel24.

Volgens een studie uitgevoerd bij de Nederlandse politie kunnen zowel stress-

factoren als aspecten die de tevredenheid met betrekking tot het politiewerk

weergeven, ingedeeld worden in drie categorieën: de aspecten op organisato-

risch vlak, de aspecten die de werkinhoud bepalen en de aspecten die te maken

hebben met de effectiviteit van de tussenkomsten. Als organisatorische pijnpun-

ten blijken vooral een mank beleid, een diepgaande herstructurering of een ster-

ke bureaucratisering stress te veroorzaken. De tweede categorie omvat

voornamelijk de penibele situaties op emotioneel vlak, een voorbeeld hiervan

is de bekommernis omtrent verslaafden of dronken personen bij de uitvoering

van de taak. De derde categorie ten slotte betreft de stressfactoren die voort-

vloeien uit de tekorten inzake het aanreiken van structurele oplossingen. Voor-

23 STORCH, J.E. en PANZARELLA, R., “Police stress : State-trait anxiety in relation to occu-
pational and personal stressors”, Journal of Criminal Justice, vol. 24, nr. 2, 1996, p. 99-
107.

24 DEVIS, E., “Fluitend naar het werk? Een verkennend onderzoek naar de arbeidstevreden-
heid van politieagenten”, in Politiejournaal & Politieofficier, Brussel, Politeia, nr. 9,
november 2006, p. 27-29.
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beelden hiervan zijn het feit eerder de symptomen te bestrijden dan de

oorzaken te kunnen aanpakken, alsook het omgaan als politieambtenaar met

de negatieve attitude van de bevolking25.

De mate waarin men kan omgaan met stress of in de mogelijkheid is om beter

om te gaan met problemen (‘coping’-gedrag) – wat ook bij de ingangstesten van

de Belgische politie wordt gemeten – hangt niet enkel af van de persoonlijkheid

van iemand, maar hangt nauw samen met de omgevingen waar men deel van

uitmaakt, de ervaringen die men heeft en met de reactie die men in crisisgeval-

len vertoont. Burn-out doet zich voornamelijk voor in jobs waarbij men in con-

tact komt met mensen en met menselijke miserie. Het staat voor het al of niet

in de mogelijkheid verkeren om met een hoge mate van stress om te gaan op

de werkvloer door ‘coping’-gedrag. Volgend schema verduidelijkt 4 belangrijke

stijlen van ‘coping’26 die in principe door een individu toegepast worden in

functie van een gegeven situatie en context.

Tabel 20: Stijlen van coping

Veelal hebben de betrokken politieambtenaren, die op een bepaald moment

met enorme problemen en met stress geconfronteerd worden en waarbij som-

migen duidelijke tekenen van burn-out vertonen, wellicht niet de mogelijkheid

gehad om terug te grijpen naar dergelijke vechtmechanismen. We zien dat de

politieambtenaar aan de ene kant geen hulp of steun zoekt of helemaal niet in

de mogelijkheid is om die te zoeken door de sociale isolatie op privé- en vaak

ook op werkvlak en een te grote drempel hiertoe ondervindt op de werkvloer.

Anderzijds pakken ze ook hun problemen niet actief aan. Ze zijn zodanig ver-

wikkeld in verscheidene problemen dat ze zelf niet in staat zijn om een oplos-

sing te vinden. Ze vluchten door zich nog meer te isoleren, afwezig te blijven

op het werk, hun eigen plaatsje op te zoeken, contacten te vermijden en zoeken

bewust afleiding in het constant verdwijnen in zichzelf of door te piekeren. An-

deren zoeken dan weer afleiding door meer en harder te gaan werken. Typisch

25 KOP, N. EUWEMA, M. en SCHAUFELI, W., “Burnout, job stress and violent behaviour
among Dutch police officers”, Work and Stress, 1999, vol. 13, nr. 4, p. 326-340.

26 Zie de omschrijving van coping op de website www.burnin.nl.

Rationeel Emotioneel

Vechtmechanisme (fight) Actief aanpakken Sociale steun zoeken

Vluchtmechanisme (flight) Vermijden en afwachten Afleiding zoeken
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voor burn-out is net dit vluchtgedrag dat ook bij veel van deze mensen door de

werkomgeving werd opgemerkt, want die mensen zijn “totaal afgesloten van

hun werkomgeving, leven compleet in hun eigen wereld, nemen niet meer deel

aan de groep, hebben hun idealisme en enthousiasme verloren en reageren tel-

kens fel negatief en cynisch in hun boodschappen en hun afscheidsbrieven”.

Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal politieambtenaren in de laatste periode

voor de suïcide duidelijke tekenen van stress en burn-out hebben vertoond.

“Sommigen zijn bijzonder gespannen, hebben maaglast, lijken asgrauw en vlie-

gen bij het minste uit, anderen lijden in stilte”. De meeste tekenen van stress

zien we op het werkvlak gepaard gaan met bijkomende verantwoordelijkheden

en verwachtingen op het werk. Daarnaast zien we de stresssignalen eveneens

terugkomen in de gesprekken over diegenen die men omschrijft als actief en

bijzonder perfectionistisch. Een aantal politieambtenaren kampt in het bijzonder

met faalangst. Dit gegeven blijkt trouwens eveneens uit de medische gegevens.

Dit gebeurt in combinatie met het streven naar bepaalde idealen die, volgens

wat ze zelf schrijven, ze eerder hebben aangegeven of hebben toevertrouwd

aan hun onmiddellijke omgeving, onbereikbaar zijn gebleven. In het verlengde

daarvan zijn drie politieambtenaren minstens eenmaal het slachtoffer van ge-

weld tijdens de dienst, mijden een paar politieambtenaren de operationele wer-

king door zich telkens te onttrekken aan te markante vaststellingen, blijken een

aantal politieambtenaren het slachtoffer van geweld door een eigen kind. Een

politieambtenaar werd in de eerste twee jaar na zijn opleiding zodanig en ex-

pliciet geconfronteerd met de meest ernstige vaststellingen, terwijl in het per-

soonlijk dossier niet minder dan 15 opmerkingen in een relatief korte tijdspanne

werden gevonden om reden van zich af te zonderen van de plaats, een sigaret

te roken, geen hoofddeksel te dragen, etc. Tijdens de gesprekken bleek dat

deze politieambtenaar door zijn werkomgeving niet geschikt werd bevonden

voor het harde politiewerk. Een politieambtenaar keert van een speciale een-

heid terug naar zijn eerdere dienst uit angst om mogelijk gedood te worden in

dienstverband, een politieambtenaar wordt openlijk binnen de eenheid als on-

bekwaam afgedaan, een politieambtenaar wilde zo graag als een ‘bekwame’ po-

litieagent worden beoordeeld…

Burn-out is niet enkel het gevolg van de werksituatie, maar heeft ook te maken

met de wisselwerking tussen de persoonlijkheid en de eisen van het werk. Het

gaat telkens om een ‘rolconflict’ zoals bij de politieambtenaren die niet kunnen

voldoen aan de hogere verwachtingen eigen aan de bevordering die ze kregen,

de ‘rolonduidelijkheid’ zoals bij de politieambtenaren die uit hun vertrouwde
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werkomgeving werden getrokken naar een voor hen ‘onnuttige’ dienst of om

‘roloverdaad’ zoals bij de bijzonder actieve en gedreven politiemensen die con-

stant op het voorplan willen staan. Een aantal concrete voorbeelden komt in dit

onderzoek in elk geval duidelijk naar voren, zoals de politieambtenaar die sinds

zijn opleiding als voorbeeld had gefungeerd en zo graag naar een speciale een-

heid wilde gaan, de hulpagent die nooit inspecteur kon worden ondanks her-

haalde beloften van de hiërarchie, de wijkagent die niet langer geconfronteerd

wilde worden met de dagelijkse problemen waarmee hij constant op straat te

maken kreeg, de politieambtenaar die gehard moest worden om zich toch maar

te bewijzen als ‘bekwaam’ lid van de politie, de politieambtenaar die het bij zijn

promotie niet aankon om zelfstandig voorstellen uit te werken, etc.

Daarnaast zijn er zeker ook minder rechtstreekse symptomen aanwezig op de

werkvloer die volgens dit onderzoek wijzen op burn-out, zoals de hoge mate

van alcoholverslaving, de hoge mate van absenteïsme of het herhaaldelijk te laat

komen. Wellicht wordt het probleem van burn-out binnen de politie fel onder-

schat. Het politiesysteem heeft dan ook veel te weinig aandacht voor de bege-

leiding van de politieambtenaar die niet noodzakelijk geconfronteerd wordt met

traumatische ervaringen op het werk, maar die heel actief is, werkt, streeft, com-

bineert, tracht te voldoen aan idealen en misschien op een bepaald moment

hierin mislukt en daar niet mee om weet te gaan. Dit is het moment dat er een

conflict komt tussen de politierol, de vooropgestelde idealen en de persoon. Het

maakt in elk geval dat de persoon, vaak onzichtbaar voor zijn werkomgeving,

afhaakt.

Wanneer we teruggrijpen naar de stressoren uit de politiepraktijk van Eric De

Soir, dan vinden we bij veel van deze mensen inderdaad een gebrek aan slaap,

een onregelmatig leef- en werkritme en een verhoogd gebruik van alcohol te-

rug. We merken ook twijfel over het kennen en kunnen en de angst om te falen,

het gebrek aan vertrouwen in de hiërarchie en het verdwijnen van de groepsco-

hesie bij de felle uitbreiding van de dienst. Automatisch leven veel van deze po-

litieambtenaren geïsoleerd van hun familie en gezin, zijn er relatieproblemen,

medische en psychische problemen en bestaat er een negativistische geest of

sfeer op de dienst op dat ogenblik. Vooral uit de medische en de persoonlijke

dossiers blijkt bij de politiemensen met een geschiedenis van lichamelijke en

psychologische problemen het verschijnsel van cumulatieve stress27. Deze per-

sonen worden door hun omgeving vaak vergeleken met de persoon die ze er-

27 DE SOIR, E., Traumatische stress en politie, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1997, 194 p.
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voor waren. Veelal gaat dit van ‘motor’ op het werk, enthousiaste medewerker

vol idealen naar de status van totale ontgoocheling en compleet disfunctioneren

binnen de politieorganisatie. We spreken over de aanwezigheid van burn-out

in minstens 30% van deze gevallen van suïcide. De opvallende vaststellingen

dewelke blijken uit de analyse van de medische gegevens van een groot aantal

mensen die een duidelijke medische geschiedenis en een ruime mate van ab-

senteïsme kenden, zijn hier in elk geval een duidelijke bevestiging van!

We merken dat de jongere politieambtenaar doorgaans het vaakst teruggrijpt

naar symbolen en naar manieren om zijn daad aan zijn omgeving uit te leggen.

Wat hierbij opvalt, is de enorm gedreven, enthousiaste en vooral intelligente

persoon die vol idealen aan zijn politiecarrière begint, opbokst tegen een aantal

tegenslagen op het werk (de onbereikbaarheid van een speciale functie of be-

vordering) maar ook op privé-vlak (definitieve breuk, langdurig alleenstaand,

druk ouder, verlies ouder, etc.) en op een moment dat niemand het verwacht

uit het leven stapt. Soms weet men pas achteraf dat de persoon onder een zware

psychische druk leefde om constant te voldoen aan de (ook aan zichzelf) op-

gelegde normen en verwachtingen.

Meestal komt de suïcide op een moment waarop hij of zij, zowel op privé- als

op werkvlak, definitief een streep moet trekken onder bepaalde vooropgestelde

idealen. Op het werk is dit soms de ultieme droom om inspecteur te worden,

het uniform en wapen te kunnen dragen, te slagen in de ingangstesten van een

speciale eenheid of toegelaten te worden tot een specifiek gespecialiseerde ge-

rechtelijke dienst. Soms is het ultieme doel zich enkel opwerken tot ‘volwaardi-

ge’ collega binnen het team omdat men zelf veel te veel aan die status twijfelt.

Op persoonlijk of privé-vlak gaat het vaak om vooropgestelde idealen met be-

trekking tot lichaam en geest, het stichten van een gezin of de onbereikbare lief-

de waarvoor men zijn ganse hebben en houden heeft gegeven, zich in zware

schulden heeft gestoken, constant aanwezig trachtte te zijn, soms gaat het ook

om bepaalde seksueel geladen idealen.

Bij sommige van die personen ziet men op hun relatief korte loopbaan bij de

politie het werkenthousiasme en de bijzondere gedrevenheid verdwijnen door

absenteïsme. Zowel deze vaststelling als wat hiervoor bleek aan bijzondere his-

tories van medische en psychische symptomen, gevolgd door herhaaldelijk en

soms langdurig absenteïsme, bevestigen de stelling dat heel wat van die betrok-

ken politiemensen in elk geval niet meer voldeden aan of zich goed voelden bij

de politierol.
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6.6 Beheer van absenteïsme binnen het politiesysteem

Tabel 21: Absenteïsme en politiesuïcide

Opvallende vaststelling is dat een groot gedeelte van deze politiemensen een

paar uur vooraleer ze overgingen tot de daad, hun dienst zoals altijd vervulden

alsof er helemaal niets aan de hand was. Noch het gedrag noch de communi-

catie lieten ook maar iets uitschijnen van wat ze een paar uur later van plan wa-

ren. Het gaat hier voornamelijk om de groep van politieambtenaren die op het

voorplan staan, ogenschijnlijk bijzonder positief door het leven stappen en hun

werkomgeving met verstomming slaan door luttele uren later, na afloop van de

werkdag, suïcide te plegen.

In schril contrast daarmee staat de groep van politiemensen die langdurig afwe-

zig zijn door ziekteverlof of die op non-activiteit staan op hun vraag of afwezig

zijn ingevolge een maatregel. Een aantal van hen is al meer dan een jaar volledig

afwezig op de werkplek en zou of mocht het werk niet meer hervatten.

Tweede opvallende vaststelling is dat het niet altijd noodzakelijk om mensen

gaat die hun definitieve pensioendatum afwachten, maar dat ook veel jonge po-

litieambtenaren onder de 30 jaar langdurig afwezig zijn. Bij de enkele vrouwe-

lijke politieambtenaren ziet men trouwens een enorm groot absenteïsme in hun

nog prille politieloopbaan. Al die mensen hebben één zaak gemeen, namelijk

dat ze ongeacht het aantal jaren dienst dat ze hebben, aantonen dat de betrok-

kenheid tot het politieberoep soms gedurende een heel lange periode onder-

broken is of zelfs totaal onbestaande is in de periode die aan de suïcide

voorafgaat. Anders gezegd, men ziet die opeenvolgende en soms heel lange pe-

riodes van inactiviteit plaatsvinden zonder veel tussenkomsten vanwege de per-

soneelsdiensten.

absenteïsme zou die dag 
opnieuw 

beginnen na 
langdurige 

afwezigheid

non-actief of 
meestal 

langdurig in 
CPMS

thuis in 
verlof of rust

aanwezig 
geweest tot 

op de 
laatste dag

te 
weinig 

info

populatie = 
100 suïcides 
van politie-
ambtenaren

13 28 10 34 15
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Op die manier zijn er tal van politieambtenaren die al langer totaal niet meer of

in elk geval niet meer optimaal functioneren op hun werk. Een aantal van hen

is soms enkel nog louter op administratief vlak politieambtenaar, in werkelijk-

heid zijn ze eigenlijk al met pensioen of staan ze met beide voeten buiten het

politiesysteem. Ze komen echter opvallend voor in de cijfers en vaak juist op

het ogenblik dat ze na een lange evolutie en cumulatie van problemen opeens

toch worden geconfronteerd met het onvermijdelijke: het ontslag of de oppen-

sioenstelling! Dit gebeurt echter pas op het moment dat een bepaalde norm dui-

delijk wordt overschreden, zoals het plegen van een strafrechtelijk feit of zware

deontologische inbreuken, het overschrijden van het maximale aantal ziekteda-

gen of het ongewettigd afwezig zijn.

Het is een opmerkelijke vaststelling dat het hier minstens om een derde van al

die suïcides gaat. De vraag die zich stelt, is waarom een toestand van langdurig

disfunctioneren zo lang kan aanhouden in een dergelijk veeleisend systeem als

dat van de politie, terwijl men in dit geval pas ingrijpt op het moment dat een

regel de basis kan vormen voor een definitieve oplossing, zoals bijvoorbeeld het

ontslag of de oppensioenstelling. De problemen worden op die manier opgelost

door zich te steunen op het sanctionerend mechanisme.

Is het dan een aspect eigen aan een politiepersoonlijkheid of eigen aan de so-

cialisatie binnen de politiecultuur of eerder eigen aan het politiesysteem dat alle

signalen, voortvloeiend uit ernstige problemen van sociale aard, angstvallig ver-

borgen blijven, er zich crisissituaties voordoen waar men helemaal geen zicht

op heeft en misschien suïcide in dergelijk sterke mate aanwezig is in België?

In het jaarlijkse aantal suïcides zien we duidelijk de aanwezigheid van een aan-

tal politiemensen die al jaren totaal niet meer op de dienstplanning voorkomen,

compleet in autonomie en anonimiteit functioneren en/of totaal disfunctioneren

omdat ze nog amper aanwezig zijn op de dienst. We zien extreem lange en re-

gelmatig terugkerende afwezigheden, soms extreme alcoholproblemen, sociale

isolatie, ontregeling, etc. Een aantal van hen heeft duidelijk een langdurige me-

dische geschiedenis met veel absenteïsme of met een langdurige opname in een

psychiatrische instelling, anderen hebben zelf langdurig verlof gevraagd om hun

werkoriëntering te verleggen en een aantal werd verplicht op non-activiteit ge-

zet als gevolg van tuchtmaatregelen; allemaal tekenen dat de afstand tussen de

persoon en de politierol sinds relatief lange tijd onoverbrugbaar geworden is.

Opvallend doen deze situaties zich eigenlijk allemaal voor met politieambtena-

ren, vaak met vele jaren dienst, die wellicht in een periode waarin ze gecon-

fronteerd worden met enorme sociale problemen, door een gebrek aan
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ondersteuning, zelf niet in staat blijken de draad terug op te nemen en verder,

onopgemerkt voor hun omgeving, afglijden of ontsporen.

De tuchtmaatregelen vloeien voornamelijk voort uit problemen die zich voor-

doen tijdens sociaal moeilijke periodes. In een aantal gevallen laat men de per-

soon gewoon zijn gang gaan, weet men dat hij weinig op het werk aanwezig is

of houdt men er operationeel al een tijd geen rekening meer mee. Een aantal

typische gevallen staaft een aantal van deze unieke situaties op werkvlak: “voor

ons was hij een beetje gek, hij was nog zelden op het werk, verdween soms een

paar dagen of kwam gewoon zijn roes uitslapen in één van de cellen …”, “hij

draaide niet meer mee in het werk en werd ook niet meer met dienst voorzien”

of “de persoon stuurde al maanden, nadat hij was thuisgebleven na een ver-

plichte mutatie, geen getuigschriften van ziekte meer op en werd eigenlijk nooit,

tot net 14 dagen voor zijn suïcide, opgezocht”.

Dergelijke suïcides grijpen in alle eenzaamheid plaats en gaan onopgemerkt

voorbij aan de werkomgeving omdat men deze persoon sowieso niet vaak meer

in zijn politiefunctie aantrof. De geschiedenis van problemen gaat dan relatief

ver terug in de tijd en verplaatst zich van dienst tot dienst via overplaatsing, het-

zij verplicht, hetzij op eigen vraag. Bovendien wordt een aantal nog overge-

plaatst in een relatief korte periode voor hun minimale pensioenleeftijd.

De mobiliteit tussen verschillende diensten intern de politie werd als dusdanig

niet geanalyseerd. We zien wel bij het verloop van het personeel in de be-

schouwde periode dat ondertussen meer dan 9.000 nieuwe politieambtenaren

werden opgeleid om er bijna 4.000 te vervangen die zelf of door een gedwon-

gen vertrek de organisatie vroegtijdig hebben verlaten.

In diezelfde periode wordt amper de helft vervangen van de personen die op

een natuurlijke manier uitstromen, enerzijds door het bereiken van de maximale

pensioenleeftijd en anderzijds door overlijden ten gevolge van een natuurlijke

dood of een ongeval.
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7. TABOES IN DE SAMENLEVING VERSUS TABOES BIJ DE POLITIE

7.1 Inleiding

Niettegenstaande de Westerse samenleving meer en meer een genuanceerde en

permissieve houding heeft aangenomen ten aanzien van het suïcideverschijnsel

– het is meer bespreekbaar en soms aanvaardbaarder geworden in sommige

omstandigheden –, is het nog altijd inacceptabel wanneer het zich voordoet bij

degenen die geacht worden in te staan voor de veiligheid en de hulpverlening

in de samenleving volgens Diekstra28. Ondanks de evolutie die de visie op suï-

cide heeft gekend, hangen er vandaag nog heel wat mythes rond suïcides:

“mensen die erover praten doen het niet, het is een plotse gebeurtenis, we kunnen

mensen die dood willen niet tegenhouden; etc.”29, wat de kans op preventie doet

afnemen. Suïcide is een taboe dat zorgt voor een klimaat dat het noodzakelijke

rouwproces verstoort. Wanneer de dood het gevolg is van een suïcide, heerst

er een algemeen gevoel van onbehagen, vermijdt men het contact met de rou-

wenden en laat men hen alleen met hun pijn en hun vragen. Na de eerste schok

naar aanleiding van de melding van zo’n drama duikt het schuldgevoel en on-

vermijdelijk ook de vraag naar het “waarom” op. Onophoudelijk spoken er al-

lerlei vragen door het hoofd van de achterblijvers en worden de antwoorden

van vandaag morgen al verworpen30. Wanneer men een geliefde verliest, stro-

men de blijken van medeleven van overal toe. Maar wanneer het verlies het ge-

volg is van zelfmoord, kunnen de naasten niet op dezelfde steun rekenen, alsof

hen wordt verweten gedeeltelijk verantwoordelijk te zijn voor die dood.

Suïcide is binnen de Belgische politie een groot taboe, al stellen we soms kleine

verschillen vast tussen het noorden en het zuiden van het land. Soms lijkt het

of men in het zuiden van het land iets vlugger meldt of eerder een poging door-

stuurt en dat men in het noorden dan weer iets vlugger een dergelijke daad af-

doet als een ongeval of als een ultieme uitdaging die fataal is afgelopen.

Misschien zou dan het ‘dark number’ iets groter kunnen zijn in het noorden en

misschien gebeurt suïcide, indien ze met moord gepaard gaat, ook iets vlugger

28 DIEKSTRA, R.F.W., Over suïcide, zelfdestructie, zelfbehoud en hulpverlening, Alphen aan
den Rijn, Samsom uitgeverij, 1981, 341 p.

29 RESNIK, H.L.P., Suicidal Behaviors: Diagnosis and Management (The Master Work),
Northvale, New Jersey, Jason Aronson, 1994, 536 p.

30 HODEIGE, R., « Les endeuillés du suicide – attentes au regard des difficultés de ce
deuil », travail de fin d'études – licence en criminologie à l’ULg, 2003-2004, voorwoord.
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in die regio's. Op basis van dit onderzoek is het echter onmogelijk hierover met

zekerheid uitspraken te doen. Hiervoor is diepgaander onderzoek naar speci-

fieke cultuurverschillen tussen regio’s noodzakelijk.

Toch kunnen we algemeen stellen dat de communicatie op weinig momenten

automatisch gebeurt en men binnen de werkomgeving heel vaak en systema-

tisch teruggrijpt naar de persoonlijke en/of privé-problemen als mogelijke ver-

klaring voor deze drieste daad. Suïcide is echter helemaal niet het taboe op zich,

veeleer valt alles wat de emotie raakt, psychologische zwakte inhoudt of met

alcoholverslaving te maken heeft onder dezelfde noemer van taboe binnen het

Belgische politiesysteem. Suïcide wordt binnen diezelfde gedachte aanzien als

zwak en immoreel. Telkens wordt geoordeeld, beoordeeld en naar motieven

gezocht die deze daad, het liefst door externe factoren, kunnen verklaren. Het

dreigen met suïcide komt in diezelfde logica dus automatisch meer voor binnen

het sanctionerend systeem dan binnen het personeelsbeheer en de interne hulp-

verlening. De gemelde tuchtgegevens bij het Vast Comité P zijn hier een stille

getuige van.

7.2 Sociale problemen: alcohol en mentale zwakte: 
het grote taboe binnen de Belgische politie

Van de aspecten die vaak nog het meest opvallen voor de omgeving, verdwij-

nen het overdreven alcoholgebruik en de ‘mentale zwakte’ van de collega naar

de achtergrond. Tijdens de interviews valt op dat het onderwerp ‘alcohol’ het

liefst vermeden wordt. Het blijkt nochtans een opvallend en terugkerend ele-

ment, vooral in de periode die aan de suïcide voorafgaat. Dit betekent echter

niet dat het hier altijd om alcoholverslaving op zich gaat, bepaalde van deze per-

sonen zoeken juist in die periode hun toevlucht tot drank, anderen die eerder

nooit dronken, doen dit nu opeens wel regelmatig en bovendien is er in bepaal-

de gevallen zichtbaar een combinatie met een verhoogd medicijngebruik.

Het alcoholprobleem blijkt vooral uit de persoonlijke dossiers, de evaluaties, de

vaststellingen en uit de verhoren. Chefs schreeuwen in plotse confrontatie met

de suïcide van één van hun manschappen wel eens luidop dat er hardnekkige

alcoholproblemen waren, maar de meeste collega’s wuiven het onderwerp qua-

si onmiddellijk van tafel: “zijn alcoholgebruik leek totaal niet overdreven” of “hij

kwam wel vaker te laat ’s morgens, maar dat had helemaal niets te maken met

extreem drinken”.
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Tabel 22: Alcohol- en medicijngebruik, een fel aanwezig aspect bij politiesuïcide

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat meer dan een derde van deze betrok-

ken politieambtenaren al jaren worstelt met een alcoholprobleem of met over-

dreven medicijngebruik. Het probleem van verslaving bleek ook al eerder in

dezelfde mate uit het exploratief onderzoek van Pierre Nivelle31, een probleem

dat, ongeacht of het de oorzaak dan wel het gevolg is van sociale problematiek

en suïcide, in beide onderzoeken van het Vast Comité P bevestigd wordt en dat

samen met het probleem van burn-out daadwerkelijk aangepakt dient te wor-

den, wil men het suïciderisico effectief doen verminderen.

Het probleem van ‘alcoholisme’ is binnen dit onderzoek heel nadrukkelijk aan-

wezig en lijkt eerder verbonden met de oudere leeftijdscategorieën van politie-

ambtenaren binnen dit onderzoek. Vaak komt dit probleem naar voren in de

persoonlijke dossiers, bij tuchtzaken en in evaluaties.

Op ogenblikken waarop de betrokken collega al langer uit het zicht is wegens

langdurig absenteïsme, praat men in de werkomgeving iets vlugger over het

eventueel alcoholprobleem in de achtergrond.

Een groot aantal van de suïcides in dit onderzoek gebeurt in combinatie met de

inname van grote hoeveelheden alcohol en/of medicijnen. Alcohol is een fel

verborgen probleem binnen de muren van de politie. Vrij veel onderzoeken to-

nen aan dat in meer dan de helft van de suïcidale daden er sprake is van alco-

hol- en/of drugsafhankelijkheid32. Bovendien is er een positief verband

aangetoond tussen het problematisch alcoholverbruik en het suïciderisico. Het

alcohol & 
medicijnen

regelmatig veel 
alcohol nutti-
gen, eventueel 
in combinatie 

met medi-
cijnen

de laatste 
periode regel-
matig alcohol-, 

medicijn- of 
drugsgebruik

geen alcohol 
noch 

medicijnen

te weinig info

populatie = 
100 suïcides 
van politie-
ambtenaren

38 14 19 29

31 NIVELLE, P., Politiesuïcide, exploratief onderzoek naar politiesuïcide binnen de Belgische
reguliere politiediensten (1990-1998), scriptie voor het behalen van het diploma van
licentiaat in de criminologische wetenschappen, 1999.

32 MILLER, Norman S. and GOLD, Marc S., Alcohol, Drugs of Abuse: A Comprehensive Series
for Clinicians, New York, Springer Publishing Company, 1991, 296 p.
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risico op suïcide bij personen met alcoholafhankelijkheid ligt vijf keer hoger dan

normaal33 en volgens onderzoek zou één op vijf alcoholverslaafden in behan-

deling al een suïcidepoging achter de rug hebben34. Het ‘Department of Health’

in het Verenigd Koninkrijk spreekt over 39% van de pogingen tot suïcide door

alcoholverslaafden. Het effect van alcohol is inderdaad een niet te onderschat-

ten probleem wanneer de persoon op een bepaald moment een kookpunt be-

reikt bij een hoogoplopende ruzie of bij een felle frustratie. Eén van de

betrokkenen in dit onderzoek ging zijn dienstwapen halen in zijn voertuig,

plaatste zich vervolgens in de deuropening van het café en schoot zich ter plaat-

se in het hoofd; drie anderen kwamen na afloop van een feest terug en bena-

men zich van het leven na een felle discussie, ruzie, confrontatie of vernedering.

Telkens was er sprake van overdreven alcoholverbruik.

Daarnaast is het duidelijk dat sommigen de laatste tijd bijzonder prikkelbaar wa-

ren, woede-uitbarstingen kregen om niets en lijkt het precies alsof sommigen

geen remmen meer hadden. Het gebruik van onder andere alcohol veroorzaakt

zowel acuut als chronisch een staat van ontremming, inschattingsproblemen en

een grotere impulsiviteit35, wat het effectief teruggrijpen naar suïcide op zo’n

moment mee zou kunnen verklaren.

Tabel 23: Mentale zwakte, een terugkerend element bij politiesuïcide

33 STEER, R.A., BECK, A.T. & SHAW, B.F., “Depressive symptoms differentiating between
heroin addicts and alcoholics”, in Drug and Alcohol Dependence, mei 1985, nr. 15,
p. 145-150.

34 GEIRNAERT, M., ROOSE, N. en ROSIERS, J., VAD Vereniging voor Alcohol- en andere
Drugproblemen. Studie en onderzoek, wat doet VAD, dossier suïcide, literatuurstudie,
2000, p. 1-2.

35 Idem, p. 5.

depressie en 
psycho-
logische 

problemen

depressie, 
down, mentaal 
afwezig in de 

laatste periode

historie van 
depressie en 
problemen 
minstens 

3 periodes in 
de laatste jaren

medische of 
psychische 

ziekte

niet / te 
weinig 

info

populatie = 
100 suïcides 
van politie-
ambtenaren

85 36 20 15
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Depressie gaat volgens de DSM-IV-criteria vrijwel steeds gepaard met somber-

heid, slaapstoornissen, verminderde energie en concentratie, gevoelens van

minderwaardigheid, schuld en gedachten aan dood en aan suïcide. De continu

aanwezige stemming zou veel verder gaan dan hetgeen we omschrijven als

neerslachtigheid, in dit geval gaat ze gepaard met negatieve gedachten, met pie-

keren, verlies van interesse en eetlust en soms met angsten.

In de gesprekken wordt herhaaldelijk benadrukt dat de persoon in de laatste

periode van zijn functioneren “down, mentaal afwezig of onbereikbaar is, con-

stant piekert, raar doet, wisselende stemmingen heeft, oververmoeid en uitgeput

is, niet meer kan of levensmoe is”. Af en toe spreekt men het woord depressie

uit en dit onderwerp lijkt iets gemakkelijker wanneer de collega of onderge-

schikte opgenomen werd in een psychiatrische instelling. Uit een aantal ge-

sprekken met familieleden, gegevens uit de vaststellingen en vooral uit de

medische gegevens komt echter een schrijnender beeld naar voren. Naast het

feit dat een aantal mensen effectief in een depressie verkeert, ging achter veel

van deze politiemensen een relatief grote geschiedenis van medische en psy-

chologische problemen, herhaalde periodes van zware depressies, slaapstoor-

nissen, angststoornissen, langdurige afwezigheden en bij sommigen opnames in

psychiatrische instellingen schuil. Anderzijds worden stemmingswisselingen,

psychoses of het continu suizen in het hoofd herkend door de onmiddellijke

naasten uit de privé-omgeving en af en toe ook binnen de werkomgeving. Bij

iets minder dan de helft van deze groep van politieambtenaren is er sprake van

een bepaald psychiatrisch ziektebeeld zoals schizofrenie, borderline en ma-

moe, levensmoe, 
uitgeput, 

slaapstoornis, 
burn-out

stress, spanning, 
nerveus, …

angstaanvallen, 
zich bedreigd 

voelen

had enorme schrik 
om af te takelen, 

hartstoornissen of 
problemen

23 8 21

enorme twijfel of 
faalangst

seksuele proble-
men, fantasieën, 

bezoeken sekssites, 
…

voelde of toonde 
zich labiel, 

onstandvastig

enorm verma-
gerd, enorm 

verdikt, 
opgeblazen

5 6 5 2 + 3

1 of  # keren opgenomen in psychiatrie door psycholoog of psychiater 
gevolgd

14 13
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nisch-depressief. Van deze groep mensen is een deel langdurig afwezig op het

werk.

Ofschoon er onder collega’s bitter weinig gepraat wordt over depressie of over

psychologische problemen, zien we bij ongeveer 40% van de betrokken politie-

ambtenaren een geschiedenis van absenteïsme over de laatste vijf jaar. Noch-

tans blijven de tekenen van die psychologische problemen in de aanloop naar

de suïcide voor de werkomgeving onopgemerkt. Opvallend minder blijkt men

in het ongewisse te verkeren omtrent de gemoedstoestand van de persoon in

zijn privé-omgeving en vooral bij zijn eigen familie. Een deel van deze mensen

komt terug werken na een langdurige afwezigheid of opname in een centrum

en lijkt, althans voor hun werkomgeving, precies terug beter. Ze verbazen vaak

Jan en alleman binnen de politieorganisatie door zich net in die schijnbaar be-

tere periode van het leven te beroven.

In een aantal gevallen blijkt de kortbij staande collega of chef relatief goed op

de hoogte van bepaalde neurologische of psychiatrische problemen waarmee

de persoon, soms al jaren, kampt. Sommige van deze personen worden dan

door de werkomgeving verplicht om zich te laten verzorgen of opnemen. In die

gevallen berust men in de ‘mentale’ zwakte van de collega die op dat moment,

voor hen althans, logischerwijze niet meer optimaal kan functioneren bij de po-

litie. In die gevallen wordt de oorzaak voor de suïcide binnen de meldingen ook

vlugger toegeschreven aan de ‘zwakke’ persoonlijkheid van betrokkene. Uit de

gegevens blijkt niet enkel dat de kennis van pogingen tot en dreigingen met suï-

cide groter is in privé-middens dan op de werkvloer, evengoed blijkt de kennis

over de gemoedstoestand, de ontevredenheid, de periodes van zich slecht voe-

len en slecht functioneren veel minder verrassend voor de privé-omgeving dan

voor de werkomgeving. Als mogelijke oorzaak hiervoor haalden we eerder de

grote scheiding tussen privé en werk aan, met aan de ene kant de persoon die

zich op het werk totaal niet uit en aan de andere kant de persoon die men om-

schrijft als zijnde de persoon met ‘twee gezichten’.
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7.3 Politiesuïcide: dilemma tussen taboe en werkelijkheid!

In de politiecultuur willen veel politieambtenaren niet horen praten over suïcide

omdat ze menen dat suïcide schandelijk en laf is, een teken van zwakte of van

tekortschieten36. Vandaar dat politiemensen die kampen met psychologische

problemen kunnen worden beschouwd als zwak, zelfs als ongeschikt voor het

beroep. Deze houding heeft voor gevolg dat politieambtenaren zich liever in

stilzwijgen hullen en geen psychologische bijstand zoeken, hoewel ze er nood

aan hebben. De politieman vindt het moeilijk om zijn hart bij iemand uit te stor-

ten want hij is een ‘problem solver’ en durft niet toe te geven dat hij een ‘problem

haver’ is geworden37. Hij is bang voor het oordeel en het onbegrip van zijn col-

lega’s wanneer hij zijn zwakheid laat blijken. Vaak is het pas wanneer een indi-

viduele situatie kritiek wordt, zoals een suïcide, dat de hiërarchie verneemt dat

er een probleem is38.

Er waren verschillende jaren nodig om de politiediensten zover te krijgen dat

ze spontaan het Vast Comité P inlichten over de poging tot of de daadwerkelijke

suïcide. Sommige diensten staan hier nog altijd terughoudend tegenover. Alle

chefs die wij hebben ontmoet in het kader van deze studie hebben ons nochtans

hun volledige medewerking verleend.

8. POLITIESUÏCIDE BINNEN DE BESTAANDE STRUCTUREN EN 
SYSTEMEN

8.1 Inleiding

De politie krijgt in onze samenleving betekenis door de structuren en systemen

waarbinnen ze geconstrueerd wordt middels actieve deelnemers en evolueren-

de praktijken.

De Belgische politiestructuren wijzigden drastisch na de eeuwwisseling, het po-

litiesysteem zelf onderging veel minder fundamentele veranderingen. De politie

36 CLARK, D.W. and WHITE, E.K., “Clinicians, Cops, and Suicide”, in HACKETT, Dell P. &
VIOLANTI, John M., Police Suicide: Tactics for Prevention, Springfield, Illinois, Charles C.
Thomas Publisher, 2003, p. 17.

37 CLARK, D.W. and WHITE, E.K., o.c., p. 19.
38 HACKETT, Dell P. & VIOLANTI, John M., o.c., p. 8.
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vervult immers nog steeds, alhoewel geëvolueerd, eenzelfde functie in de sa-

menleving, ze handelt nog steeds volgens dezelfde principes zoals omschreven

in de wet, maakt nog steeds actief deel uit van de publieke opinie, is nog altijd

een belangrijke werkgever en spreekt misschien in dat opzicht nog steeds een-

zelfde publiek aan dat zich geroepen voelt om politieambtenaar te worden.

Vaak hoort men dat de politie een weerspiegeling is van de maatschappij. In

elk geval is het zo dat wie de stap naar de politie zet, honkvast in die keuze

blijft en zich blijkbaar aanpast aan de verwachtingen van dit systeem. Dit beves-

tigt de veronderstelling dat er een wij/zij-gevoel leeft ten opzichte van de sa-

menleving, terwijl elke politieambtenaar er zelf ook door zijn familie, zijn gezin

en zijn buurt middenin staat. Wellicht is dan het ene systeem tegenover het an-

dere gevoeliger voor crisissituaties, zoals duidelijk het geval is bij suïcide.

De Belgische samenleving en vooral de Belgische politie is blijkbaar toonaan-

gevend wat suïcide betreft. Misschien vormen bepaalde mechanismen een blok-

kade voor een betere integratie of komen taboes minder nadrukkelijk naar

voren in andere systemen.

Politiesuïcide is echter bovenal een maatschappelijk probleem en verhoudt zich,

ongeacht de verschillen in ratio’s, wellicht ook niet anders dan suïcide in het

algemeen. Politiesuïcide wordt echter net als suïcide vastgesteld door politie-

mensen, die op dat gebied dus vaak bijzondere ervaringen met de dood en met

suïcide bezitten en zeker wanneer het om een collega gaat!

8.2 De politie functioneert volgens gedeelde verwachtingen 
binnen de samenleving

Vaak brengen de media afwisselende standpunten over de politiewerking in de

huiskamer. De samenleving wordt voortdurend geconfronteerd met de aanwe-

zigheid van de politie op straat, in het nieuws, op de school, etc. De maatschap-

pij koestert via haar politiek systeem gebundelde verwachtingen ten aanzien

van de politie, maar de individuele politieman of -vrouw wordt dagdagelijks ge-

confronteerd met verschillende individuele en collectieve verwachtingen ten

aanzien van zijn persoon binnen de functie van politie.

In België heeft de bevolking de neiging om bij eender welk geschil een beroep

te doen op de politie. Het beeld van de ‘vredesbewaarder’ of de ‘eerstelijnsvre-

derechter’ zit nog fel verankerd in de collectieve geest, het hoge aantal interven-

ties voor familieruzies of burengeschillen zijn hier de getuige van. Daarnaast
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heeft men gedurende jaren in de politieopleiding de nadruk gelegd op de filo-

sofie van ‘crimefighting’, politieaanpak die tot op vandaag nog fel geïnternali-

seerd lijkt. Recentelijk trachten de overheden het concept van ‘community

policing’ in te voeren, die een totaal andere visie van politiewerking inhoudt,

ingang te doen vinden39. Velen geloven in deze nieuwe filosofie, maar weini-

gen zijn erop voorbereid, temeer daar de politie vaak de enige is die zich in dit

project inschrijft, terwijl veel andere instanties er zich ook zouden moeten bij

aansluiten. Zoals voor elke fundamentele gedragswijziging, is ook nu de terug-

houdendheid bij de politieambtenaren groot en brengen velen deze politieaan-

pak terug tot de werking van de wijkinspecteurs.

Voor de burger moet de politieambtenaar als voorbeeld fungeren: zowel in

dienst als in zijn privé-leven moet de politieambtenaar zich te allen tijde waardig

gedragen tegenover de functie die hij uitoefent. Smet valt over de beschonken

politieambtenaar of hij die zich wat al te excentriek gedraagt.

Onze mentaliteit, in tegenstelling tot wat we in veel andere landen aantreffen,

laat niet toe dat de politieambtenaar zich bijvoorbeeld in uniform in een snack-

bar of drankgelegenheid bevindt. De Belgische politieman is geconditioneerd

binnen een soort perceptueel carcan dat het imago of de reputatie uitmaakt. Het

is duidelijk dat de mentaliteit evolueert en dat jonge politieambtenaren zich, in

tegenstelling tot anciens, minder verplicht voelen om aan deze formalistische re-

gels te voldoen. De anciens die nog het militaire regime hebben gekend, blijven

echter trouw aan de principes. We kunnen er niet omheen dat de houding van

de politieambtenaar enorm afhangt van de blik van de persoon die hij ontmoet

in het kader van zijn activiteiten. De burger verwacht alsmaar meer van de tus-

senkomende politieambtenaar en wil vooral niet toegeven dat hij zelf niet in

staat is om zijn problemen op te lossen. Hij laat niet na zich te beklagen, wat

een niet onbelangrijke invloed heeft op het moreel van de politieambtenaar.

Ook de hiërarchie verlangt op bepaalde momenten, zelfs tot in het extreme, als-

maar meer rendement en eist over alles en nog wat rapportering en verantwoor-

ding. De toezichtorganen van hun kant wordt verweten soms de neiging te

hebben een a priori-houding aan te nemen bij hun onderzoeken, net als de po-

litiek die zich van tijd tot tijd inmengt in de uitoefening van de politieopdrach-

ten. Al deze aspecten dragen niet enkel bij tot het beeld en de verwachtingen

39 Omzendbrief CP 1 van de minister van Binnenlandse Zaken van 27 mei 2003 (B.S.
9 juli 2003).
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die men heeft van de politie, ze werken ongetwijfeld en zonder enige discussie

in op de psyche van de politieambtenaar. Bovendien zijn ook de werktijden,

eigen aan het beroep van politieambtenaar, niet te onderschatten. Wanneer men

zijn dienst aanvangt om 5 uur ’s ochtends, is het lang niet uitzonderlijk dat de

politieambtenaar zich verplicht ziet zijn dienst voort te zetten tot laat in de

avond. De onregelmatige diensturen – ze vormen geen uitzondering binnen de

verschillende operationele diensten – kunnen misschien nog relatief goed ver-

werkt worden door jonge agenten, ze vormen vlugger het voorwerp van protest

bij de anciens. Het gaat veelal om extra prestaties met of zonder de mogelijkheid

tot recuperatie van uren of tot vergoeding. Hierbij moet ook de tijd van het pen-

delen, voor en na de dienst, worden geteld. Veel jonge politieambtenaren wo-

nen immers vaak tientallen tot honderden kilometers van hun werk. Zoals al

aangegeven, hebben de media op vandaag een enorme invloed op het beeld,

maar ook op de houding van de politieambtenaar. Hebben zij niet eerder de

neiging om de politieambtenaar als ‘crimefighter’ voor te stellen dan als vredes-

bewaarder? Hebben zij niet de gewoonte vooral de politionele flaters in het licht

te stellen en in alle talen te zwijgen over de vele geslaagde interventies die ge-

beuren met respect voor de rechten en vrijheden van burgers? Jaarlijks worden

duizenden voertuigbestuurders geverbaliseerd wegens alcoholintoxicatie achter

het stuur maar behalve bij een zwaar auto-ongeluk is dit nooit een topic in de

krant. Dit is wel zo wanneer een politieambtenaar zelf positief test bij een alco-

holcontrole! De bijkomende druk van de media komt bovenop de dagdagelijkse

kommer en kwel waarmee de politieambtenaar bij de uitvoering van zijn functie

geconfronteerd wordt.

8.3 Van economische stabiliteit naar relatieve onzekerheid?

Het merendeel van de betrokken politieambtenaren bezit bij zijn inlijving bij de

politie een diploma lager of hoger secundair onderwijs, zoals voorheen als

voorwaarde werd gesteld. De meeste (mannelijke) politieambtenaren hebben

na afloop van hun middelbare studies eerst de militaire dienstplicht vervuld, al-

vorens zich bij de politie te melden. Daardoor is de gemiddelde leeftijd van de

politiemensen, in dit onderzoek betrokken, op het moment van hun inlijving

gemiddeld 21 à 22 jaar, ongeacht de generatie waartoe ze behoren. Weinigen

begonnen aan hogere studies en enkelingen hebben hun hogere studies ook

effectief afgemaakt. Eén politieambtenaar volgde de militaire vooropleiding en

daarna de opleiding in de Koninklijke Militaire School. Van 16 politiemensen

weten we dat ze na hun dienstplicht eerst nog een andere job uitoefenden.
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Naast leraar, handelsattaché en bediende, werkten er vijf in een fabriek, waren

er twee een tijdje vrachtwagenbestuurder, vier andere trein- of trambeambte en

ten slotte waren er twee een tijdlang cipier. Daarnaast bleef een aantal geduren-

de langere periode vrijwillig bij het leger, waaronder een paar als para.

Een groot gedeelte van deze mensen komt aldus ofwel rechtstreeks van de

schoolbanken en na hun dienstplicht bij de politie ofwel na eerst nog een ander

(geüniformeerd) beroep te hebben uitgeoefend. In de persoonlijke dossiers le-

zen we vaak dat met het toetreden tot de politie een jeugddroom in vervulling

ging en dat het uniform en ook het politieberoep hen bijzonder aantrokken. Een

derde van de betrokken politieambtenaren in dit onderzoek heeft op het mo-

ment van de aanwerving een familielid, vader of broer, bij de politie. Dit bete-

kent dat deze functie voor de meesten, de vrouwelijke politieambtenaren

inbegrepen, een doelbewuste keuze is op het moment dat de leerplicht en, voor

mannen ook, de dienstplicht volbracht is.

Het politieberoep blijft in elk geval voor de rest van hun leven de enige econo-

mische activiteit en in principe de enige bron van inkomsten, vermits wettelijke

beperkingen politieambtenaren niet toelaten een cumul van werkzaamheden te

verrichten. Een groot deel van deze politiemensen ziet in de aanloop naar suï-

cide zowel zijn specifieke functie bij de politie als zijn inkomen bedreigd. Geen

enkele was voorbereid op een totale heroriëntering op de arbeidsmarkt, vermits

ze niet konden terugvallen op een of andere beroepsoriëntering. Bovendien zit-

ten er veel veertigers en vijftigers tussen die sowieso problemen op de arbeids-

markt zouden hebben gekend.

In dit onderzoek bleek al eerder dat er weinig politiemensen op vrijwillige basis

overstappen naar een ander beroep. Een reden hiervoor zou eventueel kunnen

gevonden worden in de economische stabiliteit, aspect waaraan het beroep van

politieambtenaar voldoet. De werkzekerheid, het inkomen en daarnaast ook de

diversiteit van het takenpakket vormen belangrijke troeven die men wellicht

niet zo vlug opgeeft om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt, met mogelijk

een hoop onzekerheden er bovenop.

Zoals de rekrutering en selectie van de federale politie zelf stelt op Vacatu-

re.com: “Het nieuwe politiestatuut is (…) zo gunstig dat het moeilijk wordt om

zoveel voordelen in de privé-sector terug te vinden. We bieden een goed loon. (…)

Daarnaast kunnen politiemensen van een resem andere voordelen genieten, zo-

als gratis medische verzorging en gratis treinvervoer. Ze hebben elk jaar ook

recht op 37 vakantiedagen. Het financiële luik wordt aangevuld met behoorlijk
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wat carrièremogelijkheden en vooral werkzekerheid. Politiemensen zijn statu-

tair benoemd (…)” en “Tegenover die vele voordelen, staan wel hoge eisen” of

“De kaarten liggen uiteraard anders dan in de privé-sector (…) vragen we van

onze politiemensen wel een grote inzet en een enorm sociaal engagement”40.

8.4 Is politiesuïcide gelijkaardig regionaal ingebed als suïcide?

Figuur 7: Suïcideratio van de Belgische populatie per regio

Deze kaart van België toont de suïcideratio per provincie van de Belgische be-

volking in 1996. De officiële suïcidecijfers in België worden verzameld via de

overlijdensakten. In België worden op die manier elk jaar ongeveer 2.000 suïci-

des geregistreerd. Er zijn geen recentere tellingen voorhanden die een dergelijk

totaalbeeld per regio opleveren. Officieel spreekt men van een suïcideratio van

21/100.000 in België in dat jaar. Waarschijnlijk zijn die aantallen ten opzichte

van nu onderschat!

40 TEUGELS, M., Artikel na een gesprek met Carla Lonneville, Diensthoofd Rekrutering bij
de federale politie, gepubliceerd op Vacature.com.
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Een interessant gegeven is wel dat deze kaart een duidelijk verschil laat zien

tussen de Belgische regio’s en zeker wat de taalgemeenschappen Wallonië en

Vlaanderen betreft. De piek bevindt zich in de provincie Luik, terwijl de laagste

ratio’s terug te vinden zijn in Limburg, Antwerpen en Brabant. Indien hetzelfde

beeld zich zou vertonen bij de politiesuïcide per regio, dan zou dit in elk geval

kunnen duiden op de rol van mogelijke regionale cultuurverschillen, wat de bij-

zondere status van politiesuïcide in elk geval terugbrengt tot de algemene status

van diepgaande, maatschappelijke en sociale problematiek! Uit het onderzoeks-

rapport naar klachten van depressiviteit bij de Belgische bevolking41 blijkt een

duidelijk regionaal verschil tussen Vlaanderen en Wallonië inzake het psychisch

welbevinden. In Wallonië worden er volgens de Gezondheidsenquête van het

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van 1997 meer psychische klach-

ten gemeld door vrouwen.

Figuur 8: Suïcideratio bij de lokale politiepopulatie per regio

41 BRACKE, P. en WAUTERICKX, N., Klachten van depressiviteit in een representatieve
steekproef van de Belgische bevolking, Departement Sociologie, Universiteit Gent, 2003.
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We beperken ons bij dit totaalbeeld tot de suïcide van politieambtenaren van

de lokale politie. In dit geval hebben we het over 88 suïcides, waarbij de exacte

verdeling naar werkomgeving per provincie gekend is. In meer dan 95% van de

gevallen woont deze lokale politieambtenaar in dezelfde provincie. Zowel de

aspirant-politieambtenaren, de personeelsleden van het administratief en logis-

tiek kader als de leden van de federale politie worden hier buiten beschouwing

gelaten. Het gros van de federale politieambtenaren is in Brussel tewerkgesteld.

Deze cijfers zouden de provinciale verdeling eventueel kunnen beïnvloeden,

aangezien een groter aantal (mogelijk tijdelijke) in Brussel en omringende pro-

vincies woonachtig is.

Politiesuïcide duidt inderdaad op het bestaan van hetzelfde regionale verschil

tussen Vlaanderen en Wallonië. We zien dat het beeld van politiesuïcide op re-

gionaal vlak nagenoeg gelijkaardig verdeeld is als dit bij de totale Belgische be-

volking. De piek bevindt zich in dit geval voornamelijk in Namen, Luik en

Henegouwen, gordel die er in het eerste beeld ook al uitspringt. De lage cijfers

verschijnen hier opnieuw in de regio Limburg, Antwerpen en Brabant. Uit dit

beeld blijkt eveneens dat het hogere absolute cijfer in Brussel-Hoofdstad, omdat

dit gebied gevormd wordt door verschillende Brusselse politiezones en gezien

het grote aantal politiemensen die er werken, eigenlijk eerder een gemiddelde

ratio vertoont.

De leden van de federale politie, die we eerst buiten beschouwing lieten, ver-

tegenwoordigen in absolute cijfers 21 van de 104 suïcides. Behalve één federale

politieambtenaar in Henegouwen en Namen en de drie leden van de federale

politie in Oost-Vlaanderen en Luik, werken de overige 13 leden in een federale

politiedienst te Brussel. Indien we ervan uitgaan dat bijna driekwart van het per-

soneel van de federale politie in Brussel werkt, dan komt ook hier, wat het

werkvlak betreft, ongeveer dezelfde regionale verdeling terug, behalve voor

Oost-Vlaanderen, dat hier dan de uitzondering vormt.

Politiesuïcide komt volgens dit beeld dus nagenoeg in dezelfde verhouding naar

voor als suïcide in het algemeen. Betekent dit automatisch dat suïcide of poli-

tiesuïcide vlugger gepleegd wordt in de ene regio dan in de andere? Dat zou

kunnen, alleen kunnen noch de algemene statistieken noch deze met betrek-

king tot de politie deze these echt onderbouwen omdat er misschien een groter

‘dark number’ bestaat in de ene regio ten opzichte van de andere.
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8.5 Is er een invloed van periode en klimaat op politiesuïcide?

Tabel 24: Plaats waar politieambtenaren suïcide plegen

In driekwart van de gevallen plegen politieambtenaren suïcide binnen de per-

soonlijk gekende omgeving, zoals in de eigen woning, in één van de aanhorig-

heden (het tuinhuis of de garage) of in of nabij de woning van een naaste

(familie of vriend/vriendin). Niet zelden kunnen we deze daad verbinden met

iets wat symbool staat voor de persoon. De persoon pleegt zijn daad in het bed-

je van zijn kind, plaatst eerst nog een foto en kaarsen op de tafel of stalt sym-

bolisch zijn dienstkaart, epauletten en tekens van de politie uit. Sommige

personen plegen suïcide op de openbare weg, maar ook dan nog steeds in de

buurt van zijn ‘persoonlijk gekende omgeving’, zoals zijn eigen woonst, deze

van de ouder(s) of symbolisch verwijzend naar de plaats waar men zich met ie-

mand sterk verbonden heeft gevoeld, namelijk het eigen ‘plekje’, het vakantie-

huis waar men jaren op vakantie is geweest of de begraafplaats van een persoon

die men maar niet kan vergeten. Anderzijds vinden we op de openbare weg het

verband met het werkmilieu terug, wanneer de persoon net buiten het politie-

gebouw suïcide pleegt of bij de suïcide een auto-ongeval ensceneert, na er zich

eerst van te hebben vergewist dat zijn collega-vriend op dat moment met dienst

is. Ten slotte wordt één op 12 suïcides gepleegd binnen de vertrouwde werk-

omgeving. Een enkele maal doet de persoon dit in een afgesloten plaats, bureau

of keuken, maar meestal gebeurt de suïcide in een kleedkamer, in de toiletten

of in de kelder van het politiegebouw. Ook hier verwijst de persoon nogal ge-

makkelijk, aan de hand van een klein papiertje, naar iets wat hem bijzonder

dierbaar was, zoals bijvoorbeeld de politieambtenaar die volgende boodschap

naliet: “patrouille x bestaat niet meer”.

Jaar Thuis en omgeving Openbare weg Commissariaat

2001 9 2 2

2002 9 2 0

2003 14 5 1

2004 11 2 7

2005 16 4 1

2006 15 2 2

Totaal 74 17 13
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Hoe symbolisch een daad ook mag lijken, of die echt verwijst naar ‘de’ oorzaak

is bijzonder bedenkelijk, gezien de veelheid van aspecten waar al deze perso-

nen, zowel op privé- als op werkvlak mee kampen. Veeleer is een soort van

tweestrijd zichtbaar tussen de suïcide die enerzijds ogenschijnlijk het resultaat is

van de loutere gedachten om een einde te maken aan het leed of aan de levens-

strijd en anderzijds de suïcide waar men vanuit hetzelfde uitgangspunt voor de

daad ook heel bewust voorwaarden stelt, hetzij de ultieme uitdaging om bij-

voorbeeld alsnog te worden gered, hetzij de wraakpoging. Zo zien we een dui-

delijk onderscheid tussen de suïcides die gebeuren in totale eenzaamheid en

deze die juist op een bepaalde plaats en op een precies moment gebeuren. Het

is in dit tweede geval dan veel waarschijnlijker om de plannen te dwarsbomen

indien de betrokkene zijn intentie meedeelt, vergelijkbaar met wat we wellicht

zien gebeuren bij de gemelde pogingen. Heel veel van de suïcides met perso-

nen die totaal geïsoleerd leven, doen zich in diezelfde isolatiesfeer voor en zijn

veel moeilijker te detecteren. Anderzijds zijn er een aantal die gebeuren op het

moment dat een naaste, in principe, tijdelijk weg is om een boodschap te doen,

de kinderen te halen of om zijn middagpauze te nemen. Een aantal van deze

suïcides gebeurt ook net in de nabijheid van naasten, die enkel maar op een

bepaald ogenblik vlugger of anders hoeven te beslissen om te gaan slapen, de

trap op te lopen, het bureau of de kleedkamer binnen te gaan om de persoon

in zijn doen bezig te zien.

Vervolgens zien we, zoals eerder gezegd, een aantal personen suïcide plegen

in een relatief korte periode na een enorme emotie, discussie of ruzie of na het

vernemen van een definitieve beslissing of een onheilspellend bericht. Dit be-

richt zou daarna hun leven op een ingrijpende manier hebben doen veranderen.

Een voorzichtige conclusie is zeker dat het vooral deze suïcides zijn die bijzon-

der symbolisch lijken of perse een betrokkenheid van derden, hetzij van de

privé-omgeving, hetzij van de werkomgeving, hebben ingehouden. De voor-

bereiding lijkt althans bijzonder op wat we bij een aantal gemelde pogingen

zagen terugkomen. Het is wel opmerkelijk dat deze politiemensen dan juist

wel overgingen tot deze daad op het moment dat ze door de werkomgeving

werden ontdekt. Er is echter volgens de geïnterviewden ook geen weg meer

terug.

Dergelijke suïcides zijn dus enigszins vergelijkbaar met wat we zien terugkomen

bij de gemelde pogingen tot suïcide die verijdeld werden. Suïcide die gepaard

gaat met een duidelijke voorbereiding en afscheid, waarbij de persoon zijn strijd
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en levensmoeheid vooral wilt uitleggen aan zijn naaste omgeving, lijkt iets fre-

quenter voor te komen bij de jongere leeftijdscategorieën. De melding van deze

intentie in de korte periode voor de daad vergroot in elk geval de mogelijkheid

op ontdekking en het beletten ervan. Zou men op basis van deze hypothese

kunnen veronderstellen dat daarom juist een gelijkaardige jonge groep frequen-

ter bij de pogingen tot suïcide voorkomt? Dit onderzoek kan hier in elk geval

geen antwoord op geven. Misschien kan een grotere kennis van zowel politie-

suïcide als van de pogingen en dreigingen veel meer duidelijkheid scheppen en

zou onderzoek in het kader van suïcide in het algemeen hier verrijkend kunnen

zijn.

Figuur 9: Tijdstip waarop politieambtenaren suïcide plegen

65% van de suïcides bij de politie doet zich ofwel voor in de aanloop naar de

zomer, van de periode maart tot juni, of in het najaar, meer bepaald in de maan-

den oktober en november. De eerste periode van maart tot mei kwam eerder al

naar voor in de cijfers van het eerste onderzoek door het Vast Comité P tussen

1990-1998. Wetenschappelijk onderzoek, onder andere ook in samenwerking

met het Belgisch Koninklijk Meteorologisch Instituut en de universiteit van Ant-

werpen toont aan dat er zich twee piekperiodes voordoen bij suïcide, namelijk
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de periode net voor de zomer en de periode net voor de winter42. Dit onder-

zoek vindt een verband tussen de weersgesteldheid en het voorkomen van

meer of minder suïcides. De onderzoekers wijzen op een voorname evolutie in

de weerkaarten die de piekmomenten van vooral gewelddadige suïcide vooraf-

gaan. Het gaat telkens om een periode van hogere gemiddelde temperaturen,

langere periodes van zon en een stijgende hogere luchtdruk in de paar weken

die aan de suïcide voorafgaan43.

In de beschouwde periode van zes jaar doen er zich ongeveer 40% van het to-

tale aantal suïcides voor in de maanden mei en juni en doen er zich nog eens

25% voor in de maanden oktober en november. Wetenschappelijk onderzoek

verwijst naar een relatieve kalmte in de maanden december en januari. Ook in

dit onderzoek zien we dit bevestigd worden, namelijk 10% van het totale aantal

suïcides doet zich tijdens de eigenlijke wintermaanden voor en 15% tijdens de

zomermaanden (juli tot en met september). In het kader van dit onderzoek wer-

den met het oog op mogelijke piekmomenten van politiesuïcide de weerkaarten

opgevraagd bij het KMI. We zien bij deze analyse inderdaad een aantal piekmo-

menten van politiesuïcide verschijnen in verhouding tot de periodes waarin

hogere gemiddelde temperaturen en hogere luchtdrukwaarden worden opgete-

kend. Het gaat om piekmomenten in politiesuïcide van: (1) april tot juli 2001

(60% van de suïcides in 2001); (2) april tot mei 2003 en van september tot

november 2003; (3) maart tot juni 2004; (4) april tot juni 2005 (50% van de suï-

cides in 2005); (5) oktober 2005 tot februari 2006 (60% van de suïcides in 2005/

2006) en (6) augustus tot november 2006 (45% van de suïcides in 2006). Ook

dit beeld bevestigt weer dat politiesuïcide een weerspiegeling is van suïcide in

het algemeen!

8.6 De politie stelt niet alleen suïcide maar ook politiesuïcide 
vast!

Een laatste aspect dat ingebed lijkt binnen bestaande systemen en zich deels

ook als onvermijdelijk voorstelt, is het feit dat politiemensen bij de uitvoering

42 MAES, M., COSYNS, P., MELTZER, H.Y., DE MEYER, F. en PEETERS, D., “Seasonality in
violent suicide but not in nonviolent suicide or homicide”, in American Journal of Psy-
chiatry, 1993, 159, p. 1380-1384.

43 MAES, M., DE MEYER, F., THOMPSON, P., PEETERS, D. en COSYNS, P., “Synchronized
annual rhythms in violent suicide rate, ambient temperature and the light-dark span”, in
Acta Psychiatrica Scandinavica, 1994, 90, p. 391-396.
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van hun ambt ook suïcide vaststellen. Ze worden immers tijdens hun loopbaan

wellicht meerdere keren betrokken bij dergelijke dramatische gebeurtenissen.

Niet zelden gaat een patrouille na een oproep van de dispatching ter plaatse en

stelt soms daar pas vast dat het om een suïcide (van een collega) gaat. De in-

tensieve beleving van suïcide op de werkvloer blijkt uit de interviews. Collega’s

vertellen jaren na de feiten nog fel betrokken en diepgaand over de persoon,

over hun collega en vooral ook over de verschillende suïcides die ze ooit zelf

binnen het werkmilieu hebben gekend. We stellen telkens opnieuw diepe won-

den vast bij de kortbij staande collega! Die wonden lijken echter nog veel dieper

wanneer de politieambtenaar bij zijn daad verschillende collega’s uit zijn onmid-

dellijke werkomgeving heeft betrokken. We zien dat bij één op de vijf suïcides

een politieambtenaar op zijn werk of in de betrokkenheid ermee overgaat tot

deze daad. Dit laatste betekent dat deze persoon moedwillig het ogenblik en de

plaats kiest opdat een bepaalde collega verplicht zou zijn de vaststelling te

doen. Daarnaast grijpen sommigen naar suïcide op het ogenblik dat collega’s

van hun eigen korps ter plaatse komen op klacht van hun partner of na een

zoektocht bij een sterk vermoeden. Heel vaak grijpt de politieambtenaar juist

op dat ogenblik naar zijn wapen en kunnen de collega’s enkel nog toekijken,

zonder iets aan de situatie te kunnen doen. We zien trouwens binnen dit on-

derzoek de nabijheid van het familielid of de nieuwe partner, die eveneens deel

uitmaakt van de politie. Vooral wanneer het om een partner binnen de politie

gaat, komt het vrij vaak voor dat hij of zij het eerst ter plaatse is. Bovendien ge-

beurt het vrij frequent dat het net collega’s van de eigen werkvloer zijn die in

dienst de suïcide van hun collega vaststellen. In vrij veel gevallen komen dus

politiemensen van dezelfde werkvloer nauw in contact met dergelijke drama-

tische omstandigheden, waarbij niet alleen hun kortbij staande collega betrok-

ken is, maar waarin zij vooral niet hebben kunnen ingrijpen. Dit fenomeen blijkt

in al die gevallen veel diepere sporen na te laten dan het plotseling vernemen

dat één van de collega’s zich van het leven heeft beroofd.

Het vaststellen van politiesuïcide door de politie heeft, zoals we zien, altijd iets

dramatisch in zich. Het inlichten van de werkvloer betreffende de kritieke toe-

stand net voor een politiesuïcide of het melden dat een collega suïcide heeft

gepleegd, gaat ook telkens gepaard met ‘ramptoerisme’ vanuit de eigen werk-

omgeving. Binnen de kortste keren worden het diensthoofd en de eventueel

aanwezige of oproepbare collega’s ingelicht over het incident met als gevolg

“allen daarheen!”. Dit laat echter niet alleen sporen na in de beleving en het

verwerkingsproces van de naasten, het maakt ook diepere wonden op de werk-

vloer zelf. Binnen hetzelfde gegeven wordt immers relatief vaak (luidop) geoor-
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deeld, beoordeeld en naar motieven gezocht, die daarna ook het intern discours

leiden en die mogelijk perverse effecten in zich houden. We verwijzen hier

enerzijds naar imitatie van suïcide en anderzijds naar het multiplicatoreffect van

traumatische ervaringen van politieambtenaren die kort bij het slachtoffer staan.

We merkten bij de interviews dat de geïnterviewde collega’s niet alleen over de

bevraagde suïcide uit dit onderzoek vertelden, maar telkens ook teruggingen

naar andere belevingen van één of meer suïcides, die hen tijdens hun loopbaan

bijzonder getekend hebben omdat ze die zelf hebben vastgesteld als politieamb-

tenaar! Dit kan de suïcide zijn van een onbekende persoon waarvan zij de vast-

stelling deden, maar vooral in het geval het om een bekende gaat, zoals een

collega op de werkvloer, komt dit verhaal telkens naar boven. Steeds weer stel-

len we vast hoe diep deze gebeurtenissen in het collectieve geheugen van de

werkvloer gegrift staan. Heel frequent weet de persoon ons daarbij te vertellen

dat het de eerste maal is dat hij dit verhaal wil brengen. Op onze vraag waarom,

verwijst men relatief vaak naar de drempel die er bestaat ten aanzien van de

interne hulpverlening en bevestigt men het feit dat ze nu wel praten omdat ze

hopen dat: (1) er iets zal veranderen aan dit systeem en (2) de vrees voor suï-

cide, die voor hen reëel op de werkvloer aanwezig is, zal afnemen. Het politie-

systeem is zich ondertussen ook bewust van die vrees!
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HOOFDSTUK 5
BESLUIT

Of we suïcide nu beschouwen als een individuele act dan wel als een maat-

schappelijk fenomeen, deze daad duwt elk van ons met zijn neus op de feiten

en zet aan tot nadenken over een eventuele oorzaak, die medisch van aard kan

zijn (suïcide als psychopathologische gebeurtenis), sociaal van aard kan zijn (als

indicator van het in vraag stellen van de waarden en de organisatie van een ge-

meenschap), van filosofische of religieuze aard kan zijn (heeft men het recht om

zelf te beslissen om zijn leven al dan niet voort te zetten?) en tot slot van eco-

nomische aard kan zijn1. In ons land zijn de suïcidecijfers alarmerend. Ze gaan

zelfs de sterfgevallen door ongevallen op de weg vooraf. Suïcide raakt elke laag

van de samenleving en doet zich voor in alle leeftijdscategorieën. Wanneer we

ons alleen al baseren op de gemelde cijfers van suïcide door de politiediensten,

dan kunnen we veronderstellen dat het aantal politiesuïcides ver boven het ge-

middelde van de Belgische bevolking uitsteekt (de statistieken kunnen echter

maar deels worden vergeleken met het gedeelte dat binnen de loopbaan van

de politieambtenaar valt, namelijk maximaal 40 jaar dienst, omdat ze zich enkel

toespitsen op het percentage suïcides tegenover het geheel van het jaarlijkse

aantal sterfgevallen binnen de gehele populatie).

Zoals vele auteurs hebben geschreven, zijn er nooit eenduidige oorzaken voor

de suïcide. Het is niet één enkel voorval in het leven dat een mens zover drijft

dat hij tot die wanhoopsdaad overgaat; hij moet zich in een situatie bevinden

waaruit hij door verschillende factoren geen uitweg meer ziet. Het is de opeen-

stapeling van tegenslagen, teleurstellingen en een nieuwe tegenvaller, hoe klein

ook, die tot het onherstelbare leidt. “Er is niet één oorzaak voor suïcide, het is

een complex geheel van risico’s en factoren van kwetsbaarheid”2. Belangrijker

dan dé oorzaak van politiesuïcide te zoeken, is met dit onderzoek de mogelijke

indicatoren bloot te leggen die eerder specifiek blijken te zijn voor de Belgische

situatie. Op die manier kunnen maatregelen worden afgestemd!

1 « Parspas », association valaisanne pour la prévention du suicide, présentation du site
internet.

2 HODEIGE, R., o.c., p. 2.
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Na afloop van de analyse van 100 individuele cases van suïcide en ongeveer

40 meldingen van niet gelukte suïcide of pogingen in de periode 2001-2006, sa-

men met het brede onderzoek dat gericht was op het fenomeen zelf, komt in

elk geval een aantal zaken naar aanleiding van politiesuïcide duidelijk naar vo-

ren.

Wanneer we het fenomeen van politiesuïcide beschouwen, zien we dat er in

een periode van zes jaar (2001-2006) minstens 111 suïcides plaatsvonden met

personen die op dat ogenblik allen werkzaam waren bij de Belgische politie.

Het Vast Comité P kreeg ook melding van een aantal pogingen tot suïcide in de

jaren 2003 tot en met 2005. Wat op het eerste gezicht op een jaarlijkse verhoging

van het aantal suïcides zou kunnen wijzen, wordt door de opvolging en de evo-

lutie van suïcide over de jaren heen weerlegd. Het jaarlijkse aantal suïcides ver-

toont op zich, over meer dan 15 jaar opvolging, geen enkele regelmaat en de

cijfers geven zowel piek- als dalmomenten, los van enige structurele hervormin-

gen, aan.

We zien deze piekmomenten zowel verschijnen in het begin als op het einde

van de jaren negentig, maar evengoed na de eeuwwisseling. De piekjaren in de

suïcidecijfers, namelijk 25 en 23 suïcides, zijn respectievelijk 1995 en 1999; in

feite jaren die zich ruim na of voor dergelijke hervormingen situeren. De dalja-

ren met acht en 11 suïcides komen enerzijds voor in 1991 en anderzijds in 1990

en 2002; jaren die zich kort bij deze structurele veranderingen op het werk si-

tueren.

Dit toont enkel aan dat op basis van cijfergegevens alleen onmogelijk relevante

uitspraken kunnen worden gedaan over de rol van de werkomgeving op een

dusdanig complexe problematiek. Verschillen in cijfers kunnen we pas vergelij-

ken op het moment dat de ratio’s voor een vergelijkbare populatie naast elkaar

liggen. Is de vergelijking met andere populaties buiten de Belgische politie qua-

si onmogelijk gebleken, de evolutie binnen één en dezelfde politiepopulatie is

over 15 jaar ook al niet exact aan te geven. Weliswaar is de toename van het

politiepersoneel vastgesteld op 1,22, er is echter te weinig zicht op andere be-

palende parameters zoals de evolutie van de verhouding man-vrouw en de ver-

ouderings/verjongingsgraad over deze jaren heen. In een vergelijkbare periode

en zonder rekening te houden met enige hervorming of andere veranderingen

bedraagt de mortaliteitsratio ten gevolge van suïcide 46,3 in de periode 1991-

1996 en 46,2 per 100.000 in de beschouwde periode van onderzoek, namelijk

2001-2006. Suïcide bij de politie neemt dus met andere woorden niet toe, maar

neemt ook helemaal niet af!
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Op momenten dat het jaarlijkse aantal suïcides zich ten opzichte van de andere

jaren zou kunnen stabiliseren, zien we in de jaren 90 net op die momenten een

verlaging of verhoging in de cijfers van de vroegere gemeentepolitie of ex-rijks-

wacht of de aanwezigheid van suïcide(s) bij de toenmalige gerechtelijke politie

bij de parketten. Na de eeuwwisseling gebeurt net hetzelfde wanneer plots ook

een aantal suïcides van aspiranten en personeelsleden van het administratief en

logistiek kader de cijfers de hoogte induwt, omdat dergelijke suïcides voorheen

niet werden gemeld. Het totaalbeeld blijft in elk geval een gemiddeld suïcide-

cijfer van 19 per jaar.

In tegenstelling tot de vastgestelde onregelmatigheid in het aantal suïcides per

jaar, zien we dat politiesuïcide zich naar vorm op eenzelfde manier verhoudt als

suïcide in het algemeen.

Een aantal onderzochte parameters toont dat aan:

(1) politiesuïcide komt net als suïcide meer of minder voor in bepaalde perio-

des van het jaar. Uit wetenschappelijk onderzoek, waar onder andere het

Belgisch Koninklijk Meteorologisch Instituut aan meewerkte, blijkt dat het

aantal suïcides stijgt naarmate het weer evolueert naar een periode van ho-

gere luchtdruk, hogere gemiddelde temperaturen en een stijging van het

aantal uren zon. Uit de analyse van de weerkaarten die betrekking hebben

op de periode 2001-2006 blijkt politiesuïcide zich niet anders te verhouden.

Politiesuïcide doet zich eveneens voor net voor de zomer – met een piek

in de maanden april tot juni – en net voor de winter in de maanden oktober

en november. De wintermaanden blijken relatief rustig qua suïcides;

(2) de regionale en/of culturele verschillen die vastgesteld worden naar aanlei-

ding van suïcides in België zijn eveneens vergelijkbaar wat politiesuïcide

betreft. Het zijn de provincies Luik, Namen en Henegouwen die de hoogste

cijfers in politiesuïcide vertonen, terwijl de laagste, net als bij suïcide in het

algemeen, teruggevonden worden in Limburg, Antwerpen en Brabant;

(3) politiesuïcide bevestigt, hoewel er zich een gebrek in vertegenwoordiging

van alle leeftijdscategorieën en een vergelijkbare verdeling van de geslach-

ten voordoet, eenzelfde globaal beeld over de jaren heen van een belang-

rijke groep boven de 45 jaar en een bijzonder jonge groep onder de 30 jaar.

95% van de suïcides wordt gepleegd door mannelijke politieambtenaren en

bovendien behoren de vrouwen, behoudens uitzondering en evengoed

vergelijkbaar met suïcide in het algemeen, telkens tot de jongste groep.
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Daarnaast, maar zeker zo fel in contrast met de onregelmatigheid in de suïcide-

cijfers, zijn de geregeld terugkerende typische kenmerken die politiesuïcide wel

van suïcide onderscheiden. Het vuurwapen, meer specifiek het dienstwapen, is

jaar na jaar het meest gebruikte middel bij politiesuïcide. Op de tweede plaats

komt de ophanging. Bij suïcide daarentegen is verhanging de meest gebruikte

wijze en vormt het aanwenden van een vuurwapen pas het derde meest ge-

bruikte middel. Suïcide gepleegd door politiemensen wordt daardoor per defi-

nitie op een agressievere manier gepleegd dan suïcide in het algemeen. Bij de

pogingen is dit trouwens niet anders. Politiesuïcide betrekt, hoewel eveneens

het meest gepleegd binnen de eigen gekende privé-omgeving, op regelmatige

wijze de werkcontext zoals de politieomgeving, de collega’s of politiekente-

kens, wat deze suïcides dan weer fundamenteel doet verschillen van suïcide.

Wellicht niet specifiek, doch wel in hoge mate en regelmatig voorkomend, is

het fenomeen van imitatie. Over de beschouwde periode van zes jaar pleegden

in totaal 21 politieambtenaren suïcide binnen een tijdspanne van maximum één

jaar na de suïcide van een collega uit hetzelfde korps, dezelfde dienst of uit een

naburig korps of dienst. Tien daarvan deden zich binnen de vier maanden na

elkaar voor en vier zelfs binnen een paar dagen. Dit fenomeen doet zich in elk

geval, behalve in 2002, minimum twee à drie keer per jaar voor. Suïcide bij de

politie wordt binnen de media wel frequenter en uitgebreider behandeld dan

suïcide in het algemeen.

1. DE COMPLEMENTARITEIT VAN DE FENOMEENSTUDIE EN DE 
CASESTUDY

Wanneer we politiesuïcide specifieker bekijken, zien we – naast het gebruik van

het vuurwapen, het betrekken van de politiecontext bij de daad of het feno-

meen van imitatie, alle min of meer typische aspecten die we met de regelmaat

van de klok zien terugkomen – één aspect dat dezelfde onregelmatigheid ver-

toont als de cijfers zelf, namelijk het al dan niet meer of minder vertegenwoor-

digd zijn van de uiterste leeftijdsgroepen in de suïcidecijfers. Volgens het

onderzoek verhoudt de leeftijd zich op een bepaalde manier bijna evenredig tot

de felle schommelingen binnen de cijfers zelf. Een aantal voorbeelden uit het

eerste onderzoek zijn duidelijk, al vinden we het meest frappante voorbeeld

vlak na de eeuwwisseling terug. In 2001 treffen we quasi uitsluitend de oudere,

bijna pensioengerechtigde politieambtenaar aan, terwijl 2002 met verstomming

doet slaan door exact het tegengestelde beeld van uitsluitend heel jonge poli-
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tiemensen die suïcide plegen; een beeld dat op zijn minst vragen doet rijzen

want de maximale anciënniteit bij de politie bedraagt op dat moment amper

zeven jaar! Nooit is het verschil in leeftijd achteraf nog zo sprekend, maar we

stellen vanaf 2003 toch een trend vast naar een oudere vertegenwoordiging in

de cijfers. De achtergrond kenmerkt zich vanaf 2003, onder andere, door de toe-

name van gedwongen pensioenen op basis van het overschrijden van het ziek-

tecontingent, een werkgerelateerde factor die, net als de pensionering zelf, in

dat opzicht misschien wel een zekere begeleiding en opvolging vereist.

We zien dat de piekjaren van suïcide een doorsnede van alle leeftijdscatego-

riëen omvatten en dat de daljaren vooral gekenmerkt worden door het ontbre-

ken van net die oudste, dan wel de jongste categorieën in de cijfers. Casestudy’s

van de suïcides uit de jaren 90 zijn onmogelijk gebleken bij gebrek aan kwali-

tatieve gegevens. Nochtans gaf het eerdere onderzoek3 al een bepaalde diver-

siteit in leeftijd aan over de beschouwde jaren. Het resultaat van de huidige

casestudy van de politiesuïcides suggereert – ongeacht de veelheid van factoren

van zowel persoonlijke, privé als werkgerelateerde aard die telkens bij een suï-

cide in het algemeen aanwezig zijn – dat het voornamelijk de werkgerelateerde

context is die wellicht een bepalende rol speelt bij de al of niet ruimere aanwe-

zigheid van sommige (uiterste) leeftijdsgroepen binnen de politiecijfers. De po-

litiecontext zorgt in de rand voor een opvallend verschil tussen enerzijds de

uiterst jonge politieambtenaar en anderzijds de oudere politieambtenaar die suï-

cide pleegt! Ofschoon de grens tussen deze uiterste leeftijdscategorieën niet al-

tijd exact van toepassing is, wijst een aantal steeds terugkerende aspecten wel

op een bepaalde trend. Het gaat enerzijds om de aard van wat vastgesteld wordt

als burn-out en anderzijds om een aantal specifieke aspecten van persoonlijk-

heid en gedragingen die al of niet aanwezig zijn bij de aanwerving van de po-

litieambtenaar dan wel kunnen verworven zijn via socialisatie na intrede bij de

politie.

Wanneer signalen van burn-out worden vastgesteld, lijkt dit gegeven bij oudere

politieambtenaren – de ‘anciens’ – eerder voort te vloeien uit de specifieke ver-

anderingen en weerstanden die meer de extrinsieke motivatie van het werk be-

treffen. Het gaat in dit geval veel vaker om het verlies aan erkenning en status

wanneer deze politieambtenaar in het zicht van zijn pensioen nog wordt over-

geplaatst, het verlies van de jarenlang opgebouwde autonomie in het werk en

3 NIVELLE, P., Onderzoek naar suïcide bij de Belgische politiediensten, 1999.
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het verlies van werkzekerheid en economische stabiliteit bij een gedwongen

pensioen. De symptomen van burn-out komen bij hen frequenter dan bij de jon-

gere collega tot uiting op de werkvloer zelf. De oudere politieambtenaar ver-

woordt zijn frustratie en onvrede of zondert zich helemaal af; allemaal signalen

die juist door de gevorderde leeftijd en de dwingendheid van de maatregel die

deze collega treft, als een ‘normaal’ gegeven worden beschouwd op de werk-

vloer. Burn-out gaat bij die collega, in tegenstelling tot bij de jongere politie-

ambtenaar, veel vaker gepaard met een duidelijk, binnen de werkomgeving,

gekende historie van medische problemen, van geregeld absenteïsme en gaat

vaker gepaard met een alcoholverleden. Bij de jongere politieambtenaar daar-

entegen zijn symptomen van burn-out veel minder of soms totaal niet zichtbaar

op de werkvloer. Dit komt omdat die jonge persoon er eerder onzichtbaar voor

zijn werkomgeving aan lijdt, terwijl hij binnen dezelfde omgeving als bijzonder

actief en optimistisch overkomt en als motor van de dienst functioneert. De

symptomen van burn-out zijn in dit geval wel duidelijk voor de privé-omgeving

of worden duidelijk na lezing van de afscheidsbrieven. Soms gaat het ook hier

gepaard met frequente en langdurige afwezigheden. Burn-out lijkt in dit geval

frequenter te maken te hebben met de intrinsieke motivatie van het werk, zoals

bijvoorbeeld het gebrek aan betrokkenheid of aan ontplooiingsmogelijkheden.

Het probleem verhoudt zich veeleer tot het onbereikbare van wat men voorop-

gesteld had aan idealen, het definitief dichtdoen van een deur die toegang kon

verschaffen tot de felbegeerde job, waarvoor men zelfs specifiek bij de politie

kwam, of het niet langer kunnen voldoen aan de enorm hoge eisen (soms zelf

gesteld) en idealen. Dergelijke burn-outs, zowel bij jonge als oudere politiemen-

sen doen zich bovendien voor binnen een context van negatie en onbegrip.

Men praat binnen de politie niet over persoonlijke problemen, een politieamb-

tenaar is hard en bovendien gaat discretie boven alles wat de collega betreft die

er wel mee kampt; hij of zij zou immers nog meer in de problemen komen als

de burn-out bekend zou raken.

Opvallend komt bij dit verschil in uiterste leeftijden ook de vraag naar voor of

de politie bepaalde politiepersoonlijkheden eerder aantrekt bij haar rekrutering

en selectie en/of deze vormt door de specifieke cultuur en de socialisatie van

nieuwe leden. Iets frequenter bij de politieambtenaar van jonge of middelbare

leeftijd zien we immers een aantal gelijkaardige kenmerken en gedragingen ver-

schijnen. Ze lijken zich meer dan de oudere politieambtenaar te onderscheiden

door hun voorliefde voor actie, het aanvragen van speciale diensten, het beoe-

fenen van specifieke (individuele) sporten, het beoefenen van ‘self defense’ en
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schieten, ook binnen de privé-omgeving, en het volgen van zo veel mogelijk

opleidingen, in het bijzonder van geweldsbeheersing binnen de politieomge-

ving.

Deze groep vertoont tezelfdertijd een aantal gezamenlijke kenmerken zoals een

hoge mate van perfectionisme, een hoge activiteitsgraad en de ijdelheid over

het uniform en vooral over het lichaam en het ‘fysieke aspect’ van het uiterlijk.

Op sommige momenten neigt de bijzondere aandacht zelfs naar narcisme. Het

globale beeld leidt naar de idealisering van de politiefunctie en vooral van het

bestrijden van het geweld in de samenleving. Dit uit zich soms in het dolen bin-

nen de politiejob van de ene aanvraag en/of functie naar de andere. Het zijn

politiemensen die door hun werkomgeving vaak omschreven worden als ie-

mand ‘met twee gezichten’, wat op zich geen specifiek kenmerk is van de ‘jon-

gere’ politieambtenaar, doch er wel vaker naar voor komt.

Een tweede groep die we binnen de casestudy geregeld zien terugkomen, waar-

bij de oudere politieambtenaar dan weer iets meer vertegenwoordigd lijkt, ver-

toont een aantal andere specifieke gedragskenmerken. Enerzijds gaat het hier

om een hoge mate van introversie, het totaal anoniem en geïsoleerd opgaan in

de dienst, het zoeken naar autonomie en afzondering bij de uitvoering van het

werk, enz. Daarnaast zien we bij de ‘ancien’ eerder de terugkerende beschrij-

ving van de consequente en vastberaden politieambtenaar. Het is de politie-

ambtenaar die telkens ook afmaakt waar hij aan begint en beslissingen

consequent ten uitvoering brengt. Deze beschrijving geldt voornamelijk voor de

ietwat oudere politieambtenaar en wordt veelal in verband gebracht met het

doorzetten bij de daad op het moment waarop de werkomgeving nog tracht tus-

sen te komen bij de dreiging met of de poging tot suïcide. Het verschil in leef-

tijd, de jongere politieambtenaar tegenover de oudere komt op die manier

opnieuw naar voor in de gedragingen en de wijze waarop de persoon suïcide

pleegt. Het gaat hierbij dus niet zozeer om het middel dat men aanwendt, maar

wel om de intentie of motivatie om suïcide te plegen!

De oudere politieambtenaar neemt volgens dit onderzoek ook vaker op een

anonieme manier afscheid door geschenken of persoonlijke zaken af te geven,

geleend materiaal terug te bezorgen of nog vlug een bezoek te brengen aan

naasten, aan de dokter of aan collega’s. Een dergelijk signaal is vooraf weinig

of niet herkenbaar. De jongere politieambtenaar daarentegen grijpt doorgaans

vlugger terug naar mogelijkheden om zijn daad aan zijn naaste omgeving uit te

leggen. Precies dit maakt dat er in de aanloop naar de daad een verwittiging via

mail of sms gestuurd wordt en dat men alsnog tracht tussen te komen. Als de
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oudere collega al dezelfde werkwijze hanteert en zijn omgeving op het laatste

moment toch op de hoogte brengt, dan zorgt juist het vastberaden handelen

wellicht voor een verschil in het al dan niet doorzetten.

Uit deze bevindingen ontstaat de hypothese dat de jongere politieambtenaar

wellicht daardoor nadrukkelijker aanwezig is in de gemelde pogingen, die we

binnen dit onderzoek eerder als ‘mislukte’ suïcide omschreven! Het onderscheid

tussen de jongere versus de oudere politieambtenaar blijkt nog uit tal van ande-

re verbandhoudende aspecten zoals het al of niet hebben van een historie van

absenteïsme, het al of niet werken op de dag van de suïcide zelf, het aantal mo-

biliteitsaanvragen, enz. Wanneer deze hypothese bevestigd wordt, dan biedt ze

niet enkel een mogelijke verklaring voor het grotere aandeel van de jongere po-

litieambtenaar in de gemelde pogingen, maar vormt dit gegeven een mogelijk

werkveld met het oog op opvolging, preventie en begeleiding van deze proble-

matiek. Hieruit volgt automatisch dat we in dit geval spreken over het mogelijke

bestaan van twee verschillende populaties binnen de suïcidecijfers, waarvan er

één op dat moment logischerwijze dan ook meer voorkomt binnen de pogin-

gen.

2. DE RESULTATEN VAN DE CASESTUDY VAN 100 POLITIESUÏCIDES

De casestudy van 100 politiesuïcides laat toe een aantal determinanten uitvoe-

riger te belichten vanuit de relatie van de politieambtenaar tot het systeem waar-

toe hij behoort, waarin hij leeft en na te gaan hoe hij functioneert binnen de

sociale omgeving. Volgens John Violanti4 vergt het toetreden tot de politie een

bruuske verandering van ‘burger’ naar ‘politieambtenaar’. Het houdt een totaal

verschillende rol in met enorme consequenties naar de rollen die de politieamb-

tenaar vervolgens ook in zijn privé-omgeving vervult. Dit onderzoek toont aan

dat politiemensen in België hun volledige actieve arbeidsloopbaan bij de politie

presteren. Dit betekent dat het merendeel van de ambtenaren die suïcide plegen

minstens 13 jaar en vaak zelfs 23 à 30 jaar bij de politie in dienst zijn, terwijl een

tweede groep op het ogenblik van de suïcide amper een handvol dienstjaren

heeft vervuld.

4 VIOLANTI, J., Police Suicide: Epidemic in Blue, Springfield, Illinois, Charles Thomas
Publisher Ltd., 1996, p. 68.
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Het jaarlijkse verloop van politiepersoneel in België is uitermate laag en schom-

melt na de politiehervormingen tussen 1,6 en 2%. Het gros van de politieamb-

tenaren dat de politieorganisatie verlaat, doet dit via pensionering, hetzij omdat

men de maximale leeftijdsgrens bereikt, hetzij op basis van een vrijwillige aan-

vraag bij het bereiken van de minimale pensioenleeftijd. Jaarlijks worden gemid-

deld 120 politieambtenaren verplicht om de politie te verlaten op een niet-

pensioengerechtigde leeftijd. Aan de basis hiervan ligt de overtreding van een

norm. Het gaat hetzij om een tuchtvergrijp, hetzij om de vaststelling van fysieke

ongeschiktheid of de uitputting van het ziektecontingent. Deze laatste reden tot

gedwongen vertrek is vanaf 2003 enorm toegenomen ten nadele van het vrij-

willige pensioen en overschrijdt ook ruimschoots het vrijwillige vertrek van po-

litieambtenaren voor de pensioengerechtigde leeftijd.

In de afgelopen drie jaar stierven in totaal 522 politieambtenaren. Confronte-

rend is dat ongeveer één op vijf sterft door suïcide. Eén op 12 sterfgevallen

wordt officieel toegeschreven aan een ongeval, al of niet in of door de dienst.

Het ‘dark number’ van suïcides kan zonder intensief onderzoek naar de om-

standigheden bij ander overlijden, voornamelijk in het geval van ongeval, niet

vastgesteld worden.

Het verloop van politiemensen in ons land is met andere woorden bijna uitslui-

tend te wijten aan gedwongen vertrek of overlijden. Belgische politiemensen

zijn aldus honkvast vergroeid in de politierol. Dit betekent in elk geval op ter-

mijn, door de specificiteit van de politiefunctie, dat ze totaal vervreemden van

de arbeidsmarkt en dat ze bij een gedwongen vertrek op zijn minst geconfron-

teerd worden met een aantal onherstelbare problemen. De jaarlijkse toename,

sinds de politiehervormingen, van de politie-effectieven met ongeveer

800 personen blijkt in realiteit een dubbele inspanning in te houden wanneer

ook het verloop in rekening wordt gebracht. Sinds de hervorming zijn er op die

manier minstens 9.000 nieuwe politiemensen aangeworven op 40.000, die on-

der andere de meer dan 4.000 meer ervaren politieambtenaren – veelal voor de

maximale pensioendatum vertrokken of overleden – hebben vervangen. Dit be-

tekent niet alleen dat deze dubbele beweging gepaard gaat met een gestage ver-

jonging van het politiepersoneel, maar dat ze vooral ook een enorm en

vroegtijdig verlies aan kennis en kunde inhoudt. Bovendien stellen we in dit on-

derzoek vast dat de politieambtenaren, buiten het geval van integriteitsschennis

en tuchtinbreuken, die zich de politierol onvoldoende eigen maken, hetzij om-

dat de werkomgeving hen duidelijk maakt dat ze onbekwaam zijn, hetzij omdat
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ze zelf inzien dat ze niet de juiste keuze maakten bij aanvang, evengoed hun

ganse loopbaan bij de politie blijven, wat een problematische toestand inhoudt!

2.1 Politierol en persoonlijkheid

Politiesuïcide blijkt het resultaat te zijn van een min of meer langdurig proces

en is ook volgens deze studie zelden het gevolg van een plotse opwelling. Toch

blijkt binnen de politie totaal geen ‘formele’ kennis aanwezig over de mate van

voorkomen van suïcidaliteit, van dreigingen en effectieve pogingen. Nochtans

gaat aan minstens één op drie politiesuïcides een effectieve dreiging of poging

vooraf! Bovendien blijkt alle communicatie over en alle gedragingen die wijzen

op suïcidaliteit angstvallig verborgen te worden gehouden door de naaste om-

geving, vooral ook door de trouwe collega’s op de werkvloer. Dit hangt volgens

de vele interviews samen met het bestaan van een algemene perceptie dat er

een uitsluitend sanctiegerichte aanpak bestaat van problemen, van suïcidaliteit

en van suïcide op de politiewerkvloer. We zien in de gegevens dat problemen

en conflicten in de privé-sfeer die op een bepaald moment escaleren en de tus-

senkomst van de politie vereisen, pas op dat moment kenbaar worden voor de

formele politiewerkvloer en vanaf dat ogenblik op een sanctionerende manier

aangepakt worden. Toch gaat er vaak een ganse historie aan vooraf.

Bij 30% van de politieambtenaren die suïcide pleegden, omschrijft men signalen

in de aanloop naar de suïcide als “uitgeblust, uitermate stil, afwezig en gelaten”,

in 20% van de gevallen als “enorm prikkelbaar, opvliegend en soms heel agres-

sief” en in 15% ten slotte als “te optimistisch en enorm actief”. In minstens de

helft van de gevallen bereidt de politieambtenaar deze daad voor, schrijft hij een

afscheidsbrief of praat hij uitgebreid, ook op de werkvloer, over zijn intentie.

Telkens wijzen deze signalen op een persoon die voor zijn omgeving totaal niet

meer herkenbaar is als de persoon die hij ervoor was. Meer dan één op

vijf politieambtenaren blijkt langdurig uit het zicht van de vertrouwde werkom-

geving te zijn door langdurig absenteïsme of door overplaatsing, waardoor men

totaal geen zicht meer heeft op de persoon en signalen binnen de werkomge-

ving onopgemerkt blijven. Op dat moment ziet men duidelijk het gebrek aan

overkoepelende zorgverlening. Een gebrek aan ‘globale’ kennis op dit vlak be-

lemmert telkens weer alle preventie en begeleiding, de individueel genomen

initiatieven ten spijt. Dit onderzoek toont immers keer op keer een persoon,

slachtoffer van fel emotioneel belastende gebeurtenissen, conflicten en/of defi-

nitieve beslissingen die zijn functioneren danig beïnvloeden en die daardoor
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zichtbaar treurt of uitermate ontevreden is. Een beslissing of conflict met defini-

tief karakter vormt op die manier telkens de druppel die in de dagen en/of uren

voorafgaand aan de daad zorgt voor het ‘kookpunt’ en als dusdanig verantwoor-

delijk wordt geacht voor deze daad. Dit onderzoek toont aan dat veel meer fac-

toren in de achtergrond een bijzondere rol spelen.

De persoonlijkheid en ook de bijzondere gedragingen van de politieambtenaar

vallen in het bijzonder op door regelmatig voorkomende gelijkende patronen

en aspecten. Enorme introversie en isolatie, ook op het werk, komt bij minstens

één op drie personen voor en vooral de beschrijving van de politieambtenaar

met de twee gezichten – extravert, energiek en optimistisch binnen het werk-

milieu en eerder pessimistisch, angstig en vooral twijfelend erbuiten – komt re-

gelmatig in die extreme vorm voor binnen de omschrijvingen. Al deze

politiemensen scheiden op een of andere manier hun werk totaal van hun

privé-wereld. Dit doet veronderstellen dat minstens deze onderscheiden groep

zich enorm aanpast aan de specifieke werkomgeving van de politie. Men zet als

het ware een masker op dat moet beschermen tegen alle emotie, maar dat ter-

zelfder tijd de persoon ook stilaan isoleert ten opzichte van de andere omgevin-

gen. Een dergelijke mate van isolatie blijkt heel duidelijk bij een uitgebreide

groep van betrokken politieambtenaren; isolatie wordt in het wetenschappelijk

onderzoek als een voorname indicatie voor suïcide omschreven. Bovendien

spelen andere elementen een versterkende factor, namelijk het gebrek aan fa-

miliebanden, de onherstelbare breuk in het gezin, de onstabiele leefsituatie, etc.

2.2 Absenteïsme

Een opvallende vaststelling is dat enerzijds een groot deel van de betrokken po-

litiemensen een paar uur voordat ze overgaan tot de daad, hun dienst zoals al-

tijd vervullen, alsof er totaal niets aan de hand is. Noch het gedrag noch de

communicatie laten iets uitschijnen van wat ze een paar uur later van plan zijn.

Het gaat hier vooral over de groep van politieambtenaren die op het voorplan

staan, ogenschijnlijk bijzonder positief door het leven stappen en hun werkom-

geving met verstomming slaan door een paar uur later, na afloop van de werk-

dag, suïcide te plegen. In schril contrast daarmee staat de grote groep van

politiemensen die langdurig afwezig zijn wegens ziekteverlof of wegens non-

activiteit op vraag of die afwezig zijn ten gevolge van een maatregel. Een aantal

van hen was al meer dan een jaar niet meer op de werkplek geweest en zou

het werk zelfs nooit meer hervatten.
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Tweede opvallende vaststelling is dat het niet altijd noodzakelijk om mensen

gaat die hun definitieve pensioendatum afwachten, maar dat ook veel jonge po-

litieambtenaren onder de 30 jaar langdurig afwezig blijven. Bij de weinige vrou-

welijke politieambtenaren uit het onderzoek ziet men trouwens een enorm

groot absenteïsme in hun nog prille politieloopbaan. Al die politiemensen heb-

ben één zaak gemeen, namelijk dat ze, ongeacht hun aantal dienstjaren, aanto-

nen dat de betrokkenheid tot het politieberoep soms heel lang onderbroken is

of zelfs totaal onbestaande is in de periode die aan de suïcide voorafgaat. An-

ders gezegd, men ziet die opeenvolgende en soms heel lange periodes van in-

activiteit plaatsvinden zonder veel tussenkomsten vanwege de personeels-

diensten! Op die manier zijn er tal van politieambtenaren die al lang totaal niet

meer functioneren op hun werk. Een aantal van deze mensen blijkt nog louter

op administratief vlak politieambtenaar, in werkelijkheid zijn ze eigenlijk al met

pensioen of met hun twee voeten buiten het politiesysteem. Ze komen echter

wel opvallend in de politiesuïcidecijfers voor en vaak net op het moment dat ze

na een lange evolutie en cumulatie van problemen opeens worden geconfron-

teerd met het onvermijdelijke, namelijk het ontslag of de oppensioenstelling!

Deze ‘verwijdering’ uit het politiesysteem gebeurt bijgevolg pas op het ogenblik

dat de persoon duidelijk een bepaalde norm overschrijdt, zoals het plegen van

een gerechtelijke of vanuit deontologisch oogpunt zware inbreuk, het over-

schrijden van het maximale aantal ziektedagen of het ongewettigd afwezig zijn.

Het is een opmerkelijke vaststelling dat het hier minstens om een derde van al

die suïcides gaat.

In het jaarlijkse aantal suïcides zien we duidelijk de aanwezigheid van politie-

mensen die al verschillende jaren niet meer op de dienstplanning voorkomen,

al jaren compleet autonoom en in de anonimiteit functioneren en/of totaal dis-

functioneren omdat ze nog amper aanwezig zijn op de dienst. We zien extreem

lange en regelmatig terugkerende afwezigheden, soms extreme alcoholproble-

men, sociale isolatie, ontregeling, enz. Een aantal van hen heeft duidelijk een

langdurige medische geschiedenis met veel absenteïsme of met een langdurige

opname in een psychiatrische instelling, anderen hebben zelf langdurig verlof

gevraagd om hun werkoriëntering te verleggen of werden verplicht op non-ac-

tiviteit gezet ingevolge tuchtmaatregelen. Dit alles leunt eigenlijk nauw aan bij

de persoon en de periode waarin hij geconfronteerd wordt met enorme sociale

problemen. We zien duidelijk dat deze problemen vaak het keerpunt zijn in het

effectief functioneren bij de politie. Ervoor gaat het over een politieambtenaar

die beschikbaar is, zijn werk naar tevredenheid vervult, gemotiveerd is en ini-
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tiatief neemt, nadien gaat het over een politieambtenaar die op het werk nog

maar een schim van zichzelf is. Er wordt herhaalde afwezigheid vastgesteld, het

werk wordt niet meer naar behoren gedaan, er is soms de vaststelling van een

groter alcoholverbruik, van fouten en soms van inbreuken. Tuchtmaatregelen

worden ook voornamelijk genomen als gevolg van dergelijke problemen die

zich voordoen tijdens deze sociaal moeilijke periodes. We zien in een aantal ge-

vallen dat de persoon gewoon zijn gang kan gaan, dat hij weinig op het werk

aanwezig is en dat men met hem op operationeel vlak al een tijd geen rekening

meer houdt.

De vraag die men zich kan stellen, is waarom een toestand van langdurig dis-

functioneren zo lang kan aanhouden in een dergelijk veeleisend systeem als dat

van de politie en waarom men pas ingrijpt wanneer dit op basis van een regel

en op een definitieve manier kan gebeuren door middel van ontslag of oppen-

sioenstelling, met andere woorden waarom problemen enkel opgelost worden

door zich te steunen op een sanctionerend mechanisme.

2.3 Stress en burn-out

Er is binnen de politie een enorme miskenning van de aanwezigheid van stress,

frustratie, ontevredenheid, vooral van burn-out en zelfs van het compleet dis-

functioneren binnen de politie, wat tot uiting komt in het bestaan van histories

van absenteïsme, gerelateerde ziektebeelden en langdurig alcoholisme. Uit dit

onderzoek blijkt dat een aantal politieambtenaren in de laatste periode voor de

suïcide duidelijke tekenen van stress en van burn-out vertoont.

De meeste tekenen van stress zien we op het werkvlak gepaard gaan met werk-

verandering, bijkomende verantwoordelijkheden en nieuwe verwachtingen ten

aanzien van de persoon. Stresssignalen komen eveneens terug in de gesprekken

over personen die men omschrijft als bijzonder actief en perfectionistisch. Een

aantal onder hen kampt duidelijk ook met faalangst, in combinatie met het stre-

ven naar idealen die, zoals achteraf blijkt, onbereikbaar blijven. Een aantal po-

litieambtenaren is minstens eenmaal het slachtoffer van geweld tijdens de dienst

of thuis binnen het eigen gezin en anderen mijden volgens hun collega’s met

een smoes de emotioneel belastende opdrachten op straat. Sommigen kunnen

zich, ondanks hun enorme inzet en activiteit, nooit als volwaardig lid bewijzen,

worden openlijk geconfronteerd met hun onbekwaamheid of willen al kort na

hun overplaatsing, zelfs indien die op eigen vraag gebeurde, terugkeren naar
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hun vertrouwde werkplek. Het zijn allemaal zaken die momenteel niet gezien

noch begeleid worden op de werkvloer.

Burn-out gaat ook hier telkens om een ‘rolconflict’ van een politieambtenaar die

niet kan voldoen aan (hogere) verwachtingen, een ‘rolonduidelijkheid’ bij de

politieambtenaar die uit zijn vertrouwde werkomgeving wordt gehaald en in

een ‘onnuttige’ dienst wordt geplaatst of die gedwongen wordt in de nabije toe-

komst te vertrekken of om een ‘roloverdaad’ bij de bijzonder actieve en gedre-

ven politiemensen die constant en op een perfectionistische manier op de

voorgrond willen staan. De minder rechtstreekse symptomen zoals de hoge

mate van absenteïsme, het constant te laat komen of onbereikbaar zijn alsook

de alcoholverslaving bij deze mensen wijzen trouwens eveneens in de richting

van een burn-out. Het is een probleem dat zwaar onderschat wordt op de werk-

vloer. Er is veel te weinig aandacht voor de begeleiding van de politieambtenaar

die niet noodzakelijk geconfronteerd wordt met traumatische ervaringen op de

werkvloer, maar daarentegen bijzonder actief is, werkt, streeft, combineert,

tracht te voldoen aan idealen en misschien op een bepaald moment mislukt of

niet kan omgaan met de sociale problemen waar hij op zeker ogenblik mee ge-

confronteerd wordt.

2.4 Alcohol in de achtergrond van suïcide

Ofschoon er onder collega’s bitter weinig gepraat wordt over alcoholisme en

depressie, merken we bij deze groep duidelijk dat ongeveer 40% een historie

van absenteïsme over de laatste vijf jaar laat optekenen. Een deel van deze men-

sen komt opnieuw werken na langdurige afwezigheid of opname in een cen-

trum en het lijkt, vooral voor hun werkomgeving, beter met hen te gaan. Ze

verbazen echter Jan en alleman binnen de politieorganisatie door zich net in die

schijnbaar betere periode, waarin ze terug operationeel zijn en opnieuw bezit

hebben genomen van hun dienstwapen, van het leven te beroven. Bovendien

blijkt meer dan een derde van de betrokken politieambtenaren al jaren te wor-

stelen met een alcoholprobleem of met overdreven medicijngebruik.

Het probleem van verslaving bleek al eerder in dezelfde mate uit het exploratief

onderzoek van het Comité P uit 1998. Dit probleem wordt, ongeacht de oorzaak

of het effect van de sociale problematiek en van suïcide, in beide onderzoeken

van het Comité P bevestigd en dient samen met het probleem van burn-out

daadwerkelijk aangepakt te worden, wil men het suïciderisico effectief doen da-
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len. Het probleem van ‘alcoholisme’ is immers ook in dit staal heel nadrukkelijk

aanwezig en lijkt eerder verbonden met de oudere leeftijdscategorieën van po-

litieambtenaren binnen dit onderzoek. Vaak komt dit probleem naar voor in de

persoonlijke dossiers, bij tucht en in evaluaties. Een groot aantal van deze suï-

cides wordt bovendien gepleegd in combinatie met de inname van grote hoe-

veelheden alcohol en/of medicijnen.

2.5 Sociale isolatie en gebrek aan regulering

Het Belgische politiesysteem is zich ook totaal niet bewust van het bestaan van

een extreme mate van sociale isolatie bij zijn leden. Zowat 40% van de betrok-

ken politieambtenaren ontbeert een solide thuisbasis waar ze in geval van nood

kunnen op terugvallen. Dit komt enerzijds door conflicten en anderzijds door

overlijden. Opvallend in dit onderzoek is dat twee op tien politieambtenaren in

de afgelopen drie jaar minstens één ouder hebben verloren. In totaal gaat het

zelfs over een derde van al deze politieambtenaren die minstens één van hun

ouders ontberen door overlijden. Daarnaast blijken ook diepgaande problemen

met eigen kinderen, waarvan een aantal zwaar gehandicapt en één overleden.

Het verdriet hierom is vaak in het bijzonder opgevallen door de kortbij staande

collega’s, hetzij omdat de persoon herhaaldelijk aangeeft niet over dit verlies

heen te kunnen, hetzij omdat men sindsdien ook hier een serieuze gedragswij-

ziging vaststelt. Sommige politieambtenaren vindt men al treurend op het kerk-

hof, een aantal pleegt er suïcide en anderen grijpen zich naar het leven in de

eerste week van november.

Even opvallend, doch niet onderling in relatie tot elkaar, blijken minstens één

op vier politieambtenaren enig kind te zijn en een aantal anderen totaal geen

contacten met de eigen familie te onderhouden. Naast dit zichtbare tekort aan

familiebanden kampt amper 12% niet met een nakende scheiding binnen zijn

gezin. Dit maakt een totaal geïsoleerde privé-situatie die voor bijna de helft van

de betrokken politiemensen wordt voortgezet binnen de werkomgeving. Ze on-

dergaan meestal, zeer tegen hun zin, terzelfder tijd een fundamentele verande-

ring van dienst of taak. Zelfs al gebeurde dit op eigen vraag, de keuze bleek in

dat geval even vaak ingegeven door druk of veranderingen in de privé-omge-

ving. Naast een dergelijke ingrijpende verandering op het werk verloor één op

vijf alle autonomie in de uitvoering van zijn werk en werd hij zelfs extra gecon-

troleerd en bijgevolg vlugger gesanctioneerd. Iets meer dan 10% keek aan tegen

de toename of afname van verantwoordelijkheid en ten slotte keek één op drie
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aan tegen een ‘mogelijk’ nakend ontslag of pensioen ingevolge tucht of wegens

de overschrijding van het ziektecontingent. Minstens zes politieambtenaren

hebben in die mate ernstige tuchtvergrijpen gepleegd dat er automatisch ontslag

volgt. Zij bevinden zich al in non-activiteit. Het gaat eenmaal om diefstal van in

beslag genomen goederen en vijf keer om de vaststelling, op klacht van de part-

ner, van slagen en verwondingen en het dreigen met een wapen binnen de pro-

blematische gezinssituatie. Daarnaast zijn er nog eens negen anderen die hun

job als politieambtenaar dreigen te verliezen, omdat ook zij vrezen voor zware

tuchtmaatregelen na de vaststelling van valsheden, diefstallen of corruptie; vaak

zware inbreuken waarvan de wortels evengoed te vinden zijn in de problema-

tische situatie waarin men leeft.

Ten slotte hebben verschillende politieambtenaren problemen op het werk

door de formele vaststelling van alcoholgebruik in dienst, het veroorzaken van

een verkeersongeval onder invloed, het constant te laat aanvangen van de

dienst, achterstand in het werk, enz. Naast de hangende tuchtmaatregelen blij-

ken ook minstens acht en wellicht 18 politieambtenaren de nieuwe norm van

het ziektecontingent te hebben overschreden. Dit betekent voor hen nagenoeg

automatisch de inleiding tot reformering, waarna ontslag uit de politie volgt op

basis van fysieke onbekwaamheid.

2.6 Vuurwapengebruik bij suïcide

Uit dit onderzoek blijkt dat bij het gebruik van het dienstwapen enorm voorbe-

houd dient te worden gemaakt! Er moet een groot onderscheid worden gemaakt

tussen het effectief beschikken over het dienstwapen op het moment van de

daad en, zoals meestal het geval is, dit nog speciaal gaan ophalen of trachten te

bemachtigen via list. 71% van alle suïcides grijpt plaats met een vuurwapen,

waarvan 60% met een dienstwapen. Van de 30 politieambtenaren die vooraf in

het bezit waren van hun wapen en dit ook aanwendden bij de daad, zijn er ne-

gen die er automatisch over beschikken (uniformdracht, specifieke functie of

hogere graad), zijn er 11 die het zonder medeweten na afloop van de dienst

meenemen en zijn er tien die net voor de daad hun wapen, dat eerder ingetrok-

ken was, terugvragen en ook krijgen omdat ze ‘ogenschijnlijk’ beter zijn. In de

helft van deze gevallen is ofwel de hiërarchie ofwel de interne hulpverlening

niet van deze teruggave op de hoogte. Van de 36 politieambtenaren die hun

dienstwapen specifiek ophalen of er één via list verkrijgen, zijn er 15 die dit ha-

len op een ogenblik dat ze totaal niet met dienst zijn, zijn er negen die een list
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aanwenden en 12 die het aanwenden op de werkplaats. In totaal gebruikte 40%

van de betrokkenen geen dienstwapen omdat er 11 niet over beschikken als lid

van het administratief en logistiek kader, als aspirant of als hulpagent of omdat

het ingetrokken is. Van negen anderen weten we niet of zij beschikking kunnen

hebben over hun dienstwapen, ze grijpen in elk geval terug naar een ander suï-

cidemiddel. Deze mensen maken echter net door langdurig absenteïsme geen

deel meer uit van hun dienst en kunnen dus vaak ook helemaal niet over hun

dienstwapen beschikken. Ten slotte gebruiken 13 politieambtenaren een eigen

vuurwapen.

De situaties waarin de politieambtenaar zijn dienstwapen kan aanwenden, lij-

ken dus ongeacht de nieuwe regelgeving totaal niet beheersbaar. Het gros van

deze politiemensen is immers operationeel, heeft te allen tijde toegang tot de

politielokalen, kan zijn dienstwapen ophalen, een list gebruiken of het juiste

ogenblik afwachten om het wapen bij aanvang van de dienst aan te wenden.

Maatregelen uitvaardigen die de toegang tot het dienstwapen beperken, kunnen

daardoor helemaal niet werken omdat ze geen rekening kunnen houden met

de tijd en ruimte waarin dit complex proces stilaan groeit en escaleert in suïcide.

Er is immers veel te weinig zicht op de signalen en zelfs op de dreigingen met

en de pogingen tot suïcide!

2.7 Het instellen van een zorgsysteem binnen de context van 
politiesuïcide

Er werden verscheidene initiatieven genomen om dit fenomeen te trachten in te

dijken. Zowel bij de federale politie als in de lokale politiezones werden algeme-

ne beleidsmaatregelen genomen zoals de aanwerving van psychologen, de aan-

duiding van vertrouwenspersonen, de oprichting van praatgroepen het netwerk

van zorgcollega’s of de creatie van een stressteam en de opvolging door de me-

dische dienst. In heel wat politiekorpsen en -diensten werden bovendien inspan-

ningen geleverd om onder meer het wapenbeheer te verbeteren. Wanhopige

politieambtenaren gebruiken immers veelal hun dienstwapen om zich van het le-

ven te beroven. Bijgevolg werden er richtlijnen uitgevaardigd om het bezit van

het dienstwapen te beperken tot de duur van de prestaties en kan het dienstwa-

pen tijdelijk worden ingetrokken door de korpschef of het diensthoofd.

De federale politie voert intussen een streng beleid inzake alcoholverbruik, een

fenomeen dat vaak wordt gelinkt aan suïcide. Bij de rekrutering en vorming
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wordt voortaan ook de nadruk gelegd op de sociale vaardigheden van de poli-

tieambtenaren. Deze maatregelen werden vertaald naar de normen en waarden

van het volledige politiesysteem via nieuwe reglementeringen en opleidingen,

waardoor een korps of dienst een beter zicht heeft op plots opduikende sociale

problemen. De Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming

op het werk (DSW) heeft actieplannen ‘welzijn’5 ontwikkeld met het oog op de

uitwerking van een systeem om het welzijn te meten aan de hand van check-

lists. De federale politie verspreidt ook folders die uitleggen welke actiemidde-

len kunnen worden ingezet tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag of

pesterijen op het werk6, namelijk een beroep doen op vertrouwenspersonen en

op preventieadviseurs. Al deze maatregelen zijn broodnodig!

Politiesuïcide kent echter het grote nadeel van systeemblindheid. Het politiesys-

teem is zich immers niet bewust van de aanwezigheid en bestendigheid van be-

staande of gecreëerde mechanismen – hiervoor ruim omschreven – die, naast

een aantal factoren bij de persoon en zijn omgeving die meestal aanwezig zijn

bij suïcide in het algemeen, wellicht een determinerende rol spelen in het (blij-

vend) bestaan van een zo hoge mate van politiesuïcide! De vraag is dan ook

hoe dergelijke zorgsystemen optimaal kunnen werken wanneer men elk sociaal

probleem intern de politie verborgen houdt, aanwezige signalen op de werk-

vloer uit angst voor de gevolgen liever niet meldt en elk probleem pas daad-

werkelijk aangepakt wordt op het ogenblik dat de politieambtenaar een norm

overschrijdt.

Elk zorgsysteem kan pas effectief functioneren wanneer in de eerste plaats

maatregelen worden genomen om dit tegenwerkend mechanisme te doorbre-

ken. Dit vergt sowieso een enorm engagement en de investering in een veel

breder zorg- en begeleidingssysteem dat zich specifiek richt op het welzijn van

de politieambtenaar in zijn loopbaan!

5 Activiteitenverslag 2004 van de federale politie, p. 130 e.v.
6 Folder “Durf nee te zeggen” van de federale politie, DGP/DPI/DPID.
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HOOFDSTUK 6
AANBEVELINGEN

Politiesuïcide verhoudt zich niet anders dan suïcide in het algemeen, maar is

door de beroepsspecifieke context in de achtergrond bijzonder in haar voorko-

men. Zichtbaar wordt vaak teruggegrepen naar het symbolische van het beroep,

vormt het dienstwapen het voornaamste middel en komt imitatie van suïcide bij-

zonder veel voor, maar een aantal onderliggende aspecten zoals de idealisering

van het beroep en een aantal typische gedragingen van politiemensen leiden

enerzijds tot onbereikbare doelen, felle ontevredenheid en burn-out en ander-

zijds tot verregaande isolatie. Bovendien noodzaakt de loopbaan van de poli-

tieambtenaar bij vertrek en bij pensioen een bijzondere begeleiding. Juist

daarom is het noodzakelijk een adequaat beleid af te stemmen op die onderlig-

gende, doch toegankelijke, factoren.

Het focussen op het onderwerp ‘suïcide’ is hierbij eigenlijk totaal uitgesloten,

het maakt immers door de talrijke imitaties deel uit van dezelfde idealisering!

Websites creëren, een noodnummer voorzien en talrijke zorgsystemen oprich-

ten, kunnen alleen maar het onvermogen van de individuele politieambtenaar

versterken zolang er geen actief beleid wordt gevoerd dat rekening houdt met

hetgeen onderliggend is. Signalen worden immers angstvallig verborgen gehou-

den door de onmiddellijke omgeving en de werkvloer vreest eerder het sanc-

tionerend mechanisme dan dat het tijdig heil wil zoeken in het vooropgesteld

en te latent aanwezige zorgsysteem. Dit onderzoek toont aan dat de aandacht

zich daadwerkelijk moet gaan richten op de bevordering van het ‘welzijn’ van

het politiepersoneel alsook op het toezicht en de begeleiding van de politie-

loopbaan en gerelateerd moet worden aan de werkmotivatie. Dit kan enkel

door het installeren van een humanresourcesmanagement (HRM), ondersteund

door een actief aanwezig welzijnsplatform!
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1. HET AFSTEMMEN VAN EEN BELEID GERICHT OP HET 
VERMIJDEN VAN DE AANWERVING OF VORMING VAN 
SPECIFIEKE POLITIEPERSOONLIJKHEDEN, EXTREME 
IDEALISERING VAN HET POLITIEBEROEP EN VERREGAANDE 
AUTONOMIE IN HET BEROEP

De aandacht moet in elk geval opeenvolgend en doorheen de aanwerving, de

opleiding en vooral ook bij het personeelsbeheer gericht zijn op:

(1) het onderkennen van extreme idealisering van bepaalde gespecialiseerde

politiefuncties. Veel kandidaten laten zich beïnvloeden door politiefilms en

vaak hebben ze een verkeerd beeld van de loopbaan of menen ze makke-

lijk te kunnen doorstoten naar gespecialiseerde functies. Hun ontgooche-

ling kan dan erg groot zijn en leiden tot desillusie1;

(2) het vermijden van gedragingen die neigen naar extreme introversie, afzon-

dering, individualiteit en autonomie in het handelen;

(3) het toezicht op en de begeleiding van extreme vormen van actiegerichtheid

bij jonge politiemensen, van hen die per se ‘de criminelen’ willen ‘pakken’,

wat zich onder andere uit (ook buiten de politie) in een uitgesproken voor-

liefde voor actie, fictie, gevechtssporten, vuurwapens, schieten en het vol-

gen van (alle) mogelijke cursussen van geweldsbeheersing en gevechts-

sporten intern en extern de politie;

(4) alvorens met de opleiding te starten, zou de leiding van de politiescholen

een informatiesessie moeten organiseren waarop niet alleen de kandidaten

worden uitgenodigd maar ook hun familieleden. De voordelen van een

baan bij de politie moeten hen worden uitgelegd, maar er moet hen ook

worden gewezen op de risico’s van het vak, zowel de fysieke als de psy-

chologische. Het is nodig dat zowel de kandidaat als zijn naasten weten

welke moeilijkheden de uitoefening van dit beroep kan inhouden.

1 ALAIN, M. et GRÉGOIRE, M., « L’éthique policière est-elle soluble dans l’eau des contin-
gences de l’intervention ? Les recrues québécoises, trois ans après la fin de la formation
initiale », Déviance et société, september 2007, vol. 51, nr. 3, p. 257-282.
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2. HET AFSTEMMEN VAN EEN BELEID GERICHT OP DE DETECTIE 
VAN STRESS, BURN-OUT EN DE PREVENTIE EN AANPAK VAN 
ALCOHOLISME

(1) Het is essentieel de toekomstige politieambtenaren bewust te maken van

de stressproblemen waarmee ze te maken kunnen krijgen en waarop ze

adequaat zullen moeten reageren. Tijdens de opleiding (zowel de basisop-

leiding als de voortgezette opleiding) moet men er niet voor terugdeinzen

hen nogmaals te wijzen op de symptomen van burn-out en van een depres-

sie opdat elkeen ze bij zijn collega’s of medewerkers zou kunnen herken-

nen en tijdig de nodige maatregelen zou kunnen nemen.

(2) Het beleid dient op alle niveaus actief gericht te worden op de detectie en

preventie van stress, burn-out en alcoholisme. Hiervoor is een daadwerke-

lijk beleid noodzakelijk in een vroeg stadium. De politieambtenaar dient

van bij zijn inlijving bewust te worden gemaakt van de eigenschappen, van

de gevolgen en vooral van de aanwezige oplossingen. De indicatoren van

een burn-out moeten worden afgewogen in functie van de individuele po-

litieambtenaar, zijn leeftijd en anciënniteit en vooral van zijn werkmotivatie.

(3) Bij het sensibiliseren alsook in de opleidingen moet men, naast de algeme-

ne kennis rond stress en burn-out en de preventie van alcoholisme, voor-

namelijk werken rond beroepsspecifieke factoren en situaties, de

werkmotivatie alsook rond specifieke gedragingen en ervaringen van poli-

tiemensen.

3. HET INVOEREN VAN EEN ADEQUAAT HRM-BELEID, 
ONDERSTEUND DOOR DE ACTIEVE DEELNAME VAN HET 
WELZIJNSPLATFORM

(1) Het inschrijven van een HRM-beleid, afgestemd op een goede loopbaanbe-

geleiding, de mobiliteit, het overwegen van een eventuele outplacement en

vooral de begeleiding van de pensioengerechtigde leeftijd vanaf het berei-

ken van 50 jaar is primordiaal. Politiemensen moeten doorheen hun loop-

baan ‘overkoepelend’ opgevolgd en begeleid worden bij hun opleidingen,

hun aanvragen en de al dan niet toekenning van diensten en vooral ook bij

de confrontatie met persoonlijke of privé-problemen die al dan niet tijdelijk

een grote invloed uitoefenen op het vervullen van de dienst.
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(2) De actieve deelname van het welzijnsplatform waarbij een bijzondere taak

is weggelegd voor de arbeidsgeneeskundige dienst en de psychosociale

medewerkers. Politiemensen moeten er zelf in alle vertrouwen terechtkun-

nen in het geval dat ze kampen met psychosociale problemen en zelf dient

deze dienst de opvolging te verzekeren van politiemensen in hun loopbaan

door actief tussen te komen bij dreigend absenteïsme en langdurig disfunc-

tioneren op de werkvloer. Een proactieve werking van het welzijnsplatform

en HRM is hierbij onmiskenbaar.

(3) Het contact met de arbeidsgeneesheer gebeurt in principe jaarlijks. Hierbij

dient automatisch gepeild naar de mate van stress en het welzijn, naar even-

tuele traumatische ervaringen en naar de mate van (on)tevredenheid. In het

geval van een dreigend herhaald absenteïsme of burn-outs dient het contact

met de politieambtenaar actief versterkt te worden. Dit betekent niet enkel

de start voor een nauwere begeleiding vanuit het welzijnsplatform, ook de

samenwerking met HRM naar de eventuele verdere loopbaanplanning op

korte en lange termijn in samenspraak met de betrokkene is noodzakelijk.

(4) De informatieverstrekking aan en de begeleiding van de chefs in hun taak.

De ploegoverste moet zijn personeelsleden observeren en hun persoonlijk-

heid kennen. Hij staat dagelijks in contact met hen, geeft hen opdrachten,

houdt briefings en debriefings, gaat met hen eten, neemt deel aan hun vrije-

tijdsactiviteiten, enz. Hij is dus door zijn positie de geknipte persoon om

een gedragswijziging op te merken en maatregelen te nemen om te voor-

zien in psychologische begeleiding. Bij herhaald absenteïsme en psychoso-

ciale problemen is hij de aangewezen persoon om contacten te verzekeren,

de persoon te ontraden integriteitsinbreuken te plegen en hierbij ook het

welzijnsplatform in te schakelen. Het contact met de persoon in zijn privé-

omgeving kan de detectie en kennis van problematische situaties, dreigin-

gen met en pogingen tot suïcide drastisch verbeteren.

4. HET INVOEREN VAN EEN BELEID DAT HET BEZIT EN DE 
BEREIKBAARHEID VAN HET WAPEN DAADWERKELIJK DOET 
INPERKEN

(1) Er dringt zich, naast de algemene regeling betreffende het wapenbeheer,

een specifieke regeling op die het wapenbeheer intern de dienst regelt, af-

hankelijk van de dienstnoodwendigheden, de infrastructuur en de eigen si-
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tuatie en verantwoordelijkheden. Niet enkel dient in elke dienst het bezit

van eigen vuurwapen(s) bekend te zijn, ook het daadwerkelijke bezit van

het dienstwapen moet, buiten en na afloop van de diensttijd, minstens ge-

kend zijn bij de verantwoordelijke die de toelating verstrekt en de wacht-

officier die verantwoordelijk is voor het wapenbeheer. De toegang tot het

wapen buiten de diensttijd, in het geval dat men niet met dienst bevolen is

of langdurig in absenteïsme vertrekt, dient immers beperkt te zijn en onder

toezicht geplaatst te worden. Op die manier beperkt men in elk geval de

toegang tot het dienstwapen van al degenen die, al of niet langdurig, niet

met dienst bevolen zijn of een wapen via list trachten te bemachtigen.

(2) Wanneer er een medisch of psychologisch probleem opduikt, moet het

diensthoofd pas na rijp beraad beslissen over de intrekking van het dienst-

wapen. Voor een Belgische politieambtenaar is het dienstwapen immers

het symbool van zijn functie. Hem dat wapen ontnemen, kan gelijkstaan

met een afbrokkeling van zijn waardestelsel, een frustratie, temeer daar hij

zonder wapen kan vrezen dat hij niet meer zal worden ingezet in dezelfde

functie, waardoor zijn loopbaan gebroken kan zijn, wat zijn schuldgevoel

nog kan vergroten. De beslissing tot intrekking van het dienstwapen moet

altijd en onmiddellijk gepaard gaan met een psychologische begeleiding

van de betrokken agent door een gespecialiseerd personeelslid, in samen-

werking met HRM. Wanneer dergelijke beslissing wordt genomen, mag

men zich bovendien niet beperken tot de intrekking van het dienstwapen,

maar moet men ernaar streven dat betrokkene ook al zijn andere persoon-

lijke vuurwapens overhandigt.

(3) Een wapen dat, indien nodig, wordt ingetrokken in het kader van een hulp-

verlenende relatie, een vorm van bijstand aan de persoon die in de war is,

kan in diens ogen geen sanctie inhouden. Deze maatregel die wordt geno-

men in het belang van de persoon, zou niet moeten worden vermeld in zijn

persoonlijk dossier maar wel in zijn medisch dossier. Ingevolge de intrek-

king van het dienstwapen, dient een adviescommissie samengesteld uit de

arbeidsgeneesheer, een expert (psycholoog) en het diensthoofd immers te

beslissen over de teruggave van het wapen dan wel een verlenging van de

intrekking.
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5. HET INVOEREN VAN EEN BELEID DAT DE BERICHTGEVING 
OVER POLITIESUÏCIDE DRASTISCH INPERKT NAAR INHOUD EN 
VORM EN DAT DE VASTSTELLING VAN POLITIESUÏCIDE 
BEREDENEERD TOEWIJST EN BEHEERT

(1) Wanneer een politieambtenaar zich van het leven berooft, is de melding

van dit overlijden een pijnlijke zaak die niettemin zo snel mogelijk en met

de nodige tact en psychologisch inzicht moet gebeuren. Uit dit onderzoek

blijkt dat het vaststellen van een suïcide van een collega enorm choqueert

en diepe sporen nalaat bij de omgeving. Veelal gaan dergelijke vaststellin-

gen gepaard met de overbodige aanwezigheid van chefs en van vele colle-

ga’s. Niet enkel is de aard en de vorm van de berichtgeving over en rond

een dergelijke suïcide van essentieel belang met het oog op de latere ver-

werking, eveneens op de werkvloer, ze is vooral cruciaal voor het feno-

meen van imitatie. Een te grote discretie is dan wellicht het minst schadelijk!

(2) De vaststellingen van een suïcide laten verrichten door collega’s van de ei-

gen dienst is uitgesloten! De keuze van wie deze vaststellingen voor zijn

rekening neemt, kan niet berusten op een toevallige keuze. Indien de be-

schikbare personeelsleden niet het profiel hebben om die taak tot een goed

einde te brengen, moet er een beroep worden gedaan op een geschikte po-

litieambtenaar. Hierbij is een cruciale taak weggelegd voor de rechtstreekse

chef. Hij dient niet enkel toe te zien op wie de vaststellingen doet, hij moet

eveneens zorgen voor het beheer van de aanwezige collega’s en hulpver-

leners op de plaats van het onheil, alsook voor het beheer van de informa-

tie en het beheer van de nazorg door het welzijnsplatform op de dienst;

(3) Vooral de verantwoordelijken zijn bijzonder geschikt om telkens na een po-

litiesuïcide ‘de’ mogelijke oorzaak aan te duiden. Dit onderzoek toont ech-

ter aan dat dit vermeden moet worden omdat er telkens een veelheid van

aspecten, ook werkgerelateerde, in de achtergrond een rol speelt. Het is

dus ook onzinnig de dienst achteraf te confronteren met vragen, met stres-

senquêtes of met diepgaande onderzoeken. Een burn-out is bijvoorbeeld

vaak aanwezig gebleken, doch gaat telkens gepaard met het ‘individueel’

onvermogen van de betrokken politieambtenaar om met bepaalde situaties

om te gaan waarbij de brede werkcontext en vooral de intrinsieke en ex-

trinsieke motivatie een grote rol spelen. Een burn-out is dus niet noodza-

kelijk het gevolg van ‘het’ werk of van ‘de werkdruk’ en is niet noodzakelijk

aanwezig bij andere collega’s op de dienst.
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(4) De familieleden zijn niet de enigen die helemaal van slag zijn door een der-

gelijk drama, de collega’s van de overledene moeten ook psychologisch

worden bijgestaan indien ze dat wensen. Enerzijds is een correcte bericht-

geving intern de dienst van cruciaal belang. Het is uit den boze hierbij ver-

onderstellingen te maken en kritiek te uiten op de betreurde collega. De

berichtgeving, zowel intern als extern de dienst, dient zich vooral te ont-

houden van elke informatie die aanleiding kan geven tot de idealisering

van de persoon en zijn daad. Anderzijds dient in de volgende periode van

minstens één jaar in het bijzonder gelet te worden op signalen, gedragingen

en uitingen van teamgenoten van de dienst waartoe de betrokkene behoor-

de. Hier is een bijzondere taak weggelegd voor het welzijnsplatform!

(4) Familieleden moeten kunnen melden dat ze het lichaam van de overledene

wensen te zien. Om voort te kunnen gaan in het rouwproces, is het name-

lijk van belang dat men het lichaam heeft kunnen zien. Wanneer men geen

of een onvolledig zicht op de omstandigheden van het overlijden heeft,

wordt de rouw immers bemoeilijkt. Bij een antwoord als "het lichaam is niet

toonbaar" denken rouwenden sowieso onmiddellijk aan het ergste. Wan-

neer het lichaam, op hun verzoek, wordt getoond aan familieleden, moet

dit constructief en niet destructief zijn.

Wanneer de persoon die suïcide heeft gepleegd, een afscheidsbrief heeft

achtergelaten, wordt die brief systematisch meegenomen door de politie-

ambtenaren die de vaststellingen doen. Zelfs indien die brief nodig is voor

het verdere onderzoek, is het van belang om die terug te bezorgen aan de

familieleden voordat zij daar zelf dienen om te vragen. Alvorens het origi-

neel in beslag wordt genomen, is het dan ook nuttig een kopie achter te

laten, ook al volstaat dit doorgaans niet.

De brief die de overledene achterlaat, kan voor de familieleden namelijk

van groot belang zijn, zelfs indien de betrokkene er niet precies in uitlegt

waarom hij tot die fatale daad is overgegaan. De suïcidant kan zijn beslis-

sing immers 'motiveren' door het laatste probleem dat hij niet meer te bo-

ven kon komen, terwijl die tegenslag waarschijnlijk enkel de laatste druppel

was.

Een richtlijn van de minister van Justitie betreffende "een laatste hulde bren-

gen aan een overledene ingeval van tussenkomst van de gerechtelijke over-

heden", via de COL 14/98 van het College van procureurs-generaal van 15

oktober 1998 ter kennis gebracht van alle gerechtelijke intervenanten,

korpschefs van politie inbegrepen, behandelt deze globale problematiek.
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