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Parketwachter Albert van Bemmel:

‘Zonder onz
is rechtspraak schier onmogelĳk’
“Vroeger was de parketpolitie een last voor de politieorganisatie. Men heeft ons
willen verkopen! Als je iets op je blauwe kerfstok had, werd je verbannen naar
de parketpolitie. Vandaag de dag zijn er gelukkig steeds minder collega’s in het
blauw die een negatief beeld van ons hebben. En als ze dat hebben, zegt dat
meer over die collega’s dan over ons. Tenslotte werken we allemaal aan hetzelfde
einddoel en zijn wij een van de laatste schakels in het proces van aanhouding,
voorgeleiding en bestraffing. En die ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En
dat vergeten sommige collega’s nog wel eens.”

Door: Arno Hagemans, redacteur
Albert van Bemmel (61), een sympathieke, welbespraakte en door de wol geverfde parketwachter van
het eerste uur, heeft naar eigen zeggen geen ‘blauw’
maar een ‘justitie-hart’, vanwege zijn grote betrokkenheid bij het justitiële apparaat. Vanaf 1978 werkt hij bij
de parketpolitie in het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch. Daar spreken wij hem.
“We zeggen weliswaar nog steeds ‘parketpolitie’, omdat dat bij justitie het best in het gehoor ligt,” vertelt
Albert, “maar officieel vallen we nu onder de Dienst
Regionale Operationele Samenwerking van de eenheid Oost Brabant. Onze drie hoofdtaken bestaan uit
arrestantenvervoer in Oost Brabant, parkettaken en
arrestantenzorg in de cellencomplexen in het Paleis
van Justitie en de hoofdbureaus in ’s-Hertogenbosch
en Eindhoven. Daarnaast worden we ingezet bij megaevenementen en risico-voetbalwedstrijden in de regio.”
Albert: “Als parketwachter moet je tijdens rechtszittingen oplettend zijn voor onverwachte situaties en de
veiligheid waarborgen van de zittende, schrijvende en
staande magistratuur. En je moet de gedetineerden
bewaken; of juist beschermen tegen anderen, in het
bijzonder publiek. In het Paleis van Justitie vinden alle
soorten rechtszittingen en behandelingen plaats van
straf tot civiel, waaronder politierechter, meervoudige
kamer van de rechtbank, enkelvoudige en meervoudige
kamer van het gerechtshof, raadkamers, vreemdelin-

genkamer, voorgeleidingen bij officieren van justitie en
rechters-commissarissen.”

Ondergeschoven kindje
De parketpolitie is bij de politie altijd een ondergeschoven kindje geweest, vertelt Albert. “De politie is
onze werkgever, maar we hebben een betere band met
justitie”, legt hij uit. “Justitie geeft ons het gevoel dat
zonder onze hulp rechtspraak schier onmogelijk is. Die
waardering missen we soms bij de politie. Maar het
blauw op straat is ook heel blij hoor dat we er zijn. Dat
moet ook, want we doen allemaal hetzelfde, nuttige
werk in dezelfde organisatie. Sommige collega’s hebben ook in ‘t blauw gewerkt, maar voelen zich hier toch
meer thuis. Maar andersom komt ook voor.”
Albert verkoos de parketpolitie vanwege de veelzijdigheid. Je moet heel wat in je mars hebben, vertelt hij,
zoals mensenkennis en inlevingsvermogen. “Je moet
kunnen omgaan met mensen van allerlei disciplines en
betrokken zijn bij de werkzaamheden. Een medewerker
van de parketpolitie moet vandaag de dag naast maatschappelijk werker, psycholoog, verpleegkundige, brenger van slecht nieuws, humanist ook oppasser zijn. Als
hij bovendien kan omgaan met gedragsgestoorden,
verslaafden, ADHD’ers, zwakbegaafden en mensen
met een ziekelijke stoornis van hun geestvermogen,
werkt hij/zij bij de parketpolitie op de juiste plaats.”
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nze hulp
Kort lontje
“Als je een kort lontje hebt, werkt dat hier niet: dan
heb je elke dag bonje. Je moet humaan met deze mensen omgaan, zoals je zelf wilt hoe mensen met jou omgaan. Dat is soms moeilijk. Daarin heeft de politie ook
geïnvesteerd. Veel collega’s hebben onlangs de cursus
Mentale Kracht gevolgd. Ik zeg altijd tegen jongere collega’s: ‘Als een gedetineerde boos of agressief is, is
dat in 99 van de 100 gevallen niet tegen ons, maar tegen een officier of rechter gericht’. Ze zien ons ook niet
als politie in het blauw, meer als gevangenbewaarders.
Gelukkig neem je moeilijke situaties zelden mee naar
huis. Maar soms ontkom je er niet aan.”

Boos
Onze dienst is een 24/7-bedrijf, waarbij een team van
bijna honderd collega’s in wisseldiensten werkt. En
toch komt de parketpolitie nog handen te kort. De afstemming bij het plannen van zittingen kan misschien
nog beter en er zou wellicht meer gekwalificeerd personeel bij kunnen. Maar wat Albert belangrijker vindt, is
dat er nivellering komt van de ongelijke salariëring van
de parketpolitie. “Die verschilt namelijk per provincie.
Dat is een gevolg van de LFNP-functiewaardering. Daarin wordt aan functies zogenoemde OVW-punten (Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden) toegekend. Een functie met 24 of meer OVW-punten geeft
na het bereiken van het schaalmaximum uitzicht op
uitloopperiodieken in de naastgelegen hogere salarisschaal. Door een andere functiewaardering kregen veel
collega’s wel de OVW-punten, maar niet de uitloopperiodieken. Veel collega’s zijn daar boos over en hebben
bezwaar aangetekend. De meeste zaken zijn afgewezen en collega’s zijn daartegen in beroep gegaan bij de
bestuursrechter. Heel vervelend, dat moet niet zo zijn.”
Dat de parketpolitie nog geen nieuw politie-uniform
heeft, is Albert ook een doorn in het oog. “Het komt,
wordt gezegd. Men wil eenheid in uniform. Het is raar
tegenover burgers als de ene collega met het nieuwe
uniform loopt en de andere met het oude. Als je bij
de vrijwillige politie werkt, heb je wel het nieuwe uniform, maar wij als beroepskrachten niet. Zelfs de politieagenten in de tv-serie Flikken Maastricht dragen het
nieuwe uniform! Dat kan ik dan wel weer begrijpen”,
zegt Albert lachend.

Biografie Albert van Bemmel
Na een (niet afgeronde) opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige en na wat omzwervingen (gestichtswachter
en gevangenbewaarder) in onder andere Veenhuizen,
Scheveningen, de voormalige jeugdgevangenis Vught en
het huis van bewaring aan het Wolvenplein in Utrecht,
komt Albert van Bemmel in 1978 terecht bij de parketpolitie in ‘s-Hertogenbosch, waar hij nog steeds werkt.
Hij volgde daartoe de opleiding tot ‘Parketwachter der
Rijkspolitie’ zoals dat destijds heette, in de Sarphatistraat in Amsterdam. Op 1 mei 2015 gaat Albert – na
43 overheidsjaren, waarvan 37 politiejaren – met keuzepensioen. Albert: “Het is mooi geweest.”
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