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Dientje heeft haar rijbewijs terug
INTERVIEW
DIENTJE BLANKET

3 Groningse mag na twee jaar procede-
ren weer achter het stuur

Door Willem Dekker
Groningen Dientje Blanket (49) uit Groningen is blij.

Na ruim twee jaar procederen heeft ze haar rijbewijs

terug. Gisteren haalde ze het gloednieuwe ’papiertje’

op inhet gemeentehuis endaarna kocht zemeteen een

auto. Een oudje weliswaar, maar Dientje is supertrots

op haar rode Ford Fiësta.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

verklaarde 1 november 2010 het rijbewijs van Blanket

ongeldig. Dit op basis van een rapport van psychiater

Kemperman uit Leek, waarin staat dat ze alcoholist is.

Dat kwam niet uit de lucht vallen, want Blanket werd

in december 2009 aangehouden wegens rijden onder

invloed: 1,8 promille alcohol. "Hartstikke fout. Ik had

een paar glaasjes op, maar in combinatie met medicij-

nen kwam ik tot dat promillage."

De rechter in Groningen kwam tot een voorwaarde-

lijke rijontzegging, het CBR ging verder. Dat eiste dat

Blanket naar de psychiater moest om te bepalen of ze

wel bekwaam was een auto te besturen. "Ik werd an-

derhalf uur ondervraagd door een dame van rond de

twintig. Ik dacht dat het de dochter van Kemperman

was." Het was psychologe Bakker. Zij had volgens de

regels het onderzoek niet mogen doen, maar bepaalde

wel dat Blanket een alcoholprobleem had. "Ik heb ge-

zegd dat ik een feestganger ben. Maar dat is toch niet

verboden? Als je dan maar niet in de auto stapt."

Het CBR trok op basis van het onderzoek het rijbe-

wijs in. Blanket verzette zich tegen het besluit, met als

resultaat dat de Raad van State op 9 januari het CBR op

de vingers tikte. Het onderzoek had door of onder be-

geleidingvanpsychiaterKempermanuitgevoerdmoe-

tenworden. Het CBR liet Blanket dezeweekweten dat

haar rijbewijs weer geldig is. "Het leek wel vechten te-

gen de bierkaai", grapt ze. Wat de Groningse stoort is

dat ze twee jaar lang afhankelijk was van haar familie

en buren. Blanketmist sinds haar geboorte een oog en

heeft twee mislukte hernia-operaties achter de rug,

waardoor zemoeilijk kan lopen. Ook heeft ze 945 euro

moeten betalen voor het psychologisch onderzoek.

Blijft staan dat zemet alcohol achter het stuur is be-

trapt. "Dat klopt, maar ik denk dat ik daar nu genoeg

voor ben gestraft."

Unieke zaak
Het is voor het eerst dat een alcomobilist het rijbe-
wijs terugkrijgt, sinds rechtszaken rond keuringen
van psychiater Kemperman uit Leek spelen. Ande-
ren eisen ook hun rijbewijs terug. Het CBR wil daar
niet aan. Het wil deze mensen laten herkeuren door
een andere psychiater. Voor mevrouw Blanket geldt
dat niet omdat deze zaak vanaf november 2010
speelde, zegt Coen Sleddering van het CBR. "Daar-
na zijn de regels veranderd."
Minister Schultz van infrastructuur wil de regels
opnieuw veranderen. Ze wil dat psychologen
voortaan ook de onderzoeken mogen uitvoeren.
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