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Drankrijdster gaat opnieuw in beroep
3 CBR wil tweede onder-
zoek voor rijbewijs
3 Dientje Blanket: Psychi-
ater is bevooroordeeld

Door Willem Dekker
Groningen Dientje Blanket heeft

een slechte nacht achter de rug.

Niet zozeer de oproep van het Cen-

traal Bureau Rijvaardigheidsbewij-

zen (CBR) voor een nieuw onder-

zoek naar haar rijgeschiktheid

bracht haar van haar stuk. Daar had

ze op gerekend. Nee, volgens de op-

roepmoet ze opnieuw naar psychi-

ater Kemperman in Leek. Daar zat

ze ruim twee jaar geleden ook voor

eenzelfde onderzoek. Kemperman

leverde geen geldig rapport af. Niet

hij, maar een psychologe van zijn

praktijk onderzocht Blanket. Dat

had niet gemogen.

Ruim twee jaar procedeert Dien-

tje Blanket tegen het CBR, dat haar

rijbewijs ongeldig verklaarde nadat

ze met alcohol op achter het stuur

was betrapt. Dat was fout, weet ze.

Het CBR is daar streng op, want in

het verkeer vallen veel doden en

gewonden door alcomobilisten. Ze

onderging een psychiatrisch on-

derzoek in Leek en dat was volgens

haar niet in de haak. Ze nam advo-

caat verkeersrecht Bert Kabel in de

armenvorigemaand steldedeRaad

van State hen in het gelijk. Blanket

kreeg het rijbewijs terug en rijdt

sinds een maand weer auto.

Maar nu moet ze herkeurd wor-

den. Dat wil Blanket niet, want het

is ruim drie jaar geleden dat ze

werd aangehouden en ze moet

weer naar Leek. Advocaat Kabel

stapt weer naar de rechter, hij eist

opschorting van het onderzoek. "Ik

heb een soortgelijke zaak gewon-

nen voor een vrouw inAmstelveen.

Je kuntniet iemandnadrie jaar nog

eens onderzoeken voor hetzelfde

feit. Zeker niet als er een fout is ge-

maakt en helemaal niet door de-

zelfde psychiater. Die is bevooroor-

deeld en niet onafhankelijk, want

hij is mede door mijn cliënt nega-

tief in het nieuws gekomen."

Het CBR blijft bij het tweede on-

derzoek. Woordvoerder Coen Sled-

dering zegt dat mevrouw Blanket

een andere psychiater mag zoeken.

Dat Kemperman in de oproep staat,

is volgens hem niet vreemd. "Zijn

deskundigheid is niet in het ge-

ding. Hij heeft het onderzoek door

een medewerkster laten uitvoe-

ren." Dat de psychiater door de af-

faire wellicht niet onafhankelijk

meer is, ziet ook Sleddering in.

"Daarom staat het mevrouw vrij

een andere in te schakelen."


