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Voorrang voor verkeerd gekeurde alcomobilist
3 Raad van State stelt CBR
voor tweede keer binnen
maand in ongelijk

Door Willem Dekker
en Jon van Schilt
Den Haag/Groningen Automobi-

listen die hun rijbewijs moesten

inleveren vanwege drank- of

drugsgebruik en nadien op last van

het Centraal Bureau Rijvaardig-

heidsbewijzen (CBR) niet op cor-

recte wijze zijn gekeurd, kunnen

binnenkort geen verhaal meer ha-

len bij de rechter. Minister Melanie

Schultz van Haegen past voor 1 fe-

bruari en met onmiddellijke in-

gang de Regeling eisen geschikt-

heid aan. Dan mag het onderzoek

ook door een psycholoog worden

uitgevoerd.

Psychiater C.J.F. Kemperman in

Leek is één vande twee specialisten

in Nederland, die alcomobilisten

mogen onderzoeken op hun rijge-

en Jon van Schilt

schiktheid. Kemperman liet een

deel van het onderzoek uitvoeren

door een psychologe. En dat was

niet volgens de regels, zo oordeelde

de Raad van State in Den Haag gis-

teren voor de tweede keer binnen

een maand. De rechter stelde een

inwoonster van Groningen in het

gelijk die drie jaar geleden haar rij-

bewijs moest inleveren. En nu?

Herkeuren, zegt het CBR.

Haar advocaat Bert Kabel gaat

niet akkoordmet eennieuwonder-

zoek. "Waar baseert het CBR het op

dat dit mag? Drie jaar na datomoet

dan nog een herkeuring plaatsvin-

den." Kabel wil dat het CBR het rij-

bewijs teruggeeft aan zijn cliënt.

Hij verwacht dat hij opnieuw naar

de rechter moet om dit af te dwin-

gen.

Bijna drieweken geleden deed de

Raad van State al uitspraak in een

soortgelijke zaak. Ook toen oor-

deelde de RvS dat het CBR onte-

recht een rijbewijs ongeldig had

verklaard. In dit geval betrof het

een man uit Leeuwarden die door

de psychologe van Kemperman

was onderzocht. Het CBR wil dat

deze bestuurder opnieuw wordt

onderzocht. De man verzet zich

daartegen en is opnieuw naar de

rechter gestapt. Die doet binnen-

kort uitspraak.

Vanmiddag dient bij de recht-

bank in Groningen een derde zaak

waarbij Kemperman betrokken

was. Hierbij protesteert een inwo-

ner van Veendam tegen de herkeu-

ring opgelegd door CBR. Bert Kabel

staat ook hem bij.

Woordvoerder Coen Sleddering

vanhetCBR laatwetendat demen-

sen, die door de rechter in het gelijk

zijn gesteld, niet hun rijbewijs te-

rug krijgen maar met voorrang

wordenherkeurd. "De rechter heeft

geoordeelddat dekeuringniet juist

is uitgevoerd en dus moet er ge-

woon opnieuw worden gekeurd."

Een verloren zaak kost het CBR al

gauw 2000 euro, te betalen aan de

tegenpartij, plus de eigen kosten

voor het voeren van een verweer.

Op de vraag of meer mensen, die

onjuist zijn gekeurd, procederen

tegen het CBR (of nog gaan proce-

deren), antwoordt Sleddering: "Dat

kan ik niet zeggen, want daar heb-

ben we geen zicht op."

Ð Wie niet correct is gekeurd na

drankgebruik, kan straks niet

meer in beroep. Foto: Archief
DvhN


