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“Aan de 
borrel”
Namens   Dronkers
en Dronkers Advo-
caten wens ik u allen 
allereerst een goed 
en gelukkig 2015 toe! 
Dat betekent dat ik 
voor u hoop dat wij elkaar niet op de rechtbank 
zullen treffen, maar liever in één van de horeca-
gelegenheden die ons dorp rijk is. Cafés waar de 
afgelopen weken ongetwijfeld menig kerst- en/of  
Nieuwjaarsborrel heeft plaatsgevonden.  

Hoewel altijd erg gezellig, is voorzichtigheid bij 
dergelijke borrels om vele redenen geboden. Uit 
onderzoek van carrièresite Monsterboard blijkt 
dat ruim 45% van de werknemers zich wel eens 
misdraagt tijdens deze jaarlijkse feestelijkheden. 
Werknemers realiseren zich vaak onvoldoende 
dat zij zich ook tijdens een bedrijfsborrel moeten 
gedragen als een goed werknemer, alsmede dat 
(ernstige) misdragingen tijdens een bedrijfsborrel 
een reden voor ontslag (op staande voet) kunnen 
vormen. 

Zo werd van de werknemer die op een be-
drijfsfeest straalbezopen twee steltlopers onderuit 
haalde en daarna tegen een tafel plaste, het con-
tract niet verlengd. En de rayonmanager van een 
grote bank die, nadat hij teveel had gedronken, 
zijn kleren uittrok en naakt op een fiets door de 
zaal fietste hoefde zich ook niet meer op kantoor 
de melden. Het imiteren van vervelende collega’s 
of  die ene irritante chef  valt doorgaans ook niet 
in goede aarde… 

Maar ook na de borrel kan het goed fout gaan.

Alcohol en verkeer gaan vanzelfsprekend niet sa-
men. De veiligheid van uzelf  en anderen, maar 
ook het behoud van uw rijbewijs stelt u zwaar 

op de proef  in-
dien u achter het 
stuur kruipt na 
het nuttigen van 
een aantal glazen 
wijn, champagne 
of  bier. Maar wist 
u dat u ook (zelfs) 
als nuchtere pas-
sagier toch van de 

rechter een rijontzegging kunt krijgen indien u 
zich laat rijden door een bestuurder met een slok 
op? Ik houd u de volgende zaak voor. 

Een dame en een heer hadden gezamenlijk een 
feestje bezocht en er was het nodige aan alcoho-
lische dranken geconsumeerd. Op weg naar huis 
werd de man, die de auto bestuurde, gecontro-
leerd. Bij het blazen bleek dat er sprake was van 
een fors alcoholpromillage. Zowel de dame als de 
heer werden gedagvaard om voor de rechter te 
verschijnen. De vrouw werd medeplichtigheid 
aan het rijden onder invloed door haar partner 
verweten, omdat zij de auto aan hem ter beschik-
king had gesteld. 

Ze had tegenover de politie verklaard dat ze er 
geen probleem mee had om hem te laten rijden. 
Ze wist dat hij had gedronken, maar ze vond het 
zijn eigen verantwoordelijkheid. “U hebt hem in 
de gelegenheid gesteld om als een levensgevaar-
lijk projectiel op te weg te gaan rijden” hield de 
rechter de vrouw voor. De rechter vond daarom 
in dit geval een voorwaardelijke gevangenisstraf  
van twee weken met daarnaast een rijontzegging 
van negen maanden een passende straf. 

‘Bezint eer gij bezat’ luidt dan ook mijn devies! 
En begin het jaar dus niet met een kater. Mocht 
de nood toch aan de man zijn: de Roerkade is er 
voor drinkers en Dronkers! En wij blijven onder 
alle omstandigheden nuchter! 

Mr. G.G.J. Geerlings 


