Drinkers en Dronkers
Allereerst wensen
wij u een goed 2012
toe! Dat betekent dat
wij voor u hopen dat
wij elkaar niet op de
rechtbank zullen
treffen, maar liever
in een van de horecagelegenheden op
de overigens steeds
mooier wordende Roerkade, deze week
geregeld het decor voor de traditionele
nieuwjaarsborrels.
Voorzichtigheid is bij dergelijke borrels
om vele redenen geboden. Bijna de helft
van alle Nederlanders geeft aan zich dan
wel eens te hebben misdragen, aldus de
Telegraaf. 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. Begin het jaar niet
verkeerd door, overmoedig geworden
door de drank, die vervelende chef eens
goed de waarheid te vertellen of het piepstemmetje van de directeur in zijn bijzijn
te imiteren.
Maar ook na de borrel kan het goed fout
gaan. Ik hoef u niet te vertellen dat alcohol en verkeer niet samengaan. De veiligheid van uzelf en anderen, maar ook het
behoud van uw rijbewijs stelt u zwaar op
de proef indien u achter het stuur kruipt
na het nuttigen van een aantal glazen alcoholhoudende drank.
Maar wist u dat u ook als (zelfs) nuchtere passagier toch van de rechter een
rijontzegging kunt krijgen indien u zich
laat rijden door een bestuurder met

een slok op? Het volgende voorbeeld is
uit de praktijk ontleend.
Mevrouw en haar
partner hadden gezamenlijk een feestje
bezocht en er was
het nodige aan alcoholische dranken geconsumeerd. Op
weg naar huis werd haar partner, die de
auto bestuurde, gecontroleerd. Bij het blazen bleek dat er sprake was van een fors
alcoholpromillage. Zowel de man als de
vrouw werden gedagvaard om bij de rechter te verschijnen.
De vrouw werd medeplichtigheid aan het
rijden onder invloed door haar partner
verweten, omdat zij de auto aan haar partner ter beschikking 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 levensgevaarlijk projectiel op te weg te gaan
rijden” hield de rechter de vrouw voor. De
rechter vond daarom een voorwaardelijke
gevangenisstraf van twee weken met daarnaast een rijontzegging van negen maanden een passende straf. De duur van de
rijontzegging was daarbij gebaseerd op het
promillage van haar partner.
Bezint eer ge bezat en begin het jaar 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! .
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