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Schoonzoon gooit tennisbal en raakt het oog van zijn schoonvader; heeft schoonzoon 

onrechtmatig gehandeld? 
 
Wat was er aan de hand? 
In het najaar van 2013 is de schoonzoon op bezoek bij zijn schoonvader. Bij het weggaan 
rolde een tennisbal waarmee de hond van de schoonvader aan het spelen was, vanuit de 
tuin de straat op. De schoonzoon pakte de tennisbal op en gooide deze terug de tuin in.  
De tennisbal stuitert vervolgens ergens op en raakte daarna het linkeroog van de 
schoonvader. Enige tijd later bezoekt de schoonvader de huisarts in verband met klachten 
aan zijn linkeroog. Diezelfde dag is hij doorverwezen naar de oogarts, die een 
netvliesloslating constateerde. Diverse operaties hebben nadien aan het oog 
plaatsgevonden maar hebben helaas niet tot herstel geleid; de schoonvader is vrijwel blind 
aan zijn linkeroog geworden.       
In een deelgeschil verzoekt de schoonvader onder andere om een verklaring voor recht dat 
zijn schoonzoon onrechtmatig heeft gehandeld door de tennisbal zo de tuin in te gooien. 
 
Wat vindt de rechter?  
De rechter stelt bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van onrechtmatig handelen 
door de schoonzoon voorop dat in deze zaak als uitgangspunt dient te worden genomen of 
de schoonzoon met het gooien van de bal meer risico heeft genomen dan redelijkerwijs 
verantwoord was. Het gooien van de bal kan als onrechtmatig worden beschouwd als de 
mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van dit gedrag zo groot is dat de 
schoonzoon zich naar maatstaven van zorgvuldigheid daarvan had moeten onthouden.     
Over de wijze van het gooien van de bal heeft de schoonzoon verklaard dat hij de bal 
onderhands en zachtjes terug de tuin in heeft gegooid. Dit wordt op zich niet betwist door 
de schoonvader. Gelet op de verklaring van de schoonvader dat hij wel even sterretjes zag 
ondanks dat het heel zachtjes ging, kan ervanuit worden gegaan dat de bal zachtjes is 
gegooid, zo geeft de rechtbank aan. Immers, een bal die met kracht wordt gegooid kan, naar 
het oordeel van de rechtbank, ook na een stuitering, niet zachtjes tegen een oog aankomen. 
De waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van het zacht terug een tuin in gooien van 
een daaruit afkomstige tennisbal is niet zo groot dat de schoonzoon zich naar maatstaven 
van zorgvuldigheid had moeten onthouden van het op deze wijze teruggooien van de bal. 
Uiteindelijk oordeelt de rechter dan ook dat de schoonzoon niet onrechtmatig heeft 
gehandeld.  
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Is er wel onrechtmatig gehandeld en er is sprake van letselschade?  Laat ons weten wat wij 
voor u persoonlijk danwel voor u als werkgever kunnen betekenen, wij zijn u graag van 
dienst. 
 
 


