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Geintje na een avondje stappen ‘valt’ verkeerd
ECLI:NL:RBNNE:2019:240

Een stel meisjes is op vakantie in Bulgarije. Tijdens een avondje stappen ontmoeten ze een stel
jongens, ook uit Nederland, die daar ook op vakantie zijn. Het is een gezellige avond en na afloop
lopen ze samen naar hun hotels, die in dezelfde richting liggen. Eén van de jongens wil leuk zijn en
rent opeens van achteren op een van de meisjes af, tilt haar op en rent met haar weg. Enkele meters
later komt hij echter ten val, terwijl hij het meisje nog draagt. Het meisje loopt bij die val een ernstige
enkelbreuk op.
De rechter komt tot de conclusie dat hier sprake is van onrechtmatig handelen en niet van een
ongelukkige samenloop van omstandigheden.
De jongen heeft immers het meisje van achteren benaderd en haar aldus, op een voor haar
onverwacht ogenblik, opgetild. Zij weegt circa 70 kg en met dit gewicht in zijn armen is de jongen
gaan rennen terwijl hij, nu hij een paar alcoholische drankjes tot zich had genomen, onder invloed
van alcohol verkeerde. Het is volgens de rechter een feit van algemene bekendheid dat
alcoholgebruik negatieve gevolgen heeft voor de motoriek, coördinatie en evenwicht en dat het
reactievermogen afneemt. Daarom had het voor de jongen voorzienbaar moeten zijn dat daarmee
de mogelijkheid in het leven werd geroepen dat hij met het meisje ten val zou komen.
De mate van waarschijnlijk dat door de handeling schade bij het meisje kon ontstaan, was dusdanig
groot dat de jongen zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden.
Bij deze stand van zaken kan dan ook niet worden geoordeeld dat sprake is geweest van een
ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar wel dat de jongen onrechtmatig heeft gehandeld
en dus aansprakelijk is voor de schade van het meisje.
De jongen heeft erkend dat het meisje geen aanleiding heeft gegeven voor het optillen van haar door
de jongen, zodat er geen sprake kan zijn medeschuld of eigen schuld.
Of er sprake was van een ontluikende liefde tussen de jongen en het meisje en de jongen daarom zo
handelde als hij deed, is - zo oordeelde de rechtbank tot slot - voor de beoordeling van deze zaak niet
van belang.
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