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Het boek bevat een pleidooi voor een rechtersregeling op het gebied van
smartengeld.
Het onderhavige onderzoek naar de vaststelling van smartengeld is
onderdeel van een onderzoeksproject van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden naar de verschijnselen rechterlijke
samenwerking en rechtersregelingen. In het kader van dit project zijn
dissertaties verschenen van Teuben (‘Rechtersregelingen in het burgerlijk
(proces)recht’, Meijers-reeks nr. 78), Dijksterhuis (‘Rechters normeren de
alimentatiehoogte’, Meijers-reeks nr. 143) en Schoep (‘Straftoemetingsrecht
en strafvorming’, Meijers-reeks nr. 146).

Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijkheid van het
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het werd geschreven in het kader van
het facultaire onderzoeksprogramma ‘Vraagstukken van vermogensrecht’.

Vaststelling van smartengeld

Dit boek gaat over de vaststelling van smartengeld, de vergoeding voor
immateriële schade. De onderwerpen die aan bod komen zijn de aard en de
inhoud van het begrip ‘nadeel dat niet in vermogensschade bestaat’, de
functies van smartengeld, de (rechterlijke vrijheid bij de) vaststelling van
smartengeld, en de coördinatie van smartengeldvaststellingen bij letsel,
waaronder de auteur verstaat iedere activiteit die erop is gericht
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke vaststellingen van smartengeld
onderling met elkaar in overeenstemming te doen zijn.

G.J.M. VERBURG

Het meten van leed is geen sinecure. Immers, wat is het verlies van een been
waard? En wat is, sprekend over letsel, de waarde van een posttraumatische
stressstoornis? Het beeld wordt complexer als wordt bedacht dat
smartengeld een groot bereik heeft. Wat is bijvoorbeeld het geldelijk
equivalent van (de immateriële schade als gevolg van) een verkrachting, het
verlies van een dierbare, een beperking van de bewegingsvrijheid, of een
doorkruising van een zo fundamenteel recht als het recht van een vrouw en
haar partner om te kunnen kiezen voor abortus?
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