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2 nog eens te 

•  compensatie  

•  genoegdoening  

•  erkenning van verdriet

•  bescherming van de persoonlijke  

levenssfeer

-

-

-

Smartengeld is in beweging. Positief is dat zich 
in het recente verleden diverse ontwikkelingen 
hebben voorgedaan ten aanzien van zowel de 
uitbreiding als de hoogte van het smartengeld. 

-
technische zin misschien niet altijd de belangrijk-
ste functie heeft, vind ik het voor de schaderege-
ling een van de meest relevante schadeposten 
binnen ons vakgebied, vooral ook vanwege het 
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De hoogte van 
het smartengeld

-

-

-

een smartengeldvergoeding van 
3 Het ging in 

"Het toegebrachte leed is 
niet in geld uit te drukken. 
De rechtbank heeft daarom 
aansluiting gezocht bij 
andere strafzaken en heeft 
de jonge leeftijd, de ernst 
van het letsel en de gevolgen 

meegewogen."

-

-

-

4

"Bij het bepalen van de hoog-
te van dit bedrag heeft de 
rechtbank rekening gehouden
met de zeer verstrekkende 
gevolgen, die met name de 
mishandeling voor de bena-
deelde partij heeft gehad en 
nog steeds heeft. De recht-
bank heeft ook gekeken naar 
bedragen die in min of meer 
vergelijkbare zaken zijn 
toegewezen."

5

"Tenslotte valt te wijzen op 
vier uitspraken waarin bedra-
gen van € 200.000,00 of 
hoger werden toegekend 
voor fysiek letsel. In alle 

zich als benadeelde partij in 
strafgeding gevoegd.”6

-

een ongeval in de laatste uitgave van 

-



29

Uitbreiding van  
het smartengeld (1) 

-

-

-

-

-

 
(erkenning en  
genoegdoening) 

 

 

-
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Uitbreiding van  
het smartengeld (2)

-
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-
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De functies van het  
smartengeld en normering
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Het strafrecht versus  
het civiele recht

Bij de toekenning van 

normering gekozen. 
Deze normering zorgt 
in de praktijk voor 
een versnelling en 
bevordering van de 
buitengerechtelijke 
schaderegeling. Het 
brengt tevens een 
erkenning van het 
verdriet en aangeda-
ne leed (erkenning 
en genoegdoening) 
bij nabestaanden en 
dierbaren teweeg. 
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“Het hof is van oordeel dat 
de aard van de aansprakelijk-
heid en de verwijtbaarheid 
in het onderhavige geval te 
zeer verschilt van de aard van 
aansprakelijkheid en verwijt-
baarheid in strafzaken (waar-
onder een poging tot moord 
en doodslag). Daar komt bij 
dat de motivering over het 
smartengeld in strafzaken 
veelal beperkt is, in die zin 
dat niet voldoende blijkt dat 
en op welke wijze de straf-
rechter de geldende civiel-
rechtelijke maatstaf voor de 
begroting van smartengeld 
heeft toegepast. De ontwik-
kelingen t.a.v. de hoogte van 
in het buitenland toegewezen 
smartengeldbedragen,  
leiden evenmin tot een reden 
om een hoger bedrag toe te 
kennen.”15

-

"1. Voor nadeel dat niet in ver-
mogensschade bestaat, heeft 
de benadeelde recht op een 
naar billijkheid vast te stellen 
schadevergoeding: A: Indien 

de aansprakelijke persoon 
het oogmerk had zodanig 
nadeel toe te brengen."

 

 niet 

 

"Voor nadeel dat niet in ver-
mogensschade bestaat, heeft 
de benadeelde recht op een 
naar billijkheid vast te stellen 
schadevergoeding: B. Indien 
de benadeelde lichamelijk 

op andere wijze in de persoon 
is aangetast." 

niet goed uit de voeten met een groot 

-

-

 

 

Conclusies

-

-

 

 

-

-

er meer met enige vorm van normering 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 De vraag 

De vraag is niet hoe 
het strafrecht en het 
civiele recht nader tot 
elkaar kunnen komen, 
maar meer in hoeverre 
de civiele rechter 
aanleiding tot bijstel-
ling van het smarten-
geldplafond ziet, los 
van de ontwikkelingen 
in het strafrecht.
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-

-

-

-

tussen een snelle en voortvarende 

-

-
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Aandacht voor de persoon 

individuele omstandigheden 
moet onverkort centraal blijven staan. 

mag daarbij meer worden gehoord om te 
bepalen wat voor hem het meest belangrijk is.


