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Wat is smartengeld?
Smartengeld (immateriële schade) is de vergoeding van schade die niet het
vermogen van iemand raakt. Het gaat bij smartengeld om pijn, gederfde 
levensvreugde of aantasting in de persoon (bijvoorbeeld belediging, inbreuk
op privacy, psychische schade, onkosten voor begrafenis)

Overlijdensuitkering 
Indien u na uw pensionering overlijdt, wordt aan uw nabestaanden door het
APC smartengeld uitgekeerd. Deze overlijdensuitkering bedraagt driemaal het
maandelijkse ouderdomspensioen dat u genoot. Uw nabestaande hoeft daar-
over geen belasting te betalen. Mocht u tijdens uw actieve dienst komen te
overlijden, dan krijgen uw nabestaanden deze overlijdensuitkering van uw
werkgever.

Hoogte van het smartengeld
De hoogte van het smartengeld bij het APC is driemaal het maandelijkse 
ouderdomspensioen (Bruto inkomen) van de gepensioneerde zonder belasting-
aftrek. Indien u naast uw ouderdomspensioen ook een duurtetoeslaguitkering
ontvangt, wordt ook driemaal het bruto maandelijkse duurtetoeslaguitkering
als onderdeel van het smartengeld uitgekeerd.

Wie krijgt het smartengeld uitgekeerd?
Indien u (de gepensioneerde) getrouwd bent of samenwoont op grond een 
notariële samenlevingsovereenkomst die bij het pensioenfonds is geregi-



streerd, komt uw echtgenoot(e)/partner in aanmerking voor het smartengeld.
Indien u (de pensioneerde) niet getrouwd bent en ook niet samenwoont op
grond van een notariële samenlevingsovereenkomst die bij het pensioenfonds
is geregistreerd, maar wel kinderen heeft beneden de 21 jaar, die niet gehuwd
zijn of gehuwd zijn geweest, of op grond van een notariële samenlevings-
overeenkomst samenwonen of hebben samengewoond, dan ontvangen die
kinderen het smartengeld.
Indien u (de gepensioneerde) noch getrouwd bent, noch samenwoont op
grond van een notariële samenlevingsovereenkomst die bij het pensioenfonds
is geregistreerd, noch kinderen heeft, kan degene die de begrafeniskosten
heeft betaald, deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Een deel van
het uit te keren smartengeld kan in zulk geval worden aangehouden ter 
vergoeding van de eventuele kosten van de laatste ziekte. 

Hoe krijgt u het smartengeld uitgekeerd?
Om in een voorkomend geval smartengeld te krijgen dient/dienen uw 
nabestaande of kinderen die daarvoor in aanmerking komt/komen, een 
verzoek tot toekenning van smartengeld bij het fonds in te dienen. Formulieren
hiervoor zijn bij het fonds verkrijgbaar of kunnen van de website van het fonds
worden gedownload.
Gelijk met het aanvraagformulier dienen ook de volgende documenten te 
worden overgelegd:
• overlijdensakte 
• trouwboek of familieboek/notariële samenlevingsovereenkomst 
• doktersverklaring/ziekenhuisverklaring 
• voorlopige factuur begrafeniskosten 

Waar kan ik heen met mijn vragen?
Als u na het lezen van de in deze brochure gegeven informatie nog vragen
heeft, kunt u zich schriftelijk of mondeling wenden tot de afdeling Klanten-
service van het APC. Onze afdeling Klantenservice staat klaar om deze vragen
te beantwoorden en is telefonisch bereikbaar op telefoonnummers 599 9
4343018 of 599 9 4343000 of 599 9 4343001. Via email is de afdeling klan-
tenservice bereikbaar via pensioenberekening@apc.cw en info@apc.cw

Hoewel grote aandacht is besteed aan de formulering en inhoud van deze 
brochure, kunnen er aan de brochure geen rechten worden ontleend. 
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