APFA RAPPORTEERT OVER HET HERSTEL VAN HET NPR 2011 EN RECENTE ONTWIKKELINGEN
Conform de afspraken met de overheid moet het herstel van het NPR 2011 uiterlijk eind 2025 hebben plaatsgevonden. De ontwikkeling van het herstel
wordt gemeten aan de hand van het ‘kritieke herstelpad’. Conform de voorlopige cijfers bedroeg de netto dekkingsgraad van het NPR 2011 eind 2013 77,5%
en lag daarmee boven het kritieke herstelpad. Een aanvullende bijdrage van de overheid in het fonds is derhalve voor 2013 niet nodig.
Financiële positie van het fonds per eind 2013
Conform de voorlopige cijfers bedroeg de netto dekkingsgraad van het NPR 2011 per 31 december 2013 77,5%. De netto dekkingsgraad van het NPR 2011 is
met circa 1,5%-punt gestegen ten opzichte van het jaar 2012. De verbetering komt voornamelijk door de extra werkgeversbijdrage van 3% die vanaf 1 januari
2013 wordt betaald.
De dekkingsgraad geeft aan in welke mate APFA in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De netto dekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Per
eind 2013 is er nog steeds sprake van een aanzienlijke onderdekking bij het NPR 2011; de financiële positie van het NPR 2011 is dus nog steeds kritisch. Een
dekkingsgraad van 77,5% betekent dat tegenover elke Afl. 100 die APFA nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van Afl. 77,50
beschikbaar is.
De netto dekkingsgraad van het NPR 2005 bedroeg per einde 2013 106,0% en lag daarmee boven het minimum vereiste van 100%. Het NPR 2005 is een gezond
fonds en beschikt over voldoende middelen om aan haar pensioenverplichtingen te voldoen.
In onderstaande tabel worden de voorlopige cijfers per eind december 2013 en per eind februari 2014 aangegeven, uitgesplitst naar de twee
pensioenregelingen die APFA onder haar beheer heeft.
NPR 2011
Actieven
Premievrijen
Pensioengerechtigden
Belegd vermogen
Netto dekkingsgraad
Kritieke Herstelpad
Totale pensioenpremie

Eind december 2013
6.248
297
3.766
Afl. 2.174 miljoen
77,5%
76,3%
36,1%

Eind februari 2014
6.395
319
3.805
Afl. 2.197 miljoen
78,0%
76,6%
36,1%

NPR 2005
Actieven
Premievrijen
Pensioengerechtigden
Belegd vermogen
Netto dekkingsgraad
Totale pensioenpremie

Eind december 2013
298
14
2
Afl. 7,7 miljoen
106,0%
27,8%

Eind februari 2014
299
17
2
Afl. 8,1 miljoen
107,1%
28,1%

Beleggingen per eind 2013
Per eind december 2013 bedroegen de totale beleggingen Afl. 2,1 miljard, waarvan 67% lokaal is belegd en 33% in het buitenland. Het behaalde rendement in
2013 over de hele beleggingsportefeuille was 5,3%. Vergeleken met 2012 is dit een daling van 1,2%, welke veroorzaakt is door de lagere rendementen op de
buitenlandse beleggingen. Op de lokale markt is in 2013 een rendement van 5,3% behaald en op de buitenlandse beleggingen was het behaalde rendement in
deze periode 5,2%.
Bilateraal overleg
Sinds eind 2013 vinden er gesprekken plaats met de sociale partners met betrekking tot het verhogen van de pensioenleeftijd voor de regelingen die door
APFA worden geadministreerd in navolging van de Algemene Ouderdomsverzekering. APFA ondersteunt de partijen in deze gesprekken. De afspraken die
uiteindelijk tussen de overheid en de vakbonden worden gemaakt, zullen door APFA als onafhankelijke pensioenuitvoerder worden getoetst op de de
financiële en juridische haalbaarheid.
Afscheid Directeur Investments & Treasury, de heer Mark J.B. Bakker
Per 1 april 2014 is de heer Mark J.B. Bakker, Directeur Investments & Treasury, uit dienst getreden. APFA wenst de heer M.J.B. Bakker te bedanken voor zijn
bijdrage gedurende de termijn dat hij werkzaam is geweest bij APFA en wenst hem alle succes toe in zijn verdere carrière. In de komende maanden zal de
directie worden ondersteund door de heer Jeroen Molenaar die als interim manager zal fungeren voor wat betreft het beheer van de buitenlandse
portefeuille. Dhr. Molenaar werkt sinds 2003 als senior investment consultant bij Towers Watson. Hij is bij Towers Watson binnen de afdeling investments
verantwoordelijk voor de fiduciaire dienstverlening aan financiële en institutionele partijen in Nederland en heeft uitgebreide ervaring in ad interim
management van pensioenfondsen op het gebied van vermogensbeheer.

Blijf op de hoogte
APFA streeft ernaar om haar deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de (financiële) stand van zaken. Sinds begin dit jaar geeft APFA
presentaties bij de verschillende werkgevers met informatie over de pensioenplanner. De pensioenplanner is een online tool die deelnemers up-to-date inzicht
in hun pensioensituatie biedt en het pensioen aan de hand van verschillende scenario’s berekent. Op deze wijze legt APFA direct contact met haar deelnemers
en worden tevens algemeen informatieve vragen beantwoordt. Uiteraard is meer informatie te krijgen op onze website: www.apfaruba.org

