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APFA – TERUGBLIK OP 2011 EN DE FINANCIËLE POSITIE EIND FEBRUARI 2012
In 2011 is het Nieuw Pensioenreglement (NPR 2011) ingevoerd. Turbulenties op de internationale
financiële markten hebben in 2011 de financiële positie van AFFA onder druk gezet. De netto
dekkingsgraad was eind februari 2012 69.6%. De komende maand komt er een herstelplan om de
dekkingsgraad terug te brengen tot minstens 100%. Daarnaast kwam APFA op 1 januari 2011 onder
toezicht te staan van de Centrale Bank van Aruba.
NPR 2011
Op 1 januari 2011 is het nieuw pensioen reglement 2011 (NPR 2011) ingevoerd na intensieve
onderhandelingen met belanghebbenden, omdat de PVL-regeling financieel niet houdbaar was. In het
NPR 2011 zijn de oude PVL-regeling en het overgrote deel van de NPR 2005 samengevoegd. In het
NPR 2011 is de eindloonregeling vervangen door een middelloonregeling met voorwaardelijke
indexatie. De pensioenleeftijd is opgetrokken van 55 naar 60 jaar en er is een inbouw van franchise
(inbouw AOV) geïntroduceerd. Sinds 1 januari 2011 beheert APFA dus twee pensioenregelingen: het
NPR 2011 en het NPR 2005 (een klein deel van deze laatste regeling is niet overgegaan naar het NPR
2011).
APFA’s Financiële Positie
Uit de voorlopige cijfers blijkt de netto dekkingsgraad aan het eind van het vierde kwartaal 2011 van
het NPR 2005 108,5% en het NPR 2011 68,5%. Per eind februari 2012 bedroeg de netto dekkingsgraad
van het NPR 2005 108,9% en het NPR 2011 69,6%.
De dekkingsgraad geeft aan in welke mate APFA in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
De netto dekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Op dit moment is er dus sprake van een aanzienlijke
onderdekking. Een dekkingsgraad van 69,6% betekent dat tegenover elke 100 Afl die APFA nu of in de
toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van 69,60 Afl beschikbaar is.
Onderstaand volgt een overzicht waarin de voorlopige cijfers per eind december 2011 en eind februari
2012 worden aangegeven uitgesplitst naar de twee pensioenregelingen die APFA onder haar beheer
heeft:
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NPR 2011
Pensioenvermogen
Bruto dekkingsgraad
Netto dekkingsgraad
Totale pensioenpremie
Actieven
Gepensioneerden

Eind december 2011
Afl. 1.998 miljoen
80,4%
68,5%
33,1%
6.106
3.276

Eind februari 2012
Afl. 2.045 miljoen
81,8%
69,6%
33,1%
6.133
3.290

NPR 2005
Pensioenvermogen
Bruto dekkingsgraad
Netto dekkingsgraad
Totale pensioenpremie
Actieven
Gepensioneerden

Afl. 4,1 miljoen
117,8%
108,5%
24,7%
274
1

Afl. 4,3 miljoen
118,7%
108,9%
25,3%
273
1

Herstelplan NPR 2011
De oorzaak van de onderdekking van het NPR 2011, is het dekkingstekort van de PVL-regeling dat is
overgenomen in het NPR 2011. Het PVL tekort is ontstaan door toenemende vergrijzing van het
deelnemersbestand, bijstelling van de rekenrente (dit veroorzaakte in 2010 het overgrote deel van het
tekort), en de tegenvallende resultaten op de beleggingen door de financiële crisis in 2008.
In geval van een dekkingstekort dienen pensioenfondsen conform de regels van de Centrale Bank van
Aruba een herstelplan in te dienen, dat aangeeft op welke wijze het tekort zal worden opgelost.
Bij de invoering van de NPR 2011 zijn er in overeenkomsten afspraken gemaakt met de overheid over
het aanvullen van dit tekort, waarvoor de overheid waarborgen heeft gesteld. In de afgelopen
maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen APFA en de overheid om tot
overeenstemming te komen over het herstelplan en om nadere afspraken te maken over de
uitvoering van de waarborgen om het dekkingstekort in te lopen. Wij verwachten de
onderhandelingen over het herstelplan in april dit jaar te kunnen afronden.
Hoe zeker is mijn pensioen?
Hoe zeker is de uitkering van het pensioen gezien het dekkingstekort in het NPR 2011? APFA begrijpt
dat deelnemers zich daar zorgen over maken. Om de dekkingsgraad te herstellen is een herstelplan
nodig.
Ons uitgangspunt in de onderhandelingen over het herstelplan is om enerzijds de belangen en rechten
van onze deelnemers en gepensioneerden te beschermen en anderzijds de financiële haalbaarheid
van het herstelplan te garanderen. Gezien de waarborgen van de overheid en de onderhandelingen
verwachten wij niet dat er in de nabije toekomst een korting zal plaatsvinden op de opgebouwde
rechten van de deelnemers en de ingegane pensioenen. Dat kan uiteraard pas definitief worden
gesteld zodra het herstelplan is vastgesteld en de afspraken door de overheid met betrekking tot het
herstelplan worden nagekomen.
Daarnaast is het van belang om aan te geven dat deze vraag voor de lange termijn moeilijker te
beantwoorden is. Veel mensen denken dat het pensioen waardevast is. Dat is helaas niet waar. Er zijn
risico’s die van invloed kunnen zijn op het pensioen. Dat zijn niet alleen beleggingsrisico’s, maar
bijvoorbeeld ook het risico van de (lage) stand van de rente. Op die rente hebben pensioenfondsen
geen invloed. Ook het feit dat we nog langer gaan leven dan voorspeld was, speelt een belangrijke rol.
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Gezien de problematiek waar diverse pensioenfondsen in het buitenland mee te kampen hebben,
kunnen wij niet uitsluiten dat in de toekomst (los van het herstelplan dat alleen de “oude” tekorten
adresseert) extra maatregelen genomen moeten worden. Deze risico’s zijn er altijd geweest. APFA zal
zich inspannen om de kennis ten aanzien van pensioenen van haar deelnemers en gepensioneerden te
vergroten, om hen beter in staat te stellen om de risico’s die hieraan verbonden zijn te volgen. APFA
zal mede daarom investeren in de communicatie met de deelnemers en gepensioneerden.
Ontwikkelingen op de financiële markten
Met name de beleggingsresultaten in het buitenland zijn in 2011 tegengevallen. Momenteel belegt
APFA ongeveer 30% van haar beleggingen in het buitenland. APFA heeft eind 2011 een negatief
rendement behaald van -5,4% op de buitenlandse beleggingen. Daarentegen waren de binnenlandse
beleggingen over het algemeen stabieler en hebben per eind 2011 voor een rendement van 5,7%
gezorgd. Het rendement over de totale beleggingsportefeuille voor 2011 bedroeg 2,3%.
Begin van dit jaar hebben de financiële markten zich enigszins hersteld waardoor APFA per eind
februari 2012 een positief rendement van 8,3% behaald heeft op de buitenlandse beleggingen.
Aandachtspunten voor 2012
Een belangrijk aandachtspunt voor APFA is haar beleggingsbeleid voor 2012-2014. Het
beleggingsbeleid wordt periodiek bijgesteld. Optimalisatie van de beleggingsrendementen en
adequate beheersing van de hiermee samenhangende risico’s heeft de hoogste prioriteit. In de
volatiele financiële markten, is een actief beheer van de beleggingsportefeuille noodzakelijk.
Inmiddels heeft APFA een beleggingscommissie ingesteld die de Raad van Toezicht bijstaat in het
vaststellen en toetsen van de uitvoering van het beleggingsbeleid. De leden van de
beleggingscommissie zijn de heer Peter Bles en mevrouw Lizette Sint. Beide leden hebben ruime
ervaring op het gebied van beleggingen.
APFA heeft begin dit jaar tevens een Commissie van Beroep ingesteld. Deze commissie heeft als taak
het behandelen van klachten van de deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden.
De leden van de Commissie van Beroep zijn: de heren Rene Sommers, Julio Quijada en Clinton Foy.
Verdere verbetering van de interne efficiency en serviceverlening aan onze klanten en deelnemers
heeft dit jaar ook onze volledige aandacht. APFA zet zich volledig in om de deelnemers en
gepensioneerden tijdig te informeren over de diverse ontwikkelingen, zowel individueel als in
collectief verband. Belangrijk is de invoering van de IV-portal in de tweede helft van dit jaar, een
instrument die de deelnemer in staat stelt om via de website van APFA, actuele informatie te krijgen
van de persoonlijke pensioensituatie.
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