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APFA –KWARTAALBERICHT TWEEDE KWARTAAL 2012: ONDERHANDELINGEN MET OVERHEID
AFGEROND, UITVOERINGSOVEREENKOMST GETEKEND.
Hedenmiddag hebben APFA en de Minster van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie een
uitvoeringsovereenkomst ondertekend, waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de uitvoering
van de garanties van de overheid met betrekking tot het tekort van de NPR 2011 regeling. Op basis
van deze afspraken zal APFA een herstelplan opstellen waarin het beleid wordt uitgestippeld dat
APFA zal voeren om binnen 15 jaren het herstel van het NPR 2011 te realiseren.
Bij de invoering van het NPR 2011 per 1 januari 2011 heeft de overheid zich garant gesteld voor de
dekking van de oude tekorten die afkomstig waren uit de oude PVL regeling. Conform de bestaande
contracten zal het herstel plaatsvinden op basis van de door de werkgevers te betalen herstelpremies
en de garanties van de overheid over een periode van 15 jaren. Op basis van de bestaande afspraken
betalen de overheid en overige werkgevers al vanaf begin 2011 herstelpremies. Bij het opstellen van
het herstelplan door APFA begin 2011 bleek al gauw dat de garantiebepalingen vastgelegd in de
overeenkomst van 31 december 2011 en de vereiste herstelperiode van 10 jaren een te grote
financiële druk op de overheidsfinanciën zou betekenen. Daarom zijn per einde 2011 de
onderhandelingen gestart met vertegenwoordigers van de overheid om nadere afspraken te maken
over de uitvoering van de garantiebepalingen. APFA benadrukt dat de overheid geen moment is
teruggekomen op de eerder afgegeven garanties, en dat het doel van de onderhandelingen was het
maken van nieuwe afspraken over op welke wijze de garanties uitgevoerd zullen worden.
De technische discussies met de overheid zijn nu afgerond en partijen hebben overeenstemming
bereikt over een 15 jarige herstelperiode, gedurende welke het tekort van circa Afl. 626 miljoen
geleidelijk zal worden ingelopen. In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de overheid, boven
de reeds bestaande herstelpremies een additionele vaste werkgeversbijdrage zal betalen van 3%.
Bovendien garandeert de overheid de restant tekorten die nog kunnen voorkomen gedurende de
herstelperiode. Hiermee garandeert de overheid het herstel van de netto dekkingsgraad van de NPR
2011 regeling wat een uitbreiding is van de eerdere garantiebepalingen die alleen het oude PVL tekort
dekten. Dit scenario is reeds gepresenteerd in een vergadering met de vakbonden op 21 juni 2011 en
is wederom in de korte bijeenkomst van vanmorgen herhaald.
De volgende stap is dat APFA een herstelplan indient bij de Centrale Bank van Aruba. Na de vereiste
goedkeuring van de Centrale Bank van Aruba zal APFA verdere details verstrekken over het
herstelplan en dit op haar website publiceren. Eind augustus zal er een algemene ledenvergadering
worden gehouden, waarin de jaarcijfers van 2011 alsmede het herstelplan zullen worden
gepresenteerd aan de deelnemers.
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Reorganisatie Beleggingsactiviteiten en benoeming nieuwe directeur Beleggingen
Gezien de volatiele financiële markten en de hiervoor vereiste pro-actieve aanpak, is APFA reeds
begin dit jaar gestart met de reorganisatie van haar vermogensbeheerstructuur. APFA is momenteel
bezig met het aanstellen van een nieuwe fiduciaire manager (vermogensbeheerder) die de
buitenlandse portefeuille zal beheren. Daarnaast zal er tevens een aparte custodian worden
aangesteld die o.a. onafhankelijke rapportages zal verzorgen, waardoor de vermogensbeheerder
beter kan worden gecontroleerd. Met de aanstelling van de nieuwe Directeur Beleggingen, de heer
Mark Bakker, is het APFA team versterkt. Dhr Bakker heeft uitgebreide ervaring op het gebied van
vermogensbeheer en pensioenen.
APFA’s Financiële Positie
Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de netto dekkingsgraad aan het eind van het tweede kwartaal 2012
van het NPR 2005 117,1% en het NPR 2011 75,1%, bedroeg. De stijging van de dekkingsgraad van het
NPR 2011 per ultimo juni 2012 vergeleken bij de dekkingsgraad per ultimo 2011 (70.5%) heeft deels te
maken met het herstel van de portefeuille vanwege de positieve beleggingsresultaten in het eerste
kwartaal van 2012. Voor het overige deel heeft dit te maken met een tijdelijke verlaging van het
weerstandsvermogen (benodigde buffer die het fonds dient aan te houden) vanwege de het proces
van de herallocatie van de buitenlandse beleggingsportefeuille dat momenteel in gang is. Indien wij
dit laatste effect buiten beschouwing laten, dan bedraagt de netto dekkingsgraad van het NPR 2011
circa 72% per ultimo juni 2012.
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 bij het NPR 2011. Een dekkingsgraad van 75,1% betekent dat tegenover elke 100 Afl die
APFA nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van 75 Afl beschikbaar is.
Onderstaand volgt een overzicht waarin de voorlopige cijfers per eind maart 2012 en eind juni 2012
worden aangegeven uitgesplitst naar de twee pensioenregelingen die APFA onder haar beheer heeft:

NPR 2011

Eind maart 2012

Eind juni 2012

Pensioenvermogen
Bruto dekkingsgraad
Netto dekkingsgraad
Totale pensioenpremie
Actieve deelnemers
Gepensioneerden

Afl. 2.048 miljoen
78,2%
73,9%
33,1%
6.026
3.110

Afl. 2.077 miljoen
78,0%
75,1%
33,1%
6.110
3.353
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NPR 2005
Pensioenvermogen
Bruto dekkingsgraad
Netto dekkingsgraad
Totale pensioenpremie
Actieve deelnemers
Gepensioneerden

Afl. 4,5 miljoen
116,7%
110,8%
25,3%
266
1

Afl. 5,1 miljoen
121,8%
117,1%
25,3%
274
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Voor verdere informatie over APFA verwijzen wij naar onze website www.apfaruba.org

3

