APFA op koers met herstel, maar voorzichtigheid is geboden
“APFA is bezig te herstellen en is hard op weg om de uitvoeringsorganisatie te versterken en alle
risico's die inherent zijn aan een pensioenfonds te monitoren en actief te beheersen.” APFA
directeur Sheila van Veen maakte de toehoorders tijdens de deelnemersvergadering op donderdag
31 oktober in Oranjestad duidelijk dat het pensioenfonds voor ambtenaren en medewerkers van
overheidsgelieerde instellingen goed bezig is op de weg van het uitgestippelde herstelpad.
Door de turbulentie op de financiële markten, de gestegen levensverwachting en de lage rente
begon de nieuwe pensioenregeling van APFA begin 2011 met een aanzienlijk tekort. In overleg met
de overheid is een herstelpad afgesproken om de dekkingsgraad – de verhouding tussen de
bezittingen en de verplichtingen uitgedrukt in een percentage – eind 2025 op een niveau van 100%
te brengen. Eind 2012 was de dekkingsgraad 76,0%, een stijging ten opzichte van de 70,6% eind
2011. Met die dekkingsgraad van 76% ligt APFA boven de 74,5% die voor 2012 in het herstelpad was
vastgelegd. De stijging was vooral te danken aan de hertstelpremies van de werkgevers en aan
betere beleggingsresultaten.
Voorzichtigheid geboden
Hoewel ze blij was met de ontwikkeling die APFA doormaakt, maande Van Veen in haar presentatie
tot voorzichtigheid. “De weg naar herstel is lang en het herstel is broos. Gedurende de
herstelperiode de komende jaren hebben we te maken met verschillende factoren die een
bedreiging kunnen zijn voor het herstel en de financiële haalbaarheid van het herstelplan.” In dit
kader noemde zij onder meer de volatiliteit op de internationale financiële markten.
Nadruk op beleggingsbeleid en risicobeheer
De APFA directeur gaf de aanwezigen inzicht in de voortgang die het pensioenfonds in 2012 en 2013
heeft geboekt op terreinen als pension fund governance, communicatie en het versterken van de
organisatie. Twee onderwerpen die in de afgelopen tijd veel nadruk hebben gekregen zijn het
beleggingsbeleid en risicobeheer. Van Veen rekende haar gehoor voor hoe belangrijk beleggingen
zijn voor de hoogte van het uiteindelijk pensioen. “Voor een deelnemer die 34 jaren pensioen
opbouwt, bestaat het pensioen dat hij of zij zal ontvangen voor ongeveer 35% uit premies die zijn
ingelegd en voor 65% uit rendementen die het pensioenfonds over al die jaren heeft weten te
behalen.” Ze legde uit dat APFA liever een gestage groei van de beleggingsportefeuille realiseert dan
inzet op kansen op meer rendement maar ook met meer fluctuaties. Ze gaf aan dat risicobeheersing
voor APFA minimaal even belangrijk is als het genereren van rendementen. Daarom heeft het fonds
een raamwerk ontwikkeld om het risicobewustzijn in alle lagen van de organisatie te bevorderen.
Positief resultaat over 2012
Sherwin Vingal, Manager Afdeling Financiën, gaf een toelichting op de jaarcijfers over 2012. Hij kon
melden dat APFA het jaar 2012 heeft afgesloten met een positief resultaat van Afl. 25 miljoen, terwijl
het fonds in 2011 een negatief resultaat van Afl. 50 miljoen boekte. Het balanstotaal vertoonde een
lichte stijging van Afl 1,9 miljard eind 2011 tot Afl 2,0 miljard eind 2012 door de toegenomen waarde
van de beleggingen.
De binnenlandse beleggingen lieten over 2012 een stabiel rendement zien van 5,5%. Het rendement
op de internationale beleggingen vertoonde een grillig verloop, maar kwam uiteindelijk uit op 8,7%.
Financiële markten volatiel in 2013
Sherwin Vingal gaf ook een samenvatting van de financiële ontwikkelingen in de eerste drie
kwartalen van 2013. Daaruit bleek de door mevrouw Van Veen genoemde volatiliteit van de
internationale financiële markten. Het rendement op de internationale portefeuille blijft achter bij de
opbrengst van de zich stabiel ontwikkelende binnenlandse beleggingen. Alhoewel het moeilijk in te
schatten is hoe de markt zich zal ontwikkelen in de resterende maanden van het jaar, verwacht APFA

het jaar 2013 opnieuw met een positief resultaat te kunnen afsluiten en hoopt ook ongeveer op
koers te blijven wat het herstelpad betreft.
Nieuwe website en Pensioenplanner
Communicatie met de deelnemers is een belangrijk speerpunt van APFA. Jennifer Jacobs, Manager
HR en Communicatie, introduceerde met trots de nieuwe website www.apfaruba.org met informatie
over de pensioenregelingen, hypotheken en het fonds. Jonella van der Rhee, Supervisor Service Desk,
gaf een presentatie over de Pensioenplanner, die per 1 december a.s. zal worden gelanceerd,
waarmee deelnemers direct toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke gegevens en inzicht kunnen
krijgen in hun pensioensituatie en de keuzemogelijkheden die er zijn.

V.l.n.r. mevr. V. Bermudez, manager pensioenen, dhr. E. Croes, directeur pensioenen & financiën,
mevr. S. van Veen, algemeen directeur, dhr. M. Bakker, directeur investments & treasury, dhr. S.
Vingal, manager financiëm.

Deelnemers aan het registreren

Dhr. S. Vingal gedurende zijn presentatie van de Jaarrekening 2012

Vragenronde voor het publiek

