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APFA – EINDEJAARS BERICHT 2012:
Op 20 juli 2012 zijn de nieuwe met de overheid gemaakte afspraken vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst. Conform deze afspraken werd de rendementsgarantie vervangen door
een dekkingsgraad garantie en zal er vanaf 2013 een extra premie van 3% over de salarissom
worden betaald. De achterstallige duurtetoeslagen worden volledig betaald en de verhoogde
premie PVL 2010 zal worden teruggedraaid en gefinancierd over de duur van het herstelplan. In
geval van een tekort zal een jaarlijkse restantbetaling plaatsvinden. De Centrale Bank van Aruba
heeft ondertussen begin oktober de 15 - jarige herstelperiode goedgekeurd.
Herstelplan
In een algemene deelnemersvergadering op 27 september 2012 zijn de deelnemers op de hoogte
gesteld van de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst waarop het herstelplan is gebaseerd. Deze
afspraken moeten bewerkstellingen dat het fonds zich binnen 15 jaar zal herstellen van een
dekkingsgraad van 70,5% eind 2011 tot een dekkingsgraad van 100% eind 2025. De
uitvoeringsovereenkomst is uitgewerkt in een kritiek herstelpad, welke jaarlijks per 31 december
wordt getoetst aan de feitelijke dekkingsgraad. In de vergadering op donderdag 13 december 2012
zijn de vakbonden op de hoogte gesteld van de status van het herstel van het fonds.
De dekkingsgraad geeft aan in welke mate APFA in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
De netto dekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de netto
dekkingsgraad per eind november 2012 van het NPR 2005 112,7% en het NPR 2011 76,4% bedroeg.
De dekkingsgraad van het NPR 2011 is met ca. 6% gestegen t.o.v. het begin van het jaar. Deze stijging
heeft deels te maken met de herstelpremie die betaald is en tevens de positieve beleggingsresultaten
die over het huidige jaar behaald zijn, maar ligt hiermee nog steeds ver beneden de minimum
dekkingsgraad. Op dit moment is er dus sprake van een aanzienlijke onderdekking bij het NPR 2011.
Een dekkingsgraad van 76,4% betekent dat tegenover elke Afl. 100 die APFA nu of in de toekomst aan
pensioenen moet uitbetalen een vermogen van Afl. 76,40 beschikbaar is.
Het vooruitzicht op korte termijn is – dat indien de beleggingen stabiel blijven en de actuariële
aannames geen materiële afwijkingen aantonen - de netto dekkingsgraad van het NPR 2011 per
jaareinde 2012 boven de prognoses uit het herstelplan zal liggen. Niettemin blijven de stijgende
levensverwachting en dalende rendementen een flinke uitdaging voor pensioenfondsen waardoor
vooruitzichten op lange termijn zorgelijk blijven.

1

Onderstaand volgt een overzicht waarin de voorlopige cijfers per eind november 2012 en eind
september 2012 worden aangegeven uitgesplitst naar de twee pensioenregelingen die APFA onder
haar beheer heeft:
NPR 2011
Pensioenvermogen
Netto dekkingsgraad
Totale pensioenpremie
Actieve deelnemers
Premievrijen
Gepensioneerden

Eind november 2012
Afl. 2.061 miljoen
76,4%
33,1%
6.204
279
3.383

Eind september 2012
2.040 miljoen
74,5%
33,1%
6.180
279
3.352

NPR 2005
Pensioenvermogen
Netto dekkingsgraad
Totale pensioenpremie
Actieve deelnemers
Premievrijen
Gepensioneerden

Afl. 4,9 miljoen
112,7%
25,3%
273
2
2

Afl. 4,5 miljoen
114,9%
25,3%
274
2
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Verklaring voor recht
Ondertussen wordt er door APFA en de overheid overleg gepleegd om tot een oplossing te komen van
het juridisch dispuut met betrekking tot het formaliseren van de gemaakte afspraken. APFA blijft bij
haar standpunt dat de afspraken met betrekking tot de additionele betaling van 3% premie en de
betaling van het restant tekort nog door de Staten goedgekeurd dient te worden. Indien partijen er
niet uitkomen, zal APFA alsnog een verzoek tot een verklaring voor recht bij de rechter indienen.
Reorganisatie buitenlandse beleggingsactiviteiten
Per eind augustus werd de reorganisatie van de nieuwe vermogensbeheerstructuur afgerond. Uit de
kandidaten voor de positie van onafhankelijke fiduciaire manager is de keuze gevallen op Russell
Investments. Doorslaggevend voor deze keuze is de wereldwijde ervaring van deze instelling met de
selectie van de beste vermogensbeheerders voor de beleggingsportefeuille van APFA. Als custodian
werd State Street Global Advisors aangewezen. Deze partij heeft ruime ervaring met de financiële
dienstverlening aan pensioenfondsen op het gebied van fiduciair management. Beide instellingen
hebben een wereldwijd exposure en begrijpen de uitdagingen waar pensioenfondsen vandaag de dag
mee te maken hebben. In september zijn de contracten met beide instellingen ondertekend.
Voor verdere informatie over APFA verwijzen wij naar onze website www.apfaruba.org
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