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Vooral dankzij beter dan verwachte beleggingsresultaten op de internationale markten heeft pensioenfonds APFA in de afgelopen maanden goede ﬁnanciële
prestaties behaald. Daarmee zet APFA de positieve ontwikkeling in het eerste halfjaar voort. Het pensioenfonds voor werknemers van de overheid en door de
overheid gesubsidieerde instellingen op Aruba ligt met de behaalde resultaten duidelijk voor op het uitgezette herstelpad.

Kerncijfers

31 oktober 2017

30 juni 2017

31 december 2016

Pensioenvermogen

Aﬂ. 2.779 miljoen

Aﬂ. 2.726 miljoen

Aﬂ. 2.669 miljoen

Voorziening pensioenverplichtingen

Aﬂ. 2.579 miljoen

Aﬂ. 2.566 miljoen

Aﬂ. 2.561 miljoen

Bruto-dekkingsgraad

107,8%

106,2%

104,2%

Netto-dekkingsgraad

98,8%

97,5%

96,1%

Pensioenpremie

16,8%

16,8%

16,6%

Deelnemers

6.825

6.811

6.715

Gewezen deelnemers

832

795

746

Pensioengerechtigden

4.037

3.998

4.027

Sterkere ﬁnanciële positie
De ﬁnanciële positie van het fonds is dankzij de goede beleggingsresultaten in het afgelopen kwartaal verder verbeterd. Het pensioenvermogen steeg ten opzichte van het
tweede kwartaal met 1,9% tot Aﬂ. 2.779 miljoen per eind oktober 2017. Dat is hoger dan de toename van de pensioenverplichtingen, die met 0,5% stegen naar Aﬂ. 2.579
miljoen. Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van de dekkingsgraad. De bruto-dekkingsgraad, de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van APFA, ging
omhoog van 106,2% per eind juni 2017 tot 107,8% per 31 oktober 2017.
APFA loopt voor op prognoses herstelplan
De belangrijkste ﬁnanciële graadmeter is de netto-dekkingsgraad, die rekening houdt met een door de Centrale Bank van Aruba vereist weerstandsvermogen om
ﬁnanciële schokken in de beleggingsresultaten op te kunnen vangen. Dat weerstandsvermogen is afhankelijk van hoeveel risico een pensioenfonds neemt in zijn
beleggingsbeleid. De netto-dekkingsgraad dient minimaal 100% te zijn. Omdat APFA vanaf de start van de NPR 2014 regeling onder dat niveau zit, is er een herstelplan van
kracht. Daarin geeft het fonds aan hoe het binnen 15 jaar de netto-dekkingsgraad boven 100% denkt te krijgen. Dat zou uiterlijk per begin 2029 moeten zijn. Met de
huidige ﬁnanciële ontwikkeling loopt APFA voor op de prognoses van het herstelplan. Volgens die gegevens zou de netto-dekkingsgraad nu 96,1% dienen te bedragen. Met
het niveau van 98,8% zit APFA daar duidelijk boven en is dus goed op weg op het pad van ﬁnancieel herstel.
Eerder had APFA gekozen voor een voorzichtigere inschatting van de rekenrente die zij hanteert voor de verwachte rendementen op beleggingen. Tevens heeft APFA de
sterftetafels aangepast om beter rekening te kunnen houden met de stijgende levensverwachting van de bevolking op Aruba. Op basis van deze wijzigingen heeft APFA
begin oktober 2017 een geactualiseerde versie van het herstelplan ingediend bij de Centrale Bank van Aruba.
Goede beleggingsresultaten
De beleggingsresultaten spelen een belangrijk rol bij de ﬁnanciële positie van het fonds. Die blijven in 2017 goed, maar vooral de internationale portefeuille heeft
bijgedragen aan dit mooie resultaat. Het totale belegd vermogen van APFA bedraagt Aﬂ. 2.695 miljoen. Daarvan is meer dan de helft belegd op Aruba en het overige in de
rest van de wereld. Tot en met oktober 2017 heeft het fonds een gemiddeld rendement van 6,4% behaald (ongeveer 7,2% op jaarbasis). Dit ligt duidelijk boven de
geprognosticeerde rendementen voor dit jaar.
Beleid legt solide basis voor toekomst
Aan de kostenkant heeft APFA het ook goed gedaan. De beheerskosten bedroegen aan het eind van het derde kwartaal Aﬂ. 8,8 miljoen. Daarmee waren ze Aﬂ. 1,2 miljoen
lager dan de begroting.
APFA voert een voorzichtig beleid dat er op gericht is de betaling van de pensioenen de deelnemers van nu tot in de verre toekomst veilig te kunnen stellen. Met de
combinatie van dit beleid, een strakke kostenbeheersing en een beleggingsbeleid dat prudent is maar ook inspeelt op kansen, legt APFA een solide basis voor de toekomst.
Voortgang op diverse terreinen
Het deelnemersbestand van het fonds groeit nog steeds. Inclusief gewezen deelnemers (ook wel
slapers genoemd) en pensioengerechtigden zorgt APFA voor de pensioenen van 11.694
deelnemers. In de afgelopen tijd is er intern hard gewerkt aan de opschoning van het
deelnemersbestand. Ook heeft het fonds zijn IT-beveiliging aangescherpt en vernieuwd. Het doel
van het informatiebeveiligingsbeleid is om de informatie te beveiligen tegen risico’s die de
integriteit en/of continuïteit van het fonds kunnen aantasten.
Uniform Pensioen Overzicht
In juli dit jaar heeft APFA een Uniform Pensioen Overzicht verstuurd naar haar deelnemers.
Indien u deelnemer van APFA bent en dit overzicht niet heeft ontvangen of heeft opgemerkt dat
de hierop vermelde gegevens niet meer courant zijn, verzoeken wij u graag contact op te nemen
met onze Pensioenafdeling.
Voor meer informatie: bezoek onze website www.apfaruba.org

