
In een drukbezochte vergaderzaal hee� APFA vrijdag, 9 juli 2021 haar periodieke bijeenkomst met de aangeslo-
ten werkgevers en vakbonden gehouden. “Het coronavirus hee� een enorme impact gehad op ons leven en de 
manier waarop wij gewend zijn om te werken”, aldus Sheila van Veen, algemeen directeur van APFA. “APFA was 
zoals vele bedrijven noodgedwongen om haar kantoor in maart 2020 te sluiten en vanuit huis de dienstverle-
ning voort te ze�en. Sedert mei 2021 zijn we op kantoor aanwezig en is de persoonlijke serviceverlening hervat. 
Gelukkig gaat het goed met het economische herstel van Aruba, maar veel is nog onzeker. De wereld is econo-
misch en financieel nog niet uit de greep van de crisis. Onder deze moeilijke omstandigheden blijven wij als 
APFA ons best doen om de pensioenen van onze deelnemers veilig te stellen. Door een gedegen beleid hee� het 
pensioenfonds de gevolgen van de coronacrisis in 2020 het hoofd kunnen bieden.”

Eind maart 2020 kwam de ne�o-dekkingsgraad van 
het fonds kort onder het door de Centrale Bank van 
Aruba vereiste niveau door de sterke daling op de 
financiële markten als gevolg van de coronacrisis. 
Maar in de maanden daarna was er sprake van een 
sterk herstel waardoor APFA het jaar kon afsluiten met 
een totaalrendement van 6,9%.

Financiële resultaten 2020
“Na een flinke dip in de financiële buffer in het eerste 
kwartaal van 2020 is de buffer weer hersteld waardoor 
de dekkingsgraad ul�mo 2020 hoger uitkwam dan het 

niveau van ul�mo 2019”, zegt Sherwin Vingal, directeur financiën en pensioenen van APFA, 
die de jaarcijfers 2020 �jdens de bijeenkomsten presenteerde.
De belangrijkste graadmeter voor de financiële posi�e van een pensioenfonds is de dekkings-
graad. De bruto-dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezi�ngen (de beleggingen) en de 
verplich�ngen (de uit te betalen pensioenen) van een pensioenfonds uitgedrukt in een 
percentage. Bij 100% is er precies genoeg kapitaal om de pensioenen te kunnen betalen. 
Gedurende 2020 steeg de bruto-dekkingsgraad van 113,4% naar 116,8%. De verbetering van 
de financiële posi�e kwam vooral door de goede beleggingsresultaten. Het behaalde rende-
ment over het pensioenvermogen was hoger dan de rekenrente van de pensioenvoorziening.

De ne�o-dekkingsgraad houdt rekening met de door de CBA vereiste buffer (weerstandsver-
mogen) om tegenvallers te kunnen opvangen. De ne�o-dekkingsgraad is de verhouding 
tussen de bezi�ngen minus het weerstandsvermogen  enerzijds en de verplich�ngen van het 
fonds anderzijds. De ne�o-dekkingsgraad is in 2020 gestegen van 102,8% naar 105,8%. De 
ontwikkeling van de dekkingsgraad is opgenomen in de grafiek hieronder.

De ontwikkeling van de financiële posi�e van het fonds blij� voor een belangrijk deel a�anke-
lijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Vanwege de mogelijke vola�liteit 
verwachten we dat de dekkingsgraad in de komende periode zal blijven fluctueren.

Kerncijfers
Gedurende de bovenvermelde bijeenkomst hee� de direc�e de financiële resultaten tot en 
met eind mei gepresenteerd. Inmiddels zijn de kerncijfers van APFA over de eerste hel� van 
2021 beschikbaar en opgenomen in de tabel hieronder.

Door de posi�eve resultaten op de beleggingen in 2021 is het pensioenvermogen verder 
toegenomen van Afl. 3.164,5 miljoen per eind december 2020 tot Afl. 3.253,7 miljoen per 
eind juni 2021. De pensioenverplich�ngen namen in dezelfde periode toe van Afl. 2.699,4 
miljoen tot Afl. 2.717,8 miljoen.

Indexa�e per 1 januari 2020
APFA stree� ernaar de pensioenen aan te passen aan de s�jging van de kosten van het levens-
onderhoud. Dit kan alleen wanneer de financiële posi�e van het fonds sterk genoeg is. 
Volledige indexa�e is mogelijk bij een ne�o-dekkingsgraad van 105%. De consumentenprijsin-
dex was per eind december 2019 1,5%-punt gestegen. Uitgaande van de dekkingsgraad per 
31 december 2019, hee� APFA conform haar beleid per 1 januari 2020 een indexa�e toege-
kend voor ac�eve deelnemers van 0,65% en inac�eve deelnemers van 0,32%. “Wij zijn 
tevreden dat we voor de eerste keer in vijf jaar de pensioenen gedeeltelijk met de infla�e mee 
hebben kunnen laten s�jgen”, aldus Sherwin Vingal.

Ontwikkeling beleggingen
Wij streven er als pensioenfonds naar om op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement 
te behalen tegen een aanvaardbaar risico”, zegt Erik Goris, directeur beleggingen van APFA. 
“APFA hee� een goede beleggingsmix samengesteld waarin de risico’s op�maal zijn verspreid 
over verschillende beleggingscategorieën.” 
In 2020 zijn de lokale beleggingen gestegen tot Afl. 1.725,0 miljoen (2019: Afl. 1.694,0 
miljoen) en de buitenlandse beleggingen tot Afl. 1.354,9 miljoen (2019: Afl. 1.230,7 miljoen). 
Het totale beleggingsrendement bedroeg in 2020 6,9% (2019: 9,6%) o�ewel Afl. 205,8 
miljoen (2019: 272,7 miljoen). 
APFA blij� de ontwikkelingen op de interna�onale financiële markten nauwgezet volgen en 
de beleggingsportefeuille verder uitbouwen. Gezien de gewijzigde omstandigheden op de 
financiële markten, hee� APFA eind vorig jaar een ALM studie uitgevoerd, om het beleggings-
beleid te actualiseren. Ook onderzoekt APFA alterna�eve beleggingsmogelijkheden op de 
lokale markt waaronder woningbouw en duurzame projecten. Op deze wijze hoopt APFA ook 
een impuls te geven aan het herstel van de Arubaanse economie.

Benoemingen Raad van Toezicht
De heer F. de Kort, vertegenwoordiger van de aangesloten werkgevers, is na acht jaar afgetre-
den en is per 18 juni 2021 vervangen door de heer A. Nemeček. 
Met het beëindigen van zijn zi�ngstermijn is de heer G. Werleman, vertegenwoordiger van 
de vakbonden, per eind 2020 afgetreden en is per 13 juli 2021 vervangen door de heer R. 
Schu�er. 

Dienstverlening ook via WhatsApp
APFA hee� haar kantoor weer opengesteld voor bezoekers en verleent weer persoonlijke 
service aan de balie. Hee� u informa�e nodig gerelateerd aan uw persoonlijke situa�e, dan 
kunt u een afspraak maken met onze consulenten nu ook via WhatsApp.

(Geldbedragen in miljoenen             30 juni 2021       31 december 2020            31 december 2019
Arubaanse florin)

Pensioenvermogen               3.253,7             3.164,5             3.020,3

Pensioenverplich�ngen              2.717,8             2.699,4             2.650,7

Weerstandsvermogen              316,4             297,2             280,8
(uitgedrukt in % pensioenvermogen)                9,7%             9,4%             9,3%

Bruto-dekkingsgraad               119,7%             116,8%              113,4%

Ne�o-dekkingsgraad               108,1%             105,8%             102,8%

Ac�even                 7.019              6.999              7.414

Gewezen deelnemers                1.253              1.219              1.080

Pensioengerech�gden               4.245              4.239              4.166
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Neem contact met ons op via WhatsApp!
Pensioenen: 525 2700

 Hypotheken: 525 2760

Raadpleeg het Jaarverslag 2020 en overige informa�e op onze website: www.apfaruba.org

 APFA behaalt 6,9% rendement in coronajaar


