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Vermogen en dekkingsgraad

  Pensioenvermogen                                  2.962,5           2.889,7                                 3.006,2

 Weerstandsvermogen (minimaal vereiste buffer)                                259,2                       257,3              280,8
  (Uitgedrukt in percentage van het pensioenvermogen)                                         8,8%                        8,9%                         9,3%

  Pensioenverplichtingen                                    2.664,3                     2.660,9                    2.650,7

  Bruto-dekkingsgraad                                                                      111,2%                    108,6%         113,4% 

  Netto-dekkingsgraad                   101,5%                       98,9%                    102,8%

  Minimale vereiste dekkingsgraad                                            100%            100%                       100%

 
  Aantal verzekereden 

  Actieven                                             7.058             7.056            7.014   

  Premievrijen                                    1.085                1.086                          1.080  

  Pensioengerechtigden                                                     4.164           4.165                   4.166

“In de afgelopen paar maanden is de wereld veranderd door 
het coronavirus en moeten wij allen nog wennen aan het 
nieuwe ‘normaal’ met afstand houden en andere beschermen-
de en beperkende maatregelen. Hopelijk pakt de geleidelijke 
versoepeling van de maatregelen goed uit en kunnen de inwo-
ners van Aruba hun leven en werk weer zo veel mogelijk 
oppakken. De crisis is echter nog niet voorbij en de economi-
sche gevolgen zullen nog lang voelbaar blijven. Onder die 
moeilijke omstandigheden doen wij als APFA ons best om de 
pensioenen van onze deelnemers veilig te stellen.”

Sheila van Veen, algemeen directeur van APFA, is met haar team 
vastberaden om met een gedegen langetermijnbeleid het pensioen-
fonds door de coronacrisis te loodsen. Net zoals vele bedrijven en 
instellingen, wordt ook de pensioensector stevig geraakt door de 
coronacrisis. Van Veen kon eind vorig jaar nog aankondigen dat de 
financiële positie van APFA volledig was hersteld en dat het pensioen-
fonds de benodigde financiële buffers had om tegenvallers op te 
kunnen vangen. Deze buffers bleken direct hard nodig aan het einde 
van het eerste kwartaal van 2020. Vooral door de sterke daling van de 
internationale financiële markten in maart, bevond de netto-dekkings-
graad van APFA zich aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 
weer onder het door de Centrale Bank van Aruba vereiste niveau. 
“Inmiddels is de netto-dekkingsgraad per eind april 2020 weer hersteld 
door een herstel van de aandelenkoersen. Maar de situatie op de 
internationale markten blijft erg volatiel, waardoor wij naar verwach-
ting schommelingen in de dekkingsgraad zullen gaan zien in de komen-
de periode.”

Kerncijfers over de eerste vier maanden van 2020

De kerncijfers van APFA over de eerste vier maanden van 2020 
laten het volgende beeld zien:

Herstel vermogen en dekkingsgraad in april 2020 

Vooral door de gedaalde waardes in de internationale beleggings-
portefeuille daalde het pensioenvermogen van Afl. 3.006 miljoen 
per eind december 2019 tot Afl. 2.890 miljoen per 31 maart 2020. 
In april van dit jaar herstelden de internationale financiële mark-
ten zich voor een deel, waardoor het pensioenvermogen weer 
steeg naar Afl. 2.962,5 miljoen. Gedurende de eerste vier maan-
den stegen de pensioenverplichtingen van Afl. 2.651 miljoen naar 
Afl. 2.664 miljoen. 

De ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2020 hebben 
effect op de dekkingsgraad. De netto-dekkingsgraad houdt 
rekening met een door de toezichthouder vereist weerstandsver-
mogen (buffer) om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. 
De netto-dekkingsgraad moet minimaal 100% zijn. Eind 2019 zat 
APFA daar met 102,8% nog boven. Eind maart 2020 zakte het 
fonds met 98,9% net onder die grens, waardoor er een reservete-
kort ontstond. In april 2020 was de netto-dekkingsgraad weer 
101,5%. Daarmee beschikt het fonds per eind april weer over een 
financiële buffer van 10,1% (de minimum buffer bedraagt 8,8%). 
Dit betekent dat voor elke florin aan pensioen die APFA in de 
toekomst moet uitkeren, zij op dit moment 1,15 florin in kas heeft.

Ontwikkeling financiële positie mede afhankelijk van 
ontwikkeling coronacrisis

Alhoewel de netto-dekkingsgraad per eind april weer boven 100% 
ligt, is de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds in de 
komende tijd voor een belangrijk deel afhankelijk van hoe de 

coronacrisis zich zal ontwikkelen en hoe die ontwikkeling de 
wereldeconomie en de economie van Aruba zal beïnvloeden. Daar 
is nu nog niets over te zeggen. De directie van APFA heeft het 
vertrouwen dat het prudente beleggingsbeleid dat, in combinatie 
met de nadruk op kostenbeheersing, in de afgelopen jaren succes-
vol is geweest, APFA ook in deze moeilijke tijden op koers zal 
houden.

In april zijn de aandelenkoersen weer gestegen, maar de bewegin-
gen op de financiële markten blijven uitermate volatiel. Verder is 
APFA verplicht 60% van haar vermogen op Aruba te beleggen. De 
economische impact van de coronacrisis voor de economie van 
Aruba zal ook gevolgen hebben voor de lokale beleggingsporte-
feuille.

Vasthouden aan langetermijnbeleid

“Wij investeren voor de lange termijn”, zegt Van Veen. “Wij volgen 
heel alert alle ontwikkelingen en zijn in staat aanpassingen te doen 
als dat noodzakelijk is, maar in de basis blijven wij vasthouden aan 
ons beleid.” Uitgaande van de huidige financiële positie van APFA, 
zijn bijzondere maatregelen zoals korting van de pensioenen bij 
APFA niet aan de orde. 

Dienstverlening zoveel mogelijk op peil gehouden

Ondanks de coronacrisis en de beperkende maatregelen die de 
Arubaanse overheid voor het openbare leven heeft ingevoerd, 
heeft APFA de dienstverlening aan de deelnemers in de afgelopen 
twee maanden zo veel mogelijk op peil weten te houden. Sinds 
half maart heeft APFA de benodigde maatregelen getroffen om de 

deelnemers en de medewerkers te beschermen en waren er geen 
fysieke bezoeken mogelijk op het kantoor in Seroe Blanco. Wel zijn 
de medewerkers van APFA telefonisch en per e-mail bereikbaar 
gebleven, zodat iedereen bij het pensioenfonds terecht kon met 
hun vragen en verzoeken. Vanaf vorige week zijn de medewerkers 
van APFA weer op kantoor en gaat het kantoor voorzichtig open 
voor het publiek. Voorlopig is het alleen mogelijk om op afspraak 
het kantoor te bezoeken en blijft APFA de deelnemers zo veel 
mogelijk op afstand bedienen. De medewerkers van APFA zijn 
telefonisch bereikbaar (525-2732) en per e-mail (info@apfar-
uba.org). 

Attestatie de Vita

Pensioengerechtigden die in het buitenland wonen, moeten twee 
keer per jaar een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) 
overleggen om aanspraak te kunnen houden op hun pensioenuit-
kering. Het eerste bewijs in 2020 zou eigenlijk uiterlijk op 31 maart 
binnen moeten zijn. Omdat het in verschillende landen door de 
maatregelen in verband met de coronacrisis wellicht moeilijk is dit 
document tijdig te verkrijgen, is de termijn verlengd tot 30 juni 
2020. 

APFA leeft mee met bevolking van Aruba

“Wij beseffen heel goed dat dit voor onze deelnemers een moeilij-
ke tijd is”, zegt Sheila van Veen. “Onze medewerkers doen hun best 
om ook onder de huidige omstandigheden te zorgen dat de dienst-
verlening zoveel mogelijk doorgaat en dat de pensioenen volgens 
plan en op tijd worden uitbetaald. Ondertussen blijven wij ons 
inzetten om de pensioenen van onze meer dan 12.000 deelnemers 
veilig te stellen en zorgvuldig te beheren.” 

Voor meer informatie: bezoek onze website www.apfaruba.org

Hulp voor klanten met een APFA hypotheek

Alle deelnemers van APFA worden geraakt door de coronacrisis en velen hebben te maken 
met verlies aan inkomsten. Het fonds komt haar deelnemers die een hypothecaire lening van 
APFA hebben hierin tegemoet door uitstel van betaling te verlenen. Dit uitstel kan worden 
verleend voor 3 of 6 maanden of de resterende periode van 2020.

Niet iedere hypotheekklant is met een uitstel van betaling geholpen, bijvoorbeeld omdat de 
inkomsten slechts gedeeltelijk vervallen. Daarom geeft APFA ook vanaf mei tot en met decem-
ber van dit jaar hypotheekklanten een tijdelijke korting van 50% op de rentekosten. De rente-
korting wordt voor betalende klanten gegeven via een maandelijkse teruggaaf van deze 
korting. Klanten die deze teruggaaf willen ontvangen kunnen hiertoe via de website (www.ap-
faruba.org) een formulier downloaden dat zij na invulling daarvan per mail of post kunnen 
retourneren aan APFA. Klanten die nu geen teruggaaf wensen of krijgen, krijgen aan het eind 
van 2020 een verlaging van hun hypotheekbedrag ter grootte van de totale rentekorting over 
de aangegeven periode.

Met deze maatregelen wil APFA tijdelijk financiële verlichting geven voor klanten die getroffen worden door een vermindering van inkomen. We 
helpen daarmee voorkomen dat klanten op korte termijn in financiële problemen komen en geven hun de kans om hun financiële situatie te regelen. 
Tegelijkertijd bewaken we op deze manier de kwaliteit van de hypothekenportefeuille die een belangrijke bijdrage levert aan het rendement voor alle 
deelnemers.

Vasthouden aan langetermijnbeleid om APFA door de 
coronacrisis te loodsen


