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Curaçao

Afwaardering met 65 mln.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Pensioen-
fonds APC heeft het afge-
lopen jaar de waarde 
van zijn beleggingen in
binnenlandse aandelen
gehalveerd van 126 mil-
joen gulden begin dit jaar
tot 61 miljoen nu. 

Dat blijkt na analyse door het
Antilliaans Dagblad van de over-
zichten die het Algemeen Pensi-
oenfonds Curaçao elk kwartaal
publiceert.

Bekend is dat APC aandeel-
houder is in Girobank. Na Inter-
national Investment Group
(IIG) in New York is het lokale
pensioenfonds de tweede groot-
ste eigenaar van de commerciële
bank, die in december 2013 on-
der verscherpt toezicht van de
Centrale Bank van Curaçao en
Sint Maarten (CBCS) werd ge-
steld door middel van de noodre-
geling. APC heeft voor ongeveer
een derde een belang in Giro.

Op vragen van deze krant ant-
woordt directiesecretaris Roy-
ston Sling: ,,Wij waarderen de
interesse in het Algemeen Pen-
sioenfonds van Curaçao die uit
uw vragen valt af te leiden. Wij
moeten u echter berichten dat
wij aangaande onze relatie met
klanten en beleggingen bij der-
den geen mededelingen doen.”

Deze krant had naar aanlei-
ding van het afgelopen week
door APC uitgestuurde persbe-
richt over het derde kwartaal van
2014 en in het bijzonder ten
aanzien van het behaalde rende-
ment op binnenlands belegd
vermogen een reeks vragen ge-
steld. Ze gaan allemaal over de
betrokkenheid van APC bij de
Girobank, waarvan de Centrale
Bank heeft vastgesteld dat de sol-
vabiliteit onder de maat is en er
dus moet worden ‘geherkapitali-
seerd’ ofwel vermogen bijgestort
door de aandeelhouders.

Zo vroeg deze krant of APC
een voorziening heeft getroffen
in verband met de participatie in
Girobank, waar sinds bijna een
jaar de noodregeling voor van
toepassing is. ,,Zo ja, waar blijkt
dat uit (de cijfers)? Zo nee, waar-
om niet?” Gevraagd werd ook
om welk bedrag het gaat en wat
voor invloed dit zal hebben op
het behaalde rendement op het
in eigen land belegd vermogen.

,,Bekend is dat Girobank sol-
vabiliteitsproblemen had/heeft
en dat er geherkapitaliseerd
moet worden. Heeft APC als
aandeelhouder hierop geantici-
peerd? Is APC hierop aange-
sproken/gewezen door toezicht-
houder de CBCS? Welke actie
gaat APC nemen met betrek-
king tot de Girobank?”

Vragen die onbeantwoord
blijven omdat de directie van het
pensioenfonds aangeeft geen
mededelingen te doen over klan-
ten en beleggingen. Nadere be-

studering van eerdere publica-
ties van APC toont aan dat het
pensioenfonds tot en met eind
2013 nog voor 126 miljoen gul-
den had belegd in binnenlandse
aandelen, waaronder in Giro-
bank. Over de periode eindigend
per eind maart 2014 wordt ge-
meld dat (nog maar) 61 miljoen
zit in binnenlandse aandelen.
Dat is ook aan het eind van het
tweede kwartaal zo en tevens per
ultimo september 2014. Een uit-
leg over wat er is gebeurd met

het verschil, 65 miljoen, is - voor
zover bekend - niet gegeven.

Na een herhaalde vraag luidt
het antwoord: ,,De wijziging van
kapitaal belegd in binnenlandse
aandelen van 126 miljoen naar
61 miljoen betreft afwaardering
van een participatie.”

Het grootste pensioenfonds
van Curaçao heeft ruim 11.000
deelgenoten en meer dan 9.000
gepensioneerden. Deze duizen-
den klanten hebben er in het al-
gemeen belang bij te weten dat

er goed en verantwoord wordt
belegd. Zelf beklaagt APC zich
al enige jaren over de beperkte
mogelijkheden om lokaal ‘ren-
dabel te beleggen’: ,,Het fonds
maakt zich zorgen over het rela-
tief lage aanbod van kwalitatief
rendabele investeringsmogelijk-
heden en het effect hiervan op
de economische groei.” Over de
eerste negen maanden van 2014
bedroeg het behaalde rende-
ment op binnenlandse beleggin-
gen 3,3 procent. Hoeveel dit ren-
dement zou bedragen zónder de
Girobank-problematiek is niet
bekend.

Top APC
Het APC (voorheen Apna
en al opgericht in de jaren
30 van de vorige eeuw)
houdt zich niet alleen bezig
met het uitbetalen van
pensioenen en innen van
de premies. Het pensioen-
fonds doet ook aan het
beleggen van de premiegel-
den. Het APC belegt de
premies die worden inge-
bracht door werkgevers en
werknemers in het binnen-
en buitenland, voorname-
lijk in vastrentende
waarden, obligaties, aande-
len, onroerend goed en
liquiditeiten.

Het APC heeft 8.526
actieve deelgenoten en
3.084 premievrije deelge-
noten en een totaal van
9.145 gepensioneerden.

Het APC is in 1998
verzelfstandigd, waardoor
een nieuwe bestuurlijk
structuur werd ingevoerd.
Als hoogste orgaan stelt het
bestuur van het APC het
beleid vast. Het bestuur
bestaat uit zeven leden.
Drie vertegenwoordigers
van de werkgevers, twee
vertegenwoordigers van de
werknemers, één vertegen-
woordiger van de gepensio-
neerden en een onafhanke-
lijke voorzitter. 

Philip Martis is momen-
teel voorzitter. In het be-
stuur zitten verder Roland
‘Nacho’ Ignacio, Anthony
‘Tonnie’ Rossen, Hyacinth
Melfor en Geomaly Martes.
Binnen het bestuur bestaat
er verder twee vacatures.

De directie wordt ge-
vormd door directeur 
Evelyn Kruithof-Bor en
adjunct-directeur Leila
Matroos-Lasten. Directie-
secretaris is Royston Sling.

Nieuwe expositie in Albert Heijn

Deze maand exposeert Diaan Jansen-Paats tien aquarellen in de Albert Heijn supermarkt in Zeelandia.
Eerder exposeerde ze daar al samen met fotografe Bea Moedt. Diaan schildert in haar werk vooral
Curaçaose vrouwen in pose. Daarbij legt de schilderes nadruk op de ronde vormen en grote afro-kap-
sels. ,,Ik vind Curaçaose vrouwen erg mooi en ik schilder ze graag in strakke kleding, waarbij die vor-
men ook mooi uitkomen”, zegt Diaan. De schilderijen zijn te koop en hangen daar nog tot de eerste
week van januari. FOTO DICK DRAYER

Pensioenfonds APC corrigeert 
participatie in Girobank

‘Vrij spel evaluatie rijkswetten’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met het besluit Su-
zy Camelia-Römer uit de evalua-
tiecommissie van de Consen-
susrijkswetten te halen, geeft
Curaçao de andere commissiele-
den en dus de andere Landen,
St. Maarten, Aruba en Neder-
land, de vrije hand besluiten te
nemen en door te vergaderen
zonder inbreng van Curaçao.
Dat stelt ex-premier Maria Libe-
ria-Peters (PNP). 

Zij ageert bovendien tegen de
argumenten die Elmer ‘Kadè’
Wilsoe (PS) in een radio-inter-
view naar voren gebracht zou
hebben, namelijk dat Camelia-
Römer niet in de commissie kan
omdat zij tijdens het referen-
dum in het ‘Si’-kamp zat. Behal-
ve dat er onderscheid moet zijn
tussen iemands professionaliteit
en persoonlijke mening, voert
Liberia-Peters daarbij aan dat

Wilsoe geheel voorbij gaat aan
het feit dat de meerderheid van
de bevolking indertijd ‘Si’ geko-
zen heeft en het PS-Statenlid
blijkbaar vindt dat het volk daar
nog steeds voor ‘gestraft’ moet
worden. 

,,Bovendien doet Wilsoe alsof
Camelia-Römer als enige verant-
woordelijk is voor de uitkomt
van de evaluatie, terwijl de com-
missie bestaat uit vertegenwoor-
digers van alle landen in het Ko-
ninkrijk”, aldus de ex-premier.
Ook historisch gezien betreurt
zij het besluit. Want het was al-
tijd Curaçao die voorop liep in 
de staatkundige ontwikkelingen,
te starten met Dr. Moises da
Costa Gomez die het fundament
heeft gelegd voor het Statuut 
en de autonomie van de eilan-
den. Verder sluit Liberia-Peters
aan bij wat Camelia-Römer 
zelf ook al heeft aangevoerd:

,,Gestudeerde landgenoten die
willen meehelpen aan het ont-
wikkelen van hun land hebben
blijkbaar geen waarde als ze er
een eigen mening op nahouden

die toevallig niet de mening is
van bepaalde politici.” 

Het geeft weinig hoop voor de
toekomst, zo stelt Liberia-Peters
tot slot.

Ex-premier Maria Liberia-Peters (PNP, vóór) neemt het op voor ex-
premier Suzy Camelia-Römer (PNP, achter). 
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