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Nederlands en Papiaments 
 
VOORZITTER EN DIRECTIE APC OVERHANDIGEN AAN DE MINISTER VAN FINANCIEN HET 
JAARVERSLAG 2018  
 
WILLEMSTAD - Op 24 juni werd tijdens een onderhoud tussen de voorzitter, de directeur en 
adjunct directeur van Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) respectievelijk drs. dhr. 
Philip Martis, Mw. Evelyn Kruithof-Bor MBA, dhr. Ramiro Griffith MSc en de Minister van 
Financiën dhr. Kenneth Gijsbertha, de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van APC 
aangeboden. Hiermee is voldaan aan de vereiste van de landsverordening APC om de 
jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar vóór 1 augustus van het lopend 
kalenderjaar vast te stellen en aan de Minister aan te bieden. 
 
In het jaarverslag valt op dat het jaar 2018 voor APC een jaar was met de nodige 
uitdagingen, maar ook een jaar van het bereiken van cruciale doelstellingen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van gerealiseerde lange termijn investeringen in Curaçao. Voor wat betreft de 
financiële positie was gedurende 2018 een stijgende lijn waar te nemen, echter deze werd 
teniet gedaan door de negatieve ontwikkelingen op de financiële markten in de maand 
december. Desondanks is de dekkingsgraad van het fonds, zoals weergegeven in de 
jaarrekening, per eind 2018, 100,2%. In 2019 is tot op heden een stijging van de 
dekkingsgraad waar te nemen. 
 
Op de foto v.l.n.r. het moment waarop het jaarverslag 2018 van APC aan de minister is 
overhandigd, Mw. Evelyn Kruithof-Bor MBA directeur APC, minister van Financiën dhr. 
Kenneth Gijsbertha, drs. Philip Martis voorzitter van het APC bestuur en dhr. Ramiro Griffith 
Msc, adjunct directeur van APC. 
 
*******************************Einde Persbericht****************************** 
 
 
 
PRESIDENTE I GERENSIA DI APC A HASI ENTREGA DI E RELATO ANUAL 2018   NA MINISTER 
DI FINANSA  
 
WILLEMSTAD - Djaluna 24 yüni durante un enkuentro entre e presidente, direktor i e 
direktor athunto Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) respektivamente drs. Sr. Philip 
Martis,  sra. Evelyn Kruithof-Bor MBA, sr. Ramiro Griffith MSc i  Minister enkargá ku Finansa 
sr. Kenneth Gijsbertha, a hasi entregá di e kuenta anual i e relato anual di 2018 di APC. Ku 
esaki APC a kumpli ku e eksigensia di e “landsverordening APC” pa ratifiká tantu e kuenta 
anual komo e relato anual di e aña anterior promé ku dia 1 ougùstùs di e aña kalendario i 
ofresé esaki na Minister. 
 
Den e relato anual por tuma nota ku aña 2018 tabata un aña di retonan nesesario, pero 
tambe un aña pa logra metanan krusial por ehèmpel den kuadro di realisashon di 
invershonnan riba termino largu na Kòrsou. Pa loke ta e posishon finansiero, por a nota 
durante aña 2018  un liña di kresementu ku lástima a para debí na e desaroyonan negativo 
riba merkadonan finansiero  den luna di desèmber. No opstante di esaki e  grado di 
kobertura di e fondo manera indiká den e kuenta anual na fin di 2018 tabata 100,2%.  For di 
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kuminsamentu di e aña aki esta 2019  te awor por opservá un oumento di e grado di 
kobertura.  
 
Riba e pòrtrèt d.r.pd. por tuma nota di e momento di entrega di e relato anual 2018 na 
minister, sra. Evelyn Kruithof-Bor MBA direktor di APC, minister di Finansa sr. Kenneth 
Gijsbertha, drs. Philip Martis presidente di direktiva di APC i sr. Ramiro Griffith Msc, direktor 
athunto di APC. 
  
***************************Fin di komunikado******************************* 


