
“FIT OVER THE FINISH”





WIE ZIJN WE

OPPA is opgericht op 26 augustus 1988 en draagt de naam: 

“Organisacion di Pensionado Publico Arubano” 

Een vereniging van 
gepensioneerde medewerkers 
van de overheid, overheid N.V.’s 
en van instellingen die door de 
overheid worden gesubsidieerd. 



WAT BETEKENT DE OPPA VOOR HAAR LEDEN?

• Behartigt de belangen van haar leden op verschillende vlakken zoals gezondheid, 
inkomen, wonen en woonomgeving;

• Legt en versterkt onderlinge banden met andere organisaties van gepensioneerden 
zoals BBGO en BGNA;

• Verstrekt adviezen; 

• Verleent voor zover nodig en mogelijk rechtskundige bijstand aan haar leden;

• Organiseert verschillende activiteiten zoals dansavonden, bustrippen, voettochten 
(wandelingen), bingo’s, ...

• Geeft voorlichting en lezingen;



Degenen die pensioen genieten ten laste van:

• Het Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA);

• Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC);

• Het land Aruba dmv een uitkering bij wijze van pensioen;

EN

• De weduwen en weduwnaren van een gepensioneerde landsdienaar.

WIE KAN LID WORDEN VAN DE OPPA?



LEDENBESTAND OPPA

PENSIOENFONDS AANTAL LEDEN %  

ALGEMEEN PENSIOEN FONDS ARUBA (APFA) 1530 96,7

ALGEMEEN PENSIOENFONDS CURAÇAO (APC) 25 1,5

UITKERING BIJ WIJZE VAN PENSIOEN 28 1,8

TOTAAL 1583 100



Geboortejaar Leeftijd Man % Vrouw % Totaal %

1918 104 1 0,1 0 0,0 1 0,1

1921 -1930 90 - 99 12 0,8 16 1,0 28 1,8

1931 - 1940 80 - 89 188 11,9 124 7,8 312 19,7

1941 - 1950 70 - 79 464 29,3 324 20,5 788 49,8

1951 - 1960 60 - 69 220 13,9 230 14,5 450 28,4

1961 - 1970 50 - 59 0 0,0 4 0,3 4 0,3

Totaal 855 55,9 698 44,1 1583 100,0



• Aruba vergrijst en als antwoord op die vergrijzing is de aov-leeftijd gestegen tot 
65 jaar. 

• Aan de ene kant leven de gepensioneerden langer.

• Aan de andere kant daalt het aantal premie-betalers in verhouding tot de 
gepensioneerden.







FIT OVER THE FINISH



Het pensioenleeftijd-effect;

Gezondheid gaat langer mee.

• De pensioenleeftijd is 65 terwijl de levensverwachting bij de mannen is 78 jaar en bij de vrouwen 83 jaar;

• Hoeveel tijd heb je dan nog over om van je pensioen te genieten?

Het ouder worden brengt verschillende beperkingen op verschillende gebieden met zich mee. 

Deze beperkingen kunnen ervoor zorgen dat ouderen kwetsbaar worden. 

Het kunnen genieten van je pensioen is dan afhankelijk van je gezondheid!

PENSIOEN WANNEER JE GEEN TIJD MEER HEBT.

PENSIOEN WANNEER JE GEEN TIJD MEER HEBT; 



STREVEN?

GEZOND EN WERKEND 
DE AOV-LEEFTIJD BEREIKEN.

ALLE WERKNEMERS MOETEN 

TOT AAN HUN PENSIOENLEEFTIJD 

VITAAL EN MET PLEZIER

KUNNEN WERKEN.

VITAAL EN MET PLEZIER



EEN MOGELIJKE STRUCTURELE OPLOSSING VOOR DE 
STIJGENDE VERGRIJZING VEREIST SOLIDARITEIT TUSSEN 

DE GENERATIES.



Per januari 2014 is er een wijziging gekomen in de algemene
ouderdomsverzekering waarbij de pensioenleeftijd geleidelijk wordt

verhoogd naar 65 jaar

VERHOGING VAN DE PENSIOENLEEFTIJD



PENSIOEN WANNEER JE GEEN TIJD MEER HEBT;

HET PENSIOENLEEFTIJD-EFFECT;

GEZONDHEID GAAT LANGER MEE.

In veel pensioenregelingen kan de werknemer voordat hij de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt, stoppen met werken.

Maar doordat hij eerder met pensioen gaat, wordt de uitkering een stuk lager!!

HET PENSIOEN LEEFTIJD-EFFECT;

HET PENSIOEN LEEFTIJD-EFFECT



De meeste mensen denken dat gezondheid slechts de 
afwezigheid is van ziekte of zwakte.

Echter gezondheid is een staat van complete welzijn op:

zowel lichamelijk-, geestelijk- als sociaal gebied

WAT IS GEZONDHEID?



Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet rekening worden
gehouden met een aantal indicatoren, zoals:

• levensverwachting

• kindersterfte

• sterfte onder de ouderen

HOE GEZOND IS DE BEVOLKING VAN ARUBA?



CHRONISCHE ZIEKTE:

• 33% (1/3 deel) van de bevolking leed aan tenminste één chronische ziekte;

• Onder de 65 plussers is dit 50% (de helft).

MANNEN: 

• Allergie stond aan de top van de chronische gezondheidscondities gevolgd door 
cadiovasculaire ziektes en chronische rugklachten.

VROUWEN:

• Allergie, migraine en chronische rugklachten bekleedden de top 3.

HUIDIGE GEZONDHEIDSSITUATIE OP ARUBA
(CIJFERS VAN DE CENSUS 2010)



Uit het onderzoek blijkt dat:

• Aruba heeft een hoog percentage van overgewicht en obesitas;

• 77% van de bevolking (25 – 46 jaar) heeft te kampen met overgewicht of obesitas.

CBS

For both males and females, the most prevalent causes of death are still neoplasms
(20%) and diseases of the circulatory system (42%).

ONDERZOEK STEPS 2006
(Steps 2006 is een onderzoek van Directie Volksgezondheid Aruba en CBS naar de 
risicofactoren bij chronische ziektes). DEZE CIJFERS ZIJN NIET VERANDERD!



Rol en verantwoordelijkheden:

OVERHEID

• Voornamelijk richten op het stimuleren van werkgevers om bezig te zijn met het 
bevorderen van een gezond gedrag onder de werknemers.

WERKGEVERS

• In hun verantwoordelijkheid voor hun bedrijf en werknemers kunnen de werkgevers 
als onderdeel van hun totale gezondheidsmanagement, de werkplek en de 
individuele werkplek zo inrichten dat dezen een stimulans zijn voor de gezondheid 
van de werknemer en een gezond gedrag bevorderen.

GEZONDHEIDSBEVORDERING



GEZONDHEIDSBEVORDERING VANUIT DE WERKPLEK

De werkplek als instrument ter bevordering van de gezondheid  

Twee aspecten → belangrijke rol om daadwerkelijk stappen te ondernemen.

• Bewustwording

• Bereidwilligheid

Nadelen
• Investering
• Geld

Voordelen
• Minder uitval
• Lagere ziekteverzuim
• Hogere 

arbeidsproductiviteit

vs



GEZONDHEID

een belangrijke randvoorwaarde voor het goed functioneren

van onze samenleving en het ontwikkelen van onze welvaart

WELVAART IS GEEN GARANTIE VOOR WELZIJN



PENSIOEN WANNEER JE GEEN TIJD MEER HEBT;

HET PENSIOENLEEFTIJD-EFFECT;

GEZONDHEID GAAT LANGER MEE.

We moeten ons realiseren dat:
niet alleen de werknemer belang bij een gezonde leefstijl heeft,

op financieel gebied bijvoorbeeld: 

de kosten voor gezondheidszorg (azv) zijn dan laag.

op economisch gebied:
een gezonde leefstijl zou kunnen leiden tot productiewinst die anders verloren zou zijn

gegaan door verzuim vanwege arbeidsongeschiktheid.

GEZONDHEID GAAT LANGER MEE



Gezondheid

• Belangrijk voor de mens om te kunnen leven en werken;
• Het vormt de basis voor geluk, voor onafhankelijkheid en om te kunnen meedoen 

aan de samenleving.

Vraag:
Wat gebeurt er als in Aruba mensen steeds langer in goede gezondheid leven en 
langer aanspraak maken op een pensioen, terwijl er tegelijkertijd steeds minder 
mensen aan het werk zijn en minder jonge mensen instromen?

DILEMMA?



Bij het verhogen van de pensioenleeftijd

denk a.u.b. aan het welzijn van de arbeiders!! 

Zij zijn degenen die langer moeten werken, langer dan 

wat ze in het begin van hun werkperiode hebben verwacht. 

AANDACHTSPUNT



• De bezorgdheid bestaat of ze hun pensioenleeftijd ooit zullen halen; 

• Kunnen ze dan ook echt van hun pensioen genieten?

• Politiek, moet de AOV-leeftijd op 65 jaar?

• Er moet aantrekkelijke fiscale mogelijkheden komen om eerder te kunnen 
stoppen.

• Boetes op vroegpensioen moeten afgeschaafd worden.

OP-, AANMERKINGEN EN VRAGEN WERKNEMERS:






