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LEEFTIJDSGRENZEN NAAR 

MAATWERK 

I Beleid gaat uit van een grate gemene deler, 

n uitzonderingen die de regels bevestigen, 

et v. an regels die de uitzonderingen bevesti
n.~ 

Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving zijn 

soms gebaseerd op maatschappelijke opvattin

gen en veronderstellingen over welke activitei

ten een mens op een bepaalde leeftijd wel of 

juist niet behoort te vervullen. Voorbeelden zijn 

het pensioen, de leerplicht en leeftijdsgebonden 

voorwaarden voor studiefinanciering. Door de 

individualisering zijn levensfasen en sociale 

rollen (zoals leren, werken, pensioneren) aan 

het verschuiven. Veel beleidsmakers zijn zich 

bewust van de toenemende diversiteit aan 

levenslopen en hebben de weg ingeslagen naar 

een flexibilisering van wet- en regelgeving. 

Educatief verlof, zorgverlof en flexibele pensio

nering behoren bijvoorbeeld tot de mogelijkhe

den van steeds meer werknemers. Niet alle wet

en regelgeving is echter aangepast. In dit arti

kel wordt beoordeeld of een verdergaande her

ziening van beleid wenselijk is om een beper

king van individuele keuzevrijheid of maat

schappelijke uitsluiting van leeftijdsgroepen te 

voorkomen. 

Vanaf het begin van deze eeuw tot in de jaren 

zestig gingen bepaalde levensfasen gepaard 

met de uitoefening van bijbehorende maat

schappelijke rollen. Vrouwen gingen het huis 

uit om te trouwen en kart daarna volgde de 

geboorte van een eerste kind. Voor mannen 

was een huwelijk gekoppeld aan economische 

zelfstandigheid. De levensloop werd geken

merkt door een chronologische opeenvolging 

van sociale rollen die verwant zijn aan de kin-

dertijd, de jeugd, de volwassenheid en de 

ouderdom. Dit wordt oak wel de standaardle

vensloop genoemd. De standaardlevensloop 

berust op drie Jasen: een voorbereidende fase 

(scholing), een middelste fase die wordt geken

merkt door (re)productie (werken enjof een 

gezin) en een derde ajbouwende levensfase 

(pensioen). Volgens de wetenschappers Kohli en 

Baars is de standaardlevensloop het product 

van economische, bureaucratische en demogra

fische ontwikkelingen die worden gekanali

seerd door normeringen. Heiden onderstrepen 

dus dat de culturele factor (oftewel maatschap

pelijke normen en waarden) bepalend is voor 

de sta ndaa rdlevens loop. 2 

Beleid dat is gebaseerd op de standaardlevens

loop institutionaliseert de koppeling van oplei

ding, werken, het stichten van een gezin en 

pensionering aan opeenvolgende levensfasen. 

Om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor 

een pensioen moet men behoren tot een bepaal

de leeftijdscategorie. 

DIVERSITEIT AAN LEVENSLOPEN 

In de huidige samenleving voltrekken levenslo

pen zich op een minder vanzelfsprekende 

manier. Het aantal samenlevingsvormen dat 

een individu doorloopt is groter en activiteiten 

die voorheen gekoppeld waren aan een bepaal

de levenfase lopen steeds vaker parallel, zoals 

de combinatie van studie en werk, of werk en 

zorg. Du Bois-Reymond en De jong-Gierveld 

duiden deze ontwikkelingen met de term 'gein

dividualiseerde keuzebiografieu en jansweijer 

gebruikt de uitdrukking 'pluriforme levenscy

cli''. Allen doelen op de 'destandaardisering' 

van de levensloop, oftewel een verandering en 

vloeiender verloop van overgangen tussen 

levensfasen. 

De diversiteit van levenslopen manifesteert zich 



bijvoorbeeld in de fase die vooraf gaat aan 

eventuele gezinsvorming. Vee! jongeren stude

ren Ianger door, een eerste kind wordt uitge

steld en het zelfstandig wonen of ongehuwd 

samenwonen is in de moderne samenleving 

heel gebruikelijk. 

Oak neemt de diversiteit aan levenslopen onder 

vrouwen toe vanwege hun toetreding up de 

arbeidsmarkt. Naast vrouwen die zich geheel 

wijden aan het gezinsleven zijn de volgende 

levenslooppatronen steeds gebruikelijker: de 

combinatie van een deeltijdbaan en zorg, een 

loopbaanonderbreking vanwege ouderschap of 

mantelzorg, of een continue loopbaan op de 

arbeidsmarkt.' 

Daarnaast versterkt het multiculturalisme de 

diversiteit aan levenslopen. 

Voor de eerste genera tie allochtonen is het vaak 

moei!ijk om te beantwoordcn aan de stan

daardlevensloop, omdat ze kansen (bijvoor

beeld in het Nederlandse onderwijs) hebben 

gemist. Met name de pensioenopbouw en de 

studiefinanciering zijn afgestemd op de 

autochtone levensloop. 

Ondanks tendensen die wijzen in de richting 

van een flexibilisering van beleid, is een verder

gaande herziening van wet- en regclgeving 

wenselijk om voldoende ruimte te bieden aan 

de toenemende diversiteit aan levenslopen. Ons 

sociale zekerheidstelsel is namelijk voor een 

dee! gebaseerd op de traditionele levensloop. 

ADOPTIE 

Een voorbeeld van wetgeving waar normerin

gen over de levensloop aan ten grondslag !ig

gen is de adoptieprocedure voor buitenlandse 

kinderen." Als een van de twee potentie!e adop

tieouders ouder is dan 45 jaar komen zij niet 

in aanmerking voor adoptie. Als beide part-

ners (of een alleenstaande) de leeftijd van 44 

hebben bereikt op het moment dat zij een 

adoptieverzoek indienen, wordt hun verzoek 

ook afgewezen vanwege leeftijd. 

Aspirant-adoptieouders van 42 tot en met 45 

jaar doorlopen een intensievere procedure dan 

jongere potentiele adoptieouders. Ze krijgen 

een extra vragenlijst van de Raad voor de 

Kinderbescherming om aan te tonen dat ze 'op 

hun leeftijd' geschikt zijn voor de opvoeding en 

bovendien is het adopteren van een wat ouder 

of een gehandicapt kind verplicht. Het onder

linge leeftijdsverschil tussen de adoptanten en 

het adoptiekind mag maximaal 40 jaar zijn. 

In de toelichting op de 'richtlijnen opneming 

buitenlandse kinderen ter adoptie'' worden de 

leeftijdsgrenzen als volgt gemotiveerd: 'In ver

band met de leeftijdsopbouw van het bestaan

de gezin, zal het op te nemen buitenlandse 

kind doorgaans het jongste zijn. Het is dan 

wenselijk dat het qua leeftijd niet te vee! ver

schilt met het naaste oudere broertje of zusje. 

Het op te nemen kind heeft er daarnaast 

belang bij dat het wordt geplaatst bij jonge en 

flexibele adoptiefouders die voldoende energie 

en veerkracht bezitten om met hem op te trek

ken.' 

Niet aileen het veronderstelde belang van het 

kind wordt gehanteerd als argument, ook nor

men en waarden in 66 landen van herkomst 

van adoptiekinderen liggen ten grondslag aan 

leeftijdeisen in de adoptieprocedure. Het betref

fen landen waar mensen gemiddeld niet zo oud 

worden als in Nederland. Gebleken is dat 

donorlanden een leeftijdsverschil van ten hoog

ste veertig jaar aanvaardbaar achten." 

Opvattingen over leeftijd en ouderschap van 

het land van herkomst zijn kortom medebepa

lend voor de procedure, terwijl de toekomst van 

het kind ligt in een land met mogelijk heel 

andere normen en waarden. 
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Oak de veronderstelling dat de 'geschiktheid' 

tot opvoeding afneemt met het klimmen der 

jaren speelt parten. Onderzoek naar de invloed 

van leeftijd op opvoedkundige vaardigheden 

ontbreekt echter. 

Sommige beleidsmakers willen de standaardle

vensloop handhaven vanwege praktische voor

delen: het maakt de !evens loop organiseerbaar. 

Oak individuen lijken baat te hebben bij de 

standaardlevensloop als zij eraan kunnen 

beantwoorden, want dat !evert namelijk maat

schappelijke acceptatie op. Het behalen van 

diploma's in de eerste !evensfasen en de terug

trekking van de arbeidsmarkt na een actieve 

loopbaan worden door allerlei aanverwante 

voorzieningen en wet- en rege!geving aange

moedigd. De vraag is echter of de gestandaar

diseerde levensloop voldoende tegemoet komt 

aan individuele wensen. Willen mensen werke

lijk geen betaa!de arbeid meer verrichten na 

hun vijfenzestigste? Neemt de behoefte aan 

regulier onderwijs echt af nadat het recht op 

studiefinanciering vanwege de leeftijd is verlo

pen? 

CONTINUE SCHOLING 

De veronderstelling dat 'de gemiddelde stu

dent' een opleiding tegen het 30ste levensjaar 

heeft afgerond wordt door de overheid tot 

norm verheven door de leeftijdsgrens voor stu

diefinanciering. Oak op latere leeftijd bestaat 

echter behoefte aan scholing. Het gebrek aan 

financiele steun voor het volgen van een hbo- of 

universitaire opleiding kan voor niet-jongeren 

een belemmering zijn. Met name sommige her

intredende vrouwen en immigranten kunnen 

in latere lcvensfasen behoefte hebben aan der

gelijk onderwijs. 

Continue scholing is zowel economisch als soci-

aal gezien van steeds grater belang in een ken

nisintensieve samenleving. Bijscholing is boven

dien een noodzakelijk instrument om inzet

baar te blijven op de arbeidsmarkt waar flexi

bilisering het sleutelwoord is.' 

Scho!ing dient echter niet aileen te worden 

opgevat a!s een 'voorbereiding op een arbeids

marktpositie', maar moet oak voorzien in de 

behoefte aan persoonlijke ontplooiing. Als een 

!even lang leren (na het vervallen van het recht 

op studiefinanciering) vooral onder de verant

woordelijkheid van de sociale partners valt, zal 

scholing worden beschouwd als een economisch 

instrument, waardoor een Ieven lang leren in 

de betekenis van sociale en individuele ontwik

keling een utopie blijft. 

De gedachte dat het !even verdeeld kan worden 

in drie verschillende Jasen: 'leren', 

'werkenjouderschap' en 'rusten' is verouderd. 

Dit kan ertoe leiden dat mensen in onze 

moderne samenleving geen gebruik kunnen 

maken van een voorziening (studiefinancie

ring), of van een bepaalde wens (adoptie, door

werken na je 65ste) moeten afzien. Dergelijke 

leeftijdtijdsgrenzen in wet- en regelgeving zijn 

soms gebaseerd op veronderstellingen die zijn 

gerelateerd aan leeftijd. De pensioenleeftijd is 

bijvoorbeeld voor een deel gestoeld op aanna

mes over fysieke en mentale beperkingen van 

'oudere' werknemers. Dergelijke normeringen 

stroken niet met de toenemende levensverwach

ting en een groei van het gemiddeld aantal 

gezonde levensjaren. 

VERPLICHTE PENSIONERING 

De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar is 

een van de meest abrupte en ingrijpende leef 

tijdsgrenzen. Sommige mensen voelen zich door 

de 'verplichte' pensionering in een keurslijf 



gedrukt, omdat ze oak na hun werk maat

schappelijke verantwoordelijkheid willen blij

ven dragen. De pensioengerechtigde leeftijd 

wordt zowel in de praktijk als in de sociale 

zekerheid gehanteerd als een belangrijke ce

suur tussen twee levensfasen van wel of niet 

meer deelnemen aan de betaalde arbeid. Het 

recht op pensioen lijkt uitgemond in een ver

plicht ontslag. 

Naast een beperking van de keuzevrijheid kan 

de pensioenleeftijd oak leiden tot negatieve 

beeldvorming. De 65-jarige leeftijd !evert bij

voorbeeld het etiket 'oudere' op, waardoor aller

lei leeftijdsstereotypen die samenhangen met 

een hoge leeftijd (zoals 'maatschappelijk inac

tief) iemand parten kunnen spelen. 10 

Oak de pensioenopbouw kan belemmeringen 

opleveren. Aan de pensioenopbouw ligt de tra

ditionele veronderstelling ten grondslag dat de 

man als kostwinner gedurende een ononderbro

ken veertigjarige loopbaan een volledig pen

sioen opbouwt voor zowel zichzelf als eventuele 

nabestaanden. Dergelijke onderliggende nor

meringen gaven een zekere houvast, maar zijn 

in de huidige samenleving minder geschikt 

door de sterk gestegen arbeidsparticipatie van 

vrouwen en toegenomen onderbrekingen van 

de loopbaan. Met zorgtaken wordt bijvoorbeeld 

nauwelijks rekening gehouden. Doordat loop

banen vaker worden onderbroken is een bezin

ning over eventuele j1exihilisering van het 

opbouwsysteem gewenst. 

Soms zijn leeftijdsgrenzen nauwelijks gemoti

veerd, zodat (mogelijk stereotyperende) aanna

mes over de Ievens loop niet ter discussie komen 

en zelfs worden versterkt. Algemene benaderin

gen van leeftijdsgroepen, zoals ouderen en jon

geren, kunnen worden vermeden door niet 

zozeer leeftijd, maar de situatie of levensfase 

centraal te stellen. De trend naar j1exibilise-

ring van beleid, zoals zorg- en sabbatsverlof, 

dient te worden doorgetrokken, zodat combina

ties van -vroeger gescheiden- maatschappelijke 

rollen, zaals leren en werken, werken en zor

gen, of (gedeeltclijk) pensioneren en werken, 

een plaats in beleid krijgen. Beleid zal in 

onderlinge samenhang moeten worden ontwik

keld. 

Daarnaast is het van belang te analyseren of 

onderliggende normeringen in wet- en regelge

ving de tand des tijds doorstaan, of we !Iicht 

gebaseerd zijn op verouderde ideeen over de 

levensloop. Be!eidsmakers zijn zich er vaak niet 

van bewust dat en welke normeringen soms 

een rol spelen bij de beleidsvorming, waardoor 

de effectiviteit van wet- en regelgeving nadelig 

kan worden be!nvloed en bepaalde lee_ftijds

groepen onbedoeld kunnen worden uitgesloten. 

CHECKLIST 

Het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie 

(LBL) heeft daarom een checklist samengesteld 

als hulpmiddel om beleid te screenen op onge

wenste normeringen over de (standaard)levens

loop. 

Checklist voor (ongewenste) normeringen over 

de standaardlevensloop in beleid: 

1. Liggen aan beleid opvattingen over de stan

daardlevensloop ten grondslag? 

• door een strakke chronologische _fasering 

van leren, werkenjgezin, pensioenjrustpe

riode 

• doordat geen rekening wordt gehouden 

met de combinatie van sociale rollen, 

zoals leren en een betaalde baan, zorgta

ken en werken, of een pensioen en een 

baan 

• of vanwege leeftijdsgrenzen die ten grand

slag liggen aan overgangen tussen Ievens

Jasen (zoals voor studiefinanciering ofhet 
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pensioen), waardoor de vrijheid van leef

tijdsgroepen om zelf de aanvang van een 

nieuwe levensfase te kiezen wordt beperkt. 

2. Welke motiveringen zijn gebruikt voor 

beleid dat is gerelateerd aan de standaardle

vensloop? 

Bevat het beleid normeringen of veronder

stellingen over welke maatschappelijke acti

viteiten een bepaalde leeftijdsgroep wel of 

juist niet behoort te vervullen? Zo ja, zijn 

deze normeringen gebaseerd op vooroordelen 

of onjuiste generalisaties omtrent leeftijd en 

Ievens loop? 

Zijn de motiveringen vooral gebaseerd op de 

(traditionele) levensloop van (autochtone) 

mannen of vrouwen? Zo ja, dan is aandacht 

voor onevenredig nadelige consequenties 

voor vrouwen (of mannen) enjof voor allocht

onen wenselijk. 

Zijn motiveringen gestoeld op veronderstel

lingen over (traditionele) samenlevingsvor

men van leeftijdsgroepen? 

3. Zijn de betreffende motiveringen voor beleid 

dat is gerelateerd aan de standaardlevens

loop (zie vorige vraag) nog wel steekhoudend 

gezien de individualisering en een toene

mende diversiteit aan levenslopen? 

In plaats van een chronologische volgorde 

van leren, werkenjgezin en pensioenjrustpe

riode neemt de cyclische levensloop aan bete

kenis toe doordat sociale rollen vaker wor

den gecombineerd of afgewisseld. Indien 

beleid onvoldoende ruimte biedt aan deze 

variatie aan levenslopen kan dit ten koste 

gaan van de effectiviteit enjof de keuzevrij

heid van bepaalde leeftijdsgroepen. 

4. Zijn er alternatieve beleidsmaatregelen die 

meer ruimte bieden aan de toenemende 

diversiteit van levenslopen en de vloeiendere 

afwisseling van levensfasen en combinaties 

van sociale rollen?" 

drs. Annelies Scheepens is auteur van het lite

ratuuronderzoek 'Van leeftijdsgrenzen naar 

maatwerk, Wet- en regelgeving als markerin

gen van de biografie' (waarop dit artikel is 

gebaseerd) en projectmedewerker 

'Beeldvorming en leeftijd', bij het Landelijk 

Bureau Leeftijds-discriminatie. 
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Het Landelijk Bureau 

Leeftijdsdiscriminatie (LBL) 

pleit voor een leeftijdsonaf~ 

hankelijke studiefinancie

ring, oftewel een 'levenslang' 

geldig leerrechtsysteem, 

waarmee iedereen een aan-

tal jaren door de overheid 

bekostigd onderwijs toegewe

zen krijgt. Het betreft een 

soort vouchersysteem. 

Gedurende het gehele Ieven 

kan het recht op studiefinan

ciering worden verzilverd. Is 

het recht verbruikt, dan is 

verdere deelname aan oplei

clingen mogelijk tegen be

taling. Het LBL heeft het 

alternatief van een leeftijds

onafllankelijk leerrechtsys

teem onder de aandacht van 

Tweede-Kamerleclen 

gebracht. 

10 In een tijdperk waarin men

sen steeds meer gezonde 

levensjaren voor de boeg heb-

ben is een flexibilisering van 

de pensioenleeftijd een gun

stig alternatief. Het LBL pleit 

voor het loslaten van de pen

sioenleeftijd en is voorstan

der van een overgang naar 

een 'leeftijdszone' van 55 tot 

75 jaar, waardoor de keuze

vrijheid wordt vergroot. Het 

ultieme streven is 

afschaffing van aile leeftijds

grenzen voor het pensioen 

als de tijd daar rijp voor is. 

Werknemers moeten de 

mogelijkheid krijgen tot 

geleidelijke afbouw door 

invoering van een 'deeltijd

pensioen'. 

11 naar analogie van Carien 

Evenhuis, voorzitter van 

het Landelijk Bureau 

Leeftijdsdiscriminatie (LBL) 
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