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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Plusminus vijfenzestig

de sodale dlversiteit van
'ouderdom' en leeftijd, EINe smolenaars.

1. Oud zijn is niet gebonden aan leeftijdsgrenzen, het
behoren tot de categorie ouderen wel.

2. Variatie in pensioenleeftijden toont dat sommige
burgers twee keer zo snel'verouderen' als andere
burgers.

3. Hoe groter de economische inzetbaarheid, des te
hoger de pensioengerechtigde leeftijd.

4. Een tekortschietende vraag op arbeidsmarkten is
het voornaamste obstakel voor verhoging van
pensioengerechtigde leeftijden.

5. De nadruk die ouderdomstheorieën leggen op een
homogene'ouderdom' is debet aan een gebrek aan
toepassing van sociaal-constructivistische inzichten.

Ó. Een homogeen beeld van 'ouderdom' zal stand
houden wanneer degenen met de meeste
definiëringsmacht niet zelf tot de ouderen behoren,
danwel zichzelf niet tot de ouderen vinden behoren.

Í. Een vergrijzende samenleving heeft baat bij de
effeden van levensloopgericht beleid op
arbeidsmotivatie, arbeidsparticipatie en informele
zorgcapaciteiten.

ó. Kleurspoelingen vertragen het tempo van
vergrijzíng. Daarbij is het aandeel dat vrouwen hebben
in de vergrijzing significant minder dan het aandeel
van mannen.

9. Actuele leeftijdsnormen maken van de leden van
mijn promotiecommissie volwassen wetenschappers;
dezelfde normen maken van hen jonge rechters en
bejaarde militairen.

i~. Het combineren van werk- en zorgtaken leert dat
het niet gaat om het mengen, maar om het scheiden
van beide taken.
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LEEFTIJD EN OUDERDOM

Johanna Lips zou zich enorm verwonderen over de laat twintigste-eeuwse ouderdoms-
pensioenen. In 1890 werkt Lips, negentien jaar oud, al zeven jaar als inpakster van lucifers
in de fabriek van Dijkerman 8 Co te Breda.l Kon zij tijdreizen naar het eind van de twintigste
eeuw, dan zou zij verbaasd staan over het pensioenlandschap. Zij zou verbaasd zijn over het
grote aantal ouderen met recht op pensioen, over de hoogte van pensioenen, maar mogelijk
nog meer verrast over de pensioengerechtigde leeftijd. Pensioen wordt uitgekeerd vanaf een
bepaalde leeftijd, meestal 65 jaar, en luidt de start in van een levensfase die haar in deze
vorm onbekend was. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden burgers

aangemerkt als 'ouderen'. En hoewel sommige van deze ouderen nog fit zijn, hoeven zij niet

meer te werken.2 Sterker nog: zij mogen vaak niet meer werken. En dat is ook nog een felici-
tatie waard, want zou de luciferinpakster een kiosk binnenstappen, dan komt zij wenskaarten

tegen waarin mensen gefeliciteerd worden met hun pensionering.

De verwondering van een Johanna Lips treft ons zelden. Pensioenleeftijden zijn uitge-

groeid tot welhaast vanzelfsprekende begrenzingen van de ouderdomsfase. Het leeftijdscrite-

rium wordt met groot gemak toegepast en niet alleen in pensioenwetgeving. Een leven zonder

ieeftijd is heel moeilijk voorstelbaar. De geboorte van een kind wordt tot op de minuut gere-

gistreerd en luidt een leven voi leeftijdsgrenzen in. Zo zijn anno 1989 zo goed als alle leef-

tijdsgrenzen tussen 1 jaar en 70 jaar opgenomen in de Nederlandse regelgeving. Slechts de

leeftijden 8 jaar, 47 jaar maar 47,5 jaar weer wel, 49 jaar en 53 jaar ontbreken.3

Een beperkt aantal grenzen heeft de status van chronologische mijlpaal verworven; 18 en 21

jaar als toegangspoort tot volwassenheid en 65 jaar als paspoort tot de ouderdomsfase.

Aldus is leeftijd een juridische abstractie van grote sociale betekenis geworden. Leeftijd

onderscheidt. Een verjaardag is niet louter een individuele, unieke gebeurtenis, maar een dag

met maatschappelijke impact. Bij een persoonlijke kennismaking schatten we niet voor niets

graag iemands leeftijd; daarmee krijgen we een idee van wat hij~zij doet en bereikt heeft
'voor zijn leeftijd'. Individuele verwachtingen zijn ingebed in het complex van sociale ver-
wachtingen waarin leeftijd als cijfercombinatie het ijkpunt is. Sullerot vraagt zich in dit
verband af of we nog wel een individuele leeftijd hebben die past bij 'onze vitaliteit, onze
emoties, onze mentaliteit, ons lichaam, een leeftijd die we kunnen beleven zonder dat we
worden beïnvloed door onze getalsleeftijd? Zelfs als we er 'jonger uitzien' weten we ieder jaar
welk getal de komende twaalf maanden onze identiteit bepaalt. Zelfs als we ons 'jonger voeien'
kunnen we niet vergeten wat onze 'ware' leeftijd is in de ogen van de bureaucratie, de leeftijd
die op onze identiteitspapieren staat en op allerlei papieren ten behoeve van sociale premies
en verzekeringen, de leeftijd die bovenaan ons curriculum vitae prijkt, en de lengte daarvan
vastlegt alsof het de oppervlakte van een akker betreft.'(Sullerot 1985:47). Leeftijd met
andere woorden, is niet langer het equivalent van levensduur, maar een sociale abstractie met
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een lange historie. Ook, en misschien wel juist, op het terrein arbeid en sociale zekerheid.

De pensioengerechtigde leeftijd is een voornaam ijkpunt. De pensioenleeftijd markeert

de beleidscategorie ouderen in de sociale zekerheid en daarmee voor velen het moment in

de levensloop waarop pensioenrechten worden uitgekeerd, afstand wordt gedaan van de plicht

tot arbeid en andere (zeif)verwachtingen -het rustiger aandoen; andere activiteiten opnemen-

een rol gaan speien. Dit proefschrift is gewijd aan dit afbakeningsinstrument. Verwondering

over het fenomeen 'pensioengerechtigde leeftijd'4 staat aan de basis: Waarom markeert leef-

tijd het moment waarop ouderdomspensioenen worden uitbetaald? Waarom wordt 'ouderdom'

in de sociale zekerheid niet afgemeten aan individuele prestaties en condities? Waarom

worden zo vele burgers in Nederland en Duitsland met hun 65e verjaardag tot de categorie

ouderen gerekend? En voor wie en waarom gelden afwijkende leeftijdsgrenzen?

Het ouderdomsrisico in de sociale zekerheid
Toepassing van leeftijdscriteria in ouderdomspensioenen maakt strikte classificaties van

burgers in categorieën 'oud' en 'niet-oud' mogeiijk. Dichotome classificaties komen voor in

tat van andere socialezekerheidsregelingen: een ziektewetuitkering is gebonden aan fysieke

capaciteiten; een bijstandsuitkering is afhankeiijk van financiële draagkracht; een werkloos-

heidsuitkering hangt samen ondermeer met arbeidsverleden. Toepassing van dergelijke verde-

lingscriteria leidt grofweg tot dichotome classificaties als ziek versus gezond, arm versus rijk

en 'deserving' versus 'non-deserving'. Geen van deze classificaties echter functioneert zo

strikt als de ciassificatie 'oud'. Men kan half ziek zijn, voor een bepaald percentage arbeids-

ongeschikt of werkloos, maar niet gedeeltelijk 'oud'. De continuïteit van het ouder worden is

met de toepassing van leeftijdscriteria in ouderdomsverzekeringen en -voorzieningen vervangen

door een discontinue 'ouderdom'. 'Ouderdom' is een erkend financieel risico dat optreedt

vanaf een bepaalde leeftijd. Dat was niet altijd zo vanzelfsprekend. In de negentiende eeuw

heeft een keten van veranderingen geieid tot de constructie van een beleidscategorie oude-

ren. Op het eerste oog is de beleidscategorie ouderen resultaat van een verbintenis tussen de

eiementen ziekte, behoefte, arbeid en leeftijd. Een grove schets van de negentiende eeuwse5

ontwikkeling geeft een indruk van de argumentatie die ten grondslag iigt aan het ontstaan

van het ouderdomsrisico en de definitie van een categorie ouderen in de sociale zekerheid

langs leeftijdscriteria.

Leeftijd, ziekte en armoede

De ouderdom komt met gebreken, zo luidt het spreekwoord. Inmiddels is het besef ge-

meengoed dat met het stijgen van de jaren de onomkeerbare gebreken toenemen, waardoor

men niet kan werken en niet kan voorzien in eigen behoeftes. Tot aan de negentiende eeuw

is ouderdom echter niet erkend als een speciaal levensstadium, of een levensfase waarin men

een speciale behandeling verdíende. Pas halverwege de negentiende eeuw begint de medische

wetenschap met gebruikmaking van de nieuwste ontdekkingen ouderen te behandelen als een

aparte categorie patiënten. Sociaal-werkers, sociaal-wetenschappers, artsen en zakenlieden
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IEEETIJD EN OUDERDOM

schrijven over de ouderdom als een periode waarin men vecht tegen afhankelijkheid en ziekte

(Fennell~Phillipson~Evers 1988; Bijsterveld 1991). De verbinding tussen leeftijd en aftakeling

ís gelegd. Tevens komt daarbij een link tot stand met behoefte. Eveneens in de tweede helft

van de negentiende eeuw wordt de laatste levensfase in toenemende mate verbonden met

behoeftigheid. Het besef groeit dat boven-individuele, structurele omstandigheden ten grond-

siag liggen aan behoeftigheid. De armoedecyclus wordt gerelateerd aan de levensloop (Rown-

tree 1902; De Rooy 1979). Ais jonge man of vrouw kon men zich naar omstandigheden redelijk

redden, als gezin met opgroeiende kinderen was het zeer moeilijk rondkomen, als de kinderen

zelf konden werken werd het weer gemakkelijker en zeer moeiiijk was het op hoge leeftijd. Een

hoge ieeftijd bereiken blijft overigens voor arbeiders en arbeidsters zeldzaam.

Het samenvallen van levensloop en armoede-cyclus wordt door sommigen geweten aan de

nauwe band die is ontstaan tussen arbeid en behoefte als gevolg van de industrialisatie. Des-

tructie van niet-kapitaiistische bestaansmechanismen maakt grote groepen burgers afhankelijk

van één type inkomstenbron: loon uit arbeid (Offe 1984). Als gevolg van het achterblijven van

de vraag naar arbeid bij het aanbod blijkt deze inkomstenbron niet voor iedereen weggelegd.

De economie maakt kennis met een chronisch overschot aan arbeidskrachten. Categoriaie uit-

sluitingen van de arbeidsmarkt worden wel gezien ais logisch uitvloeisel hiervan, zo ook de

uitsluiting van de categorie ouderen (Stone 1985).

Het ouderdomsrisico kan aldus worden beschouwd als een afgeleid risico, een afgeleide

van kernrisico's op de arbeidsmarkt als ziekte, behoeftigheid en werkioosheid. Leeftijd is de

verbindende schakel. Waren vroeger, zoals de Amerikaanse historicus Achenbaum (1978) het

verwoordt, 'invalidity', 'debility' en 'dislike' argumenten om ouderen te ontslaan, nu wordt

met behulp van leeftijd een oordeel geveld over iemands fysieke en mentaie capaciteiten en

zijn of haar inkomens- en arbeidsmarktpositie. De (onbedoelde) gevoigen hiervan zijn groots:

de categorie ouderen is niet langer, ais voorheen in de armenzorg, een vergaarbak zieken,

zwakken en behoeftigen op leeftijd, maar een leeftijdscategorie.

Een uitdijende categorie

De beleidscategorie ouderen is inmiddeis één van de meest succesvolle en standvastige

verzorgingsstaatcategorieën (Van Doorn, 1986). Niet voor niets wordt de categorie ouderen in

Nederland vaak aangeduid met de naam van de socialezekerheidsregeling: ouderen zijn 'AOW-

ers'. De categorie breidt zich voortdurend uit, niet aileen met de vergrijzende na-oorlogse

geboortegolf, maar ook ais gevoig van vervroegde uittreding. De laatste decennia is het per-

centage oudere mannelijke werknemers dat betaalde arbeid verricht sterk gedaald. Werkte rond

1970 nog 81a~o van de Nederlandse mannen in de leeftijdscategorie 55-64 jaar, in 1990 was dit

bijna gehalveerd tot 460~0. Onder Nederlandse vrouwen in deze leeftijdscategorie is de arbeids-

participatie licht gestegen. In omliggende landen is de arbeidsparticipatie van zowel oudere

mannen -in sterke mate-, als van oudere vrouwen -in lichte mate- afgenomen (OECD 1988;

OECD 1995). Wat opvalt aan deze trend is dat tal van subsystemen van socialezekerheid de

uittreding van oudere werknemers financieel begeleidt. Niet alleen de wettelijke ouderdoms-

pensioenen, maar uiteenlopende regelingen -in Nederland de VUT en de WAO, in Duitsland de

Vorruhestandsregelung, in Frankrijk de werkloosheidsverzekering en in Groot-Brittannië de
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particuliere pensioenen- bevatten de nieuwe afbakeningen van de categorie ouderen in de

sociaie zekerheid (Kohli~Rein~Guillemard~Van Gunsteren 1991). In deze nieuwe uittredings-

routes spelen leeftijdscriteria eveneens een voorname rol. Merkwaardig genoeg zijn de wette-

lijke pensioenleeftijden echter nauweiijks gewijzigd, met als gevolg dat de pensioenleeftijd

geen goed beeld meer geeft van het moment waarop men het arbeidsproces verlaat (Berghman~

Van Vorselen~Kehla 1991). Nederland blinkt in dit opzicht uit. De AOW-gerechtigde leeftijd

van 65 jaar staat ver af van reële uittredingsleeftijden van oudere werknemers en een hoog

percentage ouderen verlaat vervroegd de arbeidsmarkt. Er is een neiging dit steeds minder

ats een verworvenheid te beschouwen en steeds meer als een last. Als financiëie last, maar

tegelijkertijd en ondanks het 'vrijwillige' karakter van veel regelingen ook als een inperking

van individuele keuzes. Leeftijd zou niet moeten oordeien over individuele capaciteiten.

Leeftijdsafbakening wordt ervaren als leeftijdsdiscriminatie.

Rustgeld of roestgeld
De starheid van leeftijdscriteria in het algemeen, en pensioenleeftijden in het bijzonder,

geniet warme en kritische belangstelling. Net als in vele andere sociale zekerheidsregeiingen

wordt het ouderdomspensioen in zijn huidige vorm niet meer louter gezien als warme omslag-

deken, maar tevens als dwangbuis. Die tegenstelling tussen bescherming en beperking staat

centraal in het huidig debat over leeftijdsgrenzen.

Het beschermings-defensief wijst op de geneugten van de ouderdom en de pensioengerech-

tigde leeftijd. Voor ouderen die niet meer kunnen en willen werken is pensioen 'rustgeld',

zoals in de Zuid-Nederlandse betekenis van het woord. Je kunt je terugtrekken, retireren, stii

gaan leven. Genoten kan worden van wat sociotoog Rosenmayr 'spdte Freiheit' noemt en waar-

van Mieke Telkamp zingt 'Als je ouder wordt, dan mag je dromen'. De ouderdomsfase sluit dan,

in navolging van de Nederiandse psycholoog Munnichs, aan op de idee van ouderdom als 'ein-

digheidscategorie', ais voorbereidende fase op het levenseinde.6 Een vast leeftijdscriterium

biedt zekerheid over het tijdstip waarop deze levensfase aanvang neemt. De pensioenleeftijd

biedt beschutting.

Tegenover dit positieve beeid van ouderdom en de pensioenleeftijd staat een negatief

beeld. In het offensief tegen leeftijd als beperkend criterium wordt 'ouderdom' betiteld ats

eufemisme. Taalkundige Verhuyk signaieert het ontstaan van een indrukwekkend arsenaal aan

technocratische eufemismen rond ouderen; 'verzorgingsflats' bijvoorbeeid en 'de derde leef-

tijd'. Dergelijke eufemismen bezorgen de bevolking een gerust geweten en verdoezelen struc-

turele onrechtvaardigheden in de zin van 'het-is-toch-allemaal-prima-geregeld.', aldus Ver-

huyk. De Britse analist van sociaal beleid Townsend ziet pensionering als een eufemisme voor

gedwongen werktoosheid. De Rotterdamse emeritus hoogieraar Van Maarseveen stapte naar de

rechter om zijn eígen gedwongen pensionering aan te vechten. Naar zijn mening maken leef-

tijdscriteria ongerechtvaardigd onderscheid en leiden zij tot discriminatie en apartheid.~ Deze

beelden van ouderdom duiden op uitsluiting; pensioen is meer roest- dan rustgeld en leeftijds-

grenzen beknotten burgers in hun wensen en mogelijkheden.
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LEEFiIJD EN ODDERDOM

De oppositie tegen ongerechtvaardigde behandeling op grond van Ieeftijd is in Nederland

met het in 1994 opgerichte Landelijke Bureau Leeftijdsdiscriminatie inmiddels nationaal

georganiseerd. Het beleidsterrein arbeid en socialezekerheid staat daarbij in het brandpunt

van de belangstelling; leeftijdsgrenzen in vacatures en afwijzing van sollicitanten om hun

leeftijd zijn veel Nederlanders een doorn in het oog. Van de ruim 2500 klachten op de Lande-
lijke Melddag Leeftijdsdiscriminatie 1996 betrof 6301 arbeid.8

Ook de pensioengerechtigde leeftijd is onderwerp van debat. Niet in het minst omdat
pensioenieeftijden ook van grote financiële betekenis zijn. Vergrijzing en ontgroening zijn
kernthema's op de politieke agenda voor de 21e eeuw; een verhoging of verlaging van de

pensioengerechtigde leeftijd heeft immers grote gevolgen voor de financiering van oudedags-
voorzieningen. Een verhoging van de pensioenleeftijd slaat twee vliegen in één kiap: met de
toename van het premiebetalende deel van de bevolking stijgen de premie-inkomsten en met
het afnemend aandeel pensioenontvangers dalen de pensioenlasten.9

Doel en opzet van de studie
Dit onderzoek naar de afbakening van de categorie ouderen in de sociale zekerheid middels

ieeftijdsgrenzen wil een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk en maatschappelijk debat

rond ouderdom en leeftijdscriteria. Op maatschappelijk vlak ambieert het proefschrift een

bijdrage aan het debat rond leeftijdsdiscriminatie. Inzicht in heden en verleden van de pen-

sioengerechtigde leeftijd produceert, zoals we zullen zien, waardevolle ammunitie voor dit

debat. Aan de stand van wetenschap beoogt dit proefschrift op drieërlei wijze bij te dragen:

in de eerste plaats door signalering van tacunes in sociaal-wetenschappelijke ouderdomstheo-

rieën en de formulering van een nieuwe ouderdomstheorie, de sociale diversiteitstheorie van

'ouderdom'. In de tweede plaats door een relatief recente benadering in de sociaie weten-

schappen -het sociaal-constructivisme- toe te passen in empirisch onderzoek naar 'ouderdom'

en in de derde plaats door gebruik te maken van een recent ontwikkelde anaiyse-methode,

Quatitative Comparative Analysis.

Opzet

Het proefschrift bestaat uit drie delen: een theoretisch deel, een empirisch deel en een

afsluitend deel. Het afsluitend deel presenteert een ouderdomstheorie waarin de sociale

diversiteit van 'ouderdom' centraal staat, biedt een overzicht van de ontwikkelingen met

betrekking tot leeftijdscriteria in de Nederlandse en Duitse sociaie zekerheid na 1990 en

presenteert levensvatbare alternatieven voor vaste leeftijdsgrenzen. Het tweede, empirische

deel beantwoordt de onderzoeksvragen gesteld in het eerste deel. Dit eerste, theoretische deel
vangt aan met een hoofdstuk over sociaal-wetenschappelijke ouderdomstheorieën (hoofdstuk

2). Drie theorieën die het sociale karakter van de ouderdomsfase benadrukken komen aan bod:

de disengagement-theorie, de politieke economie van de ouderdom en de levensloopsociologie.

Zij delen één blinde vlek: de ouderdomsfase en ouderen worden voortdurend als één homogene
entiteit geanalyseerd. Wat ontbreekt is een visie op 'ouderdom' als een heterogene levensfase
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en categorie. Deze lacune is aanleiding om de pensioengerechtigde leeftijd met behulp van

een andere sociaal-wetenschappelijke benadering te bestuderen. Met behulp van de sociaal-

constructivistische benadering worden in hoofdstuk 3 de aanvankeiijke vragen van verwon-

dering over de pensioenleeftijd, zoals gesteld in dit inleidende hoofdstuk, vertaald in een

onderzoeksopzet met bijbehorende onderzoeksvragen. De sociale definities van ouderdom die

ten grondslag liggen aan leeftijdscriteria nemen hierin een belangrijke plaats in.

Wetenschappelijk en maatschappelijk forum

Als proeve van bekwaamheid is dit proefschrift in de eerste plaats gericht tot het weten-

schappelijk forum. De gepresenteerde beteidsalternatieven zijn echter integraal onderdeel

van deze studie, die mede is verricht in opdracht van de Wetenschapswinkel van de Katho-

lieke Universiteit Brabant met ais doel wetenschappelijke kennis beschikbaar te stellen over

en voorai ook aan kwetsbare groepen in de samenleving. Te betwisten valt of ouderen als

groep wel tot de kwetsbaren in de samenleving behoren. Een deei van de ouderen behoort

daar zeker toe, een groot deei ook niet. Dit toont eens te meer dat voor het isoleren van

ouderen als één homogene groep gewaakt moet worden. Tijdens het schrijven van dit proef-

schrift ben ik me daar meer en meer van bewust geworden. Dit proefschrift gaat daarom niet

over dè ouderen en is ook niet geschreven voor ouderen. Het is bedoeld voor iedereen die

verwonderd of geïrriteerd is over de vraag: Waarom behoren we met het bereiken van een

leeftijdsgrens, meestal de grens van 65, tot de categorie ouderen?
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ORIE SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN OP 'OUDERDOM

De hedendaagse sociale gerontologie stelt zich ten doel iicht te werpen op de vragen

waarom er een ouderdomsfase en een categorie ouderen bestaat en hoe de transitie tussen

volwassenheid en ouderdom verloopt. Uitgangspunt híerbij is dat ouderdom en ouder worden

niet uitsluitend een biologisch, maar vooral ook een sociaal fenomeen is. Deze erkenning van

het sociaie karakter van 'ouderdom' is meteen de grootste gemene deler binnen het sociaal-

gerontologisch onderzoek, dat voorts wordt gekenmerkt door een palet van onderzoekstradi-

ties en theorieën. Onderzoek varieert van historisch onderzoek naar de betekenis van leeftijd

en ouderdom in de medische wetenschap en de eerste pensioenregelingen, tot antropologisch

onderzoek naar hiërarchische leeftijdsstructuren bij volkeren in Oost-Afrika. Theorieën

variëren van macro-sociologische theorieën als de leeftijdsstratificatie-theorie tot ontwikke-

lingspsychologische theorieën.l

Een handboek voor sociale gerontologie beoordeelt de grote verschillen in beschrijving

en verklaring van 'ouderdom' ais een tekortkoming (Hooyman en Asuman Kiyak 1992:81).2

Onderzoekers zouden blijven steken in een beschrijving van verschillende aspecten van ouder-

dom en daardoor zou geen van de theorieën in staat zijn een aannemelijke verklaring te bieden

die andere theorieën uitsluit. Een dergelijk oordeel is te negatief. Theoretisch pluralisme hoeft

geen tekortkoming te zijn, maar duidt veeleer op een volwassen wordende sociale wetenschap

op een steeds uitgebreiderin kaart gebracht onderzoeksveld. Elke theorie heeft een eigen

bestaansgrond. Dat blijkt ook uit de ontstaansgeschiedenis van drie sociaal-wetenschappelijke

ouderdomstheorieën. De disengagement-theorie, de politieke economie van de ouderdom en

twee varianten van de levensloopsociologie bieden eigen, boeiende visies op het fenomeen

'ouderdom'. Elk besteden zij enige aandacht aan 'leeftijd' en leggen een relatie met het beleids-

terrein arbeid en sociale zekerheid. Zij bezetten een belangrijke plaats in het sociaal-weten-

schappeiijk debat over ouderen en corresponderen tezetfdertijd nauw met actuele maatschap-

pelijke perspectieven op ouderdom.

Ouder worden als onthechting: disengagement-theorie
De disengagement-theorie -onthechtingstheorie- is een aantrekkelijk eenvoudige en te-

vens controversiële theorie over ouder worden en ouderdom. Ontstaan in de jaren vijftig en

zestig in de Verenigde Staten, genoot deze theorie in die periode daar en elders populariteit,

maar raakte vrij snei in diskrediet. In de jaren negentig echter staat zij opnieuw in de belang-

stelling.3 Disengagement-theorie is een reactie op de activiteiten-theorie, de common-sense-

theorie die in de jaren vijftig ten grondslag iag aan denken en handelen rond ouder worden.

Volgens de activiteiten-theorie houdt succesvol ouder worden in dat men veel en tat van acti-
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viteiten ontplooit om zo lang mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Disengagement-

theorie beweert juist het tegenovergestelde; ouder worden is een onvermijdelijk proces van

onthechting, waarbij individu en samenleving elkaar steeds losser laten. Het is goed dat

ouderen minder activiteíten ontpiooien en minder roilen vervullen. Met het afnemen van

mentale en fysieke capaciteiten moeten ouderen zich hierop instellen. Een dergelijke aan-

passing zou goed zijn voor ouderen en samenleving; ouderen worden bevrijd van veeleisende

maatschappelijke rollen en de samenleving blijft vitaal door de opvolging van ouderen door

jongeren. Ouder worden is zo, door de bril van 'disengagement' bezien, een positief gebeuren

waarin individu en maatschappij nauw op elkaar betrokken zijn (Cumming~Henry 1961). Het

pensioensysteem vervult hierin een cruciale rol. Voor mannen verloopt het proces van ont-

hechting vooral via verlies van werk en ontvangst van pensioen. Voor vrouwen markeert niet

het verlies van werk, maar het verlies van echtgenoot de overgang naar de ouderdom, zo

tonen de uitkomsten van het empirisch onderzoek van Cumming en Henry.4

Het perspectief op ouder worden als onthechting verwijst sterk naar de handelingstheorie

van Parsons. Talcott Parsons schreef ook een lovend voorwoord tot 'Growing Old - The process

of disengagement', het boek met het fundament van de disengagement-theorie.5 Parsons zelf

is weinig expliciet over de verhouding tussen zijn handelingstheorie en disengagement-

theorie. Toch vertoont disengagement-theorie overduidelijk Parsoniaanse trekken. Zo staat

interactie tussen persoon en maatschappij, elk als handelende systemen, centraal en wordt

wederzijdse aanpassing binnen het sociaal systeem beschouwd als de normale, nastrevens-

waardige, situatie. Conflict is afwezig en in de ideale, evenwichtige, situatie is er sprake van

een 'win-win' situatie, waarbij samenleving en individu profiteren van het onthechtingsproces.

Opmerkelijk is overigens dat Parsons zeif zich eerder in veel minder positieve bewoordin-

gen heeft uitgeiaten over pensionering, waarbij hij een relatie legt met uitsluiting. In zijn

essay 'Age and sex in the sociai structure of the United 5tates', geschreven in 1942, noemt

hij het sociate isolement van ouderen een 'probleem' en suggereert hij een verband met hart-

ziekten, kanker en psychosomatische klachten (Parsons 1954~1949:103).

Leeftijd als universeel criterium

Disengagement-theorie besteedt weinig aandacht aan leeftijdscriteria. Het abrupte karak-

ter van pensionering wordt gesignaieerd, maar een verklaring hiervan is noch het doel van

'Growing Old', noch van enig andere studie die erop voortborduurt. Wel wordt gewezen op het

functionele karakter van 'age-grading': 'Bureaucracies, like families, have numerous ways of

maintaining the balance between age and youth, experience and energy. These are ali institu-

tionalized expressions of society's specifications for when the young may become fuily enga-

ged and the old disengaged.' (Cumming~Henry 1961:220). Leeftijdscriteria fungeren ais één

van de instrumenten ter verdeling van posities in de samenleving. Het abrupte, rigide karak-

ter van leeftijdscriteria is uitkomst van toepassing van 'universalistic criteria of performance'

(p.212-3), die in de moderne industriële samenleving de voorkeur genieten boven particulier-

selectieve criteria. Met deze uitspraken verwijzen Cumming en Henry sterk naar het Parso-

niaans dilemma tussen universalisme en particularisme (Parsons 1951:102). Leeftijd is een

universeel prestatiecriteríum dat particuiiere, biologisch en cultureel overerfbare prestatie-
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criteria als afkomst en gezondheid vervangt. Pensionering volgens vaste leeftijdsgrenzen mag

dan soms bepaald ongepast lijken, maar is minder erg dan het lijkt, zo observeren Cumming

en Henry, '... because these norms are subscribed to by these older men themselves, (and)

intergenerational tension is avoided.' (Cumming~Henry 1961:221).

Bekritiseerd en populair

De kritiek op het perspectief van wederzijdse onthechting is omvangrijk en betreft zo

ongeveer alle facetten van de disengagement-theorie. Zo is de generaliseerbaarheid van de

theorie bekritiseerd onder verwijzing naar culturen waar individuen juist aan gezag en status

winnen naarmate ze ouder worden. Aan de algemene toepassing van de theorie in de Westerse

cultuur is getwijfeld in verband met de vele uiteeniopende wijzen van terugtreding en de sterk

wisselende beleving ervan. De theorie wordt er bovendien van beschuldigd politieke, econo-

mische en culturele uitsluiting van ouderen te legitimeren (Achenbaum~Bengtson 1994).6

Vanuit het hier en nu bezien lijkt het disengagement-perspectief op ouder worden op het

eerste gezicht inderdaad een relict uit de jaren vijftig; een cocktail van aanpassingsbereid-

heid, consensus en dominantie van het mannelijk kostwinnerschap. Toch is disengagement

geen relict. Integendeei. Er is zelfs een opmerkelijke opleving van het disengagement-pers-

pectief. 'The disengagement mind-set is alive, well, and widespread', oordeelt Hendricks

(1994:753). De idee van een geleidelijk, gewild wederzijds afscheid bezit nog immer grote

aantrekkingskracht. Dat blijkt ook uit het hedendaags beleid gericht op oudere werknemers,

dat nauw aansluit op disengagement. Met geleidelijke pensionering, deeltijdarbeid en demotie

doen oudere werknemers een stap terug op weg naar volledige uittreding en maken zo, binnen

organisaties en op de arbeidsmarkt, plaats voor jongeren. Demotie sluit naadloos aan bij het

beeld van succesvoile wederzijdse onthechting.

Critici van het disengagement-perspectief interpreteren demotie niet ais een wederzijds

proces en betitelen het zeker niet als succesvol. Demotie is een vorm van achterstetling en

legitimeert uitsluiting. Deze critici hanteren een heel ander perspectief op 'ouderdom', het

politiek-economisch perspectief.

Ouderen als uitgeslotenen:
politieke economie van de ouderdom

Tegen het achtergrondtoneel van een verzorgingsstaat in crisis, eind jaren zeventig, wordt

als reactie op de disengagement-theorie de 'political economy of old age~ageing' geformu-

leerd.7 De politieke economie van de ouderdom zet zich af tegen de idee dat maatschappetijk

functieveriies van ouderen natuurlijk en onvermijdelijk is. Zeker het perspectief op ouder

worden als wederzijds en evenwichtig proces van onthechting ontmoet veel weerstand. In het

politiek-economisch perspectief wordt niet gesproken van evenwicht, maar van ongelijkheid en

niet van wederzijdse onthechting, maar van eenzijdige uitsiuiting. Niet het proces van ouder

worden staat centraal, maar de creatie van de beleidscategorie ouderen. Het kernprobleem is

daarbij niet hoe ouderen zich kunnen aanpassen aan de maatschappij, maar in welke maat-
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schappij en onder welke omstandigheden een inactieve status van een gehele bevolkings-

groep, op basis van een leeftijdscriterium, heeft kunnen ontstaan (Estes et al. 1982). Doel

van de politieke economie van de ouderdom daarbij is ouderen te plaatsen in de context van

economie, overheid, arbeidsmarktcondities en sociale ongelijkheden (Estes 1991:29). Vooral

sociale klasse is een belangrijke variabele in potitiek-economische anaiyses; het zijn immers

vaak de personen afkomstig uit lagere klassen die sneiler hun waarde op de arbeidsmarkt

verliezen. Zij hebben een hogere kans op werkloosheid, op een slecht pensioenresuitaat en

op vervroegde uittreding (Dowd 1980; Estes 1991; Lackzo~Phillipson 1991). Daarnaast is ook,

maar in veel mindere mate, aandacht besteed aan sekse en ras~etniciteit en verschiilen tussen

generaties (Townsend 1957; Arber~Ginn 1991; Minkler~Robertson 1991).

Instituties en actoren

De politieke economie van de ouderdom past binnen het bredere paradigma van de poli-

tieke economie. In de twintigste eeuw is de politieke economie uitgegroeid tot een zelfstandig

paradigma (Offe 1996). De kerncomponenten die Offe aan dit paradigma toekent -het denken

in structurele variabelen; belangenconflicten; rationele actoren; geïnstitutionaliseerde struc-

turen- zijn stuk voor stuk herkenbaar in de politieke economie van de ouderdom. Bij de crea-

tie van een categorie ouderen gaat het om de economische structuur, om belangenconflicten

tussen werkgevers en werknemers en om gedwongen pensionering als ge'institutionaliseerde

praktijk.

Vanaf eind jaren zeventig kleurt de 'theory of structured dependency' -gestructureerde

afhankelijkheidstheorie- sterk het politiek-economisch perspectief.8 Centraal staat de af-

hankelijke positíe waarin ouderen verkeren. Het geschetste beeld is dat van ouderen die de

mogeiijkheid is ontnomen zelfstandig te wonen en te handelen. Instituties ats bejaarden-

huizen controleren hun ieven en zij zijn aangewezen op karige ouderdomspensioenen. De

institutionalisering van verplichte en vroege uittreding uit arbeid is een belangrijke bron van

afhankelijkheid; 'Retirement is in a reai sense a euphemism for unemployment.', zo schrijft

Townsend, 'The phenomenon has been enforced and is being enforced in a number of indus-

trial countries at earlier ages and yet is, paradoxically, being represented as a social achieve-

ment in capitalist and state socialist societies alike.' (Townsend 1981:10).

In de jaren tachtig en negentig is op de afhankelijkheidstheorie voortgeborduurd. Gewezen

is op de rol van de arbeidsmarkt en het pensioenbeleid bij de constructie van een categorie

ouderen (Myles 1984b). De specifieke kwetsbaarheid en afhankelijkheid van ouderen wordt

daarbij geïnterpreteerd ais een typisch verschijnsel van de industriële maatschappij in tijden

van grote structurele werkloosheid. Op basis van empirisch onderzoek verricht in de Verenigde

Staten, Canada en Zweden, betoogt Myles dat de grote werkloosheid in de jaren dertig de

omstandigheden creëerde voor uittreding op grote schaal (Myies 1984a). Verplichte uittreding

bleek een handig instrument om het overschot op de arbeidsmarkt terug te dringen. Oudere

werknemers werden op een vaste leeftijd, zonder verwijzing naar hun fysieke of inentale

capaciteiten, ontslagen. Het overheidsbeleid speelde een cruciale, iegitimerende rol. Myles

merkt op dat het geen toeval is dat pas na de Tweede Wereldoorlog, toen de overheid in veel

landen een betrouwbare bodem heeft gelegd onder de ondernemingspensioenen, verplichte
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uittreding een geaccepteerd principe is geworden (Myles 1991). Kortom, overheidsbeleid en

economische omstandigheden construeren een categorie ouderen en definiëren ouderen als

een coherente groep waarop categoraai beleid van toepassing is. Zo is de ouderdomsfase ge-

homogeniseerd tot een vastomlijnde, economisch inactieve levensfase (Guillemard 1983). In

de politiek-economische visie van Myles zijn het vooral instituties -de economie, de overheid-

die de categorie ouderen vormgeven, andere auteurs hebben meer de nadruk geiegd op de

construerende invloed van werknemers, werkgevers, poiitieke partijen, ouderenorganisaties en

uitvoeringsorganisaties. Deze actoren tezamen betitelt Estes ais 'The Aging Enterprise'. Met

deze term wijst zij erop dat actoren met hun leeftijdsspecifieke beleid ouderen isoleren van de

rest van de maatschappij en stigmatiseren (Estes 1979:2).

Het leeftijdsspecifieke karakter van beleid in de politieke economie van de ouderdom is

wel belangrijk, maar in wezen zijn leeftijdscriteria secundair; leeftijdsgrenzen bewerkstelligen

een rigide indeling van de bevolking in ieeftijdsklassen (Townsend 1981), maar het gaat vooral

om de politieke en economische omgeving van leeftijdscriteria (Phillipson 1982). Wel is gepleit

voor het opheffen van leeftijdsgrenzen. Estes betoogt dat het opheffen van leeftijdsgrenzen

zou helpen armoede en vervreemding te voorkomen (Estes 1979). Walker (1980; 1981) spreekt

zich uit voor flexibeie pensionering, maar waarschuwt voor een verlaging van de pensioen-

leeftijd en daarmee een nog omvangrijker uitsluiting van ouderen. Olson merkt op dat leef-

tijdsgebaseerd beleid de ongelíjkheid van situaties vbbr pensionering versterkt (Olson 1982).

Deze opmerkingen over leeftijdscriteria zijn echter opmerkingen in de marge. Leeftijdsgrenzen

zijn slechts een radertje in het instituut gedwongen pensionering.

Economische siachtoffers

De politieke economie van de ouderdom is fors bekritiseerd om het passieve beeid dat

wordt geschetst van ouderen. Met name in de gestructureerde afhankeiijkheidstheorie zijn

ouderen vaak de iijdzame ontvangers van het beleid. Met deze theorie kan het succes van

pensionering en uittreding onder werknemers dan ook moeilijk begrepen worden. Waarom

zouden werknemers immers meewerken aan hun eigen toekomstige marginaliteit? De reiatie

die wordt gelegd tussen ouderdom, uittreding en afhankelijkheid wekt de suggestie dat, indien

ouderen wel betaald werk zouden verrichten, zij onafhankelijk zouden zijn. Echter, de ouderen

die in armoedige omstandigheden verkeren, behoren ook voor hun uittreding al vaak tot de

werknemers in de slechter betaalde sectoren met hoge werkioosheidsrisico's (Lackzo~Phillipson

1991). Uittreding zou voor deze ouderen juist ook meer zekerheid en controle over het leven

kunnen inhouden. Angst voor ontslag is verieden tijd en men is zelf verantwoordelijk voor

dagindeling en dagbesteding (Kohli 1985).

Naast de passieve roi die ouderen wordt toebedeeld, is de prominente rol die wordt toe-

geschreven aan de economische structuur en de arbeidsmarkt een zwak punt van de theorie.

Een overschot op de arbeidsmarkt hoeft immers niet automatisch te betekenen dat juist ouderen

van de arbeidsmarkt worden geïsoleerd. Waarom de aandacht gevestigd op ouderen en niet op

jongeren, vrouwen, gehandicapten, arbeidsongeschíkten? En spelen andere dan economische

factoren en beleidsfactoren echt maar zo'n ondergeschikte rol bij het ontstaan van de categorie

ouderen?
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De eenzijdig economische focus op ouderen als slachtoffers staat niet op zichzelf en kent

een maatschappelijke pendant. In het huidig debat over oudere werknemers en ouderdomspen-

sioenen krijgt economische rationaliteit sterk de nadruk en is de verbintenis tussen 'oud' en

'achtergesteld' snel gelegd. Weliswaar wordt de problematiek gevat in woorden die een slap

aftreksel zijn van de soms radicale uitspraken van de politiek-economen9, maar toch. Het

beeld van de afhanketijke en uitgestoten oudere is nog imnrer van grote invloed in politieke

discussies. In de Verenigde Staten is overdrijving van dit beeld vaak een handig middel gebie-

ken om politieke besiissingen ten gunste van alie ouderen te beïnvloeden (Moody 1988). Ook

in Nederland wordt het beeld van de arme oudere gekoesterd en als effectief wapen ingezet bij

dreigende bezuinigingen in met name zorgsector en AOW-uitkeringen.

In de visie van met name de eerste politiek-economen is arbeid een middel om aan uitslui-

ting te ontkomen. Het hedendaagse beleid sluit nauw aan op deze visie; integratie van oudere

werknemers door leeftijdsbewust personeeisbeleid staat in de belangstelling. De afnemende

arbeidsparticipatie van ouderen gedurende de iaatste decennia en het ontstaan van ailerlei

vervroegde uittredingsvoorzieningen worden geiieerd aan de grote werkloosheid. Het zijn teke-

nen aan de wand dat aan de economische factor een grote invloedssfeer wordt toegekend en

dat de politieke economie van de ouderdom een bruikbaar perspectief presenteert. De econo-

mische factor kan echter ook anders worden geïnterpreteerd. Dat beweren althans levensloop-

socioiogen.

Ouderdomsfase als standaardfase: levensloopsociologie
Levensloopsociologen bieden een minder uitgesproken typering van de ouderdom en hun

visies corresponderen minder dan de twee hiervoor besproken theorieën met een duidelijk

ideologische steliingname. Dit komt mede doordat onder de noemer 'ievensloopsociologie' een

gevarieerd academisch debat wordt gevoerd dat verwijst naar uiteenlopende onderzoekstradi-

ties. Uit het gevarieerde aanbod van de levensloopsociologie zijn twee perspectieven met elk

één centrale auteur geselecteerd. In het werk van de Zwitsers-Duitse socioloog Kohli en de

Nederlandse socioloog en filosoof Baars staan ieeftijd, de ouderdomsfase en arbeid centraal.

Ondanks een groot verschil in sociaal-wetenschappelijke interpretatie-kaders en in waardering

van leeftijd als structurerend principe, rechtvaardigen overeenkomsten in thematiek een geza-

menlijke inleiding.l~

Chronologisering

Chronologisering en standaardisering van de levensloop staat centraal in het werk van zo-

wel Baars als Kohli. Kohli wijst op het feit dat leeftijd een centraal principe is geworden en

gebruikt hiertoe de termen 'Chronologisierung' en 'Verzeitlichung' (Kohli 1985). De 'natuur-

lijke' tijd zoals vervat in seizoenswisselingen, met gebeurtenissen als droogte en koude is

vervangen door een sociaal tijdsbegrip. Mensen richten zich niet langer naar gebeurtenissen

als droogte, maar plannen een sequentieel levensprogram. Daarbij zijn transities in de levens-

loop in de loop der tijd steeds strikter gescheiden door leeftijdsgrenzen en is een ordelijke,
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gestandaardiseerde opeenvolging van fasen ontstaan. Het resuitaat is de standaard-levensloop.
Deze standaard-levensloop is georganiseerd rond levensgebeurtenissen en beslaat in de Wes-
terse maatschappij drie fasen -jeugd, volwassenheid en ouderdom-, begeleid door de institu-
tionele trias onderwijs, arbeid~gezin en pensioen. Arbeid en gezin vormen zo het prisma van
deze driedeling; productie en reproductie vinden plaats in de middeiste fase van het leven. De
eerste fase is te beschouwen ais een voorbereidende, de derde fase als een afbouwende levens-
fase. De standaard-levensloop heeft daarmee veel weg van de bekende, op- en neergaande,

levenstrappen. Baars wijst op de instrumentele benadering van tijd die hieraan ten grondslag

ligt en die in de loop van het moderniseringsproces is gaan domineren. Het tijdsverioop wordt,

naar analogie van de geometrische omgang met de ruimte, gemeten. Chronologisering hangt

samen met een andere benadering van de tijd, een benadering waarin tijd een structurerende

en reguterende rol speelt in de levensloop (Baars 1991b; 1997).

Over hoe deze chronologisch geordende standaard-ouderdomsfase tot stand is gekomen
verschillen beide levensloopsociologen niet substantieel van mening. Economische, bureau-
cratische en demografische ontwikkelingen spelen een hoofdrol en worden gekanaliseerd in

normstellende contexten. Daarmee staat de culturele factor centraal.

De culturele factor
In contrast met de politiek-economen worden economische factoren door tevensloopsocio-

logen vooral ge'interpreteerd in culturele termen. De economie is vooral een 'morele economie'
(Kohli 1987). Kohli verktaart leeftijdsselectie onder verwijzing naar het verdringen van norma-
tief geladen definities uit de economische sfeer. Leeftijd is een rationeel, objectief criterium
en iost opvolgingsproblemen op afstandelijke wijze op. Met het verdwijnen van eigenaar-
ondernemers die hun oudgedienden een baantje als portíer bezorgden en met de komst van
nieuwe managers en aandeelhouders, is de moraliteit ten aanzien van oudere werknemers op
ondernemingsniveau verdwenen en verschoven richting staat. Baars legt meer de nadruk op
een ais norm aanvaard prestatieprincipe dat competitie en rivaliteit dicteert (Baars 1988).
Het op prestatie gerichte individu is, ideaaltypisch, onmondig en afhankelijk ten opzichte van
de normsteliende context waar het prestatieprincipe zich manifesteert in een visie op ouder
worden ais toenemend Iichamelijk en geestelijk verval. Uitsluiting van ouderen van econo-
misch productieve activiteiten is hiervan een gevolg.

De bureaucratische afbakening van de ouderdomsfase middels leeftijdscriteria in wet- en
regetgeving wordt door beide levensloopsociologen eveneens gedefinieerd in culturele termen.
De andere omgang met tijd en het plannen van het individueel ievensprogram vanuit een be-
hoefte aan zekerheid stimuleren een ordentetijk afgescheiden ouderdomsfase. Demografische
ontwikkelingen hebben bovendien een andere omgang met tijd mogelijk gemaakt. Niet alieen
is de gemiddelde levensverwachting toegenomen, ook is de variantie in levensduur afgenomen
waardoor de dood meer en meer uit het volwassen en middeibare leven is verdwenen. Imhof
kenschetst deze ontwikkeling ais een overgang van een 'onzekere' naar een 'zekere' levensduur
(Imhof 1986). Levensloopsociologen hebben dit op hun beurt geïnterpreteerd als stimuians
voor een belangrijke culturele verandering; de levensloop wordt niet langer voorgeschreven door
traditie, maar individuen zien hun leven als een zelfstandige, toekomstgerichte ontwikkeling
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(Kohli 1989:288; Baars 1991a:106-7).

De ontwikkelingen zijn niet per saldo positief of negatief. De standaard-levensioop brengt

niet louter zekerheden en vrijheden, maar ook beperkingen met zich mee. Daarover zijn de

beide levensioopsociologen het wel eens. Toch ligt hier een belangrijk verschil, dat samen-

hangt met de uiteeniopende sociaal-wetenschappelijke interpretatie-kaders. Baars legt meer

de nadruk op de negatieve aspecten van de ouderdomsfase, spreekt van onderdrukking en

baseert zich op de kritische theorie. Zijn centrale vraag is gericht op de onrechtvaardige,

structurele inperkingen van de mogelijkheidsvoorwaarden van zinvol ouder worden. Hij inter-

preteert de ouderdomsfase in termen van de Habermasiaanse spanning tussen systeem en

leefwereld (Baars 1988). Kohli daarentegen heeft meer oog voor de positieve, integratieve

aspecten van de ouderdomsfase. Hoewel niet altijd duidelijk is wat zijn sociaal-theoretische

inspiratiebronnen zijn, lijkt hij vooral georiënteerd op structureel-functionalistische theorieën

en concentreert hij zich op de sociale problemen waarvoor het moderne levensloopregime een

oplossing biedt. De standaard-levensloop geeft richting aan individuen, zorgt voor opvoiging

van oudere door jongere generaties en maakt de levensloop organiseerbaar (Kohli 1985). De

levensloop is meer dan de gang van het leven, het is een instituut waarbinnen plaats is voor

het handelen van individuen en tevens een instituut dat individuen systematisch integreert in

de maatschappij. Of, zoals Kohli het zelf formuleert: 'Lebenslauf kann (áhnlich wie Geschlecht)

als eine soziale Institution konzeptualisiert werden -nicht im Sinne einer sozialen Gruppierung,

d.h. eines Aggregats von Individuen, sondern im Sinn eines Regelsystems, das einen zentralen

Bereich oder eine zentrale Dimension des Lebens ordnet.' (Kohli 1985:1).

Empirische fundering

Levensloopsociologen bieden, meer dan de disengagement-theoretici en de poiitiek-

economen, inzicht in bureaucratische, demografische, en vooral cuiturele determinanten van

de ouderdomsfase. Een zwak punt is de empirische onderbouwing. Het werk van Baars kent

geen empirische pendant. Op Kohli's eerste theoretische werk is meer empirisch onderzoek

gevolgd, ondermeer onderzoek naar biografische zingeving en naar vervroegde uittreding (o.a.

Burkart~Kohii 1992; Kohli et al. 1993; Kohli et al. 1991). Toch wordt ook Kohli's schets van

het levensloopregime aangevallen om het vermeende gebrek aan empirische onderbouwing en

de teleologische argumentatielijn. Wohlrab-Sahr (1992) bekritiseert Kohli's uitspraak dat

chronologisering een algemeen en lineair proces is en dat een 'Normatbiographie' met een

levensioop in drie fasen zou domineren. Op basis van empirisch onderzoek naar de ievensloop

van Duitse arbeidsters constateert zij grote verschillen in omgang met de levensloop. De

arbeidsters beleven hun ievensloop vol tegenspraken en onzekerheden en volgen zeker niet

alien het normatieve verwachtingspatroon van de standaard-levensloop.

Op de idee van de standaard-levensloop en de chronologiserings-these is ook kritiek van

toepassing die eerder is geventileerd door ondermeer Neugarten (1982). Zij bekritiseert de

vermeende rigiditeit en homogeniteit van de levensioop en benadrukt dat we afstevenen op

een 'Age Irrelevant Society'. Bijval krijgt zij van Guillemard die betoogt dat recente ontwikke-

lingen op het terrein van arbeid en pensionering juist tonen dat de levensloop de-standaardi-

seert (Guillemard 1989; Mayer 1997).11 De groeiende onzekerheid en verscheidenheid aan
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mogelijkheden om de arbeidsloopbaan te beëindigen en toe te treden tot de ouderdomsfase

zou juist gezien moeten worden in het licht van een meer gefragmenteerde, flexibele tevens-

loop. Interessant in dit verband is de internationaal vergelijkende studie Time for Retirement

(Kohli et al. 1991). Hierin wordt merkwaardigerwijs de trend van vervroegde uittreding op

basis van dezelfde data op uiteenlopende wijzen uitgelegd. Dezelfde trend wordt betiteld als

een bewijs van afnemende cfEronologisering van de levensloop (door o.a. Guillemard) en als

een bewijs van een voortschrijdende chronologisering van de levensloop (door o.a. Kohli).12

Deze opvallende tweespalt kan volgens Henretta (1992) begrepen worden door onderscheid te

maken tussen het moment van uittreden en het fenomeen uittreding. Weliswaar wijzen de cijfers

erop dat het moment van uittreden meer variabel wordt, maar het fenomeen uittreding btijft

van toepassing. De categorie ouderen wordt met andere woorden flexibeler afgebakend, maar

de indeling en volgorde in levensfasen verandert niet. De spraakverwarring toont echter aan

dat de chronologiseringsthese zorgvuldige operationalisatie en empirisch onderzoek behoeft.

Iets waar Baars en in mindere mate Kohli zich niet uitgebreid mee hebben beziggehouden.

De afstand tot de empirie verklaart mogelijk ook het achterwege blijven van felle weten-

schappeiijke of maatschappelijke discussies. De levensloopsociologie blijft meer dan de beide

andere theorieën een studeerkamer-exercitie, hoewel linken met de praktijk wel degelijk te

leggen zijn. Zo past de aandacht die uitgaat naar individualisering en de idee van rationele

planning van een individueellevensprogram uitstekend in het actuele debat over pensioen-

voorzieningen. De laatste jaren verschuift immers de aandacht van uniforme, collectieve

regelingen richting individueie pensioenplanning. De levensloopsociologie heeft met haar

concept 'standaard-levensloop' oog voor de verbinding tussen zekerheid en individualiteit en

wijst op bureaucratische en demografische ontwikkeiingen als cutturele randvoorwaarden voor

individuele pensioenplanning.

Multipele perspectieven op 'ouderdom'
Is 'ouderdom' nu een kwestie van onthechting, van uitsluiting of van standaardisering?

Gaat het om ouder worden, om de beleidscategorie ouderen, of de ouderdomsfase? Welke rol

speett leeftijd? En is 'ouderdom' een positief of een negatief fenomeen? Zo algemeen gesteld

zijn deze vragen niet eenduidig en zeker niet afdoend te beantwoorden. Welke 'ouderdom'

wordt waargenomen is afhankelijk van het gekozen perspectief. Het presenteren van 'ouder-

dom' tussen aanhalingstekens is een bewuste keuze; het onderwerp van onderzoek is immers

niet vastomlijnd. Vanuit het disengagement-perspectief wordt de aandacht gevestigd op ouder

worden als een positief, wederzijds onthechtingsproces. Leeftijd is een instrument ter verdeling

van posities, en vaste leeftijdsgrenzen zijn uiting van toepassing van algemene prestatie-

criteria. Leeftijd is in essentie een positief, conflictvermijdend, instrument. Politiek-economisch

bezien zijn ouderen een door beleid en economie buitengesloten categorie. Leeftijdscriteria

bakenen deze categorie af, zijn van secundair belang, maar in principe verwerpelijk. Levens-

loopsociologen zien een chronologisch geordende levensfase, ontstaan als gevolg van een

veelzijdig moderniseringsproces, voi nieuwe mogelijkheden en beperkingen. Vaste leeftijds-
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grenzen bieden enerzijds zekerheid en houvast, maar perken anderzijds vrijheden in. Gezamen-

lijk bieden de theorieën een brede kijk op 'ouderdom'. Zij vullen elkaar aan en bestrijden

elkaar, openen de ogen voor bepaalde betekenissen van 'ouderdom' en overschaduwen andere

betekenissen. Schema 1 toont een dwarsdoorsnede van de perspectieven.

Uiteenlopende betekenissen
Elk perspectief bleek onderhevig aan, soms, forse kritiek. De tegenstellingen tussen de

perspectieven zijn dan ook niet mis. Zo zijn wat betreft waardering van 'ouderdom' de stand-

punten van disengagement-theorie en politieke economie onverenigbaar. Wie 'ouderdom' ziet

als een eufemisme voor werkloosheid en als een pathologisch verschijnsel dat resulteert in uit-

sluiting en discriminatie, zal pensionering niet willen beschouwen als een positieve ervaring

voor mens en maatschappij. De nadruk die de theorieën leggen op zeer uiteenlopende causale

processen leidt dan ook onvermijdelijk tot uiteeniopende definities van situaties. Zo kan ogen-

schijnlijk één en hetzelfde fenomeen, vergrijzing bijvoorbeeld, uiteenlopende betekenissen

krijgen. Geen van de besproken auteurs laat zich in doemdenkende termen uit over vergrijzing,

maar vergrijzing wordt wel als probleem ervaren, hoewel niet als eenduidig probleem. Een

disengagement-perspectief legt de nadruk op de te verwachten problemen van opvolging van

ouderen bij een gebrek aan jongeren. Vergrijzing is dan vooral een afstemmingsprobleem met

grote cuiturele gevolgen voor de vitaliteit van de samenieving. Zo bezien kent het huidige

debat over vergrijzing een sterke 'disengagement'-component door de nadruk op de negatieve

gevolgen van een toenemend aandeei ouderen. Vanuit een politiek-economisch perspectief is

vergrijzing een economisch en politiek probleem, een probleem van inactiviteit en armoede.

Arbeidsmarktbeleid en armoede-bestrijding zijn passende beleidsmaatregelen. Ook dit perspec-

tief is goed herkenbaar in het hedendaagse debat. Andere aspecten van vergrijzing kunnen

belicht worden vanuit de optiek van levensioopsociologen. Vergrijzing is dan vooral ook een

demografisch gegeven dat leidt tot een cultureel probleem wat een mentaliteitsverandering

behoeft. In de moreie economie zou het als algemene norm aanvaarde prestatieprincipe

moeten worden genuanceerd en zou negatieve beeldvorming van ouderen aandacht behoeven

in overheids- en ondernemingsbeleid.

Het vergrijzingsvoorbeeld toont de tegenstellingen, maar ook het aanvullend potentieet.

De perspectieven belichten samen culturele, economische, politieke, bureaucratische en demo-

grafische aspecten. Zij belichten positieve en negatieve waarderingen van ouderdom, beiichten

ouder worden, de categorie ouderen èn de ouderdomsfase, en verrichten onderzoek op micro-

(oudere individuen), meso- (organisaties) èn macro-niveau (arbeidsmarkt; economisch en

cultureel systeem).

Lacunes

De ruime reikwijdte van de theorieën laat onverlet dat twee aspecten onderbelicht blijven.

In de eerste piaats is leeftijd in de theorieën van secundair belang. Dit is enerzijds begrijpe-

lijk; ieeftijd bakent 'ouderdom' af en het gaat de auteurs binnen de besproken theorieën niet

om de vraag hoe deze afbakening tot stand komt, maar hoofdzakelijk om de vragen hoe 'ouder-

dom' (het proces van ouder worden; de categorie ouderen; de ouderdomsfase) tot stand komt.
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Anderzijds wordt daarmee het belang van leeftijd onderschat. Inmiddels is 'oud' welhaast

synoniem voor het bereiken van een zekere leeftijd. Vaak is dat de pensioengerechtigde

leeftijd, die daarmee fungeert ais toegangspoort tot de ouderdomsfase. Onderzoek naar het

bestaansrecht van deze toegangspoort is niet alleen op zichzelf al informatief en waardevol,

maar biedt ook inzicht in de constructie 'ouderdom'. Dat blijkt ai uit historische studies die

zijn verricht naar de wettelijke pensioenleeftijd en die het beiang van de pensioenleeftijd ats

grens tussen volwassenheid en ouderdom onderstrepen.13 Roebuck (1979) onderzocht de

negentiende- en twintigste-eeuwse historie van de begrenzing van de ouderdomsfase in de

Britse armenzorg en het wettelijk pensioen. Zij inventariseert argumenten gebruikt door de

staat in de keuze voor leeftijdsgrenzen en concludeert dat de officiële pensioenleeftijd nau-

welijks een valide maat is voor de start van de ouderdomsfase. Bijsterveld geeft in kort bestek

chronologisch het verleden van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in Nederland weer

(Bijsterveld 1991) en doet versiag van het debat dat plaatsvindt tussen 1955 en 1980 over de

wettelijke pensioenleeftijd voor oudere ongehuwde vrouwen (Bijsterveid 1996; Bijsterveld~

Horstman en Mesman 1992 en 1995). Daarover later meer. Buiten deze studies om zijn gede-

tailleerde verwijzingen naar de totstandkoming van de pensioengerechtigde leeftijd achter-

wege gebieven. Dit ondanks het feit dat de pensioenleeftijd veelvuidig wordt aangemerkt als

'chronologische mijlpaal' (Guillemard~Van Gunsteren 1991).

In de tweede plaats wordt een visie op 'ouderdom' als heterogeen verschijnsel node gemist.

De variëteit van de categorie ouderen, de ouderdomsfase en het proces van ouder worden

blijft grotendeels onzichtbaar. Bij nader inzien refereren de drie besproken theoretische en

maatschappelijke perspectieven vaak aan de situatie van oudere mannen met vaste banen in

traditionele beroepen. Gaat het om vrouwen, om werknemers met flexibele arbeidscontracten,

zelfstandigen, of om mensen werkzaam in creatieve beroepen, dan zijn concepten als disenga-

gement, uitsluiting, standaardlevensioop en chronoiogisering al een stuk minder toepasselijk.

Dan pas blijkt hoe het breedbeeld dat de drie perspectieven tezamen bieden, het blikveld ook

ernstig vernauwt.

De mythe van de homogeniteit

Theorieën over 'ouderdom' worden ai geruime tijd bekritiseerd om hun gebrek aan aan-

dacht voor de heterogeniteit van 'ouderdom'. De spanning tussen homogeniteit en hetero-

geniteit is een erkend probleem, ook in de sociale gerontologie. Zo schrijft George Maddox,

terugblikkend op zijn lange loopbaan als gerontologisch onderzoeker: 'What impressed me

most in this first encounter with older aduits, however, was the inappropriateness of broad

references to "the elderly", as though some dominant internal mechanism associated with age

homogenized them into an undifferentiated lump of humanity.' (Maddox 1987:558). Maddox

was één van de weinigen die dit gevoel van verwondering vasthield gedurende zijn loopbaan.

Veel sociaal-wetenschappers generaiiseerden de ouderdom en vaker nog werd de kennis die zij

produceerden gebruikt om ouderdom te generaliseren. Homogenisering is dus niet per definitie

een gevolg van een tekort aan kennis over verschillen tussen ouderen. Integendeel, verschilten

zijn goed gedocumenteerd, waarbij vooral historici en antropologen, maar ook psychologen en

sociologen, aandacht hebben besteed aan verscheidenheid.l4
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Verschillen tussen ouderen

Veel kennis is voorhanden over verschillen tussen ouderen naar sekse, klasse, etnische

groepering en generatie, zeker op het terrein van arbeid en sociale zekerheid15; het mythisch

karakter van 'de ouderdom', of 'de categorie ouderen' is feitelijk dan ook al lang ontmaskerd.l6

Een greep uit de verschillen, allereerst naar sekse: vrouwen verrichten in vergelijking met

mannen vaker geen betaatde arbeid of arbeid in deeltijd; zij onderbreken vaker hun loopbaan;

treden vaker al op jonge leeftijd definitief uit en bouwen minder pensioenrechten op. Zíj

ervaren zichzelf bovendien niet als 'retired'; zij zijn immers weliswaar zonder baan, maar beslist

niet zonder werk (Arber~Ginn 1991). De terminoiogie rond ouderen, arbeid en sociale zeker-

heid blijkt bovendien sterk seksegebonden. Zo is de situatie van vrouwen nauwelijks te be-

schrijven zonder uittreding en pensionering afzonderlijk te definiëren. In de sociale geronto-

logie is weinig aandacht voor deze kwestie. Onder de noemer sociale klosse zijn veel verschil-

len tussen inkomens- en beroepsgroepen te rangschikken. Van de besproken theorieën spen-

deert de politieke economie van de ouderdom nog het meeste aandacht aan heterogeniteit

door haar interesse voor sociaie ongetijkheid (o.a. Lackzo~Phillipson 1991). Leden van lagere

sociale klassen treden vroeger uit dan leden afkomstig uit hogere sociale klassen. In Neder-

land biijken handarbeiders vaker uit te treden via vrijwillig vervroegde uittredingsregelingen

en hoofdarbeiders vaker af te vloeien via arbeidsongeschiktheidswetgeving (Vroom~Blomsma

1991). Lager geschoolden krijgen vaker te maken met tussentijdse uittreding als gevoig van

werktoosheid en arbeidsongeschiktheid. Hun pensioenvoorzieningen zijn minder veelzijdig en

minder hoog. Met de toegenomen flexibilisering op de arbeidsmarkt ontstaan op dit terrein

nieuwe ongelijkheden. De waardering van pensionering verschilt eveneens: door de midden-

klasse wordt vaker gerefereerd aan succesvolle pensionering, zowel in financieel als in psychisch

opzicht, dan door de arbeidersklasse. Naast verschillen tussen sociale klassen zijn er de ver-

schillen tussen sectoren en typen arbeidscontrncten (vgl. Walker et al. 1991; zie ook Olson

1982). Grote bedrijven en de overheid hebben vanouds het beste gezorgd voor hun oudere

werknemers en ambtenaren. Klein zelfstandigen en mensen werkzaam in vrije beroepen komen

minder in aanraking met collectieve ouderdomsvoorzieningen en vaste pensioenleeftijden.

Etniciteit heeft met name in de Amerikaanse discussie een rol gespeeld. Afgezien van de grote

culturele verschillen in beleving en status van 'ouderdom' zijn hier ook veet van de boven-

genoemde kiasse-verschillen van toepassing. De slechtere arbeidsmarktpositie van Afro- en

Latino-Ameríkanen leidt tot ongelijke timing en beleving van de ouderdomsfase (Minkier~

Robertson 1991). Ten slotte kunnen ook leeftijdscohorten onderling verschillen in hun timing

en beleving van pensionering (vgl. Townsend 1957; Van Rijsselt 1991).

Kortom, bewijzen van verschitlen tussen ouderen zijn er legio. Maar ondanks de hoeveel-

heid en de kracht van het bewijsmateriaal waarvan stechts een klein deel is genoemd, is een

nadrukkelijk perspectief op ouderdom als heterogeen fenomeen achterwege gebleven. De vraag

is waarom in onderzoek uiteindeiijk de aandacht toch vaak uitgaat naar 'hèt ouder worden',

naar 'dè beleidscategorie ouderen' en naar 'dè ouderdomsfase'? En natuurlijk luidt de vraag of

dit ook geldt voor de pensioengerechtigde leeftijd: Is het beeld van chronologisering en stan-

daardisering niet te ver doorgeschoten? Is er meer variatie in pensioenleeftijden dan weergaves

van de historie van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd tonen?
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EEN SOCIAAL-CONSTRUCTIVISTISCHE BENADERING VAN 'OUDERDOM'

Een nieuwe fase in de sociale gerontologie lijkt aangebroken (vgl. Lynott~Lynott 1996).1

In de eerste dagen van sociaal-gerontologische theorievorming werd ouder worden nog

beschouwd als een natuurlijk verschijnsei waarbij verlies van gezondheid en maatschappelijke

status leidde tot individuele problemen. In een tweede fase domineerden maatschappelijke

problemen en het sociaal systeem (vgi. Marshali 1986). Disengagement-theorie, de politieke

economie van de ouderdom en de levensloopsocioiogie passen binnen deze tweede fase. De

nieuwe, derde fase waartoe ook het sociaal-constructivisme behoort, zet zich af tegen het

natuurlijk determinisme van de eerste fase en het sociaal-determinisme van de tweede fase.

Juist het vermeend objectieve en uniforme karakter van `ouderdom' is onderwerp van weten-

schappelijk onderzoek en drie uitgangspunten worden in onderzoek gehanteerd: (1) 'ouderdom'

en kennis over 'ouderdom' is contextgebonden; (2) 'ouderdom' krijgt vorm in en door uiteen-

lopende sociale definities en (3) een voorname taak van de sociale gerontologie ligt in het in

kaart brengen van deze diversiteit aan ouderdomsdefinities. Toepassing van deze uitgangs-

punten sluit nauw aan bij ontwikkelingen elders in de sociaie wetenschappen.

Sociale gerontologie en sociaal-constructivisme
De opkomst van een sociaai-constructivistische benadering in het ouderen-onderzoek is

nauw verwant met ontwikkelingen in andere (sub-)discipiines van de sociale wetenschappen.

Sinds de jaren zeventig doet het sociaal-constructivisme opgangZ, zo blijkt uit overzichten

van ontwikkelingen in de psychologie (Gergen 1985), de sociologie (Schneider 1985; Sarbin~

Kitsuse 1994) en inmiddels ook de rechtswetenschap (Mertz 1994). Ondanks een grote ver-

scheidenheid in opvattingen over wat een sociaal-constructivistische benadering van de sociale

werkeiijkheid nu precies behelst, zijn de overeenkomsten groot. Gergen ordent de overeen-

komsten naar drie, analytisch te scheiden, niveaus: een kennistheoretisch niveau, een sociaal-

wetenschappelijk niveau en een maatschappelijk niveau (Gergen, 1994).3 Op elk van deze drie

niveaus is de invloed van de sociaal-constructivistische denkwijze op het onderzoeksterrein

'ouderdom' aanwijsbaar.

Drie niveaus

Op kennistheoretisch niveau is het sociaai-constructivisme geïnspireerd op het construc-

tivisme in de wetenschapsfilosofie en op het sociaal-constructionisme in de kennissociologie;

beide stromingen benadrukken het sociale en geconstrueerde karakter van kennis door het

open karakter van (wetenschappelijke) kennisvergaring te accentueren. Kennis wordt beschouwd

als product van sociaal handelen en kennisvergaring als een sociale praktijk, waarin mensen,
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in nauwe wisselwerking met de maatschappeiijke context en altijd in coilectief verband, de

werkelijkheid ordenen (Kuhn 1969; Berger~Luckmann 1966). Daarmee 'is' de sociale werke-

tijkheid niet iouter, maar wordt zij geconstrueerd vanuit gemeenschappelijke waarden, een

gemeenschapsstructuur en met behulp van een eigen terminologie en standaardvoorbeelden.

'Paradigma' is de term die Kuhn introduceerde om de 'locaties' aan te duiden van waaruit de

wereld wordt waargenomen. Analoog aan paradigma's, spreken Berger en Luckmann (1966)

van 'agglomeraties van werkelijkheid en kennis' en gebruikt Schuyt (1986) de term 'betekenis-

systemen' als 'het geheel van impliciete en expliciete regels en normen, dat bepaalde verschijn-

selen in onderling verband brengt, dat samenhangen aanbrengt waardoor de afzonderlijke

verschijnselen een bepaald 'zin', betekenis krijgen.' (Schuyt 1986:50).

In het ouderen-onderzoek is, hoewel nog spaarzaam, de aandacht voor de contextgebon-

denheid van wetenschappelijke kennis over ouderdom groeiende. Dat uit zich zowel in meta-

theoretische publicaties over de stand van kennis over ouderdom en de waardegeladenheid

van theorieën (Gubrium~Lynnott 1983; Gubrium~Wallace 1990; Bytheway 1995; Jamieson et

al. 1997) als in empirisch onderzoek naar de wijze waarop wetenschappers 'ouderdom' mede-

construeren (o.a. Haber 1983; Bijsterveld 1996).

Erkenning van de contextgebondenheid van kennis heeft gevoigen voor het niveau dat in

dit hoofdstuk centraai staat: het niveau van sociale theorievorming en empirisch onderzoek.

Erkenning van de nauwe relatie tussen waarneming en het waargenomene, en erkenning van

het bestaan van paradigma's of betekenissystemen van waaruit men waarneemt, maakt dat

het in kaart brengen van een uniforme werkelijkheid niet tanger ultiem doel is van sociaal-

wetenschappelijk onderzoek. De aandacht gaat juist uit naar ontstaan en inhoud van uiteen-

iopende betekenissystemen en de construerende rol van mensen daarin. Dit betekent dat wat

betreft sociale theorievorming de voorkeur doorgaans uitgaat naar voluntaristische stromingen

als symbolisch interactionisme en sociaie fenomenologie. In empirisch onderzoek vertaalt de

belangstelling voor uiteenlopende betekenissystemen zich in reconstructie van diverse sociaie

definities van situaties.

Op het derde niveau waarop het sociaal-constructivisme opereert -het niveau van maat-

schappetijk handelen- is openstelling voor diverse definities van de werkelijkheid kenmer-

kend. Pluralisme gaat doorgaans gepaard met een sterk emancipatoire inzet die stem geeft

aan de taal en belangen van de actoren wier betekenissysteem wordt genegeerd. De aandacht

gaat uit naar verschillende en met name verwaarloosde definities van ouderdom. Men staat

meer open voor de lang genegeerde stem van ouderen zelf en van subgroepen ouderen als

oudere vrouwen en de oudste ouderen (vgl. Ter Steege 1993; Penninx 1995; Nederland 1998).

Het tweede niveau: ouderen-onderzoek
Op het eerste ooy lijkt de sociale gerontologie achter te lopen bíj de ontwikketíngen

eiders in de sociale wetenschappen wat betreft introductie van sociaal-constructivistische

inzichten. Bij nader inzien valt dat mee. Sinds de jaren zeventig vinden sociaal-constructivis-

tische inzichten onder diverse benamingen hun weg. Zo pleit Gubrium (1973) met zijn 'socio-

environmental approach' voor een sterk contextgerichte benadering van ouder worden en

propageert Marshall (1986) bestudering van betekenissen van ouderdom en ouder worden.
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Inmiddels wordt 'Social Constructionism' aangemerkt ais één van de theoretische perspectieven

op ouderdom en meteen als een veel geciteerd perspectief, zo toont meting van verwijzingen

in artikelen in een achttal belangrijke sociaal-wetenschappelijke tijdschriften (Bengtson et

al. 1997). De inhoud die Bengtson geeft aan 'social constructionism' beperkt zich echter tot

sociaal-constructionisme als theorie op micro-sociaal niveau en richt zich sterk op het werk

van Gubrium. Dit gaat voorbij aan het feit dat de grootste impulsen komen van buiten de

sociaie gerontologie, namelijk van historici en sociologen die nauwelijks publiceren in sociaal-

gerontologische tijdschriften. Vooral historici vergaarden veel kennis over conceptualisaties

van ouderdom (o.a. Achenbaum 1978; Haber 1983; Stavenuiter 1993; Conrad 1994; Stavenuiter

et al. 1995; Bijstervetd 1996). Recentelijk leveren ook auteurs uit de sociologie van sociale

problemen (Bodily 1994) en post-modern georiënteerde sociologen (Featherstone~Hepworth

1991; Featherstone~Wernick 1995; Óberg 1996) hun bijdragen aan het in kaart brengen van

ouderdomsdefinities.

Deze auteurs worden, in tegenstelling tot de ordening in de gangbare sociaal-gerontolo-

gische overzichten, hier in één tekst besproken. Dat wii overigens niet zeggen dat er geen

verschillen zijn. Die verschillen zijn groot, maar de overeenkomsten interessant. Gemeenschap-

pelijk is de oppositie tegen sociaal-deterministische ouderdomstheorieën waarin te weinig

rekening wordt gehouden met mensen en hun betekenisverlenende activiteiten (vgl. Dannefer

1989). En gemeenschappelijk is de impliciete of expliciete hantering van de drie reeds genoem-

de sociaal-constructivistische uitgangspunten: (1) 'ouderdom' en kennis over 'ouderdom' is

contextgebonden; (2) 'ouderdom' krijgt vorm in en door uiteenlopende sociale definities en

(3) de sociale gerontologie dient deze diversiteit aan ouderdomsdefinities in kaart te brengen.

Deze uitgangspunten laten zich eenvoudig vertalen in richtlijnen voor empirisch onderzoek.

Steevast neemt onderzoek een aanvang met de vragen: Hoe wordt 'oud' gedefinieerd en door

wie? Steeds gaat de aandacht uit naar collectiviteit en contextgebondenheid van ouderdoms-

definities. En steeds is er aandacht voor de kwestie van de definiëringsmacht: Hoe en waarom

prevaleren sommige definities boven andere?

Historisch onderzoek naar ouderdomsdefinities
Historici spelen een voorname rol bij het in kaart brengen van verschiilende ouderdoms-

definities. De verschijning begin jaren negentig van verschiliende verzamelbundels toont hun

productiviteit (Cole et al. 1992; Cole et al. 1993; Schaie~Achenbaum 1993).4 Deze publicaties

volgen op een al langer bestaande traditie in het historisch onderzoek, die terugvoert op het

werk van: Stearns in Frankrijk en Groot-Brittannië; Achenbaum en Haber in de Verenigde

Staten; Conrad in Duitsiand en recentelijk Stavenuiter en Bijsterveid in Nederland. Deze his-

torici tonen hoe door diverse actoren positieve en negatieve ouderdomsdefinities zijn geuit op

terreinen als de medische wetenschap, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Daarmee leveren

zij een schat aan materiaal over de belangenstrijd tussen dominante en verwaarloosde definities

van 'ouderdom' en tonen dat 'ouderdom' een sterk tijds- en actorgebonden verschijnsel is.

Helaas bezitten weinig auteurs aspiraties met betrekking tot formulering van een theorie over
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'ouderdom' en ook presenteren zij hun werk zelden ais onderdeel van één benadering. Daar-

door ontbreekt dit onderzoek in overzichten van ouderdomstheorieën5 en is de relatie met de

sociaal-constructivistische benadering niet uitgewerkt. Een seiect overzicht van deze studies

toont echter dat steeds sociale definities, contextgebondenheid en diversiteit een rol spelen.

Historische diversiteit

De vroege historische studies richten zich hoofdzakeiijk op ontmaskering van het domi-

nante, negatieve perspectief op 'ouderdom'. Zo stelt Stearns zich ten doel '.... (to) trace the

origins and depth of the youth tactic that is now touted as the wave of the future.' (Stearns

1977:9). De dominante cultuur wat betreft ouderen in het achttiende en negentiende eeuwse

Frankrijk, zo concludeert Stearns, is een negatieve; in popuiaire en medische verhandelingen

en tijdschriften domineert afkeer van ouderen in uitingen van medici, politici, directeuren

van verzorgingsinstellingen, jongere gezinsieden die ouderen verzorgen en ouderen zelf.

Haber (1983) signaleert eveneens overwegend negatieve definities in haar onderzoek naar

professionele ciassificaties van ouderdom in de negentiende en twintigste eeuwse Amerikaanse

samenieving. Het beeld van ouderdom ais 'overjarigheid' ('superannuation') overheerst in

ouderdomsbeelden van experts ais sociaal-werkers, sociaai-wetenschappers, artsen, zaken-

iieden en aalmoezeniers. Ouderen die hun nog resterende energie wensten te behouden

moesten zich maar terugtrekken 'retirement' en (medische) hulp accepteren. Dit beeld van

ouder worden als verafhankelijking is vervotgens geïnstitutionaliseerd in gezondheids- en

inkomensvoorzieningen, aldus Haber.

Andere historici, zoals Achenbaum (1978), schetsen eveneens dit dominant negatieve

perspectief op ouderdom, maar besteden daarnaast ook aandacht aan tegenkrachten, aan

groepen die juist positieve betekenissen en ervaringen van ouderdom naar voren brengen.

Zo verschenen vlak na de eerste wereldoorlog, tegelijk met tal van negatieve impressies van

ouderdom, werken van de hand van wetenschappers en schrijvers over de eigenwaarde en

sociale waarde van ouderdom. Psycholoog Stanley Hali bijvoorbeeld, wiens werk recentetijk

een heropleving doormaakt via Cole (1992), benadrukte de waarde van ervaring in een wereld

van specialisatie en differentiatie. Achenbaum toont dat het vaak de ouderen zelf waren die

ten strijde trokken tegen het dominant negatieve aura en die na hun eigen pensionering leef-

tijdgenoten mobiliseerden in verzet tegen maatschappelijke non-participatie. Wanneer in de

jaren zeventig 'ageism' -ieeftijdsdiscriminatie- een piaats verwerft in het Amerikaanse

publieke debat, krijgt de strijd tussen verschillende ouderdomsdefinities weer nieuwe impul-

sen, aldus Achenbaum.

De Duitse historicus Conrad ziet de ontwikkeling van ouderdomsdefinities eveneens als

een vat vol tegengestelde standpunten en tendensen. Zijn analyse van ouderdomsdefinities in

Duitsland tussen 1830 en 1930, met de nadruk op sociaal beleid, wijst uit dat ouderdom in deze

periode erkenning vindt als sociaal probleem. Beter is het echter, aldus Conrad, te spreken

van erkenning van ouderdom als een bundei sociale problemen. Want de geschiedenis toont

juist dat 'Alter' een abstrahering is van probieemcomponenten; ouderen zijn een probleem-

groep met betrekking tot uiteenlopende risico's: invalidíteit, zorgbehoevendheid, armoede,

werkloosheid. 'Alter' is bij nadere beschouwing in deze periode bovendien geen sociaal beieids-
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concept dat de meerderheid van de bevolking betreft, maar vooral mannelijke ambtenaren,

arbeiders en werknemers. Zij vormden de doelgroepen van sociaal beleid en op hen hadden

ouderdomsdefinities betrekking. Conrad beklemtoont met andere woorden het grote gebrek

aan uniformiteit en universaliteit dat schuilgaat achter de definiëring van ouderdom als sociaal

probleem.

Variatie in ouderdomsdefinities is ook een thema in het werk van Nederlandse historici.

Zo conciudeert Stavenuiter (1993) dat zeer uiteenlopende definities de ronde doen in Neder-

land in de tweede helft van de negentiende eeuw. In arbeid, huwelijk en gezin en in diverse

instellingen circuleerden beelden van waardige en wijze ouderen naast beelden van dwaze

ouderen. Mikpunt van spot waren met name oudere vrijgezellen en vrijsters. Het beeld van

ouderdom als ievensfase vol sociale problemen, waaronder armoede, voegde zich daar in de

loop van de negentiende eeuw aan toe. Ook in het zelfbeeld van ouderen stond het moeizame

traject naar een hoge ouderdom centraal.

Lang verwaarloosd door historici is het perspectief van oudere vrouwen, onderwerp van

een bundeling artikelen waaruit blijkt dat tussen de uitersten spot en respect een scala aan

beelden van oudere vrouwen bestond (Stavenuiter et al. 1995). Het betreft beelden van oudere

vrouwen als: verstandige cliënten die een levensverzekering afsluiten; heldinnen die tot op

hoge leeftijd hun vak uitoefenen; weduwen die het financieei moeilijk hebben en ongehuwden

die strijden voor verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze laatste strijd is tevens

onderdeel van Bijsterveids studie naar de grenzen van ouderdom. Bijsterveld (1996) concludeert

dat deze grenzen in Nederland tussen 1945 en 1982 voortdurend in beweging zijn, waarbij

zelden één actorperspectief overheerst. Soms is vergrijzing gedefinieerd als sociaai probleem,

maar soms ook niet. Soms maakte men zich druk om de mentaliteit van een verouderende

natie, dan weer om de acute financiële noden onder bejaarden en dan weer om de collectieve

financiëie iastendruk. Ook in de geriatrie beperkte men zich niet tot één definitie van wat

inherent is aan de ouderdomsfase; wat door sommigen voor onomkeerbare slijtage werd ge-

houden, vonden anderen revalideerbaar.

Dit beknopte overzicht van historisch onderzoek illustreert dat volgens historici 'dè ouder-

dom' niet bestaat, maar steeds afhankelijk is van de posities en belangen die actoren innemen;

het gaat steeds om een confrontatie tussen ouderdomsdefinities. Die confrontatie staat ook

centraalin psychologisch en sociologisch onderzoek geschoeid op sociaal-constructivistische

leest.

Psychologisch en sociologisch onderzoek naar
ouderdomsdefinities

In de sociologie is onderzoek naar beelden van ouder worden en ouderdom in opmars.

Ouderdomsdefinities door ouderen zijn in sociologie en psychologie onderwerp van onderzoek.

Verwantschap tussen de op het eerste oog zeer uiteenlopende onderzoekingen blijkt niet alleen

uit veelvuldige verwijzingen over en weer naar elkaars werk, maar ook uit de vraagsteliingen.

Net ais in historisch onderzoek gaat het steeds om beantwoording van de vragen hoe en door
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wie ouderdom wordt gedefinieerd, en gaat de aandacht uit naar gedeelde betekenissen, naar

de context waarbinnen deze gestalte krijgen en de achterliggende belangen.

De post-moderne levensloop

Sociologen die beeidvorming van 'ouderdom' interpreteren tegen het licht van verande-

ringen richting een post-moderne samenieving vullen historici aan met betrekking tot het

huidig tijdsgewricht.6 Inzichtverrijkend zijn met name hun observaties betreffende de schei-

ding tussen ouder wordend lichaam en ouder wordende geest en de postmoderne levensloop.

Problematisch is dat deze observaties niet altijd even stevig zijn gefundeerd op empirische

bevindingen. Dat geven deze sociologen zelf ook toe: het gaat hen dikwijls om het signaleren

van aanzetten tot nieuwe culturele trends die zich in de toekomst nog moeten bewijzen.

Zo signaleren Featherstone en Hepworth (1991) dat de aandacht voor het lichaam in de

huidige samenleving groot is en de waardering en tolerantie voor het ouder wordende lichaam

bijzonder laag. Het dominante beeld van veroudering in de Westerse consumptiemaatschappij

is dat van een pathologisch verschijnsel dat zoveel en zo lang mogelijk wordt verborgen.

Daartoe zijn reparaties aan het lichaam een geëigend middel. Is veroudering eenmaal zicht-

baar, dan wordt het iichaam als afwijkend gedefinieerd en wordt het inneriijk beschouwd als

representant van de ware identiteit. Featherstone en Hepworth introduceren in dit verband

de term 'The Mask of Ageing'; het iichaam is de pathologische buitenkant en de geest de

normale binnenkant. Zij bekritiseren deze scheiding die volgens hen het onvermogen toont

om betekenis te geven aan ouderdom. 0berg (1996) duidt dit onvermogen aan met'illusion

of the ageless self'; mensen willen niet geloven dat ouder worden correspondeert met verande-

ringen in gezondheid, inkomen en persoonlijkheid.

Problematisch aan de negatieve omgang met ouderdom is de mate waarin het andere ouder-

domservaringen domineert, aldus de sociologen van de postmoderniteit. Andere ouderdoms-

ervaringen worden verwaarloosd. De diversiteit aan beelden moet zichtbaar worden gemaakt

en dat wordt ondernomen door Featherstone en Wernick (1995) in hun potpourri van ouder-

domsbeelden in verschillende perioden en culturen, op uiteeniopende terreinen. Steeds gaat

het hen daarbij om ouderdomsbeelden, bijvoorbeeld het beeld van ouderdom als tweede

kindertijd. In de Westerse wereld ontneemt dit beeld ouderen de volwassenen-status en accen-

tueert het afhankelijkheid, zo betogen Hockey en James in deze verzamelbundel, refererend

ondermeer aan het gebruik van Donald Duck hoedjes bij feestelijke gebeurtenissen in ver-

pleeghuizen. Analyse van een ogenschijniijk eender beeld in Japan echter wijst uit dat kinder-

iijk gedrag door ouderen daar juist affectie opwekt en wordt beschouwd als teken dat ouderen

dicht bij het hiernamaals staan (Wada in Featherstone~Wernick 1995).

Naast een dergelijke intercuiturele diversiteit in ouderdomsbetekenissen wordt ook intra-

cultureie diversiteit gesignaieerd. In de westerse samenleving zouden zich de contouren tonen

van een post-moderne levensloop, een levensloop zonder standaardfases en met een 'uni-age

behavioural style' waarin kinderen zich volwassener kunnen gedragen dan voorheen en vol-

wassenen juist kinderlijker. Ook ouderen raken minder aangewezen op een vaste gedragscode.

Bewijzen voor het ontstaan van een postmoderne levensloop ontwaren Featherstone en

Hepworth (1991) in het verdwijnen van stereotypen gekoppeld aan 'middelbare leeftijd' en
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'mid-iife crisis' en het verschijnen van meer geïndividualiseerde ideeën over de levensloop en

persoonlijke ontplooiing. Zij koppelen deze ontwikkeling aan de ouder wordende generatie

baby-boomers die het beeld van 'op middelbare leeftijd zijn' niet langer accepteert. En zo kan

het ook 'de ouderdom' vergaan, hypothetiseren Featherstone en Wernick (1995). Zij steken de

hand in eigen boezem wanneer zij opmerken dat niet voor niets bijna alle auteurs in het door

hen geredigeerde boek behoren tot de baby-boomers en dat juist deze generatie een heel direct

belang heeft bij deconstructie van negatieve beelden van ouderdom en (re-)constructie van

positieve beelden.

De alledaagse leefweretd van ouderen
Tal van auteurs hebben aandacht besteed aan de wijze waarop ouderen zelf hun ouder worden

beieven en definiëren. Het is echter met name Gubrium geweest die op de drie niveaus van het

sociaal-constructivisme -kennistheorie; sociale theorie~empirisch onderzoek en maatschappelijk

handelen- zijn invloed heeft doen gelden. Hij toont hoe ouderdomsdefinities in wetenschap

en praktijk variëren en verbonden zijn met specifieke betekenissystemen en belangen.7

Gubrium legt sterk de nadruk op ouderdomsdefinities in de alledaagse werketijkheid. Zijn

'socio-environmental approach' (Gubrium 1973) komt voort uit signalering van variaties in het

gedrag van mensen en wit aansluiten bij de variëteit aan invullingen van ouder worden in het

leven van aliedag. Cruciaal, aldus Gubrium, is erkenning dat 'ouder worden' niet bestaat. Steeds

gaat het erom wie ouder wordt en in welke context. Gubrium bekritiseert daarbij de activiteiten-

theorie en de disengagement-theorie, theorieën die volgens hem gedragsmogelijk-heden van

ouderen enorm beperken; of ouderen moeten andere activiteiten ontplooien, of zich terug-

trekken. Aan de hand van een reconstructie van het beeld van de 'Myth of the golden years'

betoogt Gubrium dat er meer betekenissen worden gehecht aan ouder worden dan deze.

Gubrium toont keerzijden; ouderen bijvoorbeeld die niet aan retirement-pianning doen en

liever vanaf een plein andere mensen bekijken dan zich terugtrekken uit het openbare leven

of zich storten op georganiseerde hobby's of nieuwe rollen als grootouderschap. Ook de beteke-

nissen die worden gehecht aan belangrijke gebeurtenissen als pensionering of het overlijden

van een partner leiden tot zeer uiteenlopende gedragsreacties, zo blijkt uit door Gubrium ver-

richt empirisch onderzoek. Betekenis van deze 'ouderdomsgebeurtenissen' is sterk verbonden

met de wijze waarop de directe omgeving deze gebeurtenissen definieert.

Ook in latere studies reconstrueert Gubrium ouderdomsdefinities, zoals in een veelvuldig

geciteerde studie naar de grenzen tussen normaal en pathologisch verouderen in relatie tot

dementie (zie Gubrium 1986). De Alzheimer-beweging in de Verenigde Staten definieert,

bewust of onbewust, dementie als een ziekte en is mede daardoor bijzonder succesvol in het

aantrekken van publieke aandacht en financiële middelen.

Leeftijd als metonymia
Vermetdenswaard tot siot is onderzoek naar de beleving van 'leeftijd' uit de hoek van de

sociologie van sociale problemen. Bodily onderzoekt de betekenis van leeftijd voor oudere

verpleegsters die hun beroep niet meer uitoefenen en aok niet meer de intentie hebben terug

te keren op de arbeidsmarkt. Bodily is verrast door het feit dat deze oudere vrouwen veelvul-
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dig opmerken 'te oud te zijn' om nog als verpleegster werkzaam te zijn. Slechts zelden geven

de vrouwen uitleg aan dit begrip 'te oud'. Leeftijd is zo voor hen een afdoende verkiaring voor

allerhande zaken, concludeert Bodily. Daarmee raakt hij de kern van de inzet van sociaal-

constructivisten in het ouderen-onderzoek. Het metonymisch karakter van 'leeftijd' en 'ouder-

dom' is wat hen boeit en leidt in een zoektocht naar achterliggende betekenissen.

Onderzoeksopzet
Waarom markeert leeftijd het moment waarop ouderdomspensioenen worden uitbetaald?

Waarom worden zo vele burgers in Nederland en Duitsland met hun 65e verjaardag tot de cate-

gorie ouderen gerekend? Deze vragen vol verwondering worden nu met behutp van de sociaal-

constructivistische benadering vertaald in een probleemstelling met bijbehorend onderzoeks-

plan. Daarin worden pensioengerechtigde leeftijden opgevat als producten van sociale bete-

kenisverlening aan 'ouderdom'. De sociaal-constructivistische benadering is verwerkt in de

onderzoeksopzet door te streven naar verzameling van zoveei mogelijk verschillende definities

van pensioengerechtigde leeftijden; door verschillende regelingen, perioden en ianden bij het

onderzoek te betrekken; door analyses uit te voeren op cases; door steeds de vraag te stellen

op wie leeftijdscriteria van toepassing zijn, maar vooral door de verschillende ouderdoms-

betekenissen die ten grondsiag tiggen aan pensioenleeftijden te onderzoeken.

Probleemstelling en deelvragen

De centrale probleemstelling in het empirisch onderzoek luidt: 'Weike sociale defínities

van 'ouderdom' liggen ten grondslag aan keuzes voor pensioengerechtigde leeftijden in de

sociale zekerheid?' De probleemstelling is gespiitst in vier categorieën deeivragen die in

opeenvolgende hoofdstukken worden beantwoord:

-'Welke pensioengerechtigde ieeftijden zijn gedefinieerd?' (hoofdstuk 4: Hoogte van personen-

kring en betekenis van pensioenleeftijden) - 'Wefke definities van ouderdom worden gehanteerd

in debatten over de pensioengerechtigde Ieeftijd?'; Welke definities zijn dominant en welke worden

verwaarloosd?' (hoofdstuk 5: Ouderdomsdefinities) - 'Welke combinaties van ouderdoms-

definities worden gehonteerd?' (hoofdstuk 6: Vergelijkende analyse van ouderdomsdefinities)

- Welke actoren hanteren welke definities?' We(ke belangen hebben zij daarbij?' (hoofdstuk 7:

Perspectieven en actoren)

Operationalisatie

De vragen zijn beantwoord middets onderzoek naar situaties in drie typen pensioenrege-

lingen (ambtenaren-~militaire pensioenen; ondernemings-~bedrijfspensioenen; wettelijke

ouderdomsregelingen) in twee landen (Duitsland en Nederland) in de periode 1880 tot 1990,

met een uitloop tot 1998.

De regelingen staan nader beschreven in Bijlage 1: Ouderdomsregetingen in Nederland en

Duitsland. De keuze om zowel wettelijke ouderdomsregelingen als ambtenaren- en onder-

nemingspensioenen bij het onderzoek te betrekken is ingegeven vanuit de idee dat andere
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De vraag welke pensioengerechtigde leeftijden zijn gedefinieerd is een vraag naar de hoog-

te, de personenkring en de betekenis van leeftijdsgrenzen. In debatten over pensioengerech-

tigde leeftijden gaat het bijna altijd over (één van) deze drie elementen. Zoals in 1905 bij-

voorbeeld, in het betoog van sociaal-democraat Ter Laan tijdens het parlementair debat over

de pensioenleeftijd voor onderwijzers.l Ter Laan stelt de hoogte van de dan geldende ieef-

tijdsgrens van 65 jaar ter discussie en pieit voor invoering van een 60-jaargrens. Hij beargu-

menteert waarom juist de beroepsgroep onderwijzers een iagere pensioenleeftijd verdient; aan

onderwijzers worden hoge eisen gesteld, aldus Ter Laan en 'het drukke, jonge leven van de

school' vereist 'biijmoedigheid'. De sociaal-democraat vergelijkt onderwijzers met militairen.

Ats onderofficieren in het leger met 50 jaar met pensioen mogen, terwijl militairen weiiswaar

blootstaan aan weer en wind, maar niet de opgewektheid van de onderwijzer nodig hebben,

dan mag de leeftijdsgrens voor onderwijzers wel omlaag.

Naast oog voor hoogte en personenkring heeft Ter Laan ook oog voor de formele betekenis

van de leeftijdsgrens. Betekent het passeren van een leeftijdsgrens dat een onderwijzer niet

meer mag werken? Ter Laan heeft daar problemen mee: 'Bij het voorstei toch om op 65-jarige

leeftijd tot ontslag te dwingen, ziet men onmiddellijk voor zich een vrij groote moeilijkheid,

omdat er onderwijzers zijn op dien leeftijd die opgewekt, jeugdig, krachtig genoeg zijn, om

hun taak naar behooren te vervuUen.' Onderwijzers die door willen en kunnen werken hoeven

van Ter Laan niet verplicht uit te treden. 'Wie zich krachtig gevoelt blijft aan, maar wie gevoelt

dat met het klimmen zijner jaren zijn leden en zijn geest strammer worden, wie niet meer zijn

lichaam zoo tot zijn dienst heeft, wie niet zoo scherp meer van gehoor of gezicht is, in een

woord wie niet meer op zijn plaats is in de school, vindt hier gelegenheid op behoorlijken tijd

ontslag te vragen met volledig pensioen.' Ter Laan pleit met andere woorden voor een leeftijds-

grens die toegang biedt tot pensioen, maar niet noodzakelijkerwijs verplicht tot het verlaten

van de arbeidsmarkt.

Ter Laan's pleidooi voor invoering van een 60-jarige pensioenleeftijd blijkt uiteindelijk

vergeefs, de leeftijdsgrens voor onderwijzers blijft 65 jaar. Niet alle pensioenleeftijden echter

bedragen 65 en ook betekenis en personenkring van leeftijdscriteria lopen uiteen. Opvaliend

daarbij zijn de verschillen tussen regelingen.

De voorlopers: pensioenleeftijden tot 1880
Al ver vdór 1880 markeren leeftijdsgrenzen het moment van pensionering. Arbeidsgebonden

pensioenen -ambtenarenpensioenen en ondernemingspensioenen- lopen voorop.z De leeftijds-

grenzen variëren in hoogte van 50 tot en met 70 jaar, zijn vaak nog gekoppeld aan dienst-
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jareneisen en iuiden de fase in waarin ambtenaren en werknemers beloning of verzorging

verdienen. Het recht op pensioen is echter nog nauwelijks afdwingbaar. Pensioenen hebben

nog het karakter van een speciale gunst, waardoor pensioenteeftijden beslist nog geen

betekenis bezitten als uniforme, voorspeibare afbakeningen van de 'ouderdomsfase'.

Ambtenarenpensioenen tot 1880

De eerste, expliciet geformuleerde en gedocumenteerde pensioenleeftijden zijn er voor

staatsdienaren. Deze leeftijdscriteria variëren van 60 tot 70 jaar en markeren het moment

waarop trouwe dienaren een speciaie beioning ontvangen voor hun verdiensten. Zo legt in

1805 de staat Beieren voor haar ambtenaren de pensioenleeftijd van 70 jaar vast; met 70 jaar,

of na 40 dienstjaren, kan een beambte zonder bewijs van invaiiditeit met pensioen. Hij ver-

liest dan een deei van zijn bezoldiging, maar kan titei en kledij behouden.3

In 1851 krijgt het leeftijdscriterium zelfstandige betekenis in Nederlandse regelgeving met

de pensioenregeling voor burgerlijk ambtenaren in dienst van de Nederlandse staat. Burgerlijk

ambtenaren kunnen dan met 65 jaar pensioen ontvangen, onafhankelijk van lichamelijke of

mentale conditie en onafhankelijk van dienstverleden. Een extra eis blijft overigens wel eer-

vol ontslag, waardoor in de praktijk hoger geplaatsten en bestuurders nog altijd beschikken

over de mogelijkheid de pensioenleeftijd te negeren en geen pensioen te verlenen. De 65-

jaargrens volgt overigens op een al eerder geformuleerde 65-jaargrens uit 1846, maar deze

leeftijdseis ging nog vergezeld van een dienstjareneis van 40 jaren. In 1814 bedroeg de eis 60

jaar en 40 dienstjaren.4

Ook uit deze vroege periode stamt de eerste pensioenleeftijd voor hoogleraren; in 1815

wordt de leeftijdsgrens van 70 vastgeiegd. Deze leeftijdsgrens kent een zekere flexibiliteit;

met 70 jaar worden hoogleraren automatisch emeritus, maar met 60 jaar en 35 dienstjaren kan

men ai tot emeritus worden verklaard.5

Militaire pensioenen tot 1880

In de militaire pensioenregelingen is leeftijd in de periode tot 1880 minder belangrijk

dan in de ambtenarenpensioenen. Bij het bepalen van het moment waarop een militair in

aanmerking komt voor pensioen staan mate van invalidíteit en het aantal dienstjaren nog

voorop.6 Typerend bovendien voor militairen is dat pensionering niet onomkeerbaar is; in de

pensioenwetten is expliciet opgenomen dat in tijden van oorlog en gevaar officieren weer

opgeroepen kunnen worden, zodat ais het ware 'ontpensionering' plaatsvindt en daarna even-

tueei 're-pensionering'. Overigens wordt in de Nederlandse wetgeving in 1851 wel een soort

richtleeftijd genoemd. Deze is echter in combinatie met de zware dienstjareneis van geringe

praktische betekenis; zeemacht-officieren kunnen na 40 dienstjaren en 50 levensjaren pen-

sioen ontvangen. Schepelingen en mariniers beneden de rang van officier krijgen recht op

pensioen op 45-jarige leeftijd, na 30 dienstjaren.

Ondernemingspensiaenen tot 1880

De pensioengeschiedenis van het bedrijfsleven verschilt fundamenteel van die van de

militaire en burgerlijke ambtenarij. Ouderdomspensíoenen voor ambtenaren en militairen ont-
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stonden in samenhang met invaliditeitspensioenen en zijn in principe bedoeld als beioning

voor trouwe dienst. Pensioenen in het bedrijfsleven daarentegen ontstonden tegelijk met

weduwen- en wezenpensioenen en dienen vooral een verzorgende functie; het pensioen is

een uiterst noodzakelijke financiële bijdrage die voorziet in het dagelijks levensonderhoud

als gevolg van een verslechterende lichamelijke conditie.7 Dit verschil in pensioenfilosofie

-beloning versus verzorging- heeft gevoigen voor pensioenleeftijden. Beloning paste bij een
langdurige dienstrelatie en daarmee een relatief hogere pensioenleeftijd. De verzorgende
pensioenfilosofie in de eerste ondernemingspensioenen daarentegen correspondeert juist met
lagere dienstjarencriteria en relatief iage pensioenleeftijden. Juist de oudere werknemers in
zwakke posities benodigden opvang en verzorging.

Inderdaad zijn de leeftijdsgrenzen in de eerste ondernemingspensioenen doorgaans met
50 tot 60 jaar lager dan ieeftijdscriteria in ambtenarenpensioenen. Zo bepaatt in 1845 de
Hollandsche Yzeren Spoorweg-Maatschappij in haar reglement dat een werknemer na 10 dienst-
jaren en 'uithoofde van ouderdom, die over het algemeen op 60 jaren bepaald wordt', pensioen

ontvangt.8 In Duitsland is Siemens één van de eerste private ondernemingen met een soort

pensioenleeftijd. De Pensions-Witwen- und Waisen-Casse van dit bedrijf neemt in 1872 een

minimumleeftijdsgrens op van 50 jaar. Vanaf deze leeftijd mag een arbeider om pensionering

vragen, zonder dat hij invaliditeit hoeft te bewijzen.9

Grote ondernemingen blijken zo, na de staat voor haar dienaren, een goede tweede in de

opname van leeftijdsgrenzen in pensioenregeigeving. Wettelijke pensioenleeftijden daaren-

tegen zijn nog zeldzaam en bestaan in deze periode slechts voor Duitse mijnwerkers.10 Dat

verandert met de introductíe van nationale, wettelijke regelingen voor werknemers.

Hoogte van pensioenleeftijden 1880-1990
Keuzes voor het leeftijdscriterium 65 in de Rentenversicherung (1911; 1916) en in de

Invaliditeitswet (1919) blijken achteraf bezien cruciale keuzes.ll De introductie van 65 als

nationale wettelijke pensioenleeftijd markeert het begin van een belangrijke fase in de geschie-

denis van pensioenleeftijden. Naarmate de wettelijke ouderdomsverzekering zich manifesteert

als basispensioenvoorziening voor een groot deel van de bevolking, wint ook de wetteiijke

pensioenleeftijd aan gewicht. De 65-jaargrens wordt dikwijls benoemd tot 'normale pensioen-

gerechtigde leeftijd' en andere leeftijdscriteria worden in relatie tot de 65-jaargrens geciassi-

ficeerd als 'vervroegde' of'verlate' pensioenleeftijden. Met pensioen gaan op 55-jarige leeftijd
is voor de Nederlandse ambtenaren in de jaren vijftig 'vroeg met pensioen gaan'. In het Duits-
land van de jaren zeventig houdt 'flexibele pensionering' in dat enkele jaren voor of na de
reguliere, 65-jarige, pensioenleeftijd pensioen wordt geïncasseerd. Ook in de jaren negentig
blijft 65 een ijkpunt; hoewei weinig werknemers in Duitsland en Nederland nog tot hun 65e
jaar doorwerken, blíjft uittreding op jongere leeftijden hardnekkig de aanduiding 'vervroegde
uíttreding' of 'Vorruhestand' behouden; uittreding op niet-65-jarige leeftijd is daarmee in
feite deviant uittredingsgedrag. Het normatieve karakter van de 65-jarige leeftijd is diep

geworteld in het taalgebruik.
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Tabel 4.1

Hoogte van leeftijdsgrenzen (in jaren)

~ ~

á v
v v
J Z J

45 3 60 37

50 7

51 1

6 0 i~z 1

61 3

52 2 62 8

53 2 1

54 2 63 7

55 16 65 41

56 5 66 1

57 4 67 3

2 68 2

58 5 70 8

59 4 72 1

591~z 1 75 1

totaal 168

' aantal situaties (cases) waarin de betreffende leeftijd expliciet is opgenomen

in de ondergezochte wet- of regelgeving
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Tabei 4.1. toont normale, vervroegde en verlate pensioengerechtigde leeftijden gedefi-

nieerd in Nederland en Duitsiand tussen 1880 en 1990. De 65-jaargrens is dikwijls opnieuw

vastgelegd in wet- en regelgeving, evenals de 60-jaargrens. Getatien deelbaar door vijf blijken
populair: 50, 55 en 70 springen er ook uit in de rangschikking. Maar wat vooral in het oog
springt is de totale variatie in hoogte in leeftijdsgrenzen. Het overzicht bevat zesentwintig

verschiliende leeftijdsgrenzen, van 45 tot en met 75 jaar. Alle ieeftijden tussen 50 en 70,

met uitzondering van 64 en 69, maken deel uit van pensioenwet- en regelgeving.

Deze variatie in leeftijdsgrenzen is opmerkelijk en impticeert bovendien dat tussen 1880

en 1990 het tempo van verouderen in de sociale zekerheid voor sommige burgers twee keer

zo hoog heeft gelegen als voor anderen. Terwijl sommigen met 45 jaar tot de categorie gepen-

sioneerden behoren, geldt dit voor anderen pas bijna een half inensenleven later, met 75 jaar.

Dit gegeven roept meer vragen op dan het beantwoordt: waarom zijn sommige burgers eerder

'oud' dan anderen? Voor wie en in weike periode gelden eigenlijk precies hogere en lagere

leeftijdsgrenzen? Wie zijn de 'devianten' en wie de 'normaten'? En waar en wanneer precies

heeft de norm vaste voet aan grond gekregen?

De normatieve leeftijdsgrens: 65
De ontwikkeiing van 65 tot normleeftijd vertoont in Nederland en Duitsland opvailende

gelijkenis. 65 was al de norm in de eind negentiende eeuwse ambtenarenpensioenen en sinds

de jaren twintig van de twintigste eeuw is 65 standaard in alle drie de onderzochte typen

pensioenregelingen. Vervolgens is deze standaardleeftijd middels de pensioenhervormingen

van de jaren vijftig steviger gefundeerd. Eind jaren tachtig is het normatieve karakter van de
65-jaargrens in beide ianden nog nauwelijks aangetast. Met recht kan daarom gesproken

worden van standaardisering; niet alleen heeft in beide landen dezelfde leeftijdsnorm een

vaste plaats verworven, maar dit is ook nog eens in een sterk vergelijkbaar tempo veriopen.

De normleeftijd in ambtenarenpensioenen

De eerste regelingen waarbinnen 65 tot norm is verheven zijn ambtenarenpensioenrege-

lingen. In 1886 is in de Duitse pensioenregeling voor rijksambtenaren een pensioenleeftijd

van 65 jaar vastgelegd. Met 65 kan een ambtenaar pensioen ontvangen zonder dat invaliditeit,

'Dienstunfdhigkeit', bewezen hoeft te worden. Tezelfdertijd wordt in Nederland middels de

Pensioenwet 1890 voor burgerlijk ambtenaren de normale pensioenleeftijd wettelijk vastgelegd

op 65 jaar.

De twintigste eeuw staat in het teken van voortdurende bevestiging van deze norm. In

Nederland bijvoorbeeid wordt in 1913 in de Pensioenregeling voor gemeenteambtenaren een
keur aan gemeentelijke pensioenleeftijden samengevoegd tot één pensioenregeling met één

normleeftijd: 65. In twee andere belangrijke pensioenwetten, de Pensioenwet 1422 en de

Algemene Burgerlijke Pensioenwet (1966), wordt 65 jaar opnieuw bevestigd. In de jaren tach-

tig blijft, ondanks de introductie van vervroegde pensionering, 65 de vaste pensioenieeftijd

voor Nederlandse ambtenaren. Hetzelfde geldt voor Duitse ambtenaren. Via de roerige begin-
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jaren van de Weimar Republiek tot het Beamtenversorgungsgesetz uit 1989 geldt dat 65 jaar

wordt beschouwd als de reguliere pensioenleeftijd voor ambtenaren.

De normleeftijd in militaire pensioenen

Voor militairen ligt het anders. Lange tijd zijn leeftijdscriteria in militaire pensioenen van

ondergeschikt belang. Opvaltend is dat vanaf het moment dat ze wel deel gaan uitmaken van

pensioenwetgeving, er sprake is van een merkwaardige tweespalt. Officieei fungeert 65 als

norm, maar intussen maken diverse uitzonderingen en subreglementen pensionering op veet

jongere leeftijden mogelijk.12 Zo is voor Duitse legerofficieren in 1906 in het Militárpensions-

gesetz weliswaar een pensioenleeftijd van 65 jaar opgenomen, maar geldt voor personeel in de

lagere rangen dat al na achttien dienstjaren levenslang pensioen kan worden genoten. In 1961

wordt in het Gesetz Altersgrenzen Berufssoldaten 60 jaar aangemerkt ais algemene norm, ter-

wiji in speciale situaties pensionering met een maximum van 5 jaar kan worden uitgesteld.

Tezelfdertijd echter gelden met hetrekking tot hogere officiersrangen afwijkende, lagere leef-

tijdscriteria.

Ook in het Nedertandse leger heerst een kloof tussen normatieve en vervroegde uittre-

dingsroutes. Nog niet zozeer in de Pensioenwetten van 1922, waarin de norm voor officieren

en onderofficieren is vastgelegd op 50 jaar. Wel in 1966, wanneer in de Algemene Militaire

Pensioenwet, in navolging van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet, de normale pensioen-

ieeftijd wordt opgetrokken tot 65 jaar. Tezelfdertijd echter treft de Uitkeringswet Gewezen

Militairen een financiëie voorziening voor 50-plussers. Daarmee ligt weliswaar de pensioen-

leeftijd op 65, maar fungeert vooral 50 als de leeftijd waarop men dikwijls leger, marine of

luchtmacht verlaat.

De normleeftijd in ondernemings- en bedrijfspensioenen

Van de periode tot en met 1930 is bekend dat ieeftijdsgrenzen in ondernemingspensioenen

sterk onderling verschillen in hoogte. In Duitse ondernemingspensioenfondsen kan het recht

op pensioen voor arbeiders ingaan tussen 55 en 70 jaar. Ook dienstjareneisen variëren sterk,

van drie tot veertig jaar. De meest voorkomende leeftijdsgrenzen bedragen echter dan aL 60

of 65 jaar. In West-Duitsland is in de jaren zestig de 60-jaargrens vaak van toepassing op

vrouwen, terwijl voor mannen de 65-jaargrens geldt. In 1974 wordt het normatieve karakter

van de 65-jaargrens bekrachtigd middels nationale wetgeving -Gesetz zur verbesserung der

betrieblichen Altersversorgung- waarin 65 jaar in aanstuiting op de Rentenversicherung is

benoemd tot normale pensioenleeftijd.

In Nederland vindt een sterk vergelijkbare ontwikkeling plaats: 60 en 65 zijn lange tijd de

meest voorkomende leeftijdscriteria in ondernemings- en bedrijfspensioenen. In 1881 sluiten

directie en commissarissen van de firma Van Marken voor elk personeetslid een levensverze-

kering af die op 60-jarige leeftijd uitkeert, mits geen wangedrag is vertoond. Bij Calvé komt

een werknemer volgens de regeling uit 1890 in aanmerking voor een pensioen met het berei-

ken van de 65-jarige leeftijd en na 35 dienstjaren. Onderzoek uit de jaren dertig wijst 65 aan

als meest voorkomende ieeftijdsgrens, 60 jaar is met afstand tweede. De meeste regelingen

combineren dan leeftijdsgrenzen nog wei met dienstjareneisen, waarbij hogere leeftijdseisen
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corresponderen met lage dienstjareneisen en omgekeerd. Van de jaren zestig en zeventíg is
bekend dat 65 in het Nederlandse bedrijfsleven de norm is, terwijl 60 jaar vaak van toepassing
is op vrouwelijke verzekerden. Voortgaande standaardisering vindt plaats wanneer als gevolg
van Europese regelgeving speciale pensioenleeftijden voor vrouwen van het toneel verdwijnen
en worden vervangen door de 65-jaargrens.l3

De normleeftijd in de nationale, wettelijke pensioenen
In zowel Duitsland als Nederland daalt begin twintigste eeuw de wettelijke pensioenleef-

tijd van 70 naar 65. In Duitsland gebeurt dit in 1911 voor hoofdarbeiders (Angestellten) en
in 1916 voor handarbeiders (Arbeiter). In Nederland is in 1919 de leeftijdsgrens van 70, die
overigens alleen gold bij toekenning van kosteloze ouderdomsrente, verlaagd naar 65 jaar.

Ondanks het feit dat na 1945 het Nederlandse wettelijke pensioen een radicale wijziging

ondergaat en sterk gaat verschillen van het Duitse verzekeringssysteem, blijft in beide ianden
65 de wettelijke norm. In Nederland wordt meteen na de oorlog in de Noodwet Ouderdoms-

voorziening (1947) 65 vastgelegd als de leeftijd waarop burgers met een laag jaarlijks inkomen

in aanmerking komen voor een ouderdomsuitkering. De leeftijdsgrens is niet van toepassing
op gehuwde vrouwen en dat geldt ook voor de AOW-gerechtigde leeftijd zoals gedefinieerd in
1957; 65 is de AOW-gerechtigde leeftijd en gehuwde vrouwen hebben recht op ouderdoms-
pensioen wanneer hun echtgenoot de 65-jarige ieeftijd bereikt. In de jaren zestig vinden
discussies plaats over een eventuele verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd, maar men
besluit ailes bij het oude te laten. Ook een voorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor
ongehuwde vrouwen haalt het niet. In 1985, met de wet Invoering gelijke behandeling AOW,
wordt 65 ook de AOW-gerechtigde leeftijd voor gehuwde vrouwen.

In Duitsland wordt na 1945 gedebatteerd over verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd
in verband met tekorten op de arbeidsmarkt, maar ook over verlaging van de pensioenleeftijd
voor vrouwen. De grens wordt uiteindelijk niet verhoogd, maar wel verlaagd naar 60 jaar voor
vrouwen die de twintig jaar voorafgaand aan hun pensionering betaalde arbeid hebben ver-
richt. De pensioenhervorming van 1989 kondigt aan dat deze 60-jaargrens vanaf 2001 geleide-
lijk weer wordt opgetrokken naar 65. Daarmee staat aan het eind van de twintigste eeuw 65
jaar in de Duitse en de Nederlandse wetgeving op een sekse-onafhankelijk, stevig voetstuk.
Maar dat sluit andere leeftijdsgrenzen beslist niet uit.

Afwijkende leeftijdsgrenzen: 45-75 jaar
Pensioenleeftijden anders dan 65 jaar zijn bepaald geen curiositeit in de Duitse en Neder-

landse pensioengeschiedenis. Tussen 1880 en 1990 maken 'afwijkende' leeftijdsgrenzen voort-

durend deel uit van pensioenregelingen; er is niet zozeer sprake van een afname of toename
in afwijkende leeftijdsgrenzen, alswel van een continue aanwezigheid van afwijkende leef-

tijdsgrenzen. Wel is sprake van een toenemende verfijning in ieeftijdsdefinities. In de Duitse
regelgeving worden de robuuste definities van weleer aangevuld met verfijnde leeftijdsclassi-
ficaties, bijvoorbeeld in de regelingen voor militairen in 1961 en 1985. In Nederland doet de
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Tabel 4.2
Non-categorale en categorale pensioenleeftijden

~

vv
C
N
O

C
N

d
d
d k
~ Z

non-categorale pensioenleeftijd 15 burgers~ambtenaren~werknemers 15

categorale pensioenleeftijd 112 - zware beroepen 91

- hogere~tagere functies 34

- mannen~vrouwen 17

- werklozen 8

- arbeidsongeschikten 8

totaal afwijkende leeftijden 127

(d.w.z. niet 65 jaar)

" aantal situaties waarin een dergelijke leeftijdsgrens is geformuleerd in wet- of regelgeving.

" aantal situaties waarin de selectieve leeftijdsgrens betrekking heeft op een bepaalde categorie.

Eén leeftijdsgrens kan betrekking hebben op meerdere categorieën.

Overzicht 4.3
Typen pensioenleeftijden ( naar personenkring en hoogte)

45 60 categorale vroege
58 63 non-categorale vroege

norm - 65 - norm
non-categorale late 66 67

categorale late 68 75



HOOGTE, PERSONENKRING EN BETEKENIS VAN PENSIOENLEEFTIJDEN

halve-jaargrens zijn intree in 1985 ín de Werkloosheidswet (57,5) en in VUT-regelingen (59,5;

60,5; 62,5). De afwijkende leeftijdsgrenzen zijn in te delen naar twee typen: categoraie en

non-categorale pensioenleeftijden (tabel 4.2 en overzicht 4.3).

Categoraie leeftijdscriteria zijn sterk seiectieve criteria, van toepassing op subcategorieën

ambtenaren, werknemers of burgers. Het gaat om: degenen werkzaam in zware beroepen; de-

genen werkzaam in hogere~lagere functies; vrouwen; werklozen en arbeidsongeschikten. De

categoraie leeftijden wijken af van de normleeftijd en variëren onder de norm tussen 45 en 60
jaar, en boven de norm tussen 68 en 75 jaar.

Non-categorale leeftijdscriteria zijn in principe van toepassing op alle potentieel gerech-
tigden van een pensioenregeling.14 Vervroegde uittredingsleeftijden bijvoorbeeld zijn van

toepassing op grote groepen ambtenaren of werknemers en daarmee non-categoraal. Dit type
leeftijdscriteria wijkt in hoogte minder af van de norm en varieert tussen 58 en 63 jaar, of
bedraagt 66 of 67 jaar. Tabel 4.2 toont hoe de typen pensioenleeftijden zijn vertegenwoordigd
in het onderzoeksmateriaal en schema 4.3 toont hoe de leeftijdsgrenzen geordend naar hoogte
en personenkring uiteenvallen in vijf typen: categorale vroege leeftijden; non-categorale vroege

leeftijden; de normleeftijd; non-categorale late leeftijden en categoraie late teeftijden. Bij de

typologie past de kanttekening dat sommige non-categorale pensioenleeftijden een categoraal

element kennen door de eisen die worden gesteld aan het arbeidsverleden waardoor vooral de

categorie langdurig werkenden te maken krijgt met deze leeftijdsgrenzen. De positie van de

normleeftijd in deze typotogie is niet per definitie non-categoraal; de normleeftijd is immers

niet altijd van toepassing op gehuwde vrouwen (Nederland), of niet-werknemers of werkende

vrouwen (Duitsland).

De overzichten illustreren het grote aantai en de ruime bandbreedte van afwijkende ieef-

tijdscriteria. Tast dit het normatieve karakter van de 65-jaargrens aan? Maar zeer ten dele.

Door voor speciaie situaties speciale leeftijdsgrenzen in het leven te roepen, bevestigen cate-

gorale leeftijdsgrenzen zelfs juist de 65-jaar norm. De hegemonie van de norm wordt wel

bevochten door non-categorale leeftijdscriteria. Na 1972 is de ontwikkeling van afwijkende

pensioenieeftijden met meer universele pretenties in een stroomversnelling geraakt.15 Van

uitstel van toegang tot de categorie ouderen is daarbij echter geen sprake, wel van vergroting

van de neerwaartse druk op de normleeftijd. Flexibilisering van pensioenieeftijden in 1972 en

1989 in Duitsland moest de mogelijkheid tot vervroegde en verlate pensionering stimuleren,

maar bleek in de praktijk vooral te resulteren in een verlaging van de pensioenieeftijd. De

grootste bedreiging voor 65 als norm komt daarmee in de periode tot 1990 voor rekening van

non-categorale pensioenleeftijden lager dan 65 jaar.

Non-categorale pensioenleeftijden
Non-categorale afwijkende pensioenleeftijden zijn in Nederland van vrij recente datum,

maar zijn in Duitsland al veel ianger in zwang. In Duitsland dateert de eerste non-categorale

vroege pensioenleeftijd uit 1923, wanneer in de Personal-Abbau-Verordnung een ieeftijdsgrens

van 58 jaar van kracht wordt voor rijksambtenaren. Met 58 jaar kunnen zij vrijwiilig vervroegd

met pensioen. Ook in ambtenarenregelingen in 1937 (60 jaar) en 1953 (62 jaar) zijn vervroeg-

de uittredingsteeftijden voor rijksambtenaren vastgelegd. Duitse rijksambtenaren komen zo al
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vroeg in aanraking met het fenomeen vervroegde uittreding. Voor Duitse werknemers is deze

mogelijkheid pas collectief vastgelegd in 1972, wanneer middels de Rentenreform de moge-

lijkheid wordt geschapen, voor een ieder die vijfendertig jaar verzekerd is, gebruik te maken

van flexibele pensionering. Dit houdt in dat pensionering kan ingaan tussen het 63e en het

67e levensjaar, waarmee dus tevens de mogelijkheid tot verlate pensionering wordt vastgelegd

in de vorm van een maximumleeftijdsgrens. De leeftijdsgrens van 63 jaar wordt ook overgenomen

door veel ondernemingspensioenfondsen. Twintig jaar later, in 1989, wordt het systeem van

fiexibele pensionering opnieuw vastgelegd in de Duitse ambtenarenpensioenen en in het wet-

telijk pensioen waarbij wederom de ieeftijdsgrenzen van 63 jaar en 67 jaar de bandbreedte van

het pensioneringsmoment aangeven.

Pas vijftig jaar na de eerste introductie van vervroegde pensioenleeftijden in de Duitse

ambtenarenpensioenen krijgt aigemene vervroegde pensionering voet aan de grond in de

Nederlandse ambtenarenpensioenen. In 1979 wordt met het Besluit Vervroegd Uittreden amb-

tenaren collectief de mogelijkheid geboden vrijwillig vervroegd uit te treden met 63 jaar. In

de bedrijfspensioenfondsen is dan al vanaf 1970 een vervroegde pensioenleeftijd opgenomen

die echter niet meteen vanaf het begin non-categoraal is. Het Pensioenfonds Gezondheid,

Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM) introduceert de mogelijkheid om vanaf 60

jaar een zogenaamde Overbruggingsuitkering te ontvangen. In 1970 geldt dit nog slechts voor

selecte categorieën werknemers, maar tussen 1970 en 1980 wordt de personenkring steeds

verder uitgebreid tot in 1980 alle deelnemers aan het pensioenfonds in principe gebruik kun-

nen maken van deze mogelijkheid. Eind jaren zeventig vinden ook de eerste experimenten met

de VUT plaats in bouwnijverheid, metaal en havenbedrijf. Hier geldt een leeftijdsgrens van 63

jaar. Het experiment flexibel uittreden bij de PTT uit 1980 voorziet in gehele of gedeeiteiijke

beëindiging van de werkzaamheden met 60 jaar, maar bovendien in de mogelijkheid tot door-

werken tot het 67e levensjaar. In het bedrijfsleven worden gedurende de jaren tachtig vele

VUT-regelingen ingevoerd, waarbij in CAO's vervroegde leeftijdsgrenzen worden vastgelegd tus-

sen 59 en 63 jaar. De AOW tenslotte voorziet, anders dan in Duitsland de Rentenversicherung,

niet in het ontvangen van een uitkering op een vaste, andere leeftijd dan 65 jaar.

Categorale pensioenleeftijden

Bij categorale leeftijdscriteria opereert leeftijd in combinatie met andere criteria ats

beroep~sector, functie, sekse, arbeidssituatie (werkend~werkloos) of arbeidsgeschiktheid.

Categorale leeftijdscriteria zijn in hoge mate seiectief omdat zij van toepassing zijn op nauw-

keurig afgebakende categorieën. Zij worden voorts gekenmerkt door een grote variëteit in

hoogte. De hoogste leeftijdsgrens in dit onderzoek (75 jaar) is beroeps- en sectorgebonden.

In de jaren vijftig is in het bedrijfspensioenreglement van de bioemboltensector 75 jaar de

leeftijd waarop pensioen aan seizoenarbeiders kan worden uitgekeerd. Een leeftijdsgrens van

72 jaar is in 1952 van toepassing op rechters aan het hogere federaalgerechtshof in Duitsland.

De iaagste pensioenleeftíjd in dit onderzoek (45 jaar) is zowel beroeps- als functiegebonden.

In de jaren dertig hebben Europese werknemers in dienst van Nederlandse bedrijven in Neder-

iands-Indië te maken met deze leeftijdsgrens. 45 jaar is ook de pensioengerechtigde leeftijd

van officieren in het Duitse leger tussen 1988 en 1991.
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in pensioenfilosofie -beloning versus verzorging- is zo oud is ais de ouderdomspensioenen zelf.

In de beloningsfilosofie van de arbeidsgebonden pensioenen is de pensioengerechtigde

leeftijd vooral een keerpunt in de arbeidscarrière en is pensioen uitgesteld loon; men stopt

met werken en wordt beloond voor de geleverde prestaties. In zware beroepen en functies

wordt deze beloning vaak op een relatief jonge ieeftijd uitgekeerd. Als dank voor bewezen

diensten en wellicht ook als vergoeding voor de fysieke en mentale schade ais gevolg van het

verrichten van zwaar werk. Dífferentiatie in beloning gaat derhalve samen met differentiatie

in leeftijdscriteria. Er zijn vaker voorzieningen getroffen voor geleideiijke pensionering en de

pensioenleeftijd fungeert vooral als definitieve uitgang van de arbeidsmarkt.

In de verzorgingsfiiosofie van de wettelijke regelingen daarentegen fungeren leeftijds-

criteria vooral als keerpunt in de inkomenscarrière en is pensioen~uitkering een bijdrage in

de kosten voor levensonderhoud. In de wettelijke pensioenen markeert de pensioenteeftijd

vooral het moment waarop men toegang verkrijgt tot 'rustgeld'. Pensioenleeftijden zijn over

het algemeen uniformer en abrupter van aard dan leeftijdscriteria in arbeidsgebonden pen-

sioenen. Wettelijke pensioenen en andere wettelijke regelingen staan voor de zekerheid van

vaste leeftijdsgrenzen en voor verzorging, ook van categorieën met een afgebroken arbeids-

verleden, zoalstangdurig werklozen.

Dit verschil in pensioenfilosofie werpt ook licht op de na-ooriogse verschillen tussen de

Duitse en Nederlandse wettelijke verzekeringen. De Duitse wettelijke ouderdomsverzekering

blijft na 1945 gebaseerd op verzekeringsprincipes en stelt de werknemer centraal waardoor

meer het karakter van een arbeidsgebonden pensioen met bijbehorende betoningsfilosofie

prevaleert. Dit verklaart de grotere variatie in pensioenleeftijden in de Rentenversicherung in

vergelijking met de AOW.

De pensioenfilosofieën werpen licht op de verschillen, maar bieden nog geen verklaring

voor de totstandkoming van leeftijdsgrenzen. Want waarom is eigenlijk het leeftijdscriterium

verkozen boven andere criteria? Waarom is juist 65 jaar de belangrijkste leeftijdsgrens in
zowel de Duitse als de Nederlandse pensioengeschiedenis? Welke argumenten zijn aangedragen

bij de definitie van de normleeftijd en bij de definitie van afwijkende categorale en non-

categorale pensioenleeftijden?
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OUDERDOMSDEFINITIES

De pensioengerechtigde leeftijd heeft nooit aan de top van de politieke agenda gestaan.

In de grote pensioendebatten gaat het voorai om het recht op pensioen en de hoogte van

pensioen. De pensioenleeftijd lijkt nogal eens een willekeurig criterium; er moet toch ergens

een grens getrokken worden, zo licht de Nederlandse regering in 1887 haar keuze toe om aan

minder vast personeel werkzaam bij de Rijkswerven met 60 jaar pensioen uit te keren.l Een

dergelijke 'non-motivatie' wordt zelden uitgesproken, maar speelt ongetwijfeld vaker een rol

achter de coulissen van de pensioengeschiedenis.

Vbbr de coulissen, in talrijke memories van toelichting, nota's en verslagen van debatten

worden andere argumenten aangedragen om pensioenleeftijden te verhogen, stabiliseren of

verlagen. Dikwijls gaat het om zeer summier verwoorde motivaties, maar vaak wordt ook dieper

ingegaan op het hoe en waarom van pensioenleeftijden. Wat daarbij in het oog springt is dat

het zelden gaat om de inhoud van de ouderdomsfase; niet de entree tot de ouderdomsfase is

onderwerp van debat, maar het vertrek van oudere werknemers van de arbeidsmarkt. Het

draait vooral om de bruikbaarheid van oudere werknemers. Oudere werknemers raken 'op',

'verbraucht' zoats men in Duitsland zegt. Toch is er geen gulden regel wanneer en waarom een

oudere onbruikbaar is. Niet alleen leeftijdsgrenzen variëren, ook de betekenissen van 'ouder-

dom' achter de leeftijdsgrenzen.

Biologische definities
Eind negentiende eeuw vindt 'ouderdom' erkenning als bijzonder risico; in tegenstelling

tot invaliditeit als gevolg van een ongeval op de werkplek, wordt ouderdomsinvaliditeit erkend

ais resultaat van een onvermijdelijk, natuurlijk proces. Het is een risico dat iedereen treft.

Of, zoals de regering Bismarck het in 1889 formuleert in haar wetsvoorstel dat de eerste natio-

nate wettelijke pensioenleeftijd bevat: 'Hohes Alter ist in der menschlichen Natur begriindet;

Abnutzung der Kriifte steht mit zunehmendem Alter nach idngerer oder kiirzerer Frist Jedem

bevor.'Z Veroudering, met andere woorden, betekent vermindering van krachten en is een

universeel noodlot. Een noodlot dat zowel de werknemers, ais de onderneming of dienst waar-

voor zij werken, treft.

Arbeid slijt
Slechts een handvol arbeiders wordt werkend ouder dan 60 jaar, zo betoogt in 1889 SPD-lid

Bebel aan de hand van leeftijdsstatistieken uit de mijnindustrie, de sigarenindustrie en boek-

binderijen.3 Hij vindt dit echter geen reden om lage pensioenleeftijden in te voeren; de rege-

ring zou er beter aan doen invaliditeitskeuringen te versoepelen en weduwen- en wezenvoor-
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zieningen te verbeteren, aldus Bebel. Zijn pessimisme over leeftijdsgrenzen wordt in brede

kring gedeeid. Het grootste bezwaar is niet eens altijd de hoogte, maar vooral het principe

van het leeftijdscriterium. Ouderdom noch invaliditeit wordt gezien als een acuut noodlot dat

ieder tezelfdertijd en in dezelfde mate treft. Waarom zouden degenen die nog kunnen werken

een pensioen moeten ontvangen simpelweg omdat zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt?

En waarom zou die grens bij iedereen dezelfde moeten zijn?4

Een leeftijdsgrens past kortom slecht bij de eind negentiende eeuwse ideeën over 'ouder-

dom' zoals geuit in debatten over de wettelijke ouderdomsverzekering. Toch komt die leef-

tijdsgrens er in de Invaliditdts- und Altersversicherung van 1889. Deze leeftijdsgrens van 70

jaar heeft echter een voistrekt andere betekenis dan de twintigste eeuwse pensioenleeftijden.

De pensioenleeftijd markeert niet het definitieve einde van de betaalde arbeidsloopbaan,

maar markeert het moment waarop preventieve inkomensmaatregelen ingaan. Het ouderdoms-

pensioen is namelijk een aanvulling op loon, waarvan de regering hoopt dat het werknemers

zal ontlasten van een voiledige, zware dagtaak. Men hoopt dat de nog bestaande capaciteiten

zo langer in stand blijven.5 Doei is derhalve vertraging van voiledige arbeidsongeschiktheid.

Deze preventieve intentie van de regering, hoezeer ook door anderen in twijfel getrokken6,

sluit nauw aan bij een visie op ouder worden als een geleidelijk proces. Deze visie vertaalt

zich ook in de uitbetaling van pensioen op basis van het gemiddeld verdiende loon. Geleide-

lijk verlies aan arbeidsvermogen en verdienstcapaciteit betekent immers dat aan het einde

van het arbeidsleven nog maar weinig kracht over is. Het pensioen zou wel bijzonder laag uit-

vallen indien gebaseerd op het laatstverdiende loon.

Veronderstelde invaliditeit

Begin twintigste eeuw verschuift het accent; van de arbeidende oudere en preventie van

arbeidsongeschiktheid, naar een niet-arbeidende oudere en veronderstelde arbeidsongeschikt-

heid. Het concept 'veronderstelde arbeidsongeschiktheid' maakt de weg vrij voor ieeftijds-

criteria; wetgeving baseert zich niet op de situatie van de individuele werknemer, maar op de

gemiddelde situatie van werknemers. Minister Kuyper verwoordt het in 1905 in zijn voorstel

tot een werknemersverzekering tegen invaliditeit en ouderdom als volgt: 'In den regel zal

een arbeider bij het bereiken van den leeftijd van 70 jaren, al is hij nog niet door ouderdom

buiten staat om door arbeid in zijn onderhoud te voorzien, niet meer zijn volle arbeidskracht

hebben. Het is dus in het belang van den arbeider zich een rente te verzekeren, voor het

geval hij dien leeftijd bereikt zonder in den zin van het ontwerp invalide te zijn.'7

De veronderstelling van arbeidsongeschiktheid en het moment van onvermijdelijkheid

biijven voortdurend inzet van debat. In 1911 spreekt de Nederlandse regering van 'onover-

komelijke moeilijkheden bij de vaststelling van de ouderdomsgrens': 'De ouderdom met zijn

bezwaren, de leeftijd, waarop de arbeider verondersteld mag worden niet meer te werken,

komt niet voor allen op dezelfden tijd; er is verschil tusschen stad en land, tusschen bedrijf

en bedrijf. Vooral de landarbeider geraakt eerst op later leeftijd dan anderen door ouderdom

buiten werk.'8 Dat zou tot oneerlijkheid leiden, voorai omdat de gemiddelde levensverwach-

ting van landarbeiders ook nog eens hoger ligt. Fabrieksarbeiders zouden zo opdraaien voor

het ouderdomspensioen van landarbeiders. De Duitse regering voorziet in 1888 eendere
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compiicaties door de enorme verscheidenheid in invaliditeitsrisico's naar bedrijfstak en regio.9

Differentiatie zou veel meer voor de hand liggen dan formulering van een uniforme leeftijds-

grens. Rijksdaglid Windthorst noemt het 'exorbitant' dat een algemene reget bepaalt dat het

individu zichzelf niet meer helpen kan.10 Anderen, waaronder werknemers en socialisten,

maar ook werkgevers en christelijke- en iiberale partijleden, zijn overtuigd van de hoge nood

onder ouderen en pleiten voor leeftijdsgrenzen van 66 jaar, 65 jaar of 60 jaar. De laatste leef-

tijdsgrens geniet de meeste voorkeur, maar stuit op financiële grenzen. 70 is het compromis

dat zorgt dat de kosten voor de ouderdomsrente niet de pan uit rijzen.

De geringe praktische betekenis van de eerste leeftijdsgrenzen laat onverlet dat een cru-

ciale stap is gezet; met de formulering van leeftijdscriteria is 'ouderdom' niet meer een te

meten fysieke en mentale gesteldheid, maar een veronderstelde toestand. Leeftijd markeert

en abstraheert invaliditeit, maar leeftijd blijft een abstractie die nooit vaste vorm aanneemt.

De discussie over variatie in risico's en risicogroepen blijft.

Invaliditeit en bedrijfsprestaties
Gaat het in de wettelijke pensioenen vooral om invaliditeit als noodlot voor de werkenden,

in de arbeidsgebonden pensioenen gaat het om de gevolgen voor dienst of onderneming. Niet

de gezondheidstoestand van ouderen staat centraal, maar de noodzaak hen te vervangen als

gevolg van hun slechte prestaties. Werner Siemens, oprichter van Siemens AG, geeft dat in een

schrijven over zijn pensioenfonds eind negentiende eeuw onomwonden toe: 'Es ist nicht allein

Humanitàt, sondern wesentlich gesunder Egoismus, welcher uns zur Biidung der Kasse bewogen

hat.'ll Siemens neemt een minimumleeftijd van 50 jaar op in zijn pensioenregeiing. Onder-

nemer Van Marken van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft vergelijkt

eind negentiende eeuw zijn arbeiders met machines; 'Huur ik eene machine, dan zeg ik, wan-

neer zij versleten is, de huur op, of ik vraag van den eigenaar eene nieuwe.'. En ...'zoo is met

30, 40 jaar de 'fut' er uit, alle energie ingeslapen, om met aile prikkelstelsels van de wereld

niet weer te ontwaken'.12 De ieeftijd waarop Van Marken zijn arbeiders voorgoed versleten acht

is 60 jaar; dan bereiken zij 'de volle ouderdom' en komen in aanmerking voor pensioen.

Ondernemers laten aldus eind negentiende eeuw de idee van levenslange arbeidsgeschikt-

heid van arbeiders los. Zij achten het niet meer noodzakelijk arbeiders tot op hoge leeftijden

te onderwerpen aan een invaliditeitstest. Het is wei duidelijk dat vanaf bepaalde leeftijden geen

volledige prestatie meer kan worden verlangd, hoewel er altijd uitzonderingen blijven, maar

zoals een aannemer in Zuid-Hotland laat weten: 'De meeste arbeiders zijn op hun 60ste jaar niet

in staat dien arbeid te verrichten, noodig voor hun bestaan. Het voedsel, door hen gebruikt, is

meestal te sober, en de meeste werklieden, die hun werk in de open lucht verrichten, zijn mees-

tal op 50 à 60-jarigen leeftijd stijf of krom of rheumatisch. Er bestaan wel uitzonderingen.'13

De staat oordeeit eender over haar dienaren. Het is in het belang van de dienst wanneer

een ambtenaar vroegtijdig recht op pensioen krijgt, zo melden parlementsleden in het debat

over een pensioenregeling voor burgerlijk ambtenaren in Nederland in 1890. Hij moet ook met

pensioen kunnen wanneer hij nog niet zo invalide is dat hij wordt afgekeurd, maar de dienst

wel zou willen verlaten omdat 'hij niet meer de diensten kon presteren, die men recht had van

hem te vorderen.'14
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Zware arbeid

Het moment van pensionering komt echter niet voor iedereen op een eender tijdstip. 65

jaar is voor burgeriijk ambtenaren in het algemeen een goede leeftijdsgrens, zo betoogt men

in Nederland begin twintigste eeuw, maar voor bepaalde beroepsgroepen is deze grens veel

en veel te hoog. In het debat in 1890 over de pensioenregeling voor burgerlijk ambtenaren

overtroeven pariementsleden elkaar in hun pleidooien over welke beroepen fysiek zwaar genoeg

zijn om vervroegde pensionering te rechtvaardigen. Het werk van stenografen is zeer vermoeiend

en zij zijn veel eerder versleten dan andere ambtenaren, om maar niet te spreken van postboden

die door weer en wind met zware pakken moeten lopen.15 Sloeproeiers, stratenmakers, tele-

grafisten, veldwachters, belastingambtenaren; diverse beroepen komen in aanmerking voor

vervroegde pensionering. Uit de formuleringen van wat invaliditeit in het geval van beroeps-

leeftijdsgrenzen behelst, is op te maken dat leeftijdsgrenzen vooral de functie hebben om hen

die niet overduidelijk invalide zijn, maar toch niet goed functioneren, op nette wijze de deur

te wijzen. Het schemergebied tussen invaliditeit en validiteit wordt beeldend gekenschetst

in termen als: 'uitgeblust'; 'futloos'; 'niet meer bij volle arbeidskracht'; 'zwak en stumperig';

'niet meer bij zijn in het vakgebied' en gebrek aan 'Schlagfertigkeit'. De termen waarmee

beroepen en arbeidsomstandigheden worden gekenschetst -'slijtberoepen', 'afmattende betrek-

kingen', 'het onderdrukkende, afmattende, sloopende, uitputtende, doodende klimaat der

Tropen'16- tonen aan dat de verantwoordetijkheid voor afname van krachten vaak wordt gelegd

bij de arbeidsomstandigheden.

Het gaat echter niet louter om fysieke of inentale geschiktheid en de belangen van werk-

nemer en dienst of onderneming. De gevolgen van minder functioneren in openbare dienst-

verlenende beroepen kunnen desastreus zijn voor de omgeving. Dat bracht parlementslid Ter

Laan ertoe in 1905 te pleiten voor lagere pensioenleeftijden voor onderwijzers: 'Wij trachten

mogelijk te maken, dat onbekwame, ongeschikte, oud geworden onderwijzers op 60-jarigen

leeftijd hun betrekking verlaten. Dat doen wij niet in de eerste plaats in hun eigen persoonlijk

belang, maar in het belang van het kind. Op dit oogenblik gebeurt het zoo gemakkelijk dat

een gemeentebestuur of een schoolopziener of een schoolbestuur een onderwijzer eenige jaren

langer in zijn betrekking laat dan in het belang van het onderwijs wenscheiijk ware.'17

Het openbaar vervoer is ook een sector waarin het belang van de klant opspeelt; in 1919

spreekt men van de '..noodzakelijkheid van het bepalen van een leeftijdsgrens in 't belang

der openbare veiligheid, b.v. voor machinisten op treinen, en wagonbestuurders der electri-

sche tram in de drukke stadswijken, opdat niet door het in dienst houden van al te invalide

functionarissen de veiligheid al te zeer in gevaar wordt gebracht.'18 Vergelijkbare overwegin-

gen spelen in de gezondheidszorg. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) is vanaf 1966 van toe-

passing op beambten in hoge en lage functies. De zware verantwoordelijkheid in management-

functies in de gezondheidszorg vereist vroegtijdige pensionering en het zwaar iichamelijke

werk van de verpieegkundige, in combinatie met het hoge werktempo, de confrontatie met

ziekte en sterfte en de verantwoordelijkheid voor ernstig zieke patiënten tellen zwaar.l9

Daarom is pensionering met 55 jaar op zijn plaats.

Hetzelfde geldt voor het beroep van tuchtverkeersleider. Met de toename van het lucht-

verkeer zien luchtverkeersleiders in de jaren zestig en zeventig de eisen meer dan evenredig
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toenemen. 'Zwingend erforderiich sind eine schnelle Auffassungsgabe, sofortige Reaktions-

und EntschiuRfáhigkeit, gute Kombinations- und Konzentrationsfáhigkeit sowie ein ausgepr~gtes

Geddchtnis bei entsprechend guter nervlicher Gesamtverfassung.'20, zo stelt de bondsregering.

Ook aan militair beroepspersoneel worden hoge eisen gesteld, in een mate die volgens sommigen

aileen in jongere jaren gegarandeerd is. De ouderen -het gaat hier om 40-piussers- missen

'kórperliche Frische und die Kraft zu entschlossenem Handetn'.21

Vervroegde pensioenleeftijden zijn kortom dikwijls uitvloeisel van opvattingen over de

zwaarte en verantwoordelijkheid van beroepen. Dat geen objectieve maatstaven zijn aangelegd

voor de definitie 'zwaar beroep' blijkt overigens wel uit het feit dat voor rechters, artsen,

chirurgen en hoogieraren geen vervroegde pensioenleeftijden tot stand zijn gekomen.

Dubbele taken

Lagere pensioenleeftijden voor vrouwen zijn eveneens gevolg van invaliditeitsoverwe-

gingen. Veeivuldig wordt verwezen naar de dubbele belasting waaronder vrouwen lijden. Arbeid

en zorg voor het gezin maken dat vrouwen eerder oud en op zijn. Of, zoais de regering Kuyper

het in 1905 formuleert: 'In een arbeidersgezin met veel kinderen werkt en zwoegt de vrouw in

den regel niet alleen harder dan de man, maar zij heeft ook minder uitspanning, minder genot.

De zorg voor het gezin drukt op haar zwaarder dan op den man. Physiek is zij eerder oud en

op.'22 Ook vrouwen zelf geven aan moe te zijn van hun dubbele taak. Rond debatten over een

speciale AOW-gerechtigde leeftijd voor ongehuwde vrouwen beweert een 61-jarige secretaresse

dat, wanneer de AOW voor vrouwen op 60-jarige ieeftijd zou worden uitgekeerd, '(ik) dan me-

teen stopte met werken, want een werkkring plus eigen huishouden is beslist te zwaar.' Bij

veel vrouwen komt daar nog de zorg voor ouders bij.23 Ondanks dergelijke pleidooien komen

er geen speciale vervroegde pensioenieeftijden voor vrouwen in de AOW.z4

In Duitsland komen invaiiditeitsopvattingen over oudere vrouwen wel concreet tot uit-

drukking in de wettelijke pensioenleeftijd. Net na 1945 worden 'Trummerfrauen', als puin-

ruimers van Duitsland, uitgeroepen tot symbool van Berlijn. Erkenning van hun verdiensten

en leed als arbeidsters en achterblijvers resulteert in formulering van een speciale pensioen-

leeftijd voor vrouwen van 60 jaar.25 Deze grens wordt in 1957 overgenomen in de Renten-

versicherung voor geheel West-Duitsland. Bij de Triimmerfrauen speelt echter ook iets anders

mee. Er heerst een groot overschot aan oudere vrouwen op de Beriijnse arbeidsmarkt en ver-

laging van de pensioenleeftijd dient ook een arbeidsmarktopschonende functie.26 Arbeids-

geschiktheidsbeoordelingen vallen zo keurig samen met arbeidsmarktbelangen. Daaruit blijkt

dat biologische ouderdomsdefinities nauw verwant zijn met een tweede type ouderdoms-

definitie: ecanomische ouderdomsdefinities.

Economische definities
'Er zijn vele vaklieden, die na hun 65ste jaar gewoon doorwerken. Ik zie dat veelai als een

geluk voor iemand, die nog fit is. Het is op het oogenbiik, gegeven het tekort aan arbeids-

krachten, ook in het aigemeen belang dat een aantai degelijke vakarbeiders blijft doorwerken.',
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aldus Drees in 1947.27 Volgens de Noodwet Ouderdomsvoorzieningen krijgen slechts diegenen

ouder dan 65 een uitkering die niet in staat zijn een bepaald inkomen te verwerven. Met deze

inkomenstoets moet het concept 'veronderstelde invaliditeit' wijken en stuit de biologische

definitie van 'ouderdom' op economische grenzen.

Die economische grenzen zijn in de pensioengeschiedenis van groot belang. In de econo-

mische betekenis van ouderdom overheerst de arbeidsmarkt, vergezeld van een humanitaire

pendant in de vorm van inkomensbescherming voor hen die niet meer nodig zijn. Economisch

geinduceerde leeftijdscriteria zijn vaak arbeidsleeftijdscriteria, dat wil zeggen dat zij niet

alleen ontvangst van een pensioeninkomen inluiden, maar tevens tot het neerieggen van

betaaide arbeid dwingen. Zo functioneren leeftijdsgrenzen als 'arbeidsmarktscharnier': hoge

pensioenleeftijden vertragen de uitstroom van oudere arbeidskrachten en lage pensioen-

leeftijden versnellen deze uitstroom. Voor werknemers houdt dit in dat, los van hun eigen

wensen en los van invaliditeitsoverwegingen, het bereiken van een bepaalde leeftijd een

definitief afscheid van betaalde arbeid inleidt.

Oudere werknemers zelf zijn zich daar terdege van bewust. Het verbergen van je leeftijd

is een veel toegepaste praktijk. Werklieden verven hun haar om toch aan de slag te komen,

zo blijkt uit de arbeidsenquétes eind negentiende eeuw in Nederland. En zij verbergen hun

geboortejaar, want 'grijsheid is hongerlijden'.28 Ook in Duitsland komen dergelijke praktijken

voor. In de jaren vijftig verschijnen regelmatig personen voor het gerecht die leeftijdsverval-

sing ten laste worden gelegd. Illustratief is het verhaai van de verkoper die bij sollicitaties

steeds wordt afgewezen omdat hij te oud is. Hij vervalst zijn papieren, maakt zich vijftien jaar

jonger en vindt vervolgens overal werk. De rechter veroordeelt hem tot een kleine geidstraf,

maar laat hem zijn baan behouden.29 Een hedendaagse vorm van verzet is het onvermeld

laten van leeftijd in sollicitatiebrieven om door een eerste selectie te komen.30

Interne arbeidsmarkten
De waarde van oudere arbeidskrachten is sterk afhankelijk van de context van deeiarbeids-

markten. Met name in de reiatief gesloten arbeidsmarkten van ambtenaren en mititairen is de

pensioengerechtigde leeftijd een middel om ouderen af te schrijven en te vervangen door

jongeren. Zo voert de Pruisische regering in 1920 een verplichte pensioenleeftijd van 65 jaar

in om toevoer van 'frisches Blut' te garanderen, zodat ook eens arbeidskrachten van buiten

aangenomen kunnen worden.31 Andere instrumenten om ouderen uit te laten stromen zijn

schaars. De idee van staatsdienaarschap en de daaraan verbonden mentaliteit van beloning

voor trouwe dienst, de 'Entgelt und Treue' mentaliteit, staat ontslag in de weg. Beambten

genieten tot ieders tevredenheid levenslange verzorging.

Bij een onevenwichtige leeftijdsopbouw echter, wordt de situatie op de interne arbeids-

markt als problematischer ervaren. Iilustratief zijn uitingen over de personele situatie in de

krijgsmachten van beide landen. Slechts bij een harmonische leeftijdsopbouw kan worden

voldaan aan een eventuele oortogstaak, betoogt het Ministerie van Defensie, daarbij doelend

op de vergrijzing binnen het leger.32 In de Duitse Bundeswehr wordt de situatie nog veel urgen-

ter ingeschat. De bondsregering voert in 1961 en 1985 ingrijpende verlagingen van pensioen-

leeftijden door. Op het eerste oog zijn de maatregelen gebaseerd op biologische definities
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van ouderdom. Officieren wier werk fysiek extra veeleisend is, mogen eerder met pensioen.
Speciale, bijzonder lage, leeftijdsgrenzen variëren van 42 jaar voor lagere officieren tot 45 jaar
voor majoors, 48 jaar voor luitenant-kolonels en 50 jaar voor kotonels. Deze leeftijden zouden

gemiddelde leeftijden van bruikbaarheid zijn, van 'Verwendbarkeit'. Nergens echter wordt enig
medisch bewijs gepresenteerd dat de keuzes voor juist deze leeftijdsgrenzen kan rechtvaardig-
en. De regering verwijst kort naar de ervaringen in de tweede wereldoortog -toen overigens

iedereen tot 70 jaar werd opgeroepen- en ervaringen in NAVO-verband. Het is echter overdui-

deiijk dat niet de vermeende conditie van de militairen, maar de ieeftijdsopbouw van het leger

de grote bron van zorg is.33

De herstructurering van het leger na 1945 maakt dat veel nieuwe, jonge mensen zijn aan-

getrokken: jongeren zonder banden met het nationaal-socialisme. Deze lichting, geboren

tussen 1925 en 1934, bereikt in de jaren zestig de middelbare leeftijd en de voorgestelde lage

pensioenieeftijden zijn daarom overwegend middelbare leeftijden. Juist deze leeftijdsgrenzen

bewerkstelligen een grote doorstroom, zoals de berekeningen in beleidsnota's aantonen. Zo

geldt voor lagere officieren dat men 43 jaar definieert als leeftijd waarop zij tot de ouderen

behoren. Deze 43-plussers promoveert men naar minder veeleisende banen, waarin zij nog tien

jaar dienst mogen doen. Daarna, met 52 jaar, gaan zij verplicht met pensioen om plaats te

maken voor het volgende verouderde cohort en een nieuwe lichting jonge officieren. De leef-

tijdsverdelingen geven aidus blijk van een strikte arbeidsmarktlogica; alies is gericht op een

evenwichtige doorstroom.

Militairen en rechters

In 1985 worden de leeftijdsgrenzen opnieuw verlaagd. Wederom is het probleem 'Uberaite-

rung', vergrijzing. Opnieuw dreigt een 'Befbrderungsstau', een promotie-file, door het grote

aantai officieren in de leeftijdscategorie 50-60 jaar. Deze ouderen zijn aan vervanging toe;
zij zouden niet meer tot goed ieiding geven in staat zijn, zo stelt minister van defensie en de
latere secretaris-generaal van de NAVO Manfred Wbrner.34 Wbrner is op dat moment zelf 51

jaar oud. De Griinen merken dit fijntjes op en constateren eveneens dat wanneer 45-plussers
tot de ouderen behoren, alle betangrijke teidinggevende posities in handen zijn van ouderen.
Zo blijkt driekwart van de bondsdagleden ouder dan 45 jaar en bondskanselier Kohl is op dat

moment 55 jaar. Deze observaties worden als 'cabarettesk' en niet ter zake doend afgedaan.35

De situatie onderstreept hoe contextgebonden leeftijdsbeoordelingen zijn. Een officier en een

bondskanselier van dezelfde leeftijd zijn niet even oud. Een rechter die de pensioenleeftíjd

van een officier bereíkt, heeft zelfs nog een heie carrière voor de boeg. Wanneer in de jaren

vijftig aan het Federale Hooggerechtshof in Duitsland een groot tekort aan rechters heerst

wordt die carrière gerust verlengd. Handhaving van de dan geldende pensioenleeftijd van 65

jaar zou betekenen dat men de diensten van het merendeel van dan dienstdoende rechters zou

verliezen. Bij verhoging van de leeftijdsgrens naar 68 jaar echter, verlaat slechts een tiental

rechters hun post en dit aantal is nog wel op te vangen, zo luidt de redenatie.36 Een uitgebreid

debat over de voorgestelde wijzigingen blijft achterwege. Diverse argumenten worden aan-

gedragen, zoats de algemene stijging in levensverwachting en de hoge leeftijden van rechters-

in-functie in andere landen. Dergelijke argumenten zijn echter secundair. De nood is hoog.
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Het recht moet doorgang vinden, uitgesproken door de beschíkbare, in dit geval oudere

rechters. Een eendere situatie ontstaat na de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Reeds

gepensioneerde rechters wordt verzocht hun taak weer op te nemen in de oostelijke federale

staten.

Grote werkloosheid
Pensioenleeftijden functioneren niet louter en alleen als arbeidsmarktscharnieren op de

reiatief gesloten arbeidsmarkten van rechters, ambtenaren en militairen. Ook werknemers

krijgen te maken met leeftijdsgrenzen die zijn toegespitst op de arbeidsmarktsituatie. De

grote werkloosheid in de jaren dertig en tachtig gaat samen met de introductie van verlaagde

leeftijdsgrenzen. Ook dit zijn echter geen algemene aanpassingen, maar categorale ingrepen

toegespitst op bepaalde categorieën werknemers in bepaalde sectoren. In Duitsland leidt de

grote werkloosheid in 1929 tot een ingreep in de werkloosheidsverzekering. Veel employees

('Angestellten') ouder dan 40 jaar kunnen geen werk vinden en men vindt dat deze oudere

werklozen extra bescherming verdienen. Hun situatie is in feite te betitelen als 'Berufslos',

zo luidt de argumentatie en verschilt niet veel van de definitie van arbeidsongeschiktheid in

de ouderdomsverzekering. De SPD, dan regeringspartij, opteert voor een speciaie leeftijdsgrens

voor iangdurig werklozen van 60 jaar in de Invaliditeitswet. Deze leeftijdsgrens moet zorgen

voor een soepele overgang van werkloosheidsverzekering naar invaliditeitsverzekering.37

Eenzelfde functie vervullen leeftijdscriteria in de Vorruhestandsregelungen en de VUT-

regelingen in de jaren tachtig. Uittredingsleeftijden worden verlaagd om tegemoet te komen

aan wensen om doorstroom op de arbeidsmarkt te bespoedigen. De regeiingen vinden selectief

toepassing. Voorai in sectoren met hoge werkloosheidscijfers, -industrie en non-profit sector-

vinden vervroegde uittredingsieeftijden ingang.38

Ook oudere werklozen krijgen in de jaren zeventig en tachtig te maken met speciale leef-

tijdscriteria. Door hun leeftijd ondervinden juist personen met een langdurig arbeidsverleden

bijzondere belemmeringen bij de herinschakeling in arbeid, zo betoogt de Nederiandse rege-

ring in 1986 bij de behandeling van de Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De IOAW gaat in vanaf 50 jaar, de IOAZ

(zelfstandigen) vanaf 55 jaar en ín de Werkloosheidswet genieten ouderen vanaf 57,5 jaar

extra bescherming. De verschillen in ieeftijdsgrenzen worden nauwelijks gemotiveerd en er is

kritiek op de willekeur in leeftijdsgrenzen.39

Arbeidsmarktsegmenten

In de jaren vijftig is sprake van een mengeling van arbeidsmarkttekorten en overschotten.

In Duitsland speelt het probleem van de 'áltere Angestellten'. Terwijl in vele sectoren een

schreeuwend tekort is aan industrieel geschoold- en ongeschoold personeel is er een over-

schot aan employees. De bondsdag debatteert over de hoge werkloosheid onder met name

hoger gekwalificeerde oudere empioyees; 'oud' in deze context betekent 35-plus. Opiossingen

zoekt men in de richting van quotering -eik bedrijf moet een minimum percentage werklozen

aanstellen- en omscholing. Om de tekorten in de industrie op te lossen overweegt men in

dezeifde periode gastarbeiders aan te trekken, reïntegratie van oudere arbeiders te stimuieren
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en de pensioenleeftijd op te trekken tot 68 jaar. Degenen die na hun 65e doorwerken zouden

kunnen rekenen op meer pensioen.40 Dit iaatste voorstei stuit op fel verzet van sociaal-

democraten die pleiten voor lagere pensioenleeftijden voor mannen werkzaam in gevaarlijke

beroepen èn een lagere pensioenleeftijd voor vrouwen. Zij wijzen elke leeftijdsverhoging van

de hand. Financiële prikkels inbouwen leidt tot dilemma's in gezinnen, waar men zal vragen

'Vater, beantragst du jetzt die Renten, dann reicht sie nicht aus; oder arbeitest du weiter,

om eine hbhere Rente zu erhalten?' stellen de sociaal-democraten.41

In Nederland wordt eveneens gedebatteerd over leeftijdsverhogingen, maar deze vinden

net als in Duitsland geen doorgang. Begin jaren zestig duikt een plan tot invoering van een

uitgesteld hoger ouderdomspensioen op. Dit kan een maatregel zijn die het aanbod van arbeid

stimuleert, zo meldt de regering bij monde van de minister-president tijdens de algemene

politieke beschouwingen over de Rijksbegroting 1964.42 De SER adviseert hierover negatief en

acht het buitengewoon onwaarschijnlijk dat er bejaarden zouden zijn die om hun inkomen te

vermeerderen door zouden wilien werken. Bovendien kan doorwerken naast de AOW al, terwijl

weinigen dit doen.43 Er blijven echter geruchten opduiken dat men de AOW-gerechtigde leef-

tijd wil verhogen naar 70 jaar, maar de minister helpt deze geruchten de wereld uit door zich

positief uit te laten over de dan geldende leeftijdsgrens: '... (de) leeftijdsgrens van 65 jaar

speelt nog een zo grote rol in het Nederlandse voik, dat ik geloof, dat wij op grote tegenstand

zouden stuiten, als wij de pensioengerechtigde leeftijd gingen verhogen'.44 Sindsdien zijn in

Nederland geen serieuze pogingen ondernomen de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen.

Politieke definities
Zwaar gebukt onder de last van de hersteibetalingen en de slechte economische situatie

snijdt de Duitse regering na de eerste wereldoorlog flink in omvang en samensteliing van haar

ambtenarenkorps. Een tijdelijke banenstop wordt afgekondigd, personeelsbudgetten ingekrom-

pen en gehuwde vrouwen kunnen elk moment zonder opgaaf van reden ontslagen worden. Met

uitzondering van hoogleraren moeten rijksambtenaren met 65 jaar verplicht met pensioen. Met

58 jaar kunnen zij vrijwiilig vervroegd met pensioen. Naast gehuwde vrouwen komen ambte-

naren ouder dan 50 jaar het eerst in aanmerking voor ontslag. Ambtenaren die vrijwillig de

dienst verlaten krijgen tien procent extra pensioen, maar deze maatregel blijkt geen succes;

met de lage pensioenen beklagen vele ambtenaren hun nood.45

De pensioneringsmaatregeien zijn echter niet louter een financiële kwestie. De regering

meldt weliswaar met de toestroom van fris bloed geen politieke bedoelingen te hebben, maar

ambtenaren zelf, vooral aan de rechtervleugel van het politieke spectrum, zien de pensioen-

maatregeten ook a1s een politieke ingreep in de samenstelling van het ambtenarenkorps.

Tegen het licht van de historie van het 'Beamtentum' in het Duitse keizerrijk en instaliatie

van de republiek is dat geen loze beschuldiging. Wanneer in Duitsiand in 1919 officieei de

Weimar republiek tot stand komt, neemt de nieuwe regering vele erfenissen over van het

keizerrijk, waaronder het 'Berufsbeamtentum'. Dit ambtenaarschap wordt gekenmerkt door

een sterke rechtsbescherming van staatsdienaren, van wie een grote ptichtsgetrouwheid wordt
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geëist. De staatsdienaren zijn dragers van de monarchie en worden gerecruteerd hoofdzakelijk

uit conservatieve kringen. Als beloning voor trouwe dienst krijgen vroeg gepensioneerde mili-

tairen een baan als lager ambtenaar. Zo is de ambtenarij feitelijk een stelsel van erebaantjes

en oorkonden, een politiek homogeen apparaat.46

De nieuwe regering van socialisten, democraten en de katholieke Zentrum-partij onder-

neemt begin jaren twintig pogingen dit 'Beamtentum' te reorganiseren. Met constitutionele

middelen, zoals vastgetegd in de Weimarer Verfassung, artikel 130; 'Die Beamten sind Diener

der Gesamtheit, nicht einer Partei.', maar ook middels ingrepen in de pensioenen. De oudere,

conservatief getinte ambtenaren worden vervangen door republikeinsgezinde jongeren, niet

gelieerd aan politieke partijen, of aan partijen rechts van het midden. Opvoiging van ouderen

door jongeren betekent in deze context niets minder dan een politieke machtswisseling.47

Deze strategie is overigens niet uniek voor de Duitse politieke situatie in de jaren twintig.

Ook de Zuid-Afrikaanse regering onder Mandela heeft de pensioenleeftijd benut als instrument

om de politieke en raciaie kleur van het ambtenarenkorps te wijzigen. Veriaging van de pen-

sioenleeftijd is bedoeld om jongere zwarten snelier toegang te verschaffen tot de door blanke

conservatieven gedomineerde civieie dienst.48

Zo omzichtig als men in de eerste dagen van de Weimar republiek nog omgaat met deze

kwestie, zo anders ligt dat tijdens het nationaai-socialistisch bewind. Onder Hitier krijgen

pensioenieeftijden een sterk economisch- en politiek-instrumentele iading. Eind jaren dertig

volgen verhogingen en verlagingen elkaar snel op. Het aantal benodigde dienaren in 1939,

wanneer de ooriogsmachine goed op gang komt, is reden om alie gepensioneerde ambtenaren

tot 70 jaar terug te roepen. Is men desondanks met 65 jaar toch gepensioneerd, dan behoort

men tot een speciale categorie gepensioneerde oproepkrachten, de 'Beamten auf Wiederruf'.

Joodse ex-ambtenaren wil men niet terug en gedwongen pensionering op politieke en raciale

gronden is toegestaan.49

Bureaucratische definities van ouderdom
Debatten waarin biologische, economische en politieke ouderdomsdefinities een rol spelen

zijn, zeker aan het begin van de twintigste eeuw, bij viagen emotioneel. Dat geldt minder voor

situaties waarin de kwaliteiten van leeftijd als beleidscriterium centraal staan. Twee nauw ver-

wante administratief-organisatorische kwaliteiten van 'leeftijd' -een uitstekende meetbaarheid

en dito hanteerbaarheid- maken dat leeftijd fungeert als houvast en dat steeds vaker leeftijds-

criteria worden verkozen boven diensttijdcriteria, arbeidsongeschiktheidscriteria of inkomens-

criteria. Dat houvast geldt voor uitvoerders van pensioenregeiingen, maar ook voor verzekerden.

De zekerheid van leeftijd

Het ontwerpen van een wettelijke invaliditeits- en ouderdomsverzekering is een riskante

onderneming. Eind negentiende eeuw zijn in Duitsland weinig cijfers over invaliditeit voor-

handen. Leeftijdsstatistieken zijn wel beschikbaar en de regering gebruikt in haar prognoses

dan ook leeftijd als indicator van invaliditeitskansen en kosten. In de rekenmodellen is ieef-
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tijd de centraie variabele; schatting van invaliditeitskansen gebeurt op basis van een invalidi-

teitstheorie analoog aan het model van hoogleraar Behm, ontwikkeid in 1855. De assumptie is

dat invaliditeit toeneemt met leeftijd. In zijn model stelt Behm de kans om op 20-jarige ieef-

tijd invalide te worden gelijk aan 0,0001 en de kans om op 79-jarige leeftijd invalide te worden

gelijk aan 1. Uiteraard erkent men dat de relatie tussen leeftijd en invaliditeit gecompliceerder

tigt, maar praktisch zijn er nauwelijks mogelijkheden om risico-differentiatie door te rekenen,

iaat staan toe te passen. Een statistische basis met reëele invaliditeitscijfers onthreekt50 en

daarom voorspelt men invaliditeit op basis van leeftijdsstatistieken, aangevuld met enige kennis

van invaliditeitsrisico's naar leeftijd in verschillende sectoren en ruwe gezondheids- en

ongevallenstatistieken. Deze exercitie ievert een ruwe schatting op van invaliditeitskansen

naar teeftijd en daaruit kiest men de schatting met 'genugend hohe Werthe'.51 Dat 'geniigend'

slaat vooral op de te verwachten kosten. Een te iage inschatting van de invaliditeitskansen

zou overvraging van uitkeringen inhouden en betekenen dat de premies te laag worden in-

geschat. Een funeste uitgangspositie voor het grootschalig experiment van een nationale

invaliditeitsverzekering. Het leeftijdscriterium fungeert tussen alle onzekerheden als houvast.

Het is dan ook niet eens zozeer de beschikbaarheid van leeftijdsstatistieken 'an sich', maar

meer nog het planningspotentieel van 'leeftijd' dat aantrekkelijk is.

Ook elders ervaart men leeftijd als neutraal houvast bij de uitvoering van de pensioen-

regeling. Met de invoering van een leeftijdsgrens vermijdt men 'moeilijkheden en administra-

tiekosten', zo betoogt oud-liberaal Tydeman in 1912 in zijn schets van de voordelen van een

ouderdomsverzekering.52 Men heeft de voorkeur voor een uniforme leeftijdsgrens boven een

wirwar aan ieeftijdsgrenzen. Zo is de Nederlandse regering in de jaren vijftig niet gecharmeerd

van de idee bijzondere Ieeftijdsgrenzen op te nemen in de Algemene Ouderdomswet. In de

aanloop tot de AOW wordt naar voren gebracht dat een algemene leeftijdsgrens van 65 jaar

onbiilijk is tegenover degenen in 'slijtberoepen' die deze leeftijd niet halen. Men pleit voor

instelling van een vervroegd bodempensioen voor werknemers die ook hun bedrijfspensioen al

voor hun 65e jaar uitgekeerd krijgen. Ondergrondse mijnwerkers bijvoorbeeld gaan gemiddeld

met 57,5 jaar met pensioen en vrouwen ontvangen met 60 jaar hun ondernemingspensioen.53

De regering wil echter geen 'scala van pensioengerechtigde leeftijden (.....) waarvan de admi-

nistratieve complicaties nauwetijks meer zijn te overzien.' De nagestreefde eenvoud zou ernstig

worden geschaad. 'Men denke b.v. aan de consequenties van de mogelijkheid, dat iemand, b.v.

op 55-jarige leeftijd gepensioneerd, enige jaren in een andere beroep blijft doorwerken. En aan

de vraag, wat moet geschieden ten aanzien van de man, die 25 jaar in een slijtberoep werkte,

deswege op 55 jaar een (onvolledig) pensioen krijgt, maar op 50-jarige leeftijd naar een ander

beroep overging, waar de pensioengerechtigde leeftijd 65 is. Uit al deze overwegingen blijkt

wel, dat de gedachte aan een vervroegd wettelijk ouderdomspensioen met de eis van een een-

voudige regeling onverenigbaar moet worden geacht.'S4 Aldus het standpunt van de Neder-

landse regering.

Eendere overwegingen gelden rond 1970 in de ondernemings- en bedrijfspensioenen.

De Adviescommissie voor Personeelfondsen55 constateert dat het ideaal zou zijn rekening te

houden in pensioenregelingen met individuele omstandigheden, capaciteiten en wensen en dat

verzekeringstechnisch flexibiliteit ook goed in te bouwen is. Maar de vrees heerst dat de drang
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tot vervroegde pensionering zo sterk zal zijn dat de regeiing overvraagd wordt. Een vaste

leeftijdsgrens maakt financiële risico's calcuieerbaar en is bovendien beter objectiveerbaar

dan functioneel ontslag. Want zelfs de scherpste functionele bedrijfskeuring kan niet voorzien

in de behoefte aan ontslag op een bepaalde leeftijd, zo wordt gesteld.56 Of, zoals men betoogt

voorafgaand aan vastlegging van de Atgemene Burgerlijke Pensioenwet: '...een vaste ieeftijds-

grens (schept) zowel voor betrokkenen ais voor de dienst zekerheid en rust'.57

Leeftijd verankerd

Eenmaal vastgetegd blijkt een leeftijdsgrens om twee redenen moeitijk te wijzigen; in de

eerste plaats tast wijziging van de pensioenleeftijd opgebouwde rechten aan. Hoewel toekom-

stig gepensioneerden niet zijn verzekerd van ongewijzigde pensioenleeftijden, vertolkt een

leeftijdsgrens voor verzekerden het aan zekerheid grenzende gevoel dat op dat moment in hun

ieven hun loopbaan eindigt. In de tweede plaats zijn pensioenleeftijden moeilijk te wijzigen,

omdat leeftijdsgrenzen tussen regelingen onderling zijn verstrengeid. Met het toegenomen

belang van wettelijke ouderdomspensioenen gedurende de twintigste eeuw, vervult de wette-

lijke pensioenieeftijd de functie van referentieieeftijd. In de jaren twintig~dertig en de jaren

vijftig~zestig nemen de ondernemings- en bedrijfspensioenen deze leeftijdsgrens over. De

sociale bedrijfsprestaties beginnen bij intrede van het 'Versorgungsfali', bij aanvang van uit-

kering van de wettelijke ouderdomsuitkering.58 Leeftijdsgrenzen hebben bovendien de

neiging zich te verbreiden als gevolg van eisen tot gelijke rechten. Duitse rijksambtenaren

wensen in 1886 een pensioenleeftijd identiek aan die van de Pruisische beambten in 1882.

Employees op hun beurt eisen pensionering met 65 en arbeiders blijven niet achter. Aan het

eind van de twintigste eeuw werkt dit niet anders. De pensioenieeftijd voor hoogleraren in

Nederland wordt verlaagd, omdat de eenheid van wetenschappelijke staf het onderscheid niet

rechtvaardigt, zo luidt de motivatie in 1983.59 En VUT-leeftijden voor ambtenaren zijn onder-

deel van het trendbeleid en worden afgestemd op VUT-leeftijden in het bedrijfsleven.60

De onderlinge afhanketijkheid van grenzen zorgt voor een zekere traagheid in verande-

ringen. Het kan ook, met sneeuwbaleffect, tot snelle veranderingen leiden. Zo zijn speciale

pensioenleeftijden voor vrouwen als gevolg van de derde EG-richtlijn inzake gelijke behande-

ling tussen mannen en vrouwen van 1978 vrij snel verdwenen. Toch mag navolging van een

bepaalde leeftijdsgrens niet altijd geïnterpreteerd worden als gevolg van behoudzucht of als

een simpele overname van heersende normen. Soms gaan concurrentie-overwegingen schuil

achter verbreiding van een pensioenleeftijd. Zo schrijft Thierry in 1930 dat 65 nu eenmaal de

grens is die de meeste regelingen hanteren en dat bedrijven het zich niet kunnen veroorloven

voorop te lopen op het terrein van pensioenvoorzieningen. Het kopiëren van bestaande leef-

tijdsgrenzen hangt zo ook samen met de wijze waarop een pensioen is gefinancierd.

Financiële definities
Soms, en niet zelden, is leeftijd vooral een factor op de betaiingsbalans. Het verhogen van

de pensioengerechtigde leeftijd levert een pensioenfonds geld op en verlaging kost geld. Toch
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ligt de relatie tussen pensioengerechtigde leeftijd en kosten niet zo eenduidig. Financiële

contexten verschillen; cruciaal is wie de pensioenen financiert, op welke wijze, maar vooral

hoe financiële belangen worden afgewogen tegen andere belangen.

Wat betreft de financieringswijze van pensioenen is er onderscheid tussen de drie typen

pensioenregelingen. Traditioneel worden ambtenaren- en miiitaire pensioenen vooral gefinan-

cierd door de werkgever, dikwijls op basis van een omslagstelsel61; premies worden gelijk om-

gezet in uitkeringen voor pensioengerechtigden. Ook in de ondernemingspensioenregelingen

zijn het de werkgevers die een flink deel van de pensioenpremies betalen, maar op basis van

kapitaaidekking; het pensioenfonds reserveert premiebetalingen voor wanneer verzekerden

met pensioen gaan. In de sociale verzekeringen dragen werknemers, werkgevers en de staat

hij aan de kosten. Financiering vindt tot 1945 in Nederland en tot 1969 in Duitsland plaats

volgens een kapitaaldekkingsstelsei en erna volgens een omsiagstelsel.

Korte termijn

Van de combinaties aan financieringswijzen en financiers, zijn de ambtenaren- en militaire

pensioenregetingen het meest gevoelig voor korte termijn ingrepen. Met een omslagstelsel

leidt een wijziging in de verhouding premiebetalers~pensioengerechtigden ten gunste van de

premie-betalers al snel tot winst voor de pensioenkas. Voor de staat als belangrijke geldschieter

met toegang tot die pensioenkas indien gelden niet voldoende geoormerkt zijn, is dan met een

bezuiniging op pensioenen snel geld te verdienen. Die winst is groter en sneller binnen te

halen dan in regelingen met kapitaaldekkingssystemen waarin stijgende premie-inkomsten

worden gereserveerd voor de toekomst. De pensioengerechtigde leeftijd, als scheiding tussen

premie-betalers en uitkeringsgerechtigden, is zo in potentie een belangrijk bezuinigings-

instrument. Dat verklaart het poiitieke ingrijpen in pensioenleeftijden in de ambtenaren-

pensioenen, waarbij pensioenleeftijden geregeld en vaak zeer tijdelijk worden gewijzigd om

een budgettair probleem op te lossen. Een duidelijk voorbeeld van snelle inkomstengenerering

middels verhoging van pensioenieeftijden is de verhoging met één jaar van alie pensioenleef-

tijden voor Duitse ambtenaren in 1975. Deze maatregel is onderdeel van een groot bezuinigings-

pakket in het eerste jaar van de regering Schmidt. De financiëie effecten van deze operatie

leveren de Federale staat naar schatting 11 miljoen mark per jaar op en de deelstaten 7 miljoen

per jaar. De budgettaire problemen blijken overigens maar korte tijd zo direct van invloed op

de pensioenleeftijd. In 1977 al is men bereid de pensioenleeftijden te verlagen, ditmaal van-

wege de slechte arbeidsmarktsituatie.62

Een ander voorbeeld van financieel kortetermijnbeleid is het ontslag in 1949 van 1000

personeelsleden bij de Nederlandse gemeentepolitie en 500 personeelsleden bij de rijkspolitie.

Een noodzakelijke bezuiniging, oordeelt de minister. Aile 55-ptussers worden, los van hun

geschiktheid, ontslagen. Ze vinden vast nog wel een bijverdienste, omdat men de betrouwbaar-

heid en flinkheid van deze beambten kent, zo merkt de minister op. De politiebonden zijn een

andere mening toegedaan en spreken van ordinaire bezuinigingsmaatregelen die geen rekening

houden met de portemonnee van oudere politieambtenaren, waaruit vaak nog het onderhoud

van kinderen moet worden betaald. Ook vanuit de portemonnee van individuele burgers bezien

wordt 'ouderdom' immers voortdurend financieel geïnterpreteerd. Wat levert pensionering op,
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luidt de vraag en dan blijkt vervroegd met pensioen gaan soms te vroeg. Zo is de inkomens-

achteruitgang vele politieambtenaren in 1949 te groot. De beambten noemen de voorgestelde

pensioenleeftijd van 55 jaar 'een fatale leeftijd' en het beleid van de minister 'onsociaal en

onchristelijk'. Ambtenaren moeten tijd krijgen voor een goede pensioenopbouw om hun gezin

te onderhouden, aldus de Politie-organisaties. Zij pleiten voor behoud van de bestaande,

hogere pensioenleeftijden.63

Langere termijn

Opvallend is dat actuariële overwegingen zelden openlijk een rol spelen. Het is niet zo dat

pensioenleeftijdsgrenzen uitkomst zijn van calculaties die uitgaan van veertig premie-jaren,

zodat 65 uitkomst is van het feit dat werknemers op hun 25e levensjaar als premie-betalend

lid van een pensioenfonds worden toegelaten. In de publieke debatten is het juist veelal

andersom. Eerst bepaalt men de eindleeftijd om vervolgens de premies te berekenen. Toch

speelt de actuariële logica wel een rol, bijvoorbeeld in discussies over vervroegde uittredings-

leeftijden.64 Eén jaar eerder of later met pensioen heeft grote premie-verschuivingen tot

gevolg. De angst voor financieel falen door het in een vrije vat geraken van pensioenieeftijden

speelt dan ook een voorname rol in discussies rond VUT- en Vorruhestands-ieeftijdsgrenzen.

Uiteindelijk is dit een reden om VUT-regelingen te vervangen door pré-pensioenplannen waar-

in de financiële verantwoordelijkheid voor vervroegde uittreding verschuift van het coliectief

van verzekerden naar verzekerden die hun eigen uittredingsplan moeten trekken. Ook dan

blijft de financiële afbakening van de ouderdomsfase een rol spelen, maar op een ander niveau;

steeds is voor werknemers de vraag wat een verandering in uittredingsmoment voor gevolgen

heeft voor het persoonlijk inkomen.

De snelle wijzigingen in VUT-regelingen en de ommezwaai naar versterking van eigen

financiële verantwoordelijkheid leidt tot onzekerheid bij werkenden over hun toekomstig

pensioneringsmoment. Het is deze onzekerheid die men in debatten over wettelijke pensioen-

leeftijden graag weg wil nemen. Alle betrokkenen willen graag de oudedagsverzekering voor

de toekomst veilig stelien en vertrouwen en zekerheid bieden, zeker ook wat betreft het

moment van pensionering. In Duitsland doet men een beroep op alle betrokkenen om partij-

politieke vetes bij te leggen, voorat met het oog op de langetermijnbelangen van verzekerden

en het vertrouwen in de pensioenvoorzieningen. De bezorgdheid over de betaalbaarheid van

voorzieningen neemt explosief toe, zeker na de bekendmaking begin jaren tachtig in Duits-

land van demografische modelberekeningen die erop wijzen dat met de toename van de grijze

druk in het jaar 2030 de werkgevers- en werknemerspremies zullen moeten verdubbelen om

te kunnen blijven voldoen aan de aanspraken.ó5 Er brandt een discussie los over de verhou-

ding tussen premies en uitkeringen, over de verhauding tussen lonen en uitkeringen en over

'Lebensarbeitszeit'. Moet de 'levensarbeidsduur' -het aantal jaren arbeid gemeten over de

gehele levensloop- niet worden verlengd om de oudedagsverzekering voor de toekomst veilig

te stellen? Dat gebeurt uiteindelijk ook deels middels de Rentenreform 1992; de pensioen-

leeftijd voor vrouwen van 60 jaar wordt opgetrokken naar 65 en wederom wordt de mogeiijk-

heid tot doorwerken tot 67 jaar gestimuleerd met financiële prikkeis.

In discussies over de financiering van de AOW staat verhoging van de AOW-gerechtigde
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leeftijd minder centraal. Ook hier staat het vertrouwen van verzekerden in de AOW voorop,

maar er wordt niet gesleuteld aan de leeftijdsgrens. Bezuinigingsdrift vindt een andere weg,

voornamelijk in het achterwege laten van reparatie van koopkracht en bezuinigingen op de

uitkeringen aan ouderen met een partner onder 65 jaar.

Variabele financiën
Financiële beslissingen worden zelden gestuurd door automatismen. Financierings-

structuren en financiële situaties bevorderen bepaalde ingrepen in leeftijdsgrenzen, maar zijn

niet dwingend. Het beste voorbeeid hiervan is wel de grote discrepantie tussen reële financiële

mogelijkheden en ingrijpen in de pensioengerechtigde leeftijd in Duitsland in 1916. Nota bene

midden in de eerste wereldoorlog wordt een bijzonder kostbare ingreep toegestaan; de pensioen-

leeftijd voor arbeiders wordt met vijf jaar vertaagd. Hoewel de Duitse regering erop wijst dat

dit leidt tot een financiële ramp, eisen alle partijen geiijke behandeiing van arbeiders en emplo-

yees. De grote financiële zorgen in de laatste dagen van de Duitse monarchie wegen niet zwaar

genoeg om veriaging van pensioenleeftijden tegen te houden.

Ook in een andere financieel moeilijke periode, de jaren tachtig, variëren financiële

afwegingen. Er wordt zwaar bezuinigd op de Vorruhestandsregelungen en de werkloosheids-

uitkeringen, terwijl een vermogen wordt besteed aan de verlaging van pensioenleeftijden voor

militairen. Het gaat kortom, om politieke keuzes waarin financiën belangrijk, maar niet altijd

doorslaggevend zijn. Economische motieven zijn van elementair belang en ook wensen en

behoeften van ouderen en oudere werknemers kunnen een roi spelen.

Emancipatoire definities
Niet zo heel vaak verwijzen voorstanders van bepaalde pensioengerechtigde teeftijden

naar de fase die ingaat met het bereiken van die leeftijd, de ouderdomsfase. Het lijkt wel of

het leven stopt met de pensioengerechtigde leeftijd. De conditie van de arbeidende oudere

telt, die van de gepensioneerde oudere is zelden onderwerp van debat. Pensioengerechtigden

zeif zijn ook zelden deelnemer in publieke debatten en dit verklaart vermoedelijk het gebrek

aan concrete ideeën over de invulling van de ouderdomsfase. Toch zijn drie typen emancipa-

toire ouderdomsdefinities te onderscheiden: (1) 'ouderdom' is een 'rust'fase, en de pensioen-

leeftijd het moment waarop de rust ingaat; (2) ouderdom' is een fase waarin niet zomaar het

recht op werk mag worden ontnomen en collectief verplichte pensioenleeftijden niet wenselijk

zijn en (3) onafhankelijk van de inhoud van ouderdom als levensfase moet de keuze op welk

moment de fase ingaat door het individu kunnen worden (mede-)bepaald.

Recht op 'rust'

De metafoor 'Levensavond' vertegenwoordigt de idee dat een gepensioneerde nog van zijn

laatste levensfase moet kunnen genieten. Dat houdt in dat pensioen niet ingaat wanneer men

fysiek en mentaal uitgeput is, of nog maar een paar jaar heeft te gaan, maar betekent dat de

ouderdomsfase aanvang neemt wanneer iemand nog gezond is en kan genieten van rust. Of,
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zoals voorstanders van een staatspensioen in Nederland het formuleren: 'Wanneer iemand 65

jaar is, heeft hij rust verdiend; als hij nog werken kan en wil, heeft hij toch recht op pensioen.

Pensioen moet niet alleen aan afgeleefde ouden van dagen gegeven worden.'66 En zoals sociaal-

democraat Hugenholtz het in 1912 formuieert: 'Men bedenke toch dat men hier te doen heeft

met arbeiders van 70 jaar en ouder, menschen die hun geheele teven gezwoegd hebben, die

eindelijk recht krijgen om eens te gaan uitrusten van al hun arbeid.'67 De pensioenieeftijd

functioneert zo als toegangspoort tot een welverdiende rust. Ouderen verdienen respect; 'Het

wordt, terecht, onnatuurlijk geacht, in strijd met de plaats die den grijsaard in de maatschappij

toekomt, dat wie behoorlijk gearbeid heeft op hoogen leeftijd nog verplicht is voor zijn brood

te werken.'68

Ook in Duitsland leeft de 'Lebensabend'. De leiding van de mijnwerken Oberhausen A.G.

meldt dat '..es nicht der Sinn des Lebens sein kann bis zu seinem Ende zu arbeiten. Der nach

jahrzehntelanger Arbeit Miidegewordene soil sich vielmehr in einem Zeitpunkt zur Ruhe setzen

kbnnen, in dem noch Aussicht darauf bestehe, einige Jahre in stiller Bescheidenheit zu ver-

bringen.' De mijnarbeider verdient rust als erkenning en beioning van zware en maatschap-

pelijk belangrijke arbeid.69 Bij bijzondere categorieën keert deze redenatie steeds weer;

zo ijvert men in Duitsland voor vervroegde pensionering van Kriegsbeschddigten en in Neder-

land vestigt men de aandacht op de Nederlandse ambtenaren die in Jappenkampen verkeer-

den.70 Het recht op rust van deze categorieën burgers moet op vroegere leeftijd ingaan willen

zij er met hun gemiddeld lagerer levensverwachting nog van kunnen genieten, zo is de idee.71

Het idee van recht op rust lijkt halverwege de twintigste eeuw enigszins van het toneei

verdwenen. De Duitse liberaal Mischnick verklaart dit uit gewenning. Moderne mensen zijn

het ophouden met werken met 65 jaar als normaal gaan zien, zo betoogt hij in 1963. Het gaat

niet meer om het voortijdig ophouden met werken op basis van een bijzondere gebeurtenis.

De levensavond is inmiddels een ingeburgerde periode en het gaat in de ouderdomsverzeke-

ring om 'Die Sicherung des Lebensabends.'72 Bovendien gaat het niet langer om rust als zo-

danig, maar om vrijstetling van arbeid. Pensionering markeert niet een rustfase, maar een

vrijetijdsfase waarin zelf beslist kan worden over te ondernemen activiteiten.

Recht op werk
Twee categorieën burgers pieiten voor het recht om door te mogen werken: degenen die

moeten werken omdat hun pensioen te laag is en degenen die graag willen blijven werken

omdat zij hun werk en alles wat daarbij hoort niet wilien missen. De eerste categorie bestaat

al vanaf ver vbàr de start van pensioenvoorzieningen. Gedreven door een arbeidsextrinsieke

motivatie -inkomen en de eerste levensbehoeften- moeten oudere arbeiders veeial door blijven

werken tot de dood erop volgt, simpelweg uit financiële noodzaak. De voorlopers van pensioen-

voorzieningen in het bedrijfsleven voorzien in de behoeften van deze ouderen. Werkgevers

willen deze arbeiders, die vaak lang voor hen gewerkt hebben, niet zo maar afdanken en gunnen

hen lichter werk bij gebrek aan andere opvangmogelijkheden. Zo worden 'winkelknechten aan-

gehouden als erfstukken', worden industriearbeiders ingezet voor 'straatvegen en bood-

schappenloopen'en worden dagarbeiders nachtwachten.73

Met de komst van ouderdomspensioenen wordt ontslag legitiem. De hoogte van pensioenen
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echter is reden voor grote ontevredenheid en motiveert oudere werkenden soms tot het eisen

van uitstel van pensioen.74 Dit is het geval in de situatie van Duitse ambtenaren in 1923 en
Nedertandse politieambtenaren in 1949. Ook in de Vorruhestandsregelungen en VUT-regelingen
speeit de inkomenskwestie een betangrijke rol. Met uitkeringspercentages van 7001o tot 80o1a van
het laatstverdiende loon halen vakbonden hun ieden over om vervroegd met pensioen te gaan.

Niet de financiëie situatie, maar arbeidsdrang is de reden voor een tweede categorie oudere

werkenden om het werk niet neer te wilien leggen. Spoort de wens tot doorwerken met het

bedrijfs- of dienstbelang dan rijzen zelden problemen. Veel pensioenregelingen, met name die

van (hogere) ambtenaren, bevatten een clausule die voorziet in de mogelijkheid om wanneer

het belang van de dienst of onderneming het vereist, pensionering uit te stellen tot na de

normale pensioenleeftijd. Anders ligt dit in situaties waarin de werkgever de werknemer wil

pensioneren, terwijl de werknemer door wil werken. Bekend zijn meerdere individueie verzoeken

tot doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, met name van hoogleraren. In 1938 in Duits-

land van medicus Von Eicken bijvoorbeeld.75 Bekend in Nederland zijn de publieke verzoeken

om uitstel van pensionering door Van Maarseveen. Inzet is de geteden pensioenschade aange-

bracht door de wijzigingen die de Nederlandse regering aanbracht in de pensioenen voor hoog-

leraren in 1983. Dan wordt de uitzonderiijke positie van hoogleraren opgeheven; ook zij moeten,

in plaats van met 70 jaar, met 65 jaar gedwongen met pensioen. De pensioenschade ontstaat,

aldus Van Maarseveen, doordat hij geen veertig dienstjaren meer kan halen, maar Van Maarse-
veen's betoog ís duidelijk meer dan een financieel betoog. Inzet is niets minder dan recht op
betaalde arbeid onafhankelijk van leeftijd.76

Het recht op arbeid is ook betangrijk geweest bij het vaststellen van pensioenleeftijden

voor rechters. Bij deze bijzondere beroepsgroep gaat het om de onafhankelijkheid van functio-
narissen. Rechters kan niet opeens leeftijdsontslag worden aangezegd, wat feitelijk een be-

scherming is tegen politieke ingrepen in de rechtspositie van rechters. Voor een machthebber

zou het anders erg eenvoudig zijn om plots veel rechters de wacht aan te zeggen door een

verlaagde pensioenleeftijd af te kondigen. Er zijn wel bepaalde maximumgrenzen gesteld, met

name uit invaliditeitsoverwegingen, maar binnen deze grenzen kunnen rechters doorgaans zelf

bepalen wanneer zij met pensioen gaan.

Zelfbeschikking

Tot slot een derde emancipatoire stroming in de pensioengeschiedenis, vertegenwoordigd

door degenen die vinden dat individuen het moment van pensionering zelf moeten bepalen.

In Duitsland is veel meer dan in Nedertand gedebatteerd over flexibele pensionering, hoewel

het debat vooral abstracte vormen aanneemt. Met de Rentenreform 1972 mogen verzekerden

zelf bepalen of zij met 63 of inet 67 met pensioen gaan, of op enig moment hiertussen in.

Wel verliezen zij pensioeninkomsten door vervroegd met pensioen te gaan en vermeerdert hun

pensioen wanneer zij na hun 65e pensioneren. Aan deze maatregel gaat intensief debat vooraf.

Liberalen blijken de meest principiële voorvechters van daadwerkelijke flexibele pensionering

op individuele leest. Het gaat hen om zelfbeschikking, om vergroting van keuzevrijheid in het

combineren van werk en Ruhestand. Of, zoais FDP-leider Genscher het verwoordt: in eike

levensfase moeten mensen zinvolle activiteiten kunnen ontpiooien en daarom is er geen
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behoefte aan categoraai ouderenbeieid. Genscher spreekt zich uit tegen een 'Generationen-

programm' dat op ons wacht wanneer we de kantoordeur achter ons gesloten hebben.77 De

wens van de liberalen tot een evenwichtige vorm van pensionering gaat ogenschijnlijk in ver-

vulling, maar na 1972 gebeurt wat werkgevers al langer vreesden. De drang tot vroege pensio-

nering aan werknemers- en werkgeverszijde is bijzonder groot. Een stilzwijgend verbond zorgt

dat de feitelijke pensioenleeftijd alleen neerwaartse fiexibiliteit vertoont. Keuzevrijheid raakt

ingebed in collectieve vervroegde pensioenregelingen.

De retoriek van de ouderdom
Leeftijdscriteria in de Nederlandse en Duitse pensioengeschiedenis blijken nauw ver-

bonden met zes uiteenlopende definities van 'ouderdom'. Opvallend is dat de definities,

op de politieke definitie na, voorkomen in alle regelingen en in beide landen. Wel zijn er

accentverschillen. Bioiogische definities zijn vooral, maar beslist niet uitsluitend, van invloed

eind negentiende, begin twintigste eeuw. Dikwijls staan zij aan de basis van categorale leef-

tijdscriteria in arbeidsgebonden pensioenregelingen. Volgens bioiogische definities is ouder-

dom uitkomst van een fysiek en mentaal verouderingsproces en markeert de pensioenleeftijd

het moment waarop een oudere werknemer ongeschikt is, of minder geschikt raakt, om zijn~

haar arbeid uit te oefenen. Eind twintigste eeuw heeft de economische functie van ouderdom

en de pensioengerechtigde leeftijd sterk aan betekenis gewonnen. In economische definities

zijn oudere werknemers subjecten die moeten worden beschermd tegen of geweerd van de

arbeidsmarkt. Het ieeftijdscriterium is gebaseerd op wanneer een oudere werknemer bescher-

ming nodig heeft en~of overbodig is. Economische definities komen voor in alle regelingen,

maar spelen een grotere rol in de na-oorlogse Duitse wetteiijke ouderdomsverzekering in ver-

gelijking met de Nederiandse. Politieke definities van ouderdom verwijzen naar een politieke

beoordeting van een bepaalde leeftijdsgroep. Leeftijdsgrenzen veranderen om uitsluiting van

bepaalde groepen te bewerkstelligen. Deze politieke beoordeling van leeftijdsgroepen blijft

beperkt tot het Duitsland van de jaren twintig en dertig. Bureaucratische definities van

ouderdom benadrukken het gebruiksgemak van ieeftijdscriteria in de zin van meetbaarheid

en hanteerbaarheid en kunnen verktaren waarom leeftijdscriteria de voorkeur hebben gekregen

boven diensttijdcriteria, invaliditeitscriteria en inkomenscriteria. Daarnaast benadrukken deze

definities de afhankelijkheid van de start van de ouderdomsfase van reeds hestaande leef-

tijdscriteria; ouderdomsfase en leeftijd zijn als het ware zelf-repeterende constructies.

Afstemmingsargumenten komen beduidend vaker voor in de Nederiandse dan in Duitse debatten.

Bezien volgens financiële definities is ouderdom een betaalbaarheidskwestie. De grenzen van

de ouderdom zijn budgettaire grenzen en de pensioenleeftijd is een budgetvariabeie. Finan-

ciële rationaliteit blijkt zelden de enige motivatie om een bepaalde ieeftijdsgrens in te stellen,

maar kan wel domineren in debatten. Financiële ingrepen middels de pensioengerechtigde

leeftijden hangen sterk samen met financiers en hun financieringswijze. Emancipatoire

definities tenslotte, spelen in op de behoeften van ouderen. De ouderdomsfase dient in te

gaan wanneer oudere werknemers recht op rust of recht op werk willen en verdienen.
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De pensioenleeftijd markeert ideaiiter het moment van zelfverkozen rust.

Variatie in pensioenleeftijden en ouderdomsdefinities
Het arsenaal aan ouderdomsdefinities maakt dat er geen gulden regel is voor het vast-

stellen van een pensioenleeftijd. Staat invaliditeit centraal, dan is er doorgaans een neer-

waartse druk op leeftijdsgrenzen. Staat administratieve rationaliteit centraal, dan stabiliseren

ieeftijdsgrenzen. En staan financiële argumenten voorop of het recht op werk, dan neigt men

tot verhoging van leeftijdsgrenzen. Belangrijk echter is het besef dat ouderdomsdefinities niet

in een mathematische relatie staan tot leeftijdsgrenzen. De contexten waarbinnen betekenis-

sen concreet vorm krijgen zijn van essentieei beiang. Biologische ouderdomsdefinities spelen

op wanneer het gaat om zware beroepen. Economische ouderdomsdefinities hebben effect op

de pensioengerechtigde teeftijden wanneer sprake is van gesloten arbeidsmarkten, of wanneer

een groot arbeidsmarktoverschot of een nijpend tekort heerst. Het bureaucratisch argument

van navolging van standaarden in andere regelingen is afhankeiijk van een verhouding tussen

regelingen waarin één regeling de toon zet. Financiële ingrepen zijn vaak gericht op verhoging

van de pensioenleeftijd, maar de directe opbrengst ervan is sterk afhankelijk van de financie-

ringswijze van een pensioenregeling, waardoor in ambtenarenpensioenen eerder dan in andere

pensioenen is overgegaan tot kortetermijn leeftijdsverhogingen. Zo lichten betekenissen op

tegen specifieke contexten. Betekenissen en contexten vormen bronnen van variëteit in leef-

tijdscriteria. Er is nog een derde bron van variëteit: de combinaties van betekenissen.
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Elke pensioenieeftijd is resultante van een combinatie van verschillende betekenissen van

ouderdom. In debatten mengen en botsen de betekenissen; begin twintigste eeuw staan finan-

ciële eisen tot hogere pensioenleeftijden lijnrecht tegenover wensen om vanuit invaliditeits-

overwegingen tot verlaging over te gaan. En eind twintigste eeuw gaan economische motieven

om pensioenleeftijden te vervroegen hand in hand met administratieve impuisen om regelingen

op elkaar af te stemmen, wat leidt tot de hausse aan vervroegde pensioenleeftijden in uittre-

dingsregeiingen. De vraag is welke combinaties van ouderdomsdefinities nu precies aan de

basis staan van pensioenleeftijden. Zijn er speciale combinaties die samengaan met de formu-

iering van de normleeftijd van 65 jaar, of combinaties die juist resulteren in afwijkende leef-

tijdsgrenzen?

De methode waarmee deze vragen worden beantwoord is Qualitative Comparative Analysis,

afgekort QCA. QCA is een relatief jonge methode die, geiijk andere methoden in de sociale

wetenschappen, op systematische wijze zoekt naar logische verbanden. Meer dan andere

methoden echter heeft zij oog voor de contextgebondenheid en complexiteit van sociale ver-

schijnseien. Daarmee lijkt QCA bijzonder geschikt om inzicht te verkrijgen in combinaties van

ouderdomsdefinities en pensioenleeftijden.l

Vergelijkende analyse (QCA)
Aan de basis van QCAZ ligt de idee dat de sociaie werkelijkheid samengesteld van aard is:

een sociaal fenomeen komt voort uit een combinatie van omstandigheden. Indien één van de

essentiële omstandigheden afwezig is, zal het fenomeen zich niet in deze specifieke vorm

voordoen. Charles Ragin, ontwerper van QCA, grijpt met dit uitgangspunt terug op het werk

van John Stuart Mill en diens 'method of agreement' en 'indirect method of difference'.

Volgens Mill's 'method of agreement' verzamelt men aiie cases met eenzelfde uitkomst. Deze

cases kunnen verschillen, bijvoorbeeld wat betreft condities A,B en C, terwijl zij overeenkomen

wat betreft conditie D. Hieruit teidt Mill af dat conditie D de gelijkenis van deze cases kan ver-

klaren. De 'indirect method of difference' vergelijkt cases met twee verschillende uitkomsten

(Y en niet-Y). Wanneer deze cases de condities A, B en C gemeenschappelijk hebben, maar alleen

verschillen wat betreft conditie D, dan is het conditie D die de verschillen kan verklaren. In

Miit's logica gaat het derhalve om combinaties van factoren. Dit samengestelde karakter van

de werketijkheid duidt Mill aan met de term 'chemical causation'. In Ragin's QCA staan

samenstellingen, of configuraties, eveneens centraal: 'The key element to a proper synthetic

strategy is the idea of qualitative comparative analysis - the notion of comparing wholes as

configurations of parts'. (Ragin 1987:84).
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Booleaanse algebra
De techniek waarmee Ragin configuraties vergelijkt is Booleaanse algebra. George Boole's

algebra, ook bekend als de 'algebra of logic' of de 'algebra of sets', wordt algemeen beschouwd

als grondleggend voor de moderne symbolische logica. Zijn werk raakte enige tijd in de ver-

getelheid (McLeish 1991), maar is nu van grote praktische betekenis. Booleaanse algoritmes

worden toegepast in de electro-techniek, Booleaanse operatoren worden veelvuidig gebruikt

in het documentatie-wezen en niets minder dan de opmars van computers onderstreept het

praktisch succes van Boole's algebra die is gefundeerd op binaire classificaties, op de getallen

Oenl.

De basistechniek is simpel: Men neemt een case, in deze studie een situatie waarin een

pensioengerechtigde ieeftijd is gedefinieerd. Vervolgens wordt de aan- en afwezigheid van

condities, hier de ouderdomsdefinities, genoteerd. Elke case krijgt een 1 toegewezen wanneer

de definitie aanwezig is en een 0 wanneer de definitie afwezig is. De scores worden vervolgens

ondergebracht in een Truth Table. Tabel 6.1 verderop is een voorbeeld van een uitgewerkte

Truth Table, met de combinaties van definities geordend en gerangschikt naar frequentie.

Een volgende stap is de vereenvoudiging van de gevonden combinaties met behuip van

'minimization rules'. Een eerste regel, 'minimization' -minimalisatie-, houdt in dat als twee

Booleaanse vergelijkingen verschillen in slechts één conditie, de conditie die verschiit tussen

beide vergelijkingen als irrelevant wordt beschouwd en verwijderd wordt om plaats te maken

voor een simpeler vergetijking. Stei dat twee cases waarin een normieeftijd van 65 is gecon-

strueerd worden vergeleken. In case 1 zijn de biologische en de economische ouderdoms-

definitie beide aanwezig èn de emancipatoire definitie afwezig (vergeiijk configuratie nr.1

in tabel 6.1) en in case 2 zijn biologische en economische definities aanwezig en is de

emancipatoire definitie aanwezig (vergeiijk configuratie nr.2 in tabel 6.1). Dan, zo luidt de

conclusie na toepassing van de minimalisatie-procedure, is aan- of afwezigheid van de eman-

cipatoire definitie irrelevant voor de constructie van een normleeftijd. Vertaald in de notatie

die Ragin hanteert: IEr t IER - 65 ~-~ IE - 65, waarbij een hoofdletter staat voor aanwezigheid

van een conditie (score 1) en een kleine letter voor afwezigheid van een conditie (score 0).

In Booleaanse notatie is het optelteken geiijk aan de logische operator OR en het vermenig-

vuldigingsteken aan de iogische operator AND.

Een tweede regel die wordt toegepast is 'implication'. Implicatie houdt in dat gezocht

wordt naar een vergelijking die andere vergelijkingen omvat. Een Booleaanse vergelijking

'impliceert' een andere vergelijking als het lidmaatschap van de ene vergelijking een deel-

verzameling is van de andere vergelijking. Door implicatie wordt bereikt dat een zo gering

mogelijk aantal vergelijkingen overblijft, dat samen toch de kern van de oorspronkelijke

configuraties omvat. Stel dat na toepassing van de 'minimization' procedure drie vereen-

voudigde termen overblijven: IE f IB t Bf - 65. IB is een deelverzameling van IE en Bf, en

dat betekent dat bij aanwezigheid van IE en Bf in de vereenvoudigde vergelijking, term IB

niet strikt noodzakelijk is om de originele configuraties te omvatten. De vereenvoudigde

vergelijking luidt derhaive: IE t Bf -65.
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Mogelijkheden en beperkingen
Een groot voordeel van QCA is haar ordenend vermogen, terwijl aandacht voor diversiteit

relatief lang behouden blijft. Hier betekent dit dat ouderdomsdefinities steeds als het ware

samenklitten, omdat configuraties -combinaties van ouderdomsdefinities- de basiseenheid

van analyse zijn. Zo blijft de nauwe samenspraak tussen definities lang bewaard, langer dan

in statistische technieken als regressie-analyse. Ordening in een Truth Table en toepassing

van de Booleaanse vereenvoudigingsregels maken het bovendien mogelijk op systematische

wijze orde aan te brengen in op het eerste oog patroonloze verzamelingen definities. Feiteiijk

worden met behulp van QCA 'scenario's' van voldoende en noodzakelijke voorwaarden geïden-

tificeerd (Wickham-Crowley 1991). QCA is zo een uitstekend hulpmiddel bij het ordenen van

de doorgaans chaotische sociale werkelijkheid.

Met analyse van configuraties worden echter tevens concessies gedaan aan de context-

gebondenheid van tijd en plaats. Door configuraties te onderzoeken in plaats van afzonder-

lijke cases, overstijgt QCA puur kwalitatief onderzoek in abstractieniveau. Daaraan ontteent
de methode haar ordenend vermogen, maar betaatt hiervoor een prijs middels aanzienlijke

reductie in contextualiteit en diversiteit. Dichotomisering van definities -in aan- en afwezig-
heid van definities- is eveneens een grote beperking (o.a. Brown~Boswell 1995; Berg-Schiosser~

Quenter 1996).3 Een andere beperking, door Ragin in zijn enthousiasme te weinig benadrukt,
maar nadrukkelijk gesignaleerd (o.a. Amenta~Poulsen 1994) betreft het aantal op te nemen

variabelen. Het aantal onafhankelijke variabelen kan doorgaans maximaal 5 à 6 bedragen.

Immers, het aantal togische configuraties is dan 32 tot 64 (2 tot de macht 5, 2 tot de macht 6),

en tenzij het materiaal erg eenvormig is, is dit aantal te groot om zinvol te interpreteren. In

deze studie betekent dit dat slechts ouderdomsdefinities deet uitmaken van de analyse en

geen variabelen waaruit blijkt door wie deze definíties zijn ondersteund. Dit impliceert een

groot verlies aan contextualiteit. Een contextuaiiteit die juist in het sociaal-constructivisme

met haar aandacht voor wie een situatie op welke wijze definieert belangrijk is. De toepassing

van QCA in deze studie is dan ook niet meer -en niet minder- dan een hulpmiddel bij het

ordenen van ouderdomsdefinities. QCA is net ais andere methoden en technieken een construct

waarmee wetenschappers iogische verbanden projecteren op de sociale werkelijkheid (vgl. Harré

1986)4. Zo opgevat is QCA geen siecht construct. Integendeel, QCA is een open, heuristische

methode die flexibel toepasbaar is en ruimte creëert voor interpretaties die niet altijd op het

eerste oog worden waargenomen. Haar conformiteit tot logica biedt, gelijk George Boole beoogde

met zijn formeie logica, enig vertrouwen en stabiliteit in een werkelijkheid vot diversiteit

(Boole 1854~1958:40).

Toepassing QCA
Logíca functioneert slechts onder stringente assumpties (vgl. Harré 1986:318). Sinds Hume

is duidelijk dat logica kan worden toegepast: (1) onder een basisvertrouwen in de idee dat

het universum geen spontaan, chaotisch geheel is; (2) onder aanname dat onderzochte iocale

condities stabiel zijn en (3) indien wordt gewerkt met adequate onderzoeksgegevens. Zonder

de eerste twee aannames zou deze studie naar pensioenleeftijden weinig zinvol zijn. Aan de

derde assumptie is tegemoet gekomen door de kwalitatief-vergelijkende analyses uitsluitend
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te baseren op gegevens over pensioenleeftijden in wettelijke pensioenen en ambtenaren-

pensioenen. Dit omdat de informatie verzameld over pensioenleeftijden in deze regelingen

doorgaans het meest uitgebreid is, goed gedocumenteerd en daardoor goed vergelijkbaar. Om

deze reden zijn tevens zes Duitse cases (nrs.102;123-127 in Bijlage 2, Pensioenleeftijden in

Nederland en Duitsland 1880-1990) buiten beschouwing gelaten; er was te weinig informatie

over deze cases beschikbaar om ze op verantwoorde manier deel uit te laten maken van de

analyses. Dit betekent dat in totaal 94 cases onderworpen zijn aan QCA. Vijf cases (nrs. 15;16;

99;100;159) zijn later alsnog afgevallen. In deze cases bleek geen enkele definitie een rol te

spelen en dat lijkt eerder het gevolg van een gebrek aan informatie dan een gebrek aan geuite

definities. Als variabele is de politieke definitie afgevatlen omdat zij zo weinig voorkwam.

De analyse is ingezet ter beantwoording van twee vragen: (1) Welke specifieke combinaties

van definities spelen een rol bij de constructie van pensioenleeftijden? (2) Welke combinaties

van definities spelen een rol bij de constructie van bepaalde pensioenleeftijden? Toegepast

zijn simpele minimalisatie- en impiicatie-technieken. De pensioenleeftijd is de afhankelijke

variabele en de vijf definities zijn de onafhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabelen

hebben de waarde 0 toegewezen kregen wanneer de definitie geen enkele aanwijsbare publie-

ke rol speeit. De waarde 1 is toegewezen wanneer een definitie een aanwijsbare publieke rol

speelt. Een definitie scoort dus een 1, onafhankelijk van de wijze waarop, of de mate waarin,

of door wie, de definitie wordt benadrukt. Het software-programma QCA 3.0 maakte een vlotte

doorvoering van de vereenvoudigingstechnieken mogelijk (Drass 1992).

Dominante en fictieve configuraties
'Welke specifieke combinaties van definities spelen een rol bij de constructie van pensioen-

leeftijden?' Frequentie-tabel 6.1 brengt alle voorkomende combinaties van definities, de con-

figuraties, in kaart.

Het simpele overzicht in tabel 6.1 bevestigt in de eerste plaats de conclusie uit het voor-

gaande hoofdstuk dat aan de constructie van de pensioengerechtigde leeftijd geen eenduidige

argumentatie voorafgaat. Dit blijkt uit het grote aantal verschillende configuraties, namelijk

26. Het maximaal aantal logisch mogelijke configuraties bedraagt 32 (2 tot de macht 5). Meer

dan 800~o van de logisch mogelijke configuraties is dus voorhanden in het onderzoeksmateriaai.

Dit toont aan dat definities van ouderdomsgrenzen niet verbonden zijn aan één vaste, uni-

forme betekenis.

Daarnaast visuaiiseert de tabei een breuk tussen configuraties die 10 keer of vaker voor-

komen, configuraties die enkeie malen tot verscheidene malen voorkomen (2-5 keer), unieke

configuraties en configuraties die zelfs geheel ontbreken. Veruit dominant in aantal blijken

configuraties waarin zowel de biologische als de economische definitie een rol speien (nrs. 1

en 2). Aanwezigheid van deze twee definities, onder afwezigheid van de bureaucratische en

financiële definities en aan- of afwezigheid van de emancipatoire definitie, komt veelvuldig

voor. De aanvang van de ouderdomsfase in de sociaie zekerheid blijkt zo voornamelijk een

biologisch-economische constructie. Economische definities gaan echter ook vaak combinaties
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aan met twee of drie andere definities (nrs. 4-8). De unieke configuraties (nrs. 20-26) worden

bijna alle gekenmerkt door aanwezigheid van de emancipatoire definitie en~of de bureaucra-

tische definitie. Deze definities versmelten blijkbaar retatief weinig met andere ouderdoms-

definities.

De tabel toont dat het voorkomen van meerdere definities naast elkaar eerder regel is

dan uitzondering; pensioenleeftijden zijn niet vaak uitvloeisel van één ouderdomsdefinitie.

Configuraties waarin alleen de financiële (nr.15), de biologische (nr.16), de bureaucratische

(nr.17), of de emancipatoire definitie (nr.21) de dienst uitmaakt, komen slechts 1 tot 3 maal

voor. Een uitzondering vormen configuraties waarin de economische definitie solitair optreedt

(nr.3); dergelijke configuraties komen 5 maal voor. Dit is overigens nog steeds niet buiten-

sporig veel gezien het totale aantal cases (N-94). De extremen -veelvoorkomende en niet-

voorkomende configuraties- vertegenwoordigen de argumentaties die vaak tot bijzonder vaak

zijn gehanteerd (5 keer en vaker5) en de argumentaties die nimmer zijn gehanteerd in debatten.

Deze configuraties zijn nader geanalyseerd met behulp van 'minimization'- en 'implication'-

procedures. Nog geen rekening is gehouden met de uitkomsten -het type pensioenleeftijd-

van deze configuraties.

Dominante configuraties

De economische definitie is een kerndefinitie, zo ondersteunt de vergelijkende analyse de

uitkomsten van de eerdere kwalitatieve analyse. De vergelijking voor veelvoorkomende confi-

guraties (X) luidt: X- IEb t IEf t EbFR t Ebfr. In deze vergelijking is de economische definitie

(E) de constante factor; zij maakt deel uit van alie vereenvoudigde termen (de 'essential prime

impiicants').

De definities waarmee de economische definitie interacteert lopen uiteen. In de 'biologisch-

economische ouderdom' (IEb t IEf) is een verzameling cases verenigd waarin invaliditeit in

combinatie met economische ouderdom fungeert ais betekenisstructuur en waarin de bureau-

cratische of de financiële definitie afwezig is en de emancipatoire definitie er niet toe doet.

Deze 'biologisch-economische ouderdom' is gegrondvest op bijna de helft van de geanalyseer-

de cases (N-43)6 en is daarmee veruit het meest dominante type ouderdom. Dit type komt

voor in beide landen in zowel ambtenaren- als wettelijke pensioenen, net als het tweede type

dominante ouderdom dat zich laat scharen onder de noemer 'economische, niet-bureaucratische

ouderdom' (EbFR t Ebfr). Onder deze noemer vallen cases (N-28)7 waarin de economische

betekenis van ouderdom floreert onder afwezigheid van de bureaucratische invulling van

ouderdom. Worden deze twee termen van de vergelijking immers nogmaals vereenvoudigd, dan

resulteert de term Eb. In 10 van de 28 cases spelen echter ook financiële en emancipatoire

argumenten een rol in de constructie van de betreffende pensioenteeftijd. In 5 situaties speelt

enkel de economische definitie onder afwezigheid van bijna alle andere definities een rol (de

configuraties nr. 3 uit tabel 6.1). Kenmerkend voor deze 5 cases is dus dat de economische

definitie exclusief de entree tot de ouderdomsfase bepaalt.

Tot besluit van deze analyse van veeivoorkomende configuraties is het van belang op te

merken dat de typen 'economisch-biologische ouderdom' en 'economische, niet-bureaucratische

ouderdom' elkaar niet wederzijds uitsluiten. Tussen de vier termen van vergelijking X is met
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Tabel 6.1
Frequenties van configuraties

QI

C

á
`

Z

N

U
~

ó
m

L

Nó

ó

Configuraties die 5 keer of vaker voorkomen:

1. 1 1
2. 1 1
3. 0 1
4. 1 1
5. 1 1
6. 1 1
7. 1 1
8. 0 1
(9." 0 0

Configuraties die 1 tot 4 keer voorkomen:

N
d

c
c

v
~

~On

c
E

z

N

Ca

á

0 0 13

0 1 10

0 0 5

1 1 5

1 0 5

0 1 5

0 0 5

1 1 5

0 0 5)

10. 1 0 1 1 1 4
11. 0 1 0 1 0 4
12. 0 0 0 1 1 4
13. 0 1 1 1 0 3
14. 1 1 1 1 1 3
15. 0 0 0 1 0 3
16. 1 0 0 0 0 2
17. 0 0 1 0 0 2
18. 1 0 0 1 0 2
19. 1 1 1 1 0 2
20. 1 0 1 0 0 1
21. 0 0 0 0 1 1
22. 1 0 1 0 1 1
23. 0 1 1 0 1 1
24. 0 0 1 1 1 1
25. 0 1 1 1 1 1
26. 0 1 1 0 0 1

Configuraties die niet voorkomen:
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1. 0 0 1 1 0 0
2. 1 0 1 1 0 0
3. 1 0 0 0 1 0
4. 0 0 1 0 1 0
5. 0 1 0 0 1 0
6. 0 0 0 1 1 0

' Score 0: de definitie ko mt níet voor in deze configuratie. Score 1: de definitie ko mt wel voorin deze configuratie.

"' Van deze situaties is geen enkele definitie aanwezig gevonden. Dit lijkt eerder het resultaat van gebrek aan

informatie, dan gebrek aan definities. Deze situaties zijn buiten de nog te verrichten analyses gelaten.
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name overlap tussen de eerste (IEb), de tweede (IEf) en de vierde term (Ebfr). De typen vormen

derhalve geen elkaar wederzijds uitsluitende typologie.g

Fictieve configuraties

Analyse van de combinaties van definities die niet voorkomen in het onderzoeksmateriaal

terwijl zij logischerwijze wel te verwachten waren, lijkt op het eerste oog overbodig. Waarom

zou onderzoek aandacht besteden aan situaties die niet in het onderzoeksmateriaal voor-

komen? Toch zijn daar goede redenen voor: een overzicht van wat niet is geweest biedt inzicht

in de onmogelijkheden van het verieden. Bovendien geldt dat wat niet is nog kan komen en

misschien zelfs juist gewenst is. Nuttige beleidsaanbevelingen immers, beschrijven juist ook

nastrevenswaardige situaties die in het verieden nog niet tot stand zijn gebracht; fictieve

ouderdomstypen kunnen nuttige toekomstbeeiden opleveren.

De vergelijking voor fictieve configuraties (Z) luidt: Z- IebR t iEbfR t ieBfRt eBFr.

Deze vergeiijking toont vier fictieve ouderdomstypen: een biologisch-emancipatoire ouderdom

(IebR); een economisch-emancipatoire ouderdom (iEbfR); een bureaucratisch-emancipatoire

ouderdom (ieBfR) en een bureaucratisch-financiële ouderdom (eBFr). Wat opvalt aan deze

typen is dat er steeds sprake is van aanwezigheid van twee definities. Onder afwezigheid van

de andere definities is tussen deze paren blijkbaar geen synthese mogeiijk. De emancipatoire

definitie maakt deel uit van drie van de vier termen in de vergelijking. Synthese van de eman-

cipatoire definitie met één andere definitie is in het verleden dus weinig voorgekomen.

Prototypes van afwijkende pensioenleeftijden
'Welke combinaties van definities spelen een rol bij de constructie van bepaalde pensioen-

leeftijden?' Deze tweede vraag is beantwoord middels twee vergelijkende analyses: één waarin

de afhankeiijke variabeie 'pensioenteeftijd' is gedichotomiseerd naar normleeftijd versus niet-

normleeftijd; en een tweede anaiyse waarin de afhankelijke variabele 'pensioenleeftijd' is

gedichotomiseerd naar algemene en selectieve leeftijdsgrenzen.

Alvorens de resultaten van deze anatyses gepresenteerd worden is het belangrijk te meiden

dat veel tegenstrijdige configuraties voorkomen; exact dezeifde combinaties van definities

gaan samen met uiteenlopende typen pensioenleeftijden. Dit kan op twee manieren uitgelegd

worden: het kan zijn dat bepaalde pensioenieeftijden nu eenmaal niet strikt corresponderen

met aan- of afwezigheid van bepaalde combinaties van definities. Het kan echter ook zijn dat

de operationalisatie van definities in dichotome aan- versus afwezigheid te grof is. Hier stui-

ten we op een problematisch kenmerk van de methode; hoewel de variabelen wel gecodeerd

zouden kunnen worden in trichonome scores (veel-weinig-geen invloed van definitie), kan het

aantal variabelen in QCA niet worden uitgebreid. Een wenseiijke aanvulling met variabelen die

meten weike actor welke definitie steunt (bijvoorbeeld vakbeweging, liberale-, of christen-

democratische partij) in welke context (bijvoorbeeld welke partij regeert) is met QCA niet

mogelijk. De beperking in het aantal variabelen (max. 5 à 6) doet zich hier getden.

Toch levert de analyse niet louter tegenstrijdige configuraties op. Er zijn ook bepaalde
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combinaties van definities die uitsluitend tot bepaalde pensioenleeftijden hebben geleid.

Deze configuraties zijn de prototypen pensioengerechtigde leeftijden. Niettemin zijn deze

prototypen, zoals prototypen dat vaker zijn, in de minderheid.

Prototype 1: de normatieve pensioenleeftijd

De normatieve leeftijdsgrens is vooral gebonden aan de aanwezigheid van bureaucratische

ouderdomsdefinities. De vergelijking voor normatieve pensioenleeftijden (U) luidt:

U- IeBf t iBfr t IEBFR t ieBFR t IebFr.9

De bureaucratische definitie is aanwezig in vier van de vijf termen van deze vergelijking.

Dat iliustreert dat de normatieve pensioenieeftijd tot stand komt in situaties waarin afstem-

ming op andere regelgeving en overwegingen van uitvoerbaarheid een rol spelen. De condities

waaronder dit gebeurt worden eveneens duidelijk. De economische definitie is veelai afwezig,

doet er niet toe, of is onderdeel van een situatie waarin alle definities aanwezig zijn (IEBFR).

Kortom, wanneer economische ouderdomsdefinities van ondergeschikt belang zijn, zo kan

hieruit afgeleid worden, zegeviert de normleeftijd.

In de enige configuratie waarin de bureaucratische definitie afwezig is (IebFr), speelt een

andere beieidsdimensie -betaalbaarheid- een rol. De twee pensioenieeftijden waarbij dit het

geval is zijn beide cases waarbij de wettelijke pensioenleeftijd nog in haar kinderschoenen

staat. De pensioenleeftijden in de Invaliditeitswet 1919 en de Rentenversicherung 1916 zijn

beide gevoig van een afweging tussen de kans op arbeidsongeschiktheid van arbeiders en de

betaalbaarheid van ouderdomspensioenen.

Prototype 2: de afwijkende en selectieve pensioenleeftijd
Prototypen van een afwijkende pensioenleeftijd (niet-65, V) en van een selectieve pen-

sioenleeftijd (voor een deelcategorie rechthebbenden, W) overtappen elkaar grotendeels. In

de volgende vergelijking zijn slechts prototypes die meer dan 5 keer voorkomen opgenomen.

De vergelijking luidt: V~W - IEFr f Ebfr. Wederom maken beide regelingen in beide landen

deel uit van de vergelijking.

In deze vergelijking gaat het om een economisch-biologisch-financiëie ouderdom (IEFr,

N-7) en een economische ouderdom (Ebfr, N-5).10 De economische definitie heerst in beide

types, onder opvallende afwezigheid van de emancipatoire definitie. Af te leiden is derhalve

dat het feit dat sommige categorieën burgers vroeger of later oud zijn dan andere, vooral ge-

volg is van een economisch keuzeproces, waarbij aan de behoeften van ouderen weinig aan-

dacht is geschonken. Sommige werknemers moeten nu eenmaal snetler plaatsmaken en ont-

vangen daarom op een eerder levenstijdstip inkomensbescherming dan anderen.

Opbrengst van configuratieve analyses
Toepassing van vergelijkende analyses (QCA) leidt tot kennis van confíguraties van ouder-

domsbetekenissen. De resultaten op een rij: debatten over pensioenleeftijden blijken van een

overwegend mutti-dimensioneel karakter, waarbij economische definities een cruciale piaats
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innemen. Twee typen combinaties van ouderdomsdefinities maken de dienst uit:

'de biologisch-economische ouderdom' en 'de economische, niet-bureaucratische ouderdom.'

Syntheses tussen de emancipatoire definitie en één andere definitie komen zelden tot stand.

De analyses wijzen bovendien uit dat combinaties van definities nauwetijks corresponderen

met normatieve en selectieve pensioenieeftijden. Wel bestaan twee prototypen van afwijken-

de, seiectieve pensioenleeftijden: een economisch-biologisch-financiële ouderdom en een

economische ouderdom.

Deze conciusies zijn deeis nieuw. Uit de kwalitatieve ordening van het onderzoeksmateriaal

in het voorgaande hoofdstuk was reeds bekend dat aan pensioenleettijden meerdere ouderdoms-

definities ten grondslag liggen. Ook het belang van de economische definitie werd al zicht-

baar. Deze conclusies zijn nu echter tevens uitkomst van de vergelijkende analyses gestoeld

op formele logica en daarmee is QCA een weikome aanvulling bij de systematische analyse van

kwalitatief onderzoeksmateriaal.ll De conclusie die voorts extra steun vindt na toepassing

van QCA is dat economische definities afzondertijk, en biologische en economische definities

in combinatie, erg belangrijk zijn in de constructie van pensioenleeftijden. In pensioenleef-

tijden komen deze beide definities vaak samen; leeftijd markeert tezelfdertijd veronderstelde

biologische ongeschiktheid en veronderstelde economische overbodigheid. Met name dit duo

is de motor achter de 'bruikbaarheids-ideologie' omtrent 'ouderdom'. De economische factor

en de economisch-biologische tandem blijken eveneens van beiang bij een verklaring voor het

bestaan van selectieve, afwijkende pensioenleeftijden. Het bruikbaarheidsdenken steekt der-

halve ook achter de gevonden variatie in pensioenleeftijden.
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Inmiddels doemt uit leeftijdsdebatten in de sociale zekerheid een gefragmenteerd doch

coherent beeld van ouderdomsconstructies op. Biologische en economische ouderdomsdefini-

ties combineren makkelijk en staan aan de basis van uiteenlopende, beroeps- en arbeidsmarkt-

gebonden pensioenleeftijden. In dit perspectief op 'ouderdom' gaat het om de inzetbaarheid

en inkomensbescherming van oudere werknemers. Daarnaast bestaan beleidsdefinities van

'ouderdom' waarin het gaat om de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van ouderdomscriteria.

Dit administratieve perspectief op 'ouderdom' staat aan de basis van de keuze voor leeftijd als

ouderdomscriterium en leidt dikwijls tot constructie van een normleeftijd, de 65-jarige leeftijd.

En tot slot zijn er de veelvuldig genegeerde emancipatoire ouderdomsdefinities met uiteen-

lopende wensen van ouderen en oudere werknemers.

De drie perspectieven floreren onder bepaalde condities en in bepaalde coaiities van

actoren. Opmerkelijk daarbij is dat belangen dikwijls convergeren en conflicten sporadisch

voorkomen. Dat komt doordat het emancípatoir perspectief in de marge verkeert, het econo-

misch perspectief als 'common-sense' invalshoek breed wordt gedeeld en diep is geworteld,

en het administratief perspectief wordt gesteund door invloedrijke actoren.

Het deelnemersveld
Welke actoren hebben zich gemengd in debatten rond ouderdomscriteria? Tabel 7.1 vermeldt

de voornaamste deelnemers aan het publieke debat en geeft een indicatie van de frequentie

waarmee zij bepaalde ouderdomsdefinities steunen.

De voornaamste deelnemers

Vooral van overheden zijn vele uitspraken over ouderdom in relatie tot de pensioen-

gerechtigde leeftijd genoteerd. Overheden vervuilen uiteenlopende rollen in debatten over

pensioenleeftijden. Dat hangt niet in het minst samen met de uiteenlopende posities die over-

heden innemen; de overheid is immers tegelijk wetgever, bestuurder van pensioenfondsen en

werkgever van een aanzienlijk ambtenarenkorps. Haar standpunten worden beïnvloed door de

samenstelling van regeringscoalities en door wetenschappelijk adviseurs die soms pleiten voor

een rustige levensavond middels vroegtijdige pensionering en dan weer wijzen op de financiëie

consequenties van demografische ontwikkelingen die nopen tot verhoging van pensioenleef-

tijden. In bijna elke memorie van toelichting en bij verdedigingen van pensioenwetsvoorstellen

nemen overheden stelling inzake de leettijdskwestie. Dikwijls staan de uitspraken in recht-

streekse relatie tot de uiteindelijk tot stand gekomen leeftijdsgrens.

Ook politieke partijen drukken hun stempel op leeftijdsgrenzen. Het meest veelvuldig laten
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Tabel 7.1

Actoren en ouderdomsdefinities ( lo naar actor)

C
N
O
y ~ N
Q
~ O1 ~ C ~O

N 'Ê U N p-.~ O U ,u~ ~.C O C ~ ~c C
~ f0 ICv ó o ~ c E o
~ C~ W CO LL W Z

overheden 26 31 14 26 3 (159)

christen-democraten 23 29 6 23 19 (62)

sociaal-democraten 18 48 7 12 14 (83)

liberalen 22 26 13 26 12 (68)

werkgevers 19 28 24 22 6 (99)

werknemers 24 42 11 2 21 (89)

burgergroeperingen 16 11 16 58 (19)

ouderengroeperingen 9 45 45 (11)

totaala~o 22 34 13 18 13 (590)

' Totaal aantal cases waarin uitspraken van de desbetreffende actor zijn genoteerd. Maximaal aantal betrokken

cases is 168. Er is horízontaal gepercenteerd. In 159 van de cases is dus een uitspraak van overheden gevonden,

waarvan in 26l van de cazez een biologische definitie van ouderdom werd gevonden, in 31Í ... enzovoort. NB:

Het aantal keren dat een actor uitspraken doet over ouderdom en de pensioenleeftijd moet terughoudend worden

geinterpreteerd; het gaat hier om een indicatie van belangen en betrokkenen.
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hun stem horen: de socialistische en sociaal-democratische partijen (SDAP~PvdA; SPD~USP);

christen-democratische partijen (CHU~ARP~KVP~CDA; Zentrum~CDU~CSU) en liberalen (o.a

VDB~WD; NL~FDP). De politieke arena in Nederiand en Duitsland wisselt en verschilt overi-

gens sterk van inrichting. In Duitsiand ontstaat pas met de Weimar-republiek een democra-

tische regeervorm die een decennium later wordt vervangen door de nationaat-sociaiistische

dictatuur. Politieke partijen hebben in de periode tot 1945 geringe democratische invloed. In

Nederland dateren de eerste echte politieke partijen van eind negentiende eeuw. Het poiitieke

landschap bestaat uit een versplinterde líberale stroming, confessionele partijen en sociaal-

democraten. Na 1945 zijn het in beide ianden vooral de christen-democratische partijen die

invloed uitoefenen op de vorming van de verzorgingsstaat en bijna onafgebroken deel uit-

maken van regeringscoalities, samen met sociaal-democraten of liberalen. Deze drie grote

politieke stromingen hebben zich met continuïteit beziggehouden met ouderdomscriteria.

Niet opgenomen in de tabel zijn de partijen die relatief korte perioden actief zijn geweest of

van geringe invloed zijn geweest, zoats conservatieven (Konservative Partei~Deutsche Partei),

communisten (CPN, KP), iiberaal-democraten (D'66) en Grunen.

Naast overheden en politiek hebben werkgevers en werknemers middeis nota's en toe-

spraken veelvuldig uitieg gegeven aan hun voorkeuren en invloed uitgeoefend op de construc-

tie van ieeftijdsgrenzen. In de nadagen van het Duitse keizerrijk zijn vakbonden verboden,

maar werknemersstandpunten hoorbaar in pleidooien van socialisten in de rijksdag. In het

Nederlands parlement verwoordt bijvoorbeeld Heldt, voorman van het Aigemeen Nederlandsch

Werkliedenverbond, werknemersstandpunten. Ouderdomsdefinities van werkgevers zijn herken-

baar in arbeidsenquètes en in publicaties van verlichte werkgevers als Krupp, Siemens en Van

Marken. In de periode na 1945 vinden werkgevers- en werknemersstandpunten uitdrukking in

samenwerkingsorganen als Sociaal-Economische Raad en Soziaibeirat. Duitse werknemers- en

werkgeversorganisaties hebben hun inspanningen overigens veel meer gericht op de

Rentenversicherung en veel minder op de ondernemings- en bedrijfspensioenen die in

Duitsland nu eenmaat veel minder belangrijk zijn dan in Nederland.

De stem van andere belangengroeperingen is minder vaak doorgedrongen tot het poiitieke

debat en is ook een geringe machtsfactor bij de constructie van leeftijdsgrenzen. De Bond

voor Staatspensionneering (BvS) heeft zich in Nederland sinds 1900 ingezet voor een staats-

pensioen voor alle burgers. Deze belangenorganisatie van en voor burgers is in 1978 opgegaan

in de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). De Nederlandse ouderenbonden

-naast de ANBO de katholieke Unie KBO en de protestantse PCOB- hebben zich lange tijd niet

expliciet bezig gehouden met leeftijdscriteria. Pas recentelijk bemoeien de bonden zich meer

met inkomenspolitiek. De Duitse belangenbeweging voor ouderen, de Graue Panther, dateert

uit 1975 en is nauw betrokken bij de oprichting van de politieke partij Die Grauen in 1989.

Nederiandse politieke ouderenpartijen zijn er nog niet in de periode tot 1990. Andere

belangengroeperingen die zich hebben beziggehouden met pensioenleeftijden zijn ondermeer

kerkelijke organisaties in de Bondsrepubliek en in Nederland het Vrouwen-actie-comité voor

Vervroegd Staatspensioen.

De betrokken actoren, zo illustreert tabel 7.1, hebben geen patent hebben op één bepaalde

ouderdomsdefinitie. Alle actoren hebben meer dan één definitie van 'ouderdom' gehanteerd
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en geen enkele definitie blijkt het alleenrecht van één actor. Dit onderstreept dat 'ouderdom'

een multi-dimensionaal fenomeen is, ook op het niveau van actoren. Maar er tekenen zich wel

heel duidelijk coalities af; een brede en machtige coalitie bestaande uit de grotere politieke

stromingen, overheden en sociale partners benadrukt bioiogische en economische definities.

Een kleinere doch invioedrijke coalitie van overheden, werkgevers en liberalen brengt in ver-

gelijking met andere actoren het meest het administratieve perspectief -de bureaucratische

definitie en de financiële definitie- voor het voetlicht. Uiteenlopende en minder invioedrijke

stemmen steunen emancipatoire definities.

De brede economische coalitie
In de geschiedenis van pensioenleeftijden is het economisch perspectief de grootste

gemene deler; werknemersverenigingen en politieke partijen vinden elkaar in de humanitaire

component die oudere werknemers beschouwt als 'op' en versleten en hen graag een pensioen

gunt. De meer bedrijfseconomische component wordt gesteund door overheden en werkgevers

die redeneren vanuit het belang van dienst of onderneming; in hun visie presteren de ouderen

minder, zijn minder inzetbaar en kunnen daardoor gemist worden. Samensmelting van deze

humanitaire en bedrijfseconomische perspectieven is kenmerkend voor het economisch pers-

pectief en is het grote interne compromis waaraan het perspectief haar overtuigingskracht ont-

leent. Iedere partij hanteert daarbij een invalshoek die naadloos past binnen een economisch

betekenissysteem. Grof getypeerd gaat het werkgevers om het belang van hun onderneming,

terwiji werknemersverenigingen en sociaal-democraten zich bekommeren om de slechte conditie

van oudere werknemers en de kwaliteit van de pensioenvoorziening. Christen-democraten

hebben oog voor noden van speciale, 'deserving' categorieën oudere medemensen en liberalen

wisselen tussen deze invalshoeken.

Overheden

Overheden hanteren zowel het humanitair als het bedrijfsmatig economisch perspectief.

Als wetgever wordt de argumentatie en invioed sterk gekleurd door de regerende politieke

partijen. Tussen 1880 en 1990 maken christen-democratische partijen veruit het vaakst deel

uit van regeringen. In driekwart van de onderzochte cases zetelen christen-democraten in de

regeerstoel samen met liberalen of sociaal-democraten. In hun sociale politiek benadrukken

deze coalities veelvuldig de noodzaak tot inkomensbescherming van ouderen. Men vindt het

niet verantwoord oudere werkenden zomaar weg te zenden en aan armoede prijs te geven en

pleit uit dit oogpunt voor degeiijke pensioenvoorzieningen en redelijke, niet te hoge, pensioen-

leeftijden.l Dit is een uiting van de humanitaire verantwoordelijkheid die overheden op zich

nemen, waarbij tevens een arbeidsmarktregulerende functie wordt gediend.

Als werkgever van een omvangrijk overheidsapparaat besteden overheden veel aandacht

aan de invloed van verslechterende prestaties van oudere ambtenaren op de kwaliteit van de

geieverde diensten en producten. Met name in de periode tot 1925 en in de wederopbouw-

periode bemoeien de Nederlandse en de Duitse overheid zich nadrukkelijk met pensioen-
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leeftijden van ambtenaren. Doorgaans is er behoefte aan verversing van het ambtenarenkorps.

Ook de prestaties van oudere militairen baren regeringen in beide landen zorgen. Zo betoogt

de Nederlandse regering in de jaren zestig dat investeringen in materiaal niet tot hun recht

komen als personeei niet is opgewassen tegen vechten. De vermoeienissen en psychische druk

van militairen in oorlogsomstandigheden zouden in het algemeen slechts door betrekkeiijk

jonge mensen goed kunnen worden doorstaan.2 Bijtijdse vervanging van oudere krachten

vindt men daarom noodzakelijk.

Politieke stromingen: christen-democraten

Kenmerkend voor standpunten van christen-democraten is de gerichtheid van een econo-

misch perspectief op bepaatde categorieën werkenden die zich bijzonder verdienstelijk hebben

gemaakt. Leeftijdscriteria zijn uitvtoeisel van de zorg voor de oudere medemens die christen-

democratische partijen etaleren. De nadruk ligt minder op het organisatiebeiang en meer op

de belangen van oudere werkenden, in het bijzonder diegenen die in moeilijke posities ver-

keren ondanks grote eigen inspanningen. De pensioenleeftijd dient ingang te bieden tot een

periode van rust en bescherming na een arbeidszaam leven. ARP-voorman Kuyper schrijft in

1895 in een telegram gericht aan vertegenwoordigers van werkliedenverenigingen: 'De werk-

man gebruiken tot hij versleten is en dan hem aan de armenkas overleveren, kan niet goed

voor God zijn.'3

De zorg voor de ouden in armoedige situaties is echter niet in eerste instantie de verant-

woordelijkheid van de staat, maar die van werkgevers en werknemers. Om die reden zijn con-

fessionelen in Nederland en Duitsland niet onverdeeld enthousiast over algemene verzekeringen

gefundeerd op staatssteun. Hun seiectieve, humanitaire steun vertaalt zich in aandacht voor

oudere werkenden in bijzondere situaties, voor wie ook bijzondere leeftijdsgrenzen moeten

gelden. Vervroegde pensionering is een stuk sociale gerechtigheid. Zo werpen begin jaren

zeventig bijvoorbeeld Duitse christen-democraten zich op als beschermers van de arbeids-

ongeschikten die met 62 jaar ouderdomsrente verdienen, omdat zij, door een persoonlijk

levensnoodlot getroffen, onder zeer zware omstandigheiden werken.4 In Nederland pleit het

CDA voor selectief gebruik van vervroegde uittredingsmogeiijkheden, waarbij steeds de kwestie

opduikt wie vervroegd uittreden verdient. Arbeiders die op hun twaalfde jaar zijn begonnen,

zo vindt men, mogen best vervroegd uittreden; 'Het is dan wel verdiend. Anders wordt het

beeld van de generatie in aantocht!', aldus kameriid Weijers, die zich wel de vraag stelt of de

post-actieve periode wel zo nodig gekoppeid moet worden aan ieeftijdi5 Ook in debatten over

de VUT-leeftijd voor ambtenaren wordt deze twijfel uitgesproken; moet niet eerder uitgegaan

worden van de duur van het arbeidsverleden dan van de kalenderleeftijd?6 De idee is dat wie

langer werkt en premies betaalt ook langer en dus eerder een uitkering zou moeten ontvangen.

Vervroegd uittreden moet kortom eigentijk voorbehouden zijn aan degenen die het werkelijk

verdienen.

Politieke stromingen: sociaal-democraten

Sociaal-democratische parlementariërs hebben zich nadrukkelijk geuit in economische

ouderdomsdefinities en pleiten voor non-categoraie en categorale leeftijdsgrensverlagingen.
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Zij maken zich hard voor inkomensprotectie van oudere werknemers en wijzen op de slechte

fysieke en mentale conditie van oudere arbeiders. Pensioen dient volgens hen in te gaan wan-

neer arbeiders nog niet aantoonbaar arbeidsongeschikt zijn. Vooral de wettelijke pensioenen

hebben in de ogen van sociaal-democraten de functie van bescherming en verzorging. De

wettelijke pensioenleeftijd moet een onvoorwaardelijk criterium zijn; een baken met rechten

voor iedereen. Sociaal-democraten pleiten dan ook voor lagere pensioenleeftijden en laten niet

na de slechte arbeidsomstandigheden en de gevolgen daarvan voor de levensduur van arbeiders

naar voren te brengen. 'Vele arbeiders zulien van deze uitkeering niet profiteeren, de levens-

duur der arbeiders is over het algemeen korter dan die van de rijken, en de meeste arbeiders

zullen sterven vóór het bereiken van dien teeftijd. Is het niet troosteloos?', zo verwoordt

SDAP'er Schaper in 1912.7 Partijgenoot Helsdingen presenteert in de kamer een 'panorama van

eliende waarin onze ouden van dagen, niet op den leeftijd van 79 jaar, maar op een leeftijd

van 60 tot 70 jaar in ons land ten prooi zijn, een bewijs op welke ongelukkige wijze die ouden

hun leven moeten rekken.' Na een reeks voorbeelden van rampspoed vervoigt hij zijn betoog:

'Wanneer wij ons al kunnen verblijden, dat er in onze oudjes van dagen nog zooveel energie

zit, dat zij trachten zich door eigen arbeid door het leven te slaan, dan is het toch ook een

schande voor elk volk, wanneer het zijn ouden van dagen aan zulk een ongelukkig lot over-

levert, die menschen tusschen de 60 en 70 jaar veroordeett om op die wijze nog hun leven te

rekken, totdat zij dood gaan. Dat noem ik een schande, en daarom hebben wij met overtuiging

ons voorstel gedaan, om den leeftijd van 70 jaar te brengen op 60 jaar, zooals wij altijd hebben

gewild.'8

Pteidooien voor vroegtijdige pensionering blijven de sociaal-democratische steiiingnames

overheersen. Verkorting van het arbeidsleven middels vervroegde uittredingsregelingen ligt in

het verlengde van door sociaal-democraten al zo lang bevochten verkortingen van arbeidsdag,

arbeidsweek en arbeidsjaar.9 Het gaat daarbij ook om de behoeften van jongeren, met name

werkloze jongeren. Met vroege uittreding van ouderen zijn beide leeftijdsgroepen gebaat, zo

luidt de redenatie.10 Alleen al gedachten aan verhoging tot boven 65 jaar leiden tot fel protest.

Elke verhoging wordt door de SPD in de jaren vijftig uitdrukkelijk afgewezen onder verwijzing

naar het feit dat 701o van de werknemers niet werkend de 65-jarige leeftijd haalt en al eerder

een Invaliditeitsuitkering ontvangt.11 Wanneer de Duitse regering diverse malen in het open-

baar laat weten veel te voelen voor de mogelijkheid tot doorwerken na het 65e jaar en dan een

hoger ouderdomspensioen uit te keren, eist de SPD dat geen enkele prikkel, geen enkel in-

direct dwangmiddel tot doorwerken na het 65e levensjaar wordt opgenomen in de nieuwe

Rentenversicherung.12 In de latere coalitie met liberalen, wanneer flexibele pensionering

tussen 63 en 67 jaar tot stand komt, verzachten sociaal-democraten dit standpunt, maar de

inzet blijft constructie van iage pensioenleeftijden.

Naast een aigemene verlaging tonen sociaat-democraten zich bovendien voorvechter van

speciale vervroegde pensioenleeftijden, ondermeer voor werknemers in zware beroepen, lang-

durig werklozen, vrouwen, oortogsslachtoffers en arbeidsongeschikten. Steeds verwijst men

naar de bijzondere behoeften van deze groepen en~of de zware, oudere-mens-onwaardige

belasting van ouderen in bedrijven.13 Militairen vallen overigens expliciet buiten deze opsom-

ming van behoeftigen. In 1961 betreurt de SPD het zelfs dat beroepsmilitairen met 52 jaar met
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pensioen worden gestuurd en in 1985 noemt men het 'sociaal onverdedigbaar' dat beroeps-

officieren tussen 45 en 52 jaar uittreden onder bijzonder gunstige financiële condities, ter-

wijl andere werklozen in financiële nood verkeren en worden gedwongen te solliciteren.l4

Politieke stromingen: liberalen

Van alle politieke stromingen is de liberale stroming het meest gevarieerd in haar

standpunten ten aanzien van pensioenleeftijden; naast pleidooien van liberale politici voor

vroegtijdige bescherming van ouderen (economisch perspectief), pleiten tíberalen ook voor

verhoging van pensioenleeftijden uit kostenoverwegingen (administratief perspectief) en voor

flexibeie pensionering om tegemoet te komen aan wensen van individuen (emancipatoir pers-

pectief). Deze reikwijdte in standpunten hangt niet in de laatste plaats samen met diversiteit

tussen en binnen liberale partijen naar meer sociaal- en meer marktgerichte liberalen. Tot de

eersten behoort vooruitstrevend liberaal Goeman Borgesius, die in 1890 pleit voor een pensioen

dat het mogelijk maakt dat ambtenaren die met 55 jaar gepensioneerd worden '..den dienst

kunnen verlaten zonder dat zij bezorgd behoeven te zijn voor hun verder levensonderhoud.

Doen wij dat niet...', zo waarschuwt hij, '..dan zullen die ambtenaren liever, half invalide,

blijven doorwerken dan den dienst te verlaten met een zoo klein pensioen dat zij er niet van

leven kunnen.'15 Ook in Duitsland toont een aantal Nationai-Liberalen hun sociaal gezicht

door te pleiten voor verlaging van de hoge leeftijdsgrens van 70 jaar in de eerste Alters-

sicherung.16 Net als vrijzinnig-democraat Treub in Nederland in 1912: Arbeiders in bepaalde

vakken, zo betoogt deze, worden '..geen van allen 70 of 65 jaar.. .... (het is) een bekend feit,

dat er verschillende takken van industrie zijn, die zóó schadelijk werken op de gezondheid

der arbeiders, dat zij daardoor vroeger invalide worden en hun kans op ouderdomspensioen

daardoor vermindert.' Daaruit zou volgens Treub de conclusie moeten worden getrokken dat

'men dan den leeftijd, die in het algemeen zou zijn 70 jaren, voor degenen die een zeker aan-

tat jaren in zulke ongezonde takken van bedrijf gewerkt hebben, moet verlagen tot 65, 60 of

55, al naar gelang de gevaren uitwijzen, zoodat hun kansen op ouderdomspensioen ongeveer

gelijk komen te staan met de normale kansen.'17 Nederlandse liberalen tonen zich zo bewust

van de slijtage die zware beroepen meebrengen. Duitse iiberalen tonen dit besef later in de

twintigste eeuw met betrekking tot militairen, waarbij de nadruk ligt op een goed functione-

rende interne arbeidsmarkt en gepleit wordt voor lage pensioenieeftijden.l8

Werkgevers

Steun van werkgevers voor leeftijdscriteria is nauw verbonden met erkenning van de op-

droging van arbeidskracht als energiebron.19 Werkgevers gaan uit van de eindigheid van de

arbeidsloopbaan vóbr het levenseinde. Daarom wordt in Krupp's pensioenregeling een lid van

het pensioenfonds volledig arbeidsongeschikt verklaard bij het bereiken van de 65-jarige leef-

tijd. Zowel firma als werknemer kunnen dan acuut pensionering eisen.20 Men is zich ook

sterk bewust van het belang van arbeidsomstandigheden. Eind negentiende eeuw stelt een

Utrechts fabrikant: 'Van alle werklieden is de tichaamskracht op 60 à 65 jarigen leeftijd zeer

sterk afgenomen, en slechts van enkelen nog niet geheel versleten. De meer of mindere mate

is zeer afhankelijk van den meer of minder zwaren arbeid, die zij hebben verricht, van de
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meer of minder bedompte localen, waarin zij hebben gewerkt en van de stoffen, die zij hebben

verwerkt.' Een Twents textieifabrikant ziet zijn arbeiders op nog vroegere leeftijd arbeidsonge-

schikt raken: 'Vooral de fabriekarbeiders krijgen door het langdurig weven een siecht gezicht,

zoodat zij op ruim 50-jarigen leeftijd het weven niet zoo vlug meer kunnen ver:ichten.'21

Leeftijd en leeftijdscriteria maken aldus onderdeei uit van het personeels- en productiviteits-

beleid. Diensttijdcriteria voldoen niet meer. Hoewel zelden uitvoerig beargumenteerd terug-

gevonden, vat Thierry het gezichtspunt van werkgevers vermoedelijk juist goed samen, wan-

neer hij schrijft dat dienstjareneisen grote nadelen met zich meebrengen, omdat enkel hante-

ring van dienstjareneisen als ingangseis voor het ontvangen van pensioen betekent dat bij

indiensttreding op latere leeftijd ook pas late pensionering plaatsvindt. Dat is bezwaarlijk voor

werkgevers, aldus Thierry, 'daar ... een der belangrijkste voordeelen van een pensioenregeling

voor den ondernemer is, de mogelijkheid tot ontslag van door ouderdom niet meer voidoende

effectieve werkkrachten.'22 In het economisch perspectief van werkgevers gaat het echter niet

alleen om niet meer effectieve, maar ook om niet meer benodigde oudere arbeidskrachten. In

perioden van grote werkloosheid moet hen op tactvolle wijze de deur kunnen worden gewezen.

Werkgevers richten zich op verjonging van het personeelsbestand. Uitzonderingen worden soms

gemaakt voor personeei dat men graag in dienst wil houden, bijvoorbeeld personeef in leiding-

gevende functies of in bezit van speciale kwalificaties.23

Werknemers

Werknemers hebben vooral belang getoond bij verlaging van pensioenleeftijden. Eind

negentiende eeuw is hun inzet overigens nog nauwelijks gericht op het moment van pensio-

nering, maar op het ontvangen van enig pensioen. Met of zonder gouden horloge worden vele

werknemers zonder enige steun op straat gezet. In 1898 tekent Millard op uit de mond van de

voorzitter van een werktiedenvereniging: 'Mijn vader heeft ais bekwaam timmerman meer dan

25 jaar gewerkt bij één patroon, die in dien tijd een groot vermogen heeft verworven. Na zich

een villa te hebben gebouwd, is zijn zoon in de zaak getreden, wiens eerste werk was mijn

vader met nog zes anderen, allen boven 60 jaar, te ontslaan, zonder hen zelfs één uur van de

voren te waarschuwen; als hij hen later op straat ontmoette, hield hij zich, alsof hij hen nooit

te voren had gezien, terwijl hij van hen zijn vakkennis had geleerd! Al de ontslagenen zijn

vervangen doorjongere werkkrachten.'24

De verontwaardiging hierover is groot. 'Wegjagen, anders kan het ontslag van invalide of

oude werklieden waariijk niet worden genoemd.', zo betoogt Heldt, voorzitter van het Algemeen

Nederlandsch Werkliedenverbond. 'En wat gebeurt nu als zulke oude, afgeieefde en door den

arbeid verbruikte menschen hulploos op straat worden gezet? Dan gaat er, en te recht, een

kreet van verontwaardiging op bij allen die wèi denken; dan doet dit, ook zelfs hen, wier hart

voor het lijden van den medemensch gewoonlijk minder warm klopt, pijnlijk aan; dan treedt

een van de grootste maatschappelijke wanverhoudingen, als de onverzorgde maatschappelijke

wanverhoudingen, als de onverzorgde oude dag der werklieden is, in het volte, scheile licht.'25

Wanneer het gaat om de keuze voor leeftijd ats ouderdomscriterium, zijn werknemers dui-

deiijke voorstanders van leeftijdscriteria, eveneens uit beschermingsoogpunt. In het debat

rond mijnwerkerspensioenen pleit de Duitse mijnwerkersbond voor invoering van een leeftijds-
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pensioen; de ervaringen van arbeiders in de praktijk wijzen uit dat het moeilijk is om van

een arts een bewijs van ongeschiktheid te krijgen, zodat de ouderen door moeten werken tot

hun levenseinde. Dat valt vroeg; de gemiddelde levensduur van ondergrondse mijnwerkers in

Bochum is 47 jaar en het werk wordt met de toenemende dieptes in het Ruhrgebied alleen

maar zwaarder, zo betoogt Winnefeld, parlementslid voor de Deutsche Volkspartei en zelf van

beroep mijnwerker. Hij pleit voor recht op 'Berufsinvaliditdt' met 50 jaar.26 En later vindt men

verlaging van de leeftijdsgrens van 65 jaar op de plaats, want ouderen zijn 'stark verbraucht'

door techniek en economie, zo is te beluisteren op het congres van 1956 van de Deutsche

Gewerkschaftsbund (DGB).27

Kenmerkend voor het economisch perspectief van vakorganisaties is echter ook de aan-

dacht voor de positie van jongeren. Eind jaren twintig zijn de pensioenen in Duitsland laag

en ouderen werken tegen geringe betaling in bijvoorbeeld schoenmakerijen en drukkerijen.

Tegelijkertijd zijn er miljoenen werklozen. Arbeiders pleiten voor hogere pensioenen voor

ouderen en voldoende werk voor jongere, 'vollkrditigen Arbeitslosen'.28 Gedurende de hoge

werkloosheid in de jaren tachtig zijn het wederom vakbonden die in de bres springen voor

beide teeftijdsgroepen.29

De administratieve coalitie
Het administratief perspectief is hoofdzakelijk toegepast door uitvoerders van pensioen-

regeiingen, door overheden en werkgevers. Om redenen van uitvoerbaarheid en haalbaarheid

van ouderdomscriteria hebben zij leeftijdscriteria vaak geprefereerd boven arbeidsongeschikt-

heids-, inkomens- of diensttijdcriteria. Hun invloed mag niet onderschat worden; in hun

positie als wetgever, administrator, actuaris en ondernemer zijn de belangen van overheid en

werkgevers gemoeid met kostenbeheersing en onderlinge afstemming van regelingen groot.

Dikwijls komt het initiatief tot wijziging van pensioenleeftijden voort uit financiële oneven-

wichtigheden. Evenzo dikwijis blijft een leeftijdsgrens bij het oude, omdat verandering zou

leiden tot harmonisatie-problemen. De administratieve coalitie overstijgt met Europese recht-

spraak zelfs nationale grenzen en kan, zoais is gebieken bij de pensioenleeftijden van vrouwen,

de brede economische coalitie weerstaan.

Overheden

Als wetgever besteden overheden continu aandacht aan de financiële en administratieve

haalbaarheid van ingrepen in leeftijdsgrenzen. Zo is de Nederlandse regering in 1922, bij de

totstandkoming van een pensioenregeling voor alle burgerlijk ambtenaren, tegen een verlaging

van ieeftijdsgrenzen uit angst voor de daaraan verbonden 'groote geidelijke gevolgen'. Een

lagere pensioenleeftijd dan 65 jaar wordt slechts mogelijk geacht na verhoging van de pen-

sioenbijdrage.30 Ook de Duitse regering toont zich vaak hoeder van het algemeen financieel

belang. Vanaf 1985 wordt in de discussie rond de Rentenversicherung steeds vaker de aan-

dacht gevestigd op de zorgwekkende financiële ontwikkeling. Het zijn vooral de regerings-

partijen CDU~CSU en FDP die steeds hameren op de financiële zorgen van de toekomst die hun
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schaduwen vooruitwerpen. Deze partijen komen met een wetsontwerp dat ten doel heeft de

financiële basis van de Rentenversicherung te versterken.31

Daarnaast bindt bureaucratische rationaliteit overheidsstandpunten. Principes van uni-

formiteit, afstemming en navolging worden door regeringen toegepast in ontwerpen voor

ouderdomsregelingen. Dat gebeurt vanuit ideëele motieven, maar vaak ook vanuit zeer prak-

tische overwegingen, vaker in Nederland, maar ook in Duitsland. Bij het ontwerp voor een

pensioenwet voor mijnarbeiders in 1922 bijvoorbeeld, zegt de Duitse regering geen verschillende

pensioenieeftijden voor ondergrondse en bovengrondse arbeiders te willen om problemen bij

de uitvoering van de wet te vermijden.32 De Nederiandse regering, in haar ontwerp voor een

invaliditeits- en ouderdomsverzekering in 1907, spreekt nadrukkelijk de wens uit tot eenvou-

dige, goed controleerbare regelgeving.33 In de beginjaren van de AOW staan eveneens een-

voud, uitvoerbaarheid en toezicht op misbruik centraal.

Werkgevers

Werkgevers tonen zich kostenbewuste belangenbehartigers waar het gaat om ouderdoms-

criteria. In hun standpunten houden zij terdege rekening met financiële effecten. Vanwege

de hogere loonkosten voor ouderen is een vergrijzend personeelsbestand problematisch; in

de jaren vijftig bijvoorbeeld wensen Hamburgse ondernemers een evenwichtige en betaalbare

leeftijdsopbouw en dat verklaart de wens tot verlaging van uittredingsleeftijden.34 Ook daar

echter is een prijskaartje aan verbonden. Het meest expressief komt dit tot uitdrukking in de

discussies rond flexibele en vervroegde uittreding. In 1970 leert een kostenvergelijking tussen

pensionering in aanvullende pensioenen met 65 of inet 60 jaar, dat voor een 60-jaargrens de

premies met l00~o zouden moeten worden verhoogd. En elke verlaging van de grens wordt steeds

duurder: verlaging van 64 naar 63 jaar is duurder dan van 65 naar 64, omdat de invaliditeits-

kans tussen 60 en 65 jaar steeds groter wordt en de productiviteit gemiddeld genomen

daalt.35 De Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbdnde eist in 1983 hierom ook

nadrukkelijk dat pensioenleeftijden in de Rentenversicherung niet verder worden verlaagd

en ook het verzet tegen geleidelijke pensionering door werkgevers in de Duitse sigaretten-

industrie is vooral ingegeven door financiële calculaties.36 De invloed van werkgevers heeft,

in Duitsland en in Nederland, eerst geleid tot stabilisering en daarna tot verhoging van ver-

vroegde uittredingsleeftijden.

Het administratieve perspectief van werkgevers is ook gevoed door bureaucratische ouder-

domsdefinities. Werkgevers willen geen technisch gecompliceerde regelingen die slecht aan-

sluiten op wettelijke regelingen en kiezen daarom vaak zonder nadere inhoudelijke motivatie

voor overname van wettelijke pensioenleeftijden.37 Zo spreekt werkgeversvertegenwoordiger

Doetsch in 1980 van het belang om werknemers onafhankelijk van hun persoonlijke kwalifica-

ties te pensioneren op basis van een algemeen leeftijdscriterium als leeftijd. Dat is verstandig

uit het oogpunt van risicocalculatíe.38 Ook hebben werkgevers bestaande leeftijdsgrenzen

simpelweg overgenomen uit concurrentie-overwegingen, of omdat pensioenhandboeken zoals

dat in Nederland van Thierry en in Duitsland van Weifi 65 jaar, en 60 voor vrouwen, nu eenmaal

vermelden als de meeste toegepaste en daarom meest raadzame leeftijdscriteria.39
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Politieke partijen
Christen-democraten houden doorgaans oog voor de fínanciële aspecten van pensioen-

gerechtigde leeftijden en sociaal-democraten ook, voorai vanuit regeringszetels. In de meer

recente pensioenhervormingsdiscussies hebben met name de liberalen de kostenbeheersings-

aspecten te berde gebracht. De FDP wijst er in de jaren tachtig voortdurend op dat vervroegde

uittreding een hoge prijs heeft en dat de conjunctuurgevoeligheid van de ouderdomsverzeke-

ring eerder aanleiding zou moeten geven tot pensioenleeftijdverhoging dan -verlaging.40

In Nederland heeft de WD zich herhaaldelijk uitgesproken voor een financieei behoedzaam

pensioen- en uittredingsleeftijdsbeleid.41

Emancipatoire versplintering
Er is nog een derde set belangen: emancipatoire belangen. Waar economische en admini-

stratieve actoren doorgaans één front vormen, zijn de ideeën en organisaties van (toekomstig)

pensioengerechtigden versnipperd. Binnen en tussen werknemersorganisaties, ouderenbonden,

ouderenpartijen en individuele ouderen heerst geen consensus over een ouderdomscriterium.

Waar een deel van de ene beroepsgroep de eis tot doorwerken aan de rechter voorlegt, pogen

anderen hun verworven recht op vroegtijdige pensionering te behouden. Deze versnippering

is deels door socialezekerheidsregelingen zelf gecreëerd; met de verschillende toegangsleef-

tijden tot pensioen zijn subcategorieën ouderen ontstaan, zoals oudere ambtenaren in zware

beroepen, gehuwde werkende vrouwen, langdurig werklozen, vervroegde uittreders met een

langdurig arbeidsverleden. Op de laatste categorie na (vakbeweging) zijn dit geen groepen

met een eigen, sterke belangenorganisatie. Dientengevolge is hun verzet niet gehoord, of

aangehoord en afgewezen.

Leeftijdsbeleid produceert zo versplinterde belangen en reduceert tegenstand tot spelde-

prikken. Er zijn geen aanwijzingen dat dit een bewuste verdeelen heerspolitiek is. Het is een

directe consequentie van de dominantie van het economisch denken. Toewijzing tot de cate-

gorie ouderen geschiedt vanuit ideeën over inzetbaarheid en de minder inzetbaren zijn nu

eenmaal ook dikwijls de minder georganiseerden. Zo banen pensioengerechtigde leeftijden

zich relatief eenvoudig een weg door het maatschappelijk veld, ondanks de tegengeluiden.

Politieke stromingen

Sociaai-democraten, christen-democraten en liberalen hebben geijverd voor de beiangen

van ouderen en oudere werknemers. Een recht op rust voor ouderen is door aile belangrijke

stromingen verdedigd. Daarbij was de inzet vooral een collectief recht op rust en nam men,

meestal terecht, aan dat verlaging van leeftijdsgrenzen gewenst werd door alle werknemers.

Andere emancipatoire inzetten echter, zoals het recht op doorwerken en individuele flexibele

pensionering, vonden nauwelijks gehoor. Van alle grote politieke stromingen hebben Iiberalen

nog het meest patent op emancipatoire ideeën over fiexibele pensionering. In Nederland heeft

de WD zich op zuinige wijze uitgesproken voor flexibele pensionering, mits uitgevoerd op

financieel solide wijze.42 Veel uitgesprokener echter is de stellingname van de FDP, die
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differentiatie al sinds de jaren vijftig ziet als onderdeel van een liberale 'Sozialpolitik',43

Uitgangspunt is het bieden van zoveel mogelijk vrijheid.44 Men spreekt van 'Die fatale ideo-

logie vom Ruhestand', waarin een oudere zich kan terugtrekken in een maatschappelijk ver-

zorgd nest. Hij kan, maar moet zich ook terugtrekken. De liberalen pleiten in piaats daarvan

voor eigen verantwoordelijkheid en voor aanpassingen op de werkplek om in plaats van pres-

tatievermindering, prestatieverandering te bewerkstelligen. En liefst zonder specifiek ouderen-

beleid.45 Voor degenen die door willen en kunnen werken na hun 65e -genoemd worden:

advocaten; artsen; architekten; journaiisten; ambachtslieden en zeifstandigen- dient door-

werken mogelijk te zijn.46 De FDP pleit daartoe voor omvorming van het pensioensysteem,

waarbij de staat alleen voor een basisinkomen, à la de AOW, zorgt. Dat is tot op heden niet

gebeurd, maar mede door toedoen van de Duitse liberalen worden in 1972 flexibele pensioen-

leeftijden, tussen 63 en 67 jaar, opgenomen in de Rentenversicherung, met tevens de mogelijk-

heid tot deeltijdarbeid. De -in ogen van Duitse iiberaien- 'tragiek' van flexibele pensionering

is dat het heeft geleid tot eenzijdige flexibiiiteit in de vorm van vervroegde uittreding.

Kleinere politieke partijen

Uitspraken van kleinere partijen in de marge van de grote debatten staan vaak lood-

recht op de dominante opinies.47 Hoewei ook kleinere partijen aansluiting vinden bij het

economisch perspectief en pensionering zien als oplossing voor grote werkloosheid, wordt

vaker een emancipatoir perspectief gekozen. Ouderen en oudere werknemers staan centraal.

In Duitsland bijvoorbeeld is de (conservatieve) Deutsche Partei, in 1953 regeringspartij in een

coalitie met ondermeer CDU en FDP, groot tegenstander van verhoging van leeftijdsgrenzen.

Het zou tegenover de ouderen die zo door de ooriog getroffen zijn een 'shock' zijn wanneer

de pensioengerechtigde leeftíjd zou worden opgetrokken.48 In de jaren tachtig pleiten de

Grunen voor verlaging van pensioenleeftijden in plaats van flexibilisering en bekritiseren het

vigerende beeld van ouderen als 'Schachfiguren auf dem Feld von Arbeidsmarktstrategen'.49

Zij vragen aandacht voor menselijke probiemen, voor stress en de monotone inhoud van veel

werk waardoor veel ouderen graag eerder wilten uittreden. Ook uiten zij scherpe kritiek op

demografische probleemdefinities. Demografische ontwikkelingen worden volgens de Grunen

ten onrechte gepresenteerd als noodlot, waarbij onder het mom van belangen van ouderen fors

wordt gesneden in de uitkeringen. Ouderen blijken louter een economische 'Mandvriermasse'.

Vraagtekens worden ook geplaatst bij het mensbeeld dat achter een veelgebruikte term ais

'Alterslast' schuilgaat; het toenemend aantal ouderen wordt voortdurend als een iast voor de

samenleving gedefinieerd.50

Ook in Nederland laten kleinere, iinkse en rechtse, partijen kritische geluiden horen over

vigerende ouderdomsdefinities. Het GPV bijvoorbeeld verwondert zich over de hele opzet

waarin uittreding wordt gezien als oplossing van werkloosheid; 'Als oude mensen zonder werk

rondlopen, is dat toch ook een vorm van werkloosheid?' De indruk ontstaat, aldus het GPV,

dat oud betekent 'wachten tot je dood gaat'.51 Tijdens de bespreking van de Nota Bejaarden-

beleid in 1977 blijkt het GPV voorstander van fiexibeie en geleidelijke pensionering.52 De

praktijk om bejaarden met 65-jarige leeftijd verplicht te pensioneren noemt men discríminatie.

DS'70 pleit er in ditzelfde debat voor de bejaarden 'niet als vraagstuk -dat maken wij ervan-
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PERSPECTIEVEN EN ACTOREN

maar ats een levensfase met haar eigen problemen, haar eigen inzicht, haar eigen aanpak' te

benaderen. De democratisch-socialisten zien leeftijdscriteria als volstrekt willekeurige begren-

zingen waarmee mensen worden afgeschreven.

Werknemers

Werknemersorganisaties hebben in hun emancipatoire standpunten altijd benadrukt dat

een leeftijdsgrens de rust van oudere werknemers moet zekerstellen. Idealiter markeert de

grens het recht op rust in een periode waarin de oudere bij leven en welzijn kan genieten van

het pensioen en is steeds gepleit voor lage leeftijdsgrenzen. Anno 1987 noemt de Deutsche

Gewerkschaftsbund daarom het scheppen van materiële voorwaarden van cruciaal belang voor

een positieve invulling van de ouderdomsfase.53 Dan is er sprake van 'zeitliche Freirdume' en

dat is eind twintigste eeuw niet meer de levensavond met enkeie jaren rust zoals vroeger,

maar een fase met nieuwe activiteiten en een nieuwe levensinvulling. Daarmee bedient de

vakbeweging een groot deel van de burgers die vervroegde uittreding wensen.

Burgers en burgerorganisaties
Georganiseerde burgers verkondigen duidelijke meningen over pensioenleeftijden vanuit

een voornamelijk emancipatoir perspectief dat in het publieke debat in de marges verkeert.

Hoezeer de organisaties ook van elkaar verschillen, het is hen te doen om autonomie van en

respect voor ouderen. Benadrukt wordt het recht op een naar eigen inzicht in te vullen levens-

fase, het zware karakter van arbeid- en zorgtaken en de vaak slechte conditie van ouderen.

Pensioenleeftijden behoren te corresponderen met bewezen en beleden verdiensten en mar-

keren een zelf gekozen Levenswending.

Begin twintigste eeuw bepleiten onderwijzeressen bijtijds rust en pensionering op 50-

jarige leeftijd. Drie onderwijzeressen schrijven aan de koningin: 'Het is de eigenaardige plaats

der onderwijzeressen in de laagste klassen der Lagere School; juist in die klassen is eene

groote levendigheid van leertoon een eerste vereischte. Terwijl een onderwijzer na zijn 50e

jaar vooral in de hoogere klassen eener Lagere School nog uitstekende diensten kan bewijzen,

zijn ondergetekenden overtuigd, dat in den regel eene onderwijzeres boven vijftigjarigen

ieeftijd niet dezelfde waarde heeft voor de Lagere School; op dien leeftijd zal zij hare vaak

zware dagtaak niet meer naar behooren kunnen vervullen.'S4

Voor recht op rust wordt rond de eeuwwisseling en erna eveneens gestreden door de Bond

voor Staatspensionneering. De voorloper van de Bond stelt dat de staat verplicht is om de

oudere arbeider met ingang van 60-jarige leeftijd een voldoende pensioen uit te reiken.55

Later rekent de Bond ook met varianten van pensioenen vanaf 65-jarige ieeftijd. 'Wanneer

iemand 65 jaar is, heeft hij rust verdiend; als hij nog werken kan en wil, heeft hij toch recht

op pensioen. Pensioen moet niet alleen aan afgeleefde ouden van dagen gegeven worden.',

aldus de voorstanders van het staatspensioen in 1929.56

Eendere reacties zijn bekend uit de jaren vijftig, wanneer geruchten rond een AOW-

gerechtigde leeftijd hoger dan 65 jaar de kop opsteken. De bondssecretaris van de Algemene

Bond van Bejaarden reageert dan geschrokken: 'Of de arbeid, weike tegenwoordig zo intens

moet worden verricht, tot aan de 65-jarige leeftijd nog niet lang genoeg is!'. Het lijkt wel
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of het er alleen om gaat om winst te maken, stelt hij, terwijl een vroege pensionering be-

langrijk is. '..voor de mens zelf (blijft) de vrijheid, en het veriost zijn van loondienst, het

belangrijkste.'S7

Met de AOW wordt toch gekozen voor de 65-jaargrens. In de jaren zestig ijveren ongehuwde

vrouwen nog voor speciale lage pensioenleeftijden. Het Vrouwen-actie-comité voor Vervroegd

Staatspensioen bestaat sinds 1962 en uit de correspondentie die het comité ontvangt, blijkt

dat ongehuwde vrouwen de combinatie werk en huishouden als zwaar ervaren. Een 59-jarige

inpakster schrijft het niet meer dan biliijk te vinden dat vrouwen die hun hele leven hebben

gewerkt het nu 'eens rustiger aan' kunnen doen. Dan zou er nog tijd over zijn om van het

leven te genieten, zo dagdromen vrouwen. Net als de vrouwen spreekt het comité van de grote

vermoeidheid van oudere werkneemsters, die door hun dubbele taak biologisch eerder oud zijn

dan mannen.58 65 jaar blijft echter de grens.

Dan verschuift het emancipatoir perspectief. Niet rust, maar maatschappelijke participatie

is het doel van ouderenbelangengroeperingen. De schoen wringt; het is als 'Er wordt voor u

gezorgd, maar er wordt niets meer van u verwacht', zo luidt de kritiek in 1971. Ouderen lijden

aan 'De ziekte van de overbodigheid', aldus een bestuurslid van de Stichting Algemene Neder-

landse Telefonische Huipdienst voor Bejaarden. In een lezing op de Algemene Vergadering van

de Bond voor Staatspensionering wordt gepleit voor flexibeie en geleidelijke pensionering.

'Het getal 65 veriiest dan ook iets van zijn magische voor veien wat afschrikwekkende bete-

kenis', zo wordt gezegd. En 'De maatschappij bepaalt wanneer u moet ophouden met werken.

Niet uzelf.'S9 Men is voorstander van fiexibeie pensionering, maar de bejaardenbonden zien

vervroegde pensionering ingezet als bestrijdingsmiddel tegen werkloosheid als een vorm van

discriminatie. De voorkeur verdient flexibele pensionering waarbij doorwerken tussen 60 en 70

jaar mogelijk wordt en waarbij de keuze bij ouderen ligt. Dat is rechtvaardig en acceptabel.60

In Duitsland neemt het verzet van oudere burgers minder felle vormen aan en zijn burgers

rond het thema pensioen of ouderdom minder hecht georganiseerd dan in Nederiand.61 De

Evangelische Kirche Deutschland pleiten voor een geleidelijke overgang naar de ouderdoms-

fase uit sociaal-ethisch oogpunt. Respect voor ouders en ouderen moet resulteren in een

betrouwbare oudedagsvoorziening die de menseiijke waarde tot op hoge leeftijd recht doet.

De menselijke waarde wordt zonder materiële zekerheid bedreigd. Als puntje bij paaltje komt

echter, zijn de oplossingen van de kerken zeer pragmatisch en wordt eind jaren tachtig geko-

zen voor financiële ingrepen in de Rentenversicherung middels ondermeer verlenging van de

arbeidsleven.62

De Graue Panther, tot siot, hebben veel minder leden dan de Nederlandse ouderenbonden

en spelen vooral in op lokale misstanden.63 In de Bondsdag bekritiseren zij bij monde van

Trude Unruh fel de Rentenreform 1992 en zijn voorstander van lagere leeftijdsgrenzen of in

ieder geval behoud van de dan bestaande leeftijdsgrenzen. Unruh, partijloos Bondsdagiid als

lid van de Grunen-fractie en vanaf 1988 fractieioos, stelt voortdurend het onrecht gedaan aan

arme ouderen, in het bijzonder oudere vrouwen, aan de kaak.64 De in 1989 opgerichte politieke

partij Die Grauen~Graue Panther neemt in 1990 deel aan de verkie-zingen, maar haalt de kies-

drempel niet.
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Tweeledige belangenbehartiging
Twee coalities bepalen hoogte, personenkring en betekenis van pensioengerechtigde leef-

tijden. Grote politieke stromingen, overheden en sociale partners construeren een economi-

sche ouderdom waarin categorale pensioenleeftijden fungeren als ouderdomsgrenzen. Over-

heden en werkgevers construeren een administratieve ouderdom waarin pensioenleeftíjden

betrouwbare beleidsindicatoren zijn.

Eik perspectief op 'ouderdom' heeft dus zijn eigen dragers, maar niet elke drager beperkt

zich tot één perspectief. Dat liberalen soms pleiten voor lagere pensioenleeftijden past naad-

loos binnen een economisch perspectief waarin selectieve bescherming van bepaalde beroeps-

groepen heel normaal is. Dat sociaal-democraten in regeringsfuncties hogere pensioenleef-

tijden wensen als dat de schatkist goed uitkomt en werkgevers doorgaans geneigd zijn wet-

telijke pensioenleeftijden over te nemen in dienst- en ondernemingspensioenregelingen, is

logisch bezien vanuit hun uitvoeringsrol in administratief perspectief. Perspectieven zijn

kortom uitdrukking van een tweeiedige vorm van belangenbehartiging: belangenbehartiging

voor bepaalde groepen (kleine luyden; arbeiders; militairen) en belangenbehartiging vanuit

bepaalde posities (coiirdinatie arbeidsmarkt; uitvoering regeiingen; financiering regelingen).

Met het contextgebonden optreden van actoren vermengen belangen tot eenduidige ouder-

domsconstructies.
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Echte, uitgesproken conflictsituaties rond pensioengerechtigde leeftijden zijn zeldzaam.

Er zijn individuele protesten tegen verplichte pensionering op een vaste leeftijd, maar coliec-

tieve strijdmiddelen als demonstraties of stakingen worden in de periode tot 1990 nauwelijks

ingezet. De verklaring voor de gemoedelijkheid waarmee leeftijdsgrenzen tot stand komen ligt

in de verhouding tussen de bepalende betekenissystemen. Economisch en administratief bete-

kenissysteem functioneren dikwijls vreedzaam naast elkander, integreren, of functioneren los

van elkaar zonder dat dit in conflicten uitmondt. Dit kan omdat belangrijke actoren als werk-

gevers en overheden beide perspectieven aanhangen en omdat een ventielmechanisme is ge-

vonden in de constructie van uiteenlopende leeftijdscriteria. Constructie van normleeftijden

is immers steeds samengegaan met constructie van afwijkende leeftijdsgrenzen, waardoor

tegeiijkertijd is voldaan aan de wensen van administratieve en economische actoren. Boven-

dien hebben actoren de financiële en economische wind meegehad. Tegenwind, en daarmee

conflicthaarden ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de eisen van de arbeidsmarkt indruisen tegen

de eisen van de financiële context.

Vaker echter domineert één perspectief en is er nauwelijks sprake van een strijdtoneel;

veelal vindt men zich in elkaars standpunten die meer fungeren als ankerpunten dan als on-

bespreekbare principes. Ook mag niet vergeten worden dat de vaststelling van een leeftijds-

grens dikwijls een 'non-decision' is; bestaande leeftijdsgrenzen worden overgenomen zonder

enig debat of worden wijzigingen voorgesteld door kamercommissies, zonder dat parlementair

debat volgt. In dit schemerig gebied kan een analyse van pubiieke politieke standpunten het

besluitvormingsproces niet geheel ontrafelen, maar wordt wel duidelijk hoe de dominante

perspectieven culmineren in leeftijdscriteria die met categorale, non-categorale en flexibele

grenzen worden gekenmerkt door diversiteit.

Dominantie van het economisch perspectief
Het economisch betekenissysteem domineert het meest, maar dominantie ervan is sterk

contextgebonden. Schema 8.1 geeft een overzicht van relevante contexten, perspectieven

en leeftijdscriteria.

De actualiteit van het economisch perspectief hangt samen met type regeling, type beroep,

vraag~aanbodsituatie op de arbeidsmarkt en structuur van de arbeidsmarkt. Met name in

arbeidsgebonden pensioenregelingen en speciaal wanneer het gaat om zware arbeid, is het

productiviteitsdenken dominant. Daarnaast kenmerken gesloten arbeidsmarkten zich door

autonome heerschappij van het economisch perspectief, vooral in situaties waarin een ernstig

tekort of overschot heerst op de interne arbeidsmarkt. In Duitsland domineert het economisch
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Schema 8.1

Condities, perspectieven en leeftijdscriteria

economisch perspectief:
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vraag~aanbod arbeidsmarkt economische ouderdom

type regeling (alle actoren)
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verhouding regelingen bureaucratische~

financiële structuur regeling financiële ouderdom
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emancipatoir perspectíef
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belangenorganisaties emancipatoire ouderdom

eensgezinde wensen ( ouderen~werknemers)
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denken openlijker en vaker dan in Nederland de debatten. Dat hangt niet alleen samen met
een debatcultuur waarin onomwondener van 'verbraucht' zijn van ouderen wordt gesproken,
maar meer nog met regelingskenmerken. Alle Duitse regelingen, ook de na-oorlogse wettelijke
ouderdomsverzekering, zijn sterk arbeidsgebonden en doordrongen van een beloningsfilosofie,
waardoor meer dan in de Nederlandse AOW de nadruk ligt op arbeidsverleden van verzekerden
en functionaliteit van de start van de ouderdomsfase voor de arbeidsmarkt. Beroeps- en functie-
specifieke leeftijdsgrenzen van ondermeer Duitse militaire beroepsofficieren en rechters zijn
al uitgebreid aan bod gekomen in hoofdstuk vijf.l Een beroepsspecifieke casus uit de Neder-
landse ambtenarenpensioenen is nu geselecteerd ter itlustratie van de dominantie van het
economisch perspectief. In 1890, in de burgerlijke pensioenwetgeving, krijgt de 55-jarige
ieeftijdsgrens voor bepaalde beroepsgroepen een vaste plaats. Deze grens is een verre voor-
ioper van het functioneel leeftijdsontslag dat tot op de dag van vandaag voortleeft.

Casus I Pensioenregeling voor burgerlijk ambtenaren 1890: 55 jaar
1890 is een scharniermoment in de geschiedenis van ambtenarenpensioenieeftijden.

Vbbr die tijd is het moment van uitbetaling van pensioen nauw gebonden aan dienstjaren.
De eerste leeftijdsgrens, die van 60 jaar vastgelegd bij Souverein besluít in 1814, gaat samen
met een dienstjareneis van 40 jaar.z Aan beide eisen moest zijn voidaan om ouderdomspensioen
uitbetaald te krijgen. In 1836 is de leeftijdsgrens, vermoedelijk vooral uit budgettaire over-
wegingen, verhoogd naar 65 jaar en in 1873 laat men de dienstjareneis van 40 jaar vallen.3
Wanneer dan in 1890 de eisen gesteld aan ontslag worden versoepeld, krijgt de burgeriijk
ambtenaar recht op pensioen met 65 jaar, onafhankelijk van de wijze waarop ontslag gestalte
krijgt en onafhankelijk van de partij die het initiatief neemt tot ontslag. Pensioen is dan
daadwerkeiijk een individueel recht dat ingaat op 65-jarige leeftijd en dat niet op het laatste
moment nog kan worden onthouden door (eervol) ontslag te weigeren.

Vervroegd pensioen sinds 1851

Kenmerkend voor de burgerlijke pensioenregeling is de splitsing die al vroeg tot stand komt
in een normaie pensioenleeftíjd van 65 jaar en een speciale vroege pensioenleeftijd van 55
jaar voor bepaalde functie- en beroepsgroepen.4 Het pensioen met 55 jaar wordt in 1851 als

nieuw soort invaliditeitspensioen ingevoerd, in het bijzonder voor ambtenaren van onder-

geschikte rang in, zoals dat heet, 'de actieve dienst'.5 Het gaat dan ondermeer om kommiezen

en sloeproeiers voor de dienst der belastingen; brievenbestellers bij postkantoren; landmeters

van het kadaster voor de velddienst; opzichters bij de waterstaat; schatters van het slachtvee;

meters en taxateurs van de turf; gerechtsdienaren; bewaarders in gevangenissen. In 1873 wor-
den verscheidene beroepen aan deze lijst toegevoegd, waaronder deurwaarders, veldwachters,
ambtenaren werkend voor de Rijkstelegraaf en stenografen in dienst van de Staten-Generaal.
In 1890 wordt besiist tot behoud van het systeem van vervroegde pensionering en wordt de lijst
opnieuw aangepast; nieuw zijn de opzichters en lichtwachters bij 's Rijks kustverlichting. De
leeftijdsgrens wordt overigens niet strikt gehanteerd in de zin dat al het personeel in de betref-
fende beroepen met 55 jaar wordt gepensioneerd. Degenen die met 55 jaar nog voldoende in staat
zijn hun werkzaamheden te verrichten, worden niet gedwongen tot pensionering.6
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Naast het bereiken van de 55-jarige leeftijd is voor uitkering van pensioen een diensttijd

van 10 jaar vereist. Diensttijd is bovendien bepalend voor de hoogte van het pensioen, dat

wordt berekend naar aantal dienstjaren en over de gemiddelde wedde (middelsom) van de

laatste vijf jaar voor pensionering. Elk dienstjaar levert 1~60e op van deze middelsom tot een

maximum van f3000 voor ambtenaren in dienst bij inwerkingtreding van de wet. Er is geen

compensatie voor het gemis aan dienstjaren van ambtenaren die met 55 jaar met pensioen

gaan. De premies -pensioenbijdragen- worden deels door ambtenaren zelf, deels door de staat

gedragen. Ambtenaren moeten een half jaarloon afstaan, gelijkelijk verspreid over de eerste

vier jaar dat zij in dienst zijn. Het stelsei van fondsvorming is veriaten en de pensioenen

komen ten iaste van de staat, waarmee feitelijk een omslagstelsel wordt ingevoerd, alhoewel

het bestaande fonds voor een deel in de schatkist terugvloeit.

Fondsvorming, financiering en daarnaast ontslageisen domineren de politieke debatten.

In het debat rond leeftijdscriteria roeren met name regering -als werkgever- en liberale parle-

mentsleden zich. De liberalen zijn dan verenigd in de Liberale Unie met een progressief partij-

programma. De regering is het eerste confessionele coalitiekabinet (1888-1890).

Landsbelang en billijkheid

Pensioenen voor burgerlijk ambtenaren zijn in eerste instantie bedoeld als invaliditeits-

pensioenen; pensioen is een blijvende uitkering, behorende bij een definitief ingetreden toe-

stand. De leeftijdsgrens fungeert in de opzet van de pensioenregeling als maatstaf voor biolo-

gische ouderdom. De constructie van de speciale vroege leeftijdsgrens van 55 jaar past even-

eens binnen het karakter van het invatiditeitspensioen en wordt van meet af aan gekenmerkt

door een biologische en economische argumentatie.

In 1890 is eigeniijk de keuze voor leeftijd ats ouderdomscriterium al een gepasseerd station;

in 1851 motiveert de danmalige regering de opname van het 55-jarig-criterium in de wet, onder

verwijzing naar extra zware functies; betrekkelijke ongeschiktheid zou moeilijk te bewijzen

zijn en er zouden vele twijfelgevallen speien. Om deze reden wordt ongeschiktheid voor het

ambt 'uit hoofde van ziels- of lichaamsgebreken' voortaan zonder meer aangenomen, dat wil

zeggen zonder de tot dan toe vereiste verklaring van twee door de kantonrechter benoemde

deskundigen.7 Ditzelfde argument wordt in 1873 gebruikt om de dienstjareneis van 40 jaar te

laten vallen bij pensionering op 65-jarige leeftijd, waarbij de regering beargumenteert dat

leeftijd niet alieen maatstaf, maar ook oorzaak van arbeidsongeschiktheid is. 'Landsbelang en

billijkheid tegenover de bejaarde landsdienaar, die door de voorgestelde maatregel bovendien

van een nodeloze kweliing -de keuring- werd ontlast, noopten er toe de eis van 40-jarige

diensttijd te doen vervallen.', aldus de regering.8 De pensioenleettijd markeert zo de bijtijdse

opvang van ongeschikte ambtenaren die de regering niet onverzorgd achter wil laten, maar

ook niet in dienst wil houden.

'Landsbelang en billijkheid' is de uitdrukking die leeftijd tot voornaamste ouderdoms-

criterium verheft en die in één adem dienstbelangen met humanitaire betangen verbindt.

Beide belangen zijn ook prominent aanwezig tijdens de constructie van de 55-jaargrens. De

ambtenaren die vroeg met pensioen worden gestuurd, de lagere rangen in 'actieve dienst' als

kommiezen, sloeproeiers en brievenbestellers, zijn hen 'wier dienstverrigtingen hen aan vete
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vermoeijenissen, aan de guurheid van het klimaat enz. blootstellen' en die, nadat zij eenige

jaren in die betrekkingen hebben doorgebragt en tot zekeren ouderdom gekomen zijn, dikwerf

die vlugheid en ligchaamskracht, welke tot het behoorlijk waarnemen hunner bediening wor-

den gevorderd' missen.9 In 1890 bouwt de regering voort op deze definitie van de situatie

door de onbruikbaarheid van oudere ambtenaren te belichten: het gaat om de zedelijke ver-

plichting tot pensionering door de staat, waarbij oudere ambtenaren niet teveel zorgen moeten

hebben over hun toekomst en de regering de vrije hand heeft in 'het ontslaan van onbruikbaar

geworden ambtenaren, zonder belemmerd te worden door de bedenking dat deze daardoor

broodeloos zullen worden.'10

Wat ten enenmale ontbreekt is een perspectief op de uitvoerbaarheid of financiering van

het ieeftijdscriterium en wat ambtenaren nu eigenlijk zelf willen, komt in het parlementaire

debat niet aan de orde. Ambtenaren blijken niet altijd zo geiukkig met de zorgeloze situatie

van rust na gedane arbeid die hen wordt voorgespiegeid. Een pensioenverbond, de Vereeniging

van Rijksambtenaren uit zich al eerder tegen pensionering met 55 jaar.ll De Vereeniging kiest
partij voor de jongeren en voor de ambtenaren die op normale leeftijd uittreden en die in hun
visie veel te hoge bijdragen moeten betaien. Dit financiële argument is echter een terzijde bij

het dominant economische -'uit landsbelang en billijkheid'- perspectief.

Stenografen

Speciale leeftijdsgrenzen zijn nauw verbonden met de aard van bepaalde beroepen.

Kenmerken van zware arbeid waardoor vroegtijdige pensionering noodzakelijk is zijn volgens

opeenvolgende regeringen: arbeid in de open lucht, arbeid die snelheid vereist, arbeid die

scherpte van zintuigen vereist of aanhoudende inspanning of overspanning van de geest.lz

Een beroep dat steeds terugkeert in de discussies, weliicht omdat alle kamerleden er

dagelijks zicht op hebben, is de functie van stenograaf in dienst van de Staten-Generaal.

Deze functie is in 1873 opgenomen in de lijst van vroegtijdig te pensioneren beroepen en

functies. Een controlerende commissie bestaande uit ervaren kamerieden, de Commissie voor

de Stenographie, wijst op het buitengewoon vermoeiende karakter van deze arbeid, waardoor

veel snelter dan bij andere arbeid het gezichtsorgaan wordt aangetast. Het vereiste scherpe

gehoor, vlugheid van bevatting en vingerwerk leidt tot snelle ongeschiktheid, aldus de Com-

missie. De oplossing wordt echter niet gezocht in verbetering van arbeidsomstandigheden,

maar in vervroegde, categorale pensioengerechtigde leeftijden, in combinatie met een decente

inkomensvoorziening. Een typische oplossing die voortkomt uit een dominant economisch

nutsdenken, zo constateert ook de liberaal Beaufort die anno 1890 een uitspraak van mede-

liberaal Jonckbloet uit 1873 citeert. Stenografen worden met 55 jaar gepensioneerd: 'Al weder-

om niet uit welwillendheid, maar omdat de Regeering met de Commissie voor de Stenographie

heeft erkend dat het werk van den stenograaf een zeer vermoeiend werk is, hetwelk grooten

invloed heeft op zijn physieke toestand. Men rekent dat een stenograaf veel eerder versleten

is dan een ander ambtenaar; en aan versleten ambtenaren heeft men in den regel niet veel.'13

Stenograaf is met andere woorden een 'slijtberoep'; waar andere ambtenaren nog wel kun-

nen functioneren als ze op onderdelen ongeschikt zijn, moeten stenografen over hun volle zin-

tuigen beschikken, zo stelt De Beaufort. De tiberaal dient samen met de katholiek Schaepman
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en de anti-revotutionair Mackay een amendement in om de dienstjaren van stenografen zwaarder

mee te tellen. Stenografen zouden mede vanwege hun iangdurige scholing diensttijd tekort

komen om te beschikken over voldoende pensioen. Inzet van het amendement is dus reparatie

van de inkomensgevolgen van de verlaagde pensioenleeftijd -pensioenopbouw- reparatie- en

niet de leeftijdsgrens zeif. Het amendement wordt uiteindelijk verworpen. In de discussie wor-

den nog diverse beroepsgroepen onder de aandacht gebracht die ook extra pensioenopbouw

zouden verdienen. Ook hun situatie wordt vertaald in termen van de fysieke gevolgen van zwaar

werk en de daarmee gepaard gaande inkomensgevolgen. Zo betoogt vooruitstrevend liberaal

Goeman Borgesius dat niet alleen stenografen en telegrafisten, maar alle ambtenaren en zeker

ook postbodes met 55 jaar een behoorlijk pensioen verdienen; '..wanneer iemand van vijf tot

tien uur per dag met zware pakken moet loopen, dan moet hij al een heei sterk gestel hebben

om dat ook na zijn 55ste jaar nog vol te houden.'14 Alle ambtenaren die op 55-jarige leeftijd

met pensioen gaan moeten volgen Goeman Borgesius een zodanig pensioen krijgen 'dat zij den

dienst kunnen verlaten zonder dat zij bezorgd behoeven te zijn voor hun verder levensonder-

houd.' En, zo waarschuwt hij voorts 'Doen wij dat niet, dan zulien die ambtenaren liever, half

invaiide, blijven doorwerken dan den dienst te verlaten met een zoo kiein pensioen, dat zij er

niet van leven kunnen'.15 Die situatie is ongewenst voor ambtenaar en dienst; inkomens-

bescherming vanaf zekere leeftijd is vanuit deze betekeniswereld dè economische oplossing

voor stijtage met het ouder worden.

Dominantie van het administratieve perspectief
Het administratieve betekenissysteem is niet zo dominant als het economische, maar niet-

temin dikwijis van besiissende invloed op de definitie van ouderdomscriteria. Kenmerkend voor

situaties waarin het administratieve denken conflictloos domineert, is een sterke positie van

overheid en~of ondernemers als uitvoerders van ouderdomsregelingen. Wanneer het administra-

tief perspectief domineert, gaat het vooral om argumentaties omtrent uitvoerbaarheid en navolg-

baarheid van het criterium en niet zozeer om financiële argumentaties.

Het administratieve perspectief op ouderdomscriteria floreert onder bepaalde condities.

Cruciaal is een verhouding tussen regelingen waarbij één regeling fungeert als referentiepunt.

Dat is met name het geval in de periode tussen grofweg 1950 en 1970, wanneer de wettelijke

pensioenieeftijd een spilfunctie vervuit en economische belangen het afleggen tegen de wens

tot uniformering van pensioenleeftijden. Arbeidsgebonden pensioenregelingen stemmen leef-

tijdscriteria af op de wettelijke grens van 65 jaar en dit proces van navolging verloopt nagenoeg

zonder ínmenging van het economisch perspectief en zonder dat het emancipatoir perspectief

voet aan de grond krijgt. Vooral in het na-oorlogs wettelijk pensioen in Nederland is de domi-

nantie van het administratieve denken goed zichtbaar. Iliustratief is de definitie van de AOW-

gerechtigde leeftijd in 1957, het na-oorlogs leeftijd-ijkpunt in Nederland. De AOW-gerechtigde

leeftijd is niet afgestemd op individueie of categorale wensen, al dan niet arbeidsmarkt-

georiënteerd. Regeringsargumenten aangaande de eenvoud van een regeling met een uniforme

leeftijdsgrens domineren.
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Casus II Algemene Ouderdomswet 1957: 65 jaar

In 1957 wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar opnieuw vastgelegd, nadat sinds

1947 in de Noodwet Ouderdomsvoorziening 65 jaar al gold als leeftijdsgrens voor gehuwde

mannen en ongehuwde vrouwen met een gering inkomen. In 1947 werd gebroken met het

voor-oorlogse verzekeringssysteem van de Invaliditeitswet en daarmee met de Duitse sociaie

verzekeringstraditie. Vanaf 1957 geidt de Algemene Ouderdomswet, een volksverzekering waar-

mee aile ingezetenen verzekerd zijn tegen het ouderdomsrisico.16 De hoogte van de AOW is in

1957 f804,- per jaar voor ongehuwden en f1338 voor gehuwden. De verzekerden betalen de

premies en financiering vindt plaats volgens een omslagsteisel. De regeling wordt uitgevoerd

door de Sociale Verzekeringsbank. De ouderdomsuitkering gaat in wanneer de kostwinner 65

jaar wordt, waarbij de man als kostwinner wordt beschouwd, tenzij de man jonger is dan 65 en

de vrouw kostwinner is. De minister bepaalt wanneer een gehuwde vrouw als kostwinner kan

worden aangemerkt.

Een uniforme leeftijdsgrens

De 65-jarige leeftijdsgrens uit de vroegere Invaliditeitswet en de Noodwet Ouderdoms-

voorziening is uitgangspunt bij de formulering van de AOW-gerechtigde leeftijd.17 Verhoging

van de 65-grens is nauwelijks aan de orde, ook niet om arbeidsmarktredenen. Pas in de jaren

zestig gaan geluiden op de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen ter vergroting van het arbeids-

aanbod. Ook biologische argumentaties zijn geen reden om de leeftijdsgrens te verhogen, eer-

der zelfs te verlagen. Weliswaar, zo beseft men, is de levensduur toegenomen, maar deze kan

juist de fysiologie van de ouderdom verslechteren, zo vermeldt de Memorie van Toelichting.

Zij die vroeger op jongere leeftijd stierven, blijven nu in leven maar met een verminderd pres-

tatievermogen. De ogenschijnlijk verbeterde conditie van ouderen kortom, impliceert nog geen

verbeterde prestatie-curve.18 Pariementsleden maken zich eerder zorgen over of de 65-jaargrens

niet te hoog is voor oudere werkenden in bepaaide slijtberoepen, zoals politie-ambtenaren en

verpleegsters. Zou de wettelijke pensioenleeftijd voor deze groepen in aansluiting op de lagere

pensioenleeftijden in bedrijfsregelingen ook niet lager moeten uitvallen? Beoefenaren van deze

beroepen overlijden immers op relatief jongere leeftijden en zullen zelfs vaak de wettelijke

pensioenleeftijd niet bereiken. Voor hen wordt gepleit voor een vervroegde pensioenmogelijk-

heid na extra premiestortingen op 57,5-jarige leeftijd. Deze leeftijdsgrens is tevens de leeftijd

waarop ín de praktijk ondergrondse mijnwerkers met pensioen gaan.l9

De regering wenst voor deze en andere categorieën echter geen uitzondering te maken.

Met kracht hanteert zíj het uitgangspunt dat meerdere leeftijdsgrenzen slecht uitvoerbaar en

ongewenst zijn. Het streven is één leeftijdsgrens voor kostwinners. Dit streven leidt tot dis-

cussie waar het gaat om gehuwde vrouwen.20

Kostwinnersleeftijd

De 'gehuwde-vrouwen-kwestie' kent twee kampen21: enerzijds is er de regering, de rooms-

rode coalitie van PvdA~CHU~KVP~ARP, die alle voorstellen beproeft op de gevolgen voor de

uitvoerbaarheid van de wetgeving. Zij redeneert vanuit een administratief perspectief. Ander-

zijds tonen partijen in de kamer -eveneens katholieken en sociaal-democraten, als ook
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communisten- zich voorstander van een pensioenleeftijd van 65 jaar, ook voor (sommige)

gehuwde vrouwen. Zij redeneren vanuit een economisch en soms emancipatoir perspectief,

waarin de inkomenssituatie van de betrokkenen en gelijke inkomensrechten centraai staan.

Het verschil in standpunten mondt niet uit in een conflict, omdat de regering suggesties van

PvdA en KVP overneemt, terwijl zij toch haar sterke wens tot eenvoudige regelgeving iaat

domineren.

De regering motiveert haar voorkeur voor een leeftijdsgrens van 65 jaar voor kostwinners

vanuit een sterke uitvoeringsrationaliteit en neemt de mannelijke kostwinner tot uitgangs-

punt. Minister Suurhoff stelt in antwoord op de pleidooien voor vervroegde uittreding en

pensioenleeftijden voor vrouwen dat '..eenmaal toegevende aan een zekere sociale bewogen-

heid en afwijkende van de strakke lijn van dit ontwerp, (men) van het een in het ander

geraakt en zo ten slotte van de wet een soort broddelwerk zou maken. Hoe nobele overwe-

gingen men daarbij overigens ook moge hebben, het leidt tot een bedenkelijk resultaat.'zZ

De minister vreest gecompliceerdheid in de wet en bij de uitvoering.

PvdA en KVP komen in antwoord op het wetsvoorstel met reparatiewetgeving voor situaties

waarin vrouwen gehuwd zijn met een invalide echtgenoot, ouder zijn dan hun man en boven-

dien kostwinner zijn. De PvdA spreekt van de 'betreurenswaardige gevolgen, van sociaai oog-

punt uit gezien.'23, waarmee de partij met name de situatie aan de kaak stelt waarin de man

invalide is en de vrouw 'noodgedwongen als kostwinster moet optreden'. De vrouw in deze

situatie krijgt geen AOW met 65 en de PvdA noemt dit 'sociaal onrechtvaardig en principieel

onjuist'. Ook ai gaat dit om een gering aantal gevalien, toch vinden sociaal-democraten dat de

minister rekening moet houden met uitzonderlijke gezinssituaties.

De KVP in de kamer verzet zich eveneens tegen de sociate onrechtvaardigheden die gevolg

zijn van de voorgestelde leeftijdscriteria. De wet moet ook toegesneden zijn op de positie van

gehuwde kostwinsters en dat past juist in de geest van de wet, zo vindt de KVP. Wanneer een

man overlijdt krijgt de weduwe immers ook met 65 jaar recht op ouderdomspensioen. Het uit-

keren van het pensioen aan kostwinsters van 65 jaar is dan ook niet alleen nodig uit sociale

overwegingen, maar ook uit 'een zekere logica'.24 Het gaat immers om kostwinsters die 65

worden.

De Communistische Partij wenst eveneens uitdrukkelijk eendere rechtsnormen voor vrou-

wen en mannen. 'Geldt hier alleen de rechtsnorm uit de tijd van Methusalem, dat de man het

hoofd ís van het gezin en dus bepalend is voor de toestand, waarin het gezin verkeert?', zo

stelt CP-lid Reuter.25 Reuter spreekt zich uit voor één pensioengerechtigde leeftijd voor alle

verzekerden waardoor het ook niet nodig is rekening te houden met specifieke gezinsomstan-

digheden. In reactie hierop steit minister Suurhoff misbruik van de regeting aan de orde. Het

zou volgens hem wel bijzonder aantrekkelijk worden om een vrouw te huwen die 10 jaar ouder

is. Dan kan de man nog doorwerken en de vrouw een gehuwdenpensioen opstrijken. CP-lid

Reuter werpt hierop tegen dat het omgekeerde evenzeer geldt: de wet maakt het huwelijk van

een 40-jarige vrouw met een 65-jarige man aantrekkelijk als de vrouw werkt en de man pen-

sioen ontvangt. Suurhoff reageert hier niet op; hij verwerpt ook de suggestie om man en

vrouw elk de helft van het ouderdomspensioen uit te betalen om de reden dat in dat geval,

wanneer de man met 65 jaar de helft krijgt terwiji de vrouw niet werkt, het hele gezin een
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aantal jaar zou moeten leven van een half pensioen. Het regeringsstandpunt -een eenvoudige

regeling door mannelijke kostwinners met 65 jaar pensioen uit te betalen- vindt steun bij

werkgevers- en werknemersorganisaties. De vakbeweging lijkt de hele discussie overbodig te

vinden; een toelichting op een plan voor een alternatieve ouderdomsregeiing van de Raad van

vakcentralen meldt dat de gehuwde vrouw als normale regel immers aanspraak maakt op een

deel van het gezamenlijk gezinsinkomen. Daarom is er geen enkele reden voor zelfstandig

ouderdomspensioen en is 'Het specifieke mondig worden op 65-jarige leettijd (is) dan volledig

overbodig.'26 Ook de SER geeft in haar advies geen blijk van enige belangstelling voor het

onderscheid tussen mannen en vrouwen en laat ongehuwde vrouwen simpelweg buiten haar

demografische berekeningen.27

De regering houdt dan ook vast aan haar oorspronkelijke keuze en benadrukt nogmaals dat

zij kiest voor een uniforme pensioengerechtigde ieeftijd zonder administratieve complicaties.

Zij sluit in haar uitwerking nauw aan op de centrale positie die het mannelijk kostwinners-

beginsei in de sociale zekerheid inneemt. Een uitzondering maken voor gehuwde kostwinsters

beoordeelt minister Suurhoff als 'een wezensvreemd element in de wet' en hij betoogt: 'Alles

bijeengenomen, kom ik toch tot de conclusie dat het, ai is hier een bepaalde sociale hardheid

aanwezig, het onverstandig zou zijn om zulke aan het wezen van de ouderdomswet vreemde

regeiingen erin op te nemen.'28 De regel dat ook vrouwen die kostwinner zijn pensioen met 65

ontvangen komt uiteindelijk wel in de wet, maar in uiterst magere gedaante: de minister houdt

een slag om de arm met een zinsnede in de wet dat de minister bepaalt of een gehuwde vrouw

kostwinner is.

Coëxistentie van economisch en administratief perspectief
Wanneer economisch en administratief perspectief beide een rol spelen is vaker sprake

van vreedzame coëxistentie dan van conflict. Dat grootscheepse conflicten meestal achter-

wege blijven heeft vier redenen: in de eerste plaats zijn veel beleidsalternatieven voorhanden

wanneer economisch en administratief perspectief dreigen te botsen. Het is mogelijk een uni-

form leeftijdscriterium te handhaven en tegelijkertijd arbeidsmarktsturende maatregelen te
nemen door vrouwelijke gehuwde ambtenaren te ontslaan, of door gastarbeiders te werven.

De pensioenleeftijd is bovendien besiist niet het enige arbeidsmarktscharnier en ook om finan-
ciële problemen op te lossen is wijziging van pensioenleeftijden geen panacee. Verhoging van
premies of verlaging van uitkeringen zijn goede alternatieven.

In de tweede plaats hangt het harmonieuze samengaan van perspectieven samen met de

alleszins gunstige contexten waarbinnen betangen konden convergeren. De economische en

demografische condities -en daarmee de financiële condities- zijn ouderdomspensioenen

doorgaans gunstig gezind geweest tussen 1880 en 1990. De bevolkingsgroei en de econo-

mische groei maakten het mogeiijk vervroegde pensioenleeftijden in te voeren zonder dat dit

meteen in een conflict tussen perspectieven culmineerde.

In de derde plaats zijn beide perspectieven aanvuilend van karakter. Vaak, en dit verklaart

de harmonie in de Nederlandse ambtenarenpensioenen en het Duitse wettelijke pensioen, zijn
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tegelijkertijd verschillende leeftijdsgrenzen gecreëerd. Zo kon worden voldaan aan de admini-

stratieve wens tot standaardisatie met een normleeftijd en tegelijk aan de economische wens

tot differentiatie met de constructie van afwijkende leeftijdsgrenzen.

Een vierde reden voor het makkelijke samengaan van verschillende perspectieven tenslotte,

is gelegen in de deelnemende partijen. Compromissen zijn dikwijls eenvoudig te sluiten, omdat

actoren als overheden en werkgevers zowel uitvoerbaarheid en betaalbaarheid ais een soepele

arbeidsmarkt hoog in het vaandel hebben staan. In vele situaties zijn daarom bezuinigingen

en arbeidsmarktpolitiek verenigbaar. Een goed voorbeeld van een naadioze versmelting van

betekenissystemen is de Doorstromingsregeling Onderwijspersoneel uit 1988 waarin een ver-

vroegde uittredingsgerechtigde leeftijd alle partijen tevreden stelt.

Casus III Doorstromingsregeling Onderwijspersoneel 1988 ( DOP-I): 57 jaar

Fundamentele confticten over leeftijdscciteria ontbreken in de kamerdebatten over door-

stromingsregelingen in het onderwijs. De partijen zijn het eens over de problemen van de

onderwijssector; het personeel vergrijst, jonge leraren en onderwijzers zijn werkloos en de

personeelskosten stijgen. Men is het doorgaans ook eens over de tijdelijke oplossing; een

doorstromingsproject waarmee ouder personeel nog vbbr de VUTgerechtigde-ieeftijd kan

uittreden en jonger personeel kan instromen. Alle partijen zijn doordrongen van de noodzaak

tot invoering van een dergelijk project. De eensgezindheid, eerst overeenstemming over de

DOP-aanspraken in het georganiseerd overleg tussen minister en centrales van overheids- en

onderwijspersoneei, dan tussen minister en kamer, ieidt ertoe dat in een half jaar tijd een

eerste concept-wetsontwerp tot wet wordt.

Een snelle afhandeling en weinig confiicten dus en dat komt door het gezameniijk optreden

van vooral economische en financiële, maar ook bioiogische argumenten, die op vernuftige

wijze de oplossing van het probleem van de vergrijzing in één richting dwingen: verlaging van

de uittredingsgerechtigde teeftijd. Die opiossing markeert achteraf gezien een keerpunt in de

vervroegde uittredingscultuur van de jaren tachtig; de periode waarin leeftijdsgrenzen daaiden

maakt plaats voor een periode waarin flexibele pensionering wordt ingevoerd.

Bekroning van 10 jaar VUT

De onderwijssector is één van de eerste vijf sectoren in Nederland waar al vroeg is geëx-

perimenteerd met vervroegde uittreding; in het experiment van 1977~78 is uittreding mogelijk

vanaf 63 of 64 jaar. De leeftijdsgrenzen dalen gestaag gedurende de jaren tachtig en in 1988

is de VUT-leeftijd voor overheidspersoneei inmiddels 59 jaar. De onderwijssector lijdt dan echter

nog steeds aan 'verstopping' en heeft grote behoefte aan instrumenten die doorstroming van

personeel bespoedigen. In aanvulling op de VUT-regeling komt de Wet bevordering doorstroming

onderwijspersoneel ( DOP) tot stand. De DOP-regeling houdt in dat het personeel in het primair

en voortgezet onderwijs vanaf 55 jaar gedeeltelijk, of vanaf 57 geheel kan uittreden met een

uitkering van 80a~o van het salaris van de verminderde taakomvang.29 Voor (adjunct-)directeuren

en (con)rectoren is volledige uittreding mogeiijk met 56 jaar. Steeds wordt ais eis gesteld dat

het betrokken personeeislid minstens een dienstverband van tien dienstjaren direct voorafgaand

aan uittreding heeft, of in totaal veertig dienstjaren heeft votmaakt. DOP-gerechtigden ont-
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vangen de uitkering tot de dag waarop zij VUT-gerechtigd worden en zijn verplicht om met de

VUT te gaan.

Karakteristiek voor de DOP-regeting is de nauwe band tussen uitstroom en instroom die

daadwerkelijke vervanging van ouderen door jongeren moet bewerksteliigen. Recht op uit-

kering krachtens de regeling, ontstaat pas indien de vrijgekomen vacature wordt ingenomen

door een personeelslid met een salaris niet hoger dan volgens een afgesproken aantoopschaal

waarin jongeren verkeren. De DOP-regeling wordt gefinancierd uit het arbeidsvoorwaarden-

pakket, vergoed op declaratiebasis door het Ríjk en uitgevoerd door het ABP. De DOP, later

DOP-I genoemd, is een tijdelijke regeling en wordt opgevolgd door de DOP-II, getdig tot 2

januari 1990.

Vergrijzing

De probiemen in de onderwijssector worden door alle partijen gedefinieerd in termen van

vergrijzing. 'Vergrijzing' is het sleutelwoord dat voor vakorganisaties, regering en politieke

partijen de economische met de adminístratieve werkelijkheid verbindt. Gebrek aan door-

stroming van personeel en financiëie haalbaarheid resulteren in lagere leeftijdsgrenzen.

De CDA~WD-regering spreekt van een zoekgeraakt evenwicht: 'Nam tot het midden van

de jaren tachtig de gemiddeide leeftijd van leraren in het primair en voortgezet onderwijs

slechts licht toe, in het schooljaar 1985~1986 werd echter de gemiddelde leeftijd van het

personeei met 0,7 tot 0,8 jaar hoger. De normale doorstroming werd hierdoor met 30 a 20"~0

teruggebracht. Een gevolg van deze ontwikkeling is, naast een vergrijzend personeeisbestand,

dat de gemiddelde salarisuitgaven per ieraar onevenwichtig stegen.'30 De oplossing zoekt de

regering niet in een verlaging van de VUT-leeftijd; dat ervaart men als op korte termijn on-

haalbaar en ats een kostbaar aiternatief dat vooral ieidt tot bezuinigingen op het onderwijs en

niet daadwerkelijk tot aanstelling van nieuw, jong personeel. Men wil een echte doorstroom-

regeling, een regeiing die, in tegenstelling tot de VUT, een stringente koppeling aanbrengt

tussen het recht op (gedeeitelijke) uitkering van ouder personeel en vervulling van de vrij-

gekomen vacature door een jongere werkioze. In deze economische en financiële definitie van

de situatie kunnen alle partijen zich vinden. De definitie sluit bovendien naadloos aan op

meer biologisch getinte argumenten. Of, zoals de regering de regeiing nader motiveert:

ouderen hebben het zwaar met een voiledig lestaak, wat leidt tot een stijging van het ziekte-

verzuim en dat drukt weer zwaar op de onderwijsbegroting.

De besluitvorming heeft plaats in twee etappes. Eerst is er het overleg met de vak-

organisaties, dan komt het politieke debat. In de eerste concept-wetstekst aangeboden aan

de onderwijsbonden, introduceert de regering een deeltijd-DOP-regeling voor personeel vanaf

53 jaar. Voltijd-DOP is alleen mogelijk voor directeuren vanaf 56 jaar. De bonden -PCO, KOV,

ABOP, NGL- zijn hier niet onverdeeld gelukkig mee.31 De stijging van het aantal part-timers

leidt tot organisatorische en onderwijskundige problemen en schept banen van lage kwaiiteit,

aldus de ABOP, die pleít voor een keuzemogelijkheid tussen voltijd- en deeltijdDOP. Ook de

schoolbesturen -de lokaie werkgevers- blijken niet enthousiast en pleiten voor een voltijd-

DOP of een verlaging van de VUT-leeftijd. Zij staan positief tegenover een versnelde uitstroom

van ouder personeel, maar oordeien negatief over het rechtstreekse ingrijpen van de centraie
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overheid in de arbeidsrelaties met het personeei. In de onderhandelingen tussen vak-

organisaties en minister vindt uiteindelijk een financieel-economische uitruil plaats. De leef-

tijdsgrens wordt opgeschroefd en 53- en 54-jarigen vallen buiten de boot, maar 57- en 58-

jarigen krijgen conform de wens van de bonden ook recht op voltijd-DOP. De minister ziet in

uitstroom van deze twee jaargangen bedrijfseconomisch en financieel voordeel.

Politieke accenten

Dan volgt de politiek. Alle partijen adopteren een administratief-financieel en economisch

perspectief en leggen daarbij eigen accenten.32 CDA en WD zijn het eens met de probleem-

definitie van hun partijgenoten in de regering; het CDA benadrukt vooral de door ouderen er-

varen werkbelasting en de WD heeft vooral oog voor de budgettaire voordelen. De PvdA

beklemtoont de behoefte aan doorstroom en vermindering van werkioosheid. Lagere leeftijds-

grenzen zijn in de ogen van sociaal-democraten uitstuitend verantwoord wanneer jonge onder-

wijsgevenden aan een baan worden geholpen. D'66 tenslotte is het meest kritisch over de wet.

Kamerlid Nuis beklaagt zich over de complexiteit van de wet en over de minister en zijn ambte-

naren die 'ten aanzien van regeltjes blijkbaar eelt op hun ziel hebben gekregen.' Nuis spreekt

bovendien van een loterij in verband met het tijdelijke karakter van de regeling; 'Je moet

maar net in het goede jaar de goede leeftijd hebben.'33, zo vat hij samen. Als doorstroom-

criterium ontlokt leeftijd echter weinig discussie en voor wat betreft de geselecteerde leeftijds-

grenzen lijkt men het eens met de uitspraak van RPF-kamerlid Leerling dat 'De leeftijdsgrens

van 55 jaar voor deeltijd-DOP even aanvaardbaar is als arbitrair. De keuze lijkt uitsluitend prag-

matisch te zijn bepaald, met als bijkomend voordeel voor betrokkenen dat zij zich enigszins

kunnen voorbereiden via geleidelijke taakvermindering op de voltijd-VUT.'34

De PvdA verwondert zich nog openlijk over de herkomst van de leeftijdsgrens van 57 jaar

voor volledige uittreding van niet-leidinggevenden en verzoekt de regering nader te onder-

bouwen met onderzoeksgegevens wat wordt beweerd in de Memorie van Toelichting, namelijk

dat met name personeel in de leeftijdscategorie van 57 jaar en ouder lesgeven ervaart als

zwaar.35 Een onderbouwing, antwoordt de minister, is niet exact te geven. Wei is uit het jaar-

lijks onderzoek naar ziekteverzuim in het onderwijs af te leiden dat het ziektepercentage en

de gemiddelde ziekteduur toeneemt met de leeftijd. Dat wordt als indicatie gezien van het zware

karakter van lesgeven. Daarbij wordt nog de kanttekening geplaatst dat uit een onderzoek naar

taakbelasting in het voortgezet onderwijs blijkt dat buiten leeftijd vele andere factoren van

invloed zijn op de taakbeiasting.36 Er zijn kortom, weinig harde bewijzen voor het invoeren

van exact de 57-jarige leeftijdsgrens. Althans geen biologische bewijzen. Andere ouderdoms-

definities leveren wel harde bewijzen voor het nut van de 57-jaargrens. Bij de berekening van

uitkeringskosten naar diverse leeftijden wordt geconcludeerd dat '...volletijd-Dop-regelingen

met als grenzen 55 en 56 jaar de budgettaire kaders te buiten gaan.'37 Voltijdse DOP vanaf 58

jaar is financieel wel mogelijk, maar ievert aanzienlijk minder arbeidsplaatsen op. Daaruit volgt

dat 57 jaar de beste leeftijdsgrens is: 57 jaar is eenvoudigweg de meest gunstige financieel en

economische afbakening van de categorie 'ouder onderwijspersoneel'.
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Conflict tussen economisch en administratief perspectief
Hevige of langdurige oneensgezindheid over het juiste ouderdomscriterium komt zelden,

maar toch wel voor. Drie typen conflicten spelen in de periode 1880-1990. Een eerste type

conflict betreft de basiskwestie of leeftijd wel een zinvol ouderdomscriterium is. Moet 'ouder-

dom' niet worden afgemeten aan de fysieke en mentale conditie van het betreffende individu?

En moet deze conditie niet worden beschouwd in relatie tot het uitgeoefende beroep?

Tegenstanders van ieeftijdscriteria hebben vanuit een biologisch-economisch perspectief

betoogd dat een medische toets veel beter voldoet dan een leeftijdstoets en veroordelen de

willekeur van leeftijdsgrenzen; het moet gaan om de feiteiijke conditie en inzetbaarheid van

oudere werkenden en die kan sterk naar ieeftijd verschitlen. Voorstanders van invoering van

een pensioenleeftijd daarentegen beroepen zich op een administratief perspectief om aan te

tonen dat leeftijdscriteria veruit de eenvoudigste methode vormen om arbeidsongeschiktheid

te voorspellen.

Dit conflict is met name opgeiopen eind negentiende eeuw in Duitsland in de beginjaren

van de wettelijke invaliditeits- en ouderdomsverzekering. Toen doorkliefde het conflict alle

partijgrenzen. Sinds die felle discussie tussen Duitse Rijksdagleden echter lijkt een brede

discussíe over de vraag of leeftijd een zinvol ouderdomscriterium is een gepasseerd station.

Geregeld is de waarde van onderscheid naar leeftijd beproefd in processen die individuen

hebben gevoerd tegen hun gedwongen leeftijdsontslag. Maar een publiek debat of cotlectief

conflict is achterwege gebleven.

Een tweede type conflictsituatie iigt in de steeds weerkerende tegenstelling tussen de

wens tot uniforme leeftijdsgrenzen vanuit een bureaucratische optiek enerzijds en de wens

tot categorale leeftijdsgrenzen vanuit biologisch-economische optiek anderzijds. Sinds 1880

hebben steeds weer nieuwe categorieën burgers de aandacht gevestigd op hun speciale noden

tot vervroegde pensionering. Ook werkgevers hebben gewezen op de zwaarte van bepaalde

beroepen en het disfunctioneren van oudere werknemers nog actief in deze beroepen. Inwil-

liging van categorale eisen is gevolgd door eisen tot gelijkberechtiging van andere (beroeps)-

groepen, wat resutteert in de paradoxale situatie dat een toenemend gelijkheidsstreven uit-

mondt in een toename in afwijkende pensioenleeftijden. Maatschappelijke actoren belast met

de uitvoering van de regeiingen hebben dit met lede ogen aangezien en in sommige situaties

zich teweergesteld tegen nieuwe uitzonderingen of gepoogd bestaande uitzonderingen onge-

daan te krijgen. Daarop is weer gereageerd met strijd en verzet van de betrokkenen en hun

vertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld in de onenigheid rond functioneel leeftijdsontslag van

Nederlandse ambtenaren na 1970.

Bij overheden uit dit type conflict zich in een intern rollenconflict. De veelvoud aan over-

heidsrollen gaat welhaast onvermijdelijk samen met botsing van economisch en administratief

perspectief. Een goed voorbeeld vormt de verhogíng in Duitsland in 1975 van alle bijzondere

ambtenarenpensioenleeftijden met één jaar. Als schatkistbewaarder wil de regering besparen

op de federale pensioenuitgaven, maar tegelijkertijd vindt zij als werkgever dat er weinig

behoefte is aan oudere ambtenaren. De regeringspartijen -sociaal-democraten en liberaien-

zijn bovendien van mening dat oudere ambtenaren bescherming verdienen.38 In 1975 zege-
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viert de budgettaire motivatie, maar de spanning tussen financieel beleid, arbeidsmarktbeleid
en sociaal beieid blijft en is inherent aan de kameleontische gedaante van overheidsstandpunten.

Een derde type conflict tenslotte komt voort uit beoordeling en afweging van financiële

mogeiijkheden. In de beginperiode van de wettelijke ouderdomsverzekering is strijd geleverd

tussen enerzijds regeringen die de financiële levensvatbaarheid van de verzekeringen in gevaar

zien komen met verlaging van pensioenleeftijden. Anderzijds wenst een brede doorsnede van

poiitieke partijen, werkgevers en werknemers vertaging van de in hun ogen onrechtvaardig hoge

pensioenleeftijd van 70 jaar. Zij wensen een leeftijdsgrens die ouderen en ondernemingen tot

nut strekt. De laatste decennia speelt het conflict rond financiële afwegingen steeds vaker op.

Gewezen wordt op de veranderende demografische condities; vergrijzing en ontgroening resul-

teren in financiëie onevenwichtigheden en ingrepen in de pensioenleeftijd zijn uiterst nood-

zakelijk, zo betogen degenen die een administratief perspectief aanhangen. Anderen zijn daar

niet in het minst van overtuigd. Verhoging van leeftijdsgrenzen zou niet alleen indruisen tegen

bevochten verworvenheden, maar ook tegen de situatie op de arbeidsmarkt die eind jaren

tachtig nog altijd niet rooskieurig is. Tegen deze achtergrond speelt het volgende conflict.

Casus IV Rentenreform 1992 (1989): 63-ó7jaar
De Rentenversicherung is veruit de meest maatgevende ouderdomsregeling in de Bonds-

republiek.39 De regeling is een sociale verzekering die de risico's van invaliditeit en ouder-

dom dekt en is gebaseerd op het premie-verleden van werknemers. Het streven is een uitkering

van 701o van het laatstverdiende loon. De gemiddeide bruto-uitkering bedraagt in 1991 voor

Arbeiter DM 994 en voor Angestellten DM 1403.40 De regeling wordt gefinancierd door werk-

nemers, werkgevers en overheid volgens een omsiagstelsel. Eind jaren tachtig zijn de pensioen-

gerechtigde leeftijden: 65 jaar ais algemene leeftijdsgrens, 63 jaar als vervroegde pensionerings-

mogelijkheid voor langdurig verzekerden (35 of ineer dienstjaren) en 60 jaar voor vrouwen,

arbeidsongeschikten en langdurig werklozen. Sinds 1972 bestaat de mogelijkheid tot flexibeie

pensionering van 63 tot 67 jaar waarbij voor elke maand dat pensionering na het 63e jaar

wordt uitgesteld 0,401 wordt opgeteld bij de pensioenprestatie.

Middels de Rentenreform 1992 worden drie maatregelen genomen die de 'Lebensarbeitszeit'

-levensarbeidsduur- moeten verlengen41; ten eerste worden vanaf 2001 de bijzondere leeftijds-

grenzen voor vervroegde uittreding geleidelijk opgetrokken van 60 en 63 jaar naar 65 jaar. De

generaties geboren na november 1952 en na november 1943 zullen daardoor te maken krijgen

met de hernieuwde standaardleeftijdsgrens van 65. Een tweede maatreget is flexibilisering van

die standaardleeftijdsgrens; pensioen kan ingaan tussen 63 en 67 jaar. Elke maand dat men

voor het 65e jaar pensioen ontvangt kost 0,30~o per maand, elke maand uitstel na het 65e

levert 0,51o extra pensioen per maand op. Pensionering uitstellen tot op 67-jarige leeftijd

betekent derhalve 1201o meer pensioeninkomen. In de wetgeving wordt eveneens opgenomen

dat een arbeidsovereenkomst alleen automatisch mag eindigen met 65 jaar, wanneer de werk-

nemer daarin in de drie jaar voorafgaande aan het bereiken van die leeftijd heeft toegestemd.

Een derde maatregel om de levensarbeidsduur te verlengen is de invoering van geleidelijke

pensionering. Het is vanaf drie jaar voor het 65e jaar mogelijk deeltijd te werken en een deel

van het pensioen te ontvangen. Deze drie maatregelen worden met de nodige voorzichtigheid
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geïntroduceerd. Mocht de arbeidsmarktsituatie het vereisen, dan kan op de leeftijdsver-

hogingen teruggekomen worden.

Polarisatie in een breed maatschappelijk debat

Op 9 november 1989 wordt, na een uitvoerige, brede en soms felle maatschappelijke dis-

cussie, de 'Rentenreform 1992' aangenomen in de Bondsdag.42 De inzet is hoog. Een model-

berekening van het Statistisches Bundesamt, gepubliceerd in 1980, wijst op de financiële

gevoigen van het stijgen van de grijze druk (de verhouding tussen 20-60-jarigen en 60-

plussers).43In 2030 is de keuze bij ongewijzigd beleid, zo steit men, verdubbeling van werk-

gevers- en werknemerspremies, of halvering van pensioenen. Deze stelling komt keer op keer

terug en in dit sombere klimaat kibbelen regeringspartijen (CDU~CSU~FDP) en voormalige

regeringspartij SPD voortdurend over wie verantwoordelijk is voor de slechte financiële uit-

gangspositie van de Rentenversicherung.

Rond 1985 is er een stemmingswisseling; beide kampen roepen op tot constructieve

samenwerking en de meerderheid binnen grote politieke partijen en belanghebbenden (CDU~

CSU, SPD, sociale partners) spreekt zich uit pro aanpassing van het bestaande systeem. Over

een aantal aanpassingen is men het relatief snel eens; bijna alle partijen steunen de kop-

peling van lonen en pensioenen, het delen van de lasten van de vergrijzing door alle betrok-

kenen (verzekerden, ouderen, werkgevers en de overheid) en het reorganiseren van de over-

heidsbijdrage op dusdanige wijze dat deze minder gevoelig is voor plotseling ingrijpen. Maar

andere maatregelen, waaronder een eventuele korting van pensioenen en een wijziging in

financieringswijze, krijgen geen eensgezinde steun.

Ook over wijzigingen in leeftijdsgrenzen bestaat geen consensus. Tot 1985 nog wel; dan

is de inzet van met name SPD en vakbeweging, maar ook van werkgeverszijde en CDU~CSU

verlaging van pensioenleeftijden. In 1984 nog komt de Vorruhestandsregelung tot stand. Na

1985 breekt de consensus over pensioenleeftijden. Daarbij botsen twee perspectieven en hun

behartigers. In de debatten is niet zozeer sprake van een uitwisseling van argumenten, maar

van een ontkenning van elkaar visie op de huidige en vooral de toekomstige werkelijkheid.

Aan de ene kant de door de tegenpartij als 'doemdenkers' afgeschilderde regeringspartijen die

worden beschuldigd van demografische stemmingmakerij. Aan de andere kant de partijen die

de financiële toekomst niet zo somber inzien, maar het structurele overschot op de arbeids-

markt wel. Gaandeweg depolariseren na 1985 de standpunten en groeien de partijen naar

elkaar toe.

Van wetsontwerp tot wet

Regeringspartijen (CDU~CSU~FDP) zijn voorstanders van leeftijdsverhoging vanuit finan-

ciële motieven, maar erkennen in de toelichting op hun wetsontwerp in 1985 dat verhoging

van pensioenleeftijden niet past binnen de huidige arbeidsmarktsituatie, maar zeer waar-

schijnlijk wel een adequate maatregel is in de toekomstige arbeidsmarktsituatie. De liberale

FDP pleit in dit verband voor het opheffen van het taboe op hogere pensioenleeftijden.44

De Mittelstandsvereinigung der CDU~CSU spreekt zelfs van onvermijdelijke leeftijdsgrens-

verhogingen.45 Vanuit een sterk demografisch-financieel ontwikkelde optiek zien deze
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christen-democraten verhoging van de pensioenleeftijd als een maatregei die goed past bij de

gestegen levensverwachting waartegenover ook wel een langere levensarbeidsduur mag staan.

Ook de kerken zijn het hiermee eens.46 Kernprobleem is de slechte financiële situatie veroor-

zaakt door demografische ontwikkelingen. De arbeidsmarkt trekt wel weer aan, gelooft men.

Felle tegenstanders van leeftijdsverhogingen zijn de vakbonden en de SPD. Zo hebben

sociaal-democraten kritiek op het wetsvoorstel uit 1985 dat volgens hen 'dwangarbeid van 65-

plussers' inhoudt.4~ Zij vragen zich hardop af wat bij 2,6 miljoen werklozen een stijging van

leeftijdsgrenzen nu eigenlijk betekent voor de arbeidsmarkt en zijn van mening dat verhoging

van grenzen of invoering van prikkels tot verhoging achterwege moet blijven zoiang dit contra-

productief is op de arbeidsmarkt.48 De IG-Metall beschuidigt de regeringspartijen van demo-

grafische dramatisering en beoordeelt deze als volstrekt ongegrond. Het is, zo steit de vakbond

niet gespeend van enig sarcasme, of de vraag gesteld wordt: 'Wer soll die Renten in Zukunft

finanzieren, wenn die Deutschen aussterben?' De vakorganisatie is veel optimistischer over de

demografische toekomst en wijst op de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Grunen

en de Graue Panther tonen zich eveneens bezorgd, vooral over de verwarring die wordt gezaaid

door steeds maar te reppen van verhogingen van leeftijdsgrenzen. De Griinen uiten bovendien

fundamentele kritiek op het beeld verpakt in de term 'Alterslast'; alsof ouderen alleen maar

profiteren van de verzorgingsstaat, in plaats van hen te zien als voorname donoren van de

verzorgingsstaat.

Werkgevers, de uitvoeringsorganisatie VDR en de Sozialbeirat nemen een tussenpositie

in. Werkgevers vinden een verhoging van leeftijdsgrenzen op de ptaats in verband met kosten-

stijgingen, maar wijzen ook uitdrukkelijk op de spanningen op de arbeidsmarkt. In de toekomst

echter achten zij verhoging van pensioenieeftijden goed mogelijk.49 Zij zijn ook voorstander

van deeltijdarbeid en deeltijdpensionering. De Sozialbeirat, het onafhankelijk adviesorgaan

voor de Rentenversicherung dat bestaat uit verzekerden, werkgevers, wetenschappers en de

Bundesbank, neemt eveneens een genuanceerde positie in. De raad benadrukt dat het geen

kwestie van demografisch 'koppentellen' is, maar dat het ook gaat om economische en arbeids-

marktontwikkelingen. Ook de uitvoeringsorganisatie VDR -Verband Deutscher Rentenversiche-

rungstrïger- voert aan dat bijvoorbeeld de stijgende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen

heel wat tegengas kan geven en een verlenging van de gemiddelde levensarbeidsduur kan

betekenen, zonder dat nu direct de pensioenleeftijden hoeven te worden verhoogd,50

De inzet van VDR en Sozialbeirat draagt bij aan oplossing van het conflict. Na nog twee

jaar debatteren komt in 1989 het compromis tot stand. Categorale ieeftijdsgrenzen worden op

termijn verhoogd om te bezuinigen op de lasten van de Rentenversicherung. Flexibilisering

van pensioenleeftijden komt tegemoet aan de wensen van werknemers en werkgevers en is

gericht op de onzekere toekomst van de arbeidsmarkt. Daarbij blijkt de stimulans tot langer

doorwerken in de praktijk al gauw een illusie. Pensionering na 65 jaar is lastig tot niet im-

plementeerbaar. Onvoorzien is dat het in de praktijk mogelijk blijkt pensioen te ontvangen en

tegelijkertijd door te werken. Vakbonden en politieke partijen willen de hieruit ontstane meer-

kosten beperken door gelijktijdig doorwerken en pensioen ontvangen aan voorwaarden te

binden. De werkgeverscentrale maakt zich sterk voor inperking van de keuzevrijheid van werk-

nemers; in de praktijk blijkt namelijk een aantal werknemers niet meer vrijwillig met pensioen
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te gaan. Dit doorkruist het streven van werkgevers om ouderen te laten opvoigen door jonge-

ren. Er bestaat bovendien angst voor de groeiende praktijken van met name werknemers in

hogere posities die alleen nog na een forse financiële handdruk bijtijds het bedrijf wilien

verlaten.51 In juii 1994 ondergaat de Rentenreform daarom aiweer haar eerste wijziging;

leeftijdsgrenzen in collectieve, bedrijfs- en individuele arbeidsovereenkomsten gelden weer

boven het socialezekerheidsrecht. In de ailedaagse arbeidsmarktpraktijk blijkt de verhoging

van speciale leeftijdsgrenzen en flexibele pensionering een korte levensduur beschoren.

Het emancipatoir perspectief
Geen enkele pensioenleeftijd is geconstrueerd uitsluitend vanuit een emancipatoire optiek.

Het emancipatoir perspectief speelt een rol in de marge van economisch en administratief

perspectief. Soms licht het op daniczij een fel betoog van een vakbondslid over de noden van

ouderen en de bijzondere prestaties geleverd in bepaalde beroepsgroepen. Of ambtenaren

protesteren tegen hun gedwongen pensionering en ongehuwde vrouwen komen in actie voor

lagere leeftijdsgrenzen. De wensen van direct betrokkenen verkeren echter meestal in de

schaduw van beide dominante perspectieven. De voorgaande case-studies getuigen hiervan;

wensen van ouderen en oudere werknemers zijn genegeerd of ingepast zonder henzelf te

horen. In 1890 staat in de definitie van de 55-jarige pensioenleeftijd voor oudere beambten

in zware beroepen het economisch belang van de dienst voorop en komen financiële belangen

van vervroegd gepensioneerden veruit op het tweede p1an.

De stem van gehuwde vrouwen zelf is in het debat over de AOW-gerechtigde leeftijden in

1957 niet hoorbaar. Bij de constructie van leeftijdsgrenzen voor het onderwijspersoneel in 1988

hebben de bonden invloed, maar is 'vergrijzing', zoals de definitie van het centrale probleem

luidt, een bij uitstek passiefmakend concept. De situatie wordt uitgedrukt in ziekteverzuim-

cijfers en personeelskosten, niet in termen van wensen ten aanzien van het eigen pensione-

ringsmoment. Onderwijspersoneel is object van beleid. Ook ín het jaren tachtig debat in Duits-

land blijven ouderen 'object' van beleid; hun mening wordt in het debat nauwetijks gehoord

en zij zijn vooral een economische en financiële last.

Sinds de jaren tachtig echter lijkt sprake van een omslag. Niet omdat betrokkenen pas

recentelijk een mening hebben gevormd of geuit over een wenselijk pensioneringsmoment en

ook niet omdat nu pas de wens tot doorwerken en het verzet tegen verptichte uittreding op-

komt. Dat verzet gaat immers terug tot de stemverheffing van Duitse ambtenaren in de jaren

twintig, het protest van Duitse hoogleraren in de jaren dertig~veertig en individuele protesten

tegen leeftijdsdiscriminatie in de jaren vijftig. De verandering die recentelijk plaatsvindt over-

stijgt deze protesten en neemt in zowel Duitsland als Nederland gelijke vormen aan. In de eerste

plaats zijn er de grote protesten tegen de afbraak van financiële ouderdomsvoorzieningen. In

Duitsland gaan grote aantallen werknemers de straat op om te pleiten voor behoud van pen-

sioenen waarbij ook bestaande pensioengerechtigde leeftijden met verve worden verdedigd. In

Nederland organíseren ouderenbonden protestacties tegen het regeringsbeleid aangaande de

AOW. In de tweede plaats zijn er organisatorische veranderingen: meer dan voorheen richten
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Nederlandse ouderenbonden zich op sociaal-economische issues en steeds vaker hebben Neder-

landse en Duitse politieke partijen hun eigen seniorenafdelingen. In de derde plaats tekenen

steeds meer (leden van) beroepsgroepen protest aan tegen verpiichte uittredingsleeftijden,

ondermeer schoonmakers, journalisten, garderobepersoneei en hoogleraren. De laatsten, hoog-

leraren, zijn onderwerp van de taatste casus. In 1983 werd de pensioengerechtigde leeftijd voor

hoogieraren verlaagd van 70 naar 65 jaar en dat ging niet zonder protest. De protesten tonen

hoe emancipatoire belangen botsen met andere beiangen en tonen tevens de verdeeldheid in

belangen.

Casus V Afschaffing bijzondere functionele leeftijdsgrenzen van ondermeer hoogieraren

1983: 65 jaar

In 1983 komt een eind aan een leeftijdsgrens met een lange historie: de pensioengerech-

tigde leeftijd van 70 jaar voor hoogleraren aan Nederlandse universiteiten. Sinds 1815 kent de

Nederlandse wet deze pensioenleeftijd voor deze beroepsgroep, die toentertijd met zekere

flexibiliteit werd toegepast; met 70 jaar werden hoogleraren automatisch emeritus, maar met

60 jaar en 35 dienstjaren kon men al worden geëmeriteerd op grond "Zijner Jaren".52 In 1846

is een bijzonder flexibele regeling opgenomen waarin hoogleraren na een diensttijd van 10

jaar en bij uittreding ais gevolg van naar eigen waarneming ongeschiktheid tot 'behoorlijke

waarneming van hun ambt' recht op pensioen hadden. Dit, zo meldt het verslag van de Staats-

commissie, was in beiang van het hoger onderwijs dat geschikte hoogieraren nodig had en die

te vinden, was alleen mogelijk als hoogieraren niet bevreesd zouden zijn voor verlies van mid-

delen van bestaan.53 In feite worden hoogleraren hiermee in pensioenstatus gelijkgesteid aan

ministers, voor wie ook een bijzondere rechtsgrond gold en die ook elk moment hun recht op

pensioen konden doen laten gelden, dit om hun onafhankelijkheid te waarborgen. De regeling

voor hoogleraren is in 1890 weer aangepast; de regering achtte het met het oog op misbruik

niet langer verstandig om deze groep pensioengerechtigden het voorrecht te laten zelf, zonder

enige controle, het tijdstip van hun pensionering te laten bepalen.54

In 1960 wordt de leeftijdsgrens van 70 jaar opgenomen in de Wet op het Wetenschappelijk

Onderwijs. Een hoogieraar krijgt aan het eind van het studiejaar waarin hij~zij 70 jaar wordt

eervol ontslag. Het is het intrekken van dit artikel in 1983, dat later tot zoveel commotie leidt.

De wensen van sommige hoogleraren botsen met de administratieve en economische motieven

van werkgever en wetgever.

Gelijkheid in de wetenschap

Vanaf begin jaren zeventig is overwogen de leeftijdsgrens voor hoogleraren en lectoren

van 70 naar 65 te verlagen. In 1981 wordt onder PvdA-minister Van Kemenade al een voorstel

gelanceerd waarbij in de eerste plaats de 'eenheid van wetenschappelijke staf' wordt genoemd

ats motief om de leeftijdsgrens op 65 te stellen.55 In 1983 motiveert de CDA~WD-regering het

intrekken van de 70-jaargrens vanuit een economisch en tegelijkertijd administratief perspec-

tief. Het is niet wenselijk nog langer de eenheid van wetenschappelijke staf te doorbreken met

de uitzondering voor hoogleraren. Met 65 jaar wordt één lijn getrokken, aldus minister Deetman

van Onderwijs.56 Het kabinet wii echter met de leeftijdsverlaging tevens mobiliteit onder het
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wetenschappelijk personeel bevorderen en meer werkgeiegenheid voor jongeren creëren. Dit

arbeidsmarktargument weegt zwaar, wat ook blijkt uit het feit dat de 70-jarige pensioenleef-

tijd voor rechters niet wordt verlaagd om de reden dat er anders te weinig rechters over zijn.57

Niet onbelangrijk is bovendien het financiële argument; het kabinet ziet noodzaak tot snelle

besparingen als gevolg van de snel stijgende personeelskosten door de vergrijzing.58

De combinatie van argumenten vindt brede steun in de kamer. PvdA'er Wallage formuleert

het als voigt: 'In een samenleving waarin in beginsel iedereen met 65 jaar met pensioen gaat

en waarin velen vervroegd uittreden en wij ons de grootste moeite moeten getroosten om jonge

mensen nog toegang tot de arbeidsmarkt te geven, is het niet meer dan redelijk dat ook hoog-

leraren in beginsel tot hun 65ste jaar werken.'59 Wallage pleit er overigens wel voor om voor

individuele hoogleraren uitzonderingen op de regei mogelijk te maken wanneer dit voor de

betreffende werkgemeenschap anders ernstige consequenties zou hebben. Wallage doelt met

name op de begeleiding van promovendi.

Ook het CDA vindt mobiliteit een pluspunt en D'66 kan zich vinden in alle door de rege-

ring gebruikte argumenten. De WD is het meest kritisch over het laten vervallen van de 70-

jaargrens en noemt een serie tegenargumenten. De liberaien vinden de maatregel bevoogdend

aandoen voor een overheid die terugtreden hoog in het vaandel heeft staan en pleiten ervoor

niet alle hoogleraren over één kam te scheren. De lagere leeftijdsgrens zou het beroep onaan-

trekkelijker maken en ook is niet gezegd dat jonger personeel beter is, omdat zovelen zijn aan-

genomen in de jaren zestig en zeventig, aldus de WD. WD-kamerlid Den Ouden-Dekkers wijst

op het verloren gaan van kennis en ervaring en vindt dat het mogelijk moet zijn eminente

hoogleraren te behouden ook als zij ouder zijn dan 65 jaar. Juist bijzondere hoogleraren die

benoemd worden om hun deskundigheid of ervaring buiten de wetenschap zullen veelal ouder

zijn, vaak tussen 60 en 65 jaar. 'Het is enigszins bevreemdend', aldus Den Ouden-Dekkers,

'dat men op zijn vierenzestigste nog in de volle omgang van zijn vermogens een waardevolle

bijdrage aan de wetenschap kan leveren, maar dit na het bereiken van de vijfenzestigjarige

leeftijd niet meer kan doen.' Zij merkt vervolgens op dat iemand dan nog wel in bijzondere

gevallen de Regering van advies kan dienen maar dat '... dit (lijkt) ons een onderscheid lijkt

dat niet geheel recht doet aan het potentieel van kwaliteit, inventiviteit en creativiteit,

aanwezig bij mensen die ouder zijn dan 65 jaar.'60

De regering is echter niet gecharmeerd van de optie nieuwe uitzonderingen toe te laten

en stelt gewone en bijzondere hoogleraren op één lijn. Hoogleraren die na hun 65e actief

willen zijn, mogen van de minister gerust vrijwilligerswerk doen, als er maar geen financiële

consequenties voor de overheid aan zijn verbonden.61 Discussie is er ook over de overgangs-

regeling.62 Deze houdt in eerste instantie in dat degenen die nog geen pensioen van mini-

maal 20 dienstjaren hebben opgebouwd, de kans krijgen tot na hun 65e door te gaan. De PvdA-

fractie beoordeelt dit in vergelijking met andere groepen in de samenleving als een overdosis

redelijkheid. Het CDA daarentegen voorziet mede in verband met bijvoorbeeld de gezinssituatie

van betrokkenen -met opgroeiende kinderen en alles wat daarbij komt- inkomensproblemen

en vraagt om meer compensatie dan de minister in eerste instantie voorstelt. Uiteindelijk is de

minister aan de CDA-wens tegemoet gekomen door van 20 dienstjaren 25 dienstjaren te maken,

waardoor hoogleraren met minder dan 25 dienstjaren door mogen werken.
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Al met al verloopt dit debat nog vrij harmonieus. Invoering van de 65-jaargrens stuit echter

later op fikse tegenstand van individuele hoogleraren. Het meest in het oog springt het protest

van de hoogleraar staats- en bestuursrecht Van Maarseveen. Hij tekent protest aan tegen zijn

gedwongen ontslag met 65. Het is dan inmiddels bijna tien jaar later.63

Hoogleraren in protest
Een 'geharnaste strijder tegen ieeftijdsdiscriminatie', zo noemt een collega-jurist Van

Maarseveen.64 Van Maarseveen publiceert al ruime tijd over leeftijdsdiscriminatie wanneer hij

zelf als ambtenaar zijn werkgever, de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor het Ambtenaren-

gerecht daagt en na afwijzing in hoger beroep gaat bij de Centrale Raad van Beroep. Zijn gang

naar de rechter is niet uniek. Van velen is bekend dat zij voor de rechter leeftijdsdíscriminatie

hebben aangevochten. Maar de inmiddels emeritus-hoogleraar presenteert zijn zaak als een

publieke zaak met ais inzet het recht van ouderen op arbeid. De zaak heeft de aandacht heeft

getrokken en fungeert ais referentie in latere debatten.

Van Maarseveen vecht zijn gedwongen ontslag met 65 jaar aan met als voornaamste argu-

menten behoud van financiële rechten en geiijke behandeling.65 Hij uit kritiek op: (1) het ont-

breken van een motivering voor zijn ontslag vooral ook omdat het vervolmaken van het maximaal

aantal pensioenjaren onmogelijk is geworden. Toen hij in 1968 in dienst trad gold de 70-jaar-

grens nog. Bij zijn pensionering in 1992 is de 65-jaargrens van kracht; (2) leeftijdsontslag in

het algemeen als een vorm van discriminatie zonder objectieve rechtvaardiging en (3) leeftijds-

ontslag met 65 jaar in het bijzonder, omdat voor andere groepen -rechters- 70 jaar geldt. Het

Ambtenarengerecht weerlegt zijn klacht met administratieve en economische argu-menten. De

rechter wijst erop dat 65 jaar de gebruikelijke leeftijdsgrens in Nederland is en dat het ontslaan

van 65-jarigen arbeidsptaatsen biedt aan jongeren voor wie arbeid doorgaans noodzaak is om

inkomen te verwerven. Het onderscheid tussen pensionering met 65 en met 70 jaar kan voigens

het gerecht niet betekenen dat iedereen dan maar met 70 met pensioen moet; dat zou het gevaar

van sociale ontwrichting met zich meebrengen. De Centrale Raad van Beroep laat weten 65 jaar

een redeiijk gemotiveerde grens te vinden omdat zij historisch is bepaald. Uitzonderingen zijn

op de plaats louter in geval van sterke mate van onmisbaarheid en onvervangbaarheid en een

bijzonder dienstbetang. Daar nu, zo oordeelt men, is hier geen sprake van.

Ageisme en terreur

Van Maarseveen wordt in het ongelijk gesteld, maar laat het er niet bij zitten. Hij schuwt,

evenals enkeie van zijn collega-hoogleraren, de polemiek niet. Eerder al riep hij alle juristen

op leeftijdsontslag aan te vechten. Zijn bewoordingen over de gevolgen van het kwalificeren

van mensen aan de hand van hun leeftijd zijn niet mis te verstaan. Van Maarseveen spreekt in

navolging van racisme en sexisme van 'ageisme' en noemt de gevolgen van ageisme schrijnend.

Met pensionering wordt 'de publieke zeggenschap geringer, de publieke isolatie steeds groter

en dus brokkelt ook het zelfbeeld af tot het negatief ultimatum is bereikt.'66 Anesthesist en

columnist Smalhout noemt het pensioenrecht zelfs een 'vorm van terreur' en 'ouderen vogel-

vrij'.67 Aan pensioen is niet te ontsnappen en 'Het is een dwangmaatregei die gepaard gaat

met een enorme kapitaalvernietiging aan kennis~kunde en ervaring.', aldus Smalhout.
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Toch vindt ook Van Maarseveen niet elke leeftijdsgrens even verwerpelijk. Zo schrijft hij

'Kon men nog vrede ermee hebben dat de wetgever voor de meeste mensen een scheidslijn

legde bij de 65-jarige ieeftijd, zachtjes aan en bijna onmerkbaar wordt de leeftijd van 55 jaar

het officiële denken binnengesluisd.'68; 65 is dus acceptabeler dan 55. Toch veroordeelt hij:

65 als een middenmaat die niet iedereen past. 'Niet iedereen is op zijn 65e uitgewerkt of in-

eens incompetent, niet iedereen krijgt op zijn 65e een votledig AOW-pensioen, niet iedereen

heeft op zijn 65e voor zichzelf of de maatschappij afgedaan.' En, naar aanleiding van twee

arresten waarin aan zelfstandig ondernemers boven 65 jaar geen zelfstandigenaftrek meer

wordt betaald: 'De beide arresten bevatten een duidelijk signaal aan ouderen: na je 65e be-

hoor je stil te zijn, activiteiten worden maatschappelijk, althans belastingrechtelijk, niet meer

op prijs gesteld. Gij dient zonder uitzondering te versuffen.'69 Van Maarseveen is van mening

dat elke generieke leeftijdsgrens een individualiseringsmogelijkheid moet hebben. Een alge-

mene grens die redelijkerwijs gerechtvaardigd is, hoeft dit in individuele gevallen niet te zijn.

Hij pleit derhalve niet echt voor een alternatief ouderdomscriterium, maar voor een alterna-

tieve toepassing van het leeftijdscriterium.

Verscheidene hoogleraren zijn een andere mening toegedaan, zoals bijvoorbeeld de in

1990 80-jarige emeritus-hoogleraar Mannoury die het 'guillotine'-systeem van de vaste leef-

tijdsgrens prefereert boven beoordeling van een individuele situatie.70 Mannoury gaat niet in

op een specifieke leeftijdsgrens, maar vindt de nadelen van het verplichte pensionerings-

instrument in het niet zinken bij de bezwaren van het systeem waarin bewezen moet worden

dat iemand niet meer voidoende functioneert. Wie zal zeggen dat iemand niet meer functio-

neert? Het is onredelijk om dat van betrokkenen zelf te verlangen, aldus Mannoury.

Diezetfde opmerking maakt, terugkerend naar de casus van 1983, ook PvdA-er en Eerste-

Kamerlid De Rijk, zelf oud-hoogleraar en voorstander van de 65-jaargrens. Hoewel hij zichzelf

wel in staat acht tot na zijn 65e door te werken, ziet hij dat voor anderen niet weggelegd. De

Rijk maakt verschii tussen in een oude functie blijven of een nieuwe functie aannemen. 'Op

65-jarige leeftijd, nog heel vitaai en fris, een nieuwe taak oppakken, is immers iets heei an-

ders dan het, ook heel vitaai natuurlijk voortzetten van wat je al zo'n 30 lange jaren aan het

doen bent. In het eerste geval heb je de gezonde behoefte en ambitie om je opnieuw waar te

maken. In het tweede geval leg je bij anderen de nare bewijslast van je eigen tekortschieten.'71
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DE SOCIALE DIVERSITEIT VAN 'OUDERDOM'

Pensioenleeftijden fungeren ais welhaast vanzelfsprekende begrenzingen van de beleids-

categorie ouderen. Verwondering hierover heeft plaatsgemaakt voor inzicht in de wijze waarop

pensioenleeftijden tussen 1880 en 1990 zijn geconstrueerd in Nederlandse en Duitse sociale-

zekerheidsregelingen. De magische aantrekkingskracht van leeftijd als ouderdomscriterium

iigt in een bijzondere combinatie van perspectieven op 'ouderdom'; economische en administra-

tieve perspectieven en de kracht waarmee zij zijn ingezet, bepalen dàt leeftijdscriteria en welke

leeftijdscriteria de toegang tot de beleidscategorie ouderen markeren. De vraag die rest is wat

dit impiiceert voor de sociaal-wetenschappelijke theorievorming over 'ouderdom'. Wanneer de

pensioengerechtigde leeftijd -een fenomeen waarvan wordt verondersteid dat zij de ouderdoms-

fase en categorie ouderen eensluidend afbakent- geen homogeen fenomeen is, dan moet ook het

uniforme beeld van ouder worden en de ouderdom zoals voorgesteld in sociaal-gerontologische

theorieën worden bijgesteld. De tijd lijkt rijp voor een ouderdomstheorie waarin heterogeniteit

centraal staat, een socio-diversiteitstheorie van ouderdom.

Sociaal-determinisme en sociaal-constructivisme
De beleidscategorie ouderen is geen homogeen afgebakende categorie en de opvattingen

die ten grondslag liggen aan de constructie van de categorie blijken niet eensluidend. 'Ouder-

dom' in de sociale zekerheid heeft vele gezichten en is, afhankelijk van actoren en contexten,

een biologisch, economisch, politiek, bureaucratisch, financieel en~of emancipatoir fenomeen.

Ondanks de ouderdomsvariëteiten is veelvuldig een uniform beeld van 'ouderdom' benadrukt

in sociaal-gerontologisch onderzoek. De verwondering over het dwingende, collectieve karak-

ter van 'ouderdom' als sociaal fenomeen heeft het in de theorievorming tot nu toe gewonnen

van de verwondering over heterogeniteit.

Levensloopsociologen hebben met hun chronologisch gestandaardiseerde levensloop een

uniform beeld gecreëerd van de levensloop, van de ouderdomsfase en van leeftijdsgrenzen.

Politiek-economen hebben met de overtuiging waarmee zij de gevolgen en de functie van

pensionering als uitsluitingsproces hebben gekenschetst, verzuimd vraagtekens te zetten bij

uiteenlopende ieeftijdsdefinities van ouderdom en hebben daarmee uit het oog verloren dat

aan 'ouderdom' ook andere betekenissen dan de economische worden toegekend. Disengage-

ment-theoretici hebben met hun aandacht voor succesvolle wederzijdse aanpassing van maat-

schappij en individu geen oog gehad voor negatieve betekenissen van ouderdom. Onderzoek

gebaseerd op deze theorieën sluit zo betekenissen van 'ouderdom' uit. Het voordeel hiervan is

dat de theorieën elk een duidelijke, eigen visie op 'ouderdom' bieden en daarmee richting

geven aan het wetenschappelijk en maatschappeiijk debat. Het nadeel is dat, eenmaal uit-
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gaande van deze theorieën, andere betekenissen van 'ouderdom' en met name de maatschap-

pelijk verwaarloosde betekenissen, aan de waarneming ontsnappen.

Bovendien maken de theorieën zich schuldig aan sociaal-determinisme; aan processen als

onthechting, uitsluiting en standaardisering wordt een sociale onvermijdelijkheid toegekend

die blind maakt voor patronen die niet binnen de terminotogie passen. Daarmee is het sociaal-

determinisme opvotger van het natuurlijk-determinisme waarmee oud zijn beschouwd werd als

een onvermijdelijk biologisch verschijnsel dat teidde tot tal van individuele probiemen. In het

sociaai-determinisme is 'ouderdom' een onvermijdeiijk sociaal verschijnsel dat vooral leidt tot

opiossing van tal van sociaie problemen en, in de ogen van politiek-economen, tevens proble-

men creëert in de vorm van uitsiuiting.

Het sociaal-determinisme is door bijna geen enkele auteur toegepast zonder blijk te geven

van de nodige nuanceringen. Toch laten sociaal-determínistische theorieën veie kanten van

'ouderdom' ongezien en onbenut, alsmede de mogelijkheden die wetenschappelijk onderzoek

heeft deze in kaart te brengen. De theorieën hebben met andere woorden verzuimd het feno-

meen 'ouderdom' als kameleontisch fenomeen te onderzoeken, als een fenomeen dat van kleur

verschiet als andere perspectieven worden toegepast, als een fenomeen dat met het bestaan

van verschillende perspectieven ook altijd 'socio-divers' is.

Op de hiaten van het sociaal-determinisme biedt het sociaal-constructivisme een antwoord.

Zoals in hoofdstuk drie is uiteengezet, is in een sociaal-constructivistische benadering van

ouderdom 'ouderdom' tussen aanhalingstekens onderwerp van onderzoek, gaat het om de bestu-

dering van processen en contexten van sociale definiëring en het in kaart brengen van domi-

nante en verwaarloosde perspectieven op 'ouderdom'. Schema 9.1 zet de sociaal-deterministische

en sociaal-constructivistische benadering tegenover elkaar.

Sociale diversiteit op drie niveaus
De sociaal-constructivistische benadering bezit belangrijke voordelen ten opzichte van de

sociaal-deterministische benadering. Deze voordelen situeren zich op de drie niveaus die het

sociaal-constructivisme onderscheiden van andere benaderingen van de sociale werkelijkheid;

op meta-theoretisch niveau, op sociaai-wetenschappelijk niveau en op maatschappelijk niveau.

Meta-theorie

Het kennistheoretisch uitgangspunt van het sociaal-constructivisme maakt het mogeiijk

ten aanzien van ouderdomstheorieën een meta-positie in te nemen. Door acceptatie van het

feit dat kennis altijd contextgebonden is, kunnen andere ouderdomstheorieën beschouwd

worden als perspectieven op de ouderdomswerkelijkheid, verbonden met bepaalde stromingen

binnen de sociale wetenschappen en gebonden aan tijdperken met specifieke sociaal-econo-

mische, cuiturele en politieke kenmerken. In de jaren vijftig en zestig domineerde het functio-

nalisme. Eensgezind werd in economie en samenleving gewerkt aan de wederopbouw. Verplichte

pensionering werd gezien ais vitalisering van de samenleving en als sociale oplossing voor het

opvolgingsprobleem. De Amerikaanse disengagement-theorie iegitimeerde pensionering en bood
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Schema 9.1

Sociaai-wetenschappelijke benaderingen en ouderdomstheorieën
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troost bij de verwerking van pensionering door individuele burgers. In de jaren zeventig bena-

drukten politiek-economen de negatieve kanten van verplichte pensionering. Zij zagen vooral

de schaduwzijden van economische groei en bekritiseerden de eenzijdige aandacht voor welvaart

en de negatieve effecten van sociale en economische uitsluiting van ouderen. In de jaren tachtig

overheerste verwondering over het stringente en gestandaardiseerde karakter van de levensloop

als institutie. Als opmaat tot het flexibiliseringsdenken van de jaren negentig hebben levensloop-

sociologen het industrialisatie- en moderniseringsproces uiteengerafeld in de normen en waarden

die ieidden tot de uitstoot van oudere werknemers.

Anno 1999 lijkt de tijd rijp voor een theorie waarin diversiteit centraal staat. Het is onnodig

te zeggen dat ook een dergelijke theorie een sociaal construct is. De formulering ervan eind

twintigste eeuw valt samen met een tijdperk waarin pluralisme de tijdgeest voedt en geïndividua-

liseerde en gedifferentieerde ideeën over 'ouderdom' en de levensloop opkomen. Dat heeft zijn

weerslag op sociaal-wetenschappelijke ouderdomstheorieën. Er iijkt een periode aan te breken

waarin ouderen zich meer emanciperen en er beter in slagen hun wensen voor het voetlicht

brengen. Dat wil overigens niet zeggen dat een meer geïndividualiseerde 'ouderdom' ook een

meer individuele, in de zin van meer persoonsgebonden, 'ouderdom' is. Ook de grenzen van de

diversiteit maken onderdeel uit van een sociaal, collectief definiëringsproces. Binnen dat proces

echter bepalen contexten niet meer zo stringent het tempo van 'veroudering' en het resultaat

van het proces moet worden beschreven in termen van een heterogene 'ouderdom' of individuele

levensiopen.

Ouderdomstheorie

Een sociaie diversiteitstheorie van 'ouderdom' heeft tot nu toe ontbroken. Dit hangt

samen met de dominantie van sociaal-deterministische theorieën in de sociale gerontologie,

maar ook met het kennistheoretisch voorbehoud van sociaal-constructivistisch georiënteerde

onderzoekers. Wie de contextgebondenheid van kennis accepteert, accepteert ook dat een

theorie geen universele geldigheid bezit en dat heeft sociaal-constructivistisch geïnspireerde

historici, sociologen en psychoiogen ervan weerhouden één ouderdomstheorie te formuleren.

Immers, als 'de ouderdom' niet bestaat, dan moet ook niet getracht worden 'de ouderdoms-

theorie' te formuleren. In extremo zou dit impliceren dat elke contextgebonden ouderdoms-

definitie een eigen theorie zou moeten hebben. Dat zou van theoretisering niet meer maken

dan een samenvatting van onderzoeksresultaten. Dit standpunt is duidelijk herkenbaar in het

werk van historici. Zo verzuimt Bijsterveld (1996) bewust een theorie te formuleren op basis

van onderzoeksresultaten uit haar studie naar ouderenbeleid in Nederland na 1945. Zij benut

uiteenlopende sociale theorieën op heuristische wijze en weigert haar conclusies onder te

brengen in één theoretisch kader.

Toch is formulering van een theorie geen zinloze activiteit. Het aantrekkelijke van het

sociaal-constructivisme is juist dat het niet teidt tot een relativisme waarin elke theorie even

waardevol is als een andere en niet leidt tot een uitspraak als 'de ouderdom bestaat niet', een

uitspraak die elk debat bíj voorbaat zinloos maakt. Het gaat er juist om welke perspectieven

op 'ouderdom' wel bestaan, hoe en door wie 'ouderdom' wordt geconstrueerd en binnen welke

contexten dit geschiedt. De toepassing van sociaal-constructivistische richtlijnen in ouderen-
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onderzoek teidt tot formuiering van een sociale diversiteitstheorie van 'ouderdom'. Een der-

gelijke theorie ontleedt niet dè functie van 'ouderdom' en ontmaskert niet dè reden achter

het bestaan van de categorie ouderen, maar brengt juist de sociale diversiteit in kaart. Een

dergelijke theorie bezit geen universele, maar een iokaie, beperkte getdingskracht wat, impti-

ceert dat het in kaart brengen van de condities waaronder zij geidt, even belangrijk is als de

inhoudetijke proposities van de theorie.

In de sociale diversiteitstheorie is 'ouderdom' altijd een meervoudig fenomeen dat vorm

krijgt in en door uiteenlopende perspectieven. Diversiteit kan worden onderdrukt omdat één

perspectief op ouderdom andere perspectieven domineert, maar socio-diversiteit is, gelijk bio-

diversiteit in de natuur, de 'normale' maatschappelijke toestand. De perspectieven bestaan

uit (combinaties van) ouderdomsdefinities en de actoren die deze ouderdomsdefinities behar-

tigen.

Binnen de context van de sociale zekerheid neemt socio-diversiteit verschitlende vormen

aan. Socio-divers zijn: de momenten van toegang tot de categorie 'ouderen' in de vorm van

leeftijdscriteria die verschillen in hoogte, seiectiviteit en betekenis; de (zes) ouderdoms-

definities; de contexten waarbinnen zij resulteerden in veranderingen in ouderdomscriteria;

de combinaties van ouderdomsdefinities; de actoren en de mate waarin zij in staat zijn hun

definities vorm te geven. De socio-diversiteit werd verklaard vanuit de verhouding tussen de

drie perspectieven, de machts- en belangenverschitten die speten en de contexten die pers-

pectieven gunstig of ongunstig gezind zijn. In de sociale zekerheid domineert het economisch

perspectief, is het administratief perspectief belangrijk en speelt het emancipatoir perspectief

een bijrol. Op andere maatschappelijke terreinen zullen andere perspectieven en kongsies van

actoren heersen en zal diversiteit een andere inhoud krijgen. Evenzeer echter zal btijken dat

'ouderdom' een metonymia is waarvan de achterliggende betekenissen in kaart moeten worden

gebracht om het verschijnsel in al zijn verschijningsvormen te doorgronden.

Maatschappelijk handelen

In de socio-diversiteitstheorie zijn het actoren die met hun sociale definities de ouder-

domswerkelijkheid vormgeven. Zij hebben te maken met de contexten van de arbeidsmarkt,

financieringsstructuren, typen socialezekerheidsregelingen, de verhouding tussen regelingen

en soorten arbeid. Ondanks de beperkingen die deze contexten met zich meebrengen voor de

handelingsvrijheid van actoren, is sociale verandering niet onmogelijk. Sociale verandering

wordt niet, zoals in sociaal-deterministische theorieën, beperkt door universele factoren als

behoeften aan chronologisering, uitsluiting of onthechting. Het voluntarisme zoals verankerd

in het sociaal-constructivisme en de socio-diversiteitstheorie, laat alle ruimte open voor af-

wijkingen van platgetreden paden en biedt een open en in potentie optimistisch beeld van de

toekomst. Burgers -als collectief en als individu- kunnen 'ouderdom' in principe vormgeven.

Ook na 1990.
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Na 1990 groeit het aantal conflicten rond leeftijdscriteria. Toch is er geen zicht op alter-
natieve ouderdomscriteria naast, of in plaats van, ieeftijd. Leeftijdscriteria veranderen wel van

gedaante; categorale leeftijdsgrenzen maken plaats voor een meer geïndividualiseerde leeftijd-

zone van 55 tot 65 jaar. Onder voorwaarden kan een eigen pensioenieeftijd gekozen worden,
maar 65 biijft de fundamentele begrenzing van het arbeidsleven. De flexibeie terminologie

-flexpensioenen; fiexibele pensionering- kan niet verhullen dat ieeftijdseisen minder grote

afwijkingen toestaan dan voorheen. De reden dat ondanks de flexibiliseringsretoriek leeftijds-

criteria niet baanbrekend veranderen, ligt in de perspectieven op 'ouderdom': emancipatoire

en financieel-administratieve perspectieven groeien weliswaar in zeggingskracht, maar stuiten

nog immer op door het economisch perspectief gedicteerde grenzen.

Leeftijd in de sociale zekerheid na 1990
Leeftijd blijft een veelvuldig toegepast ouderdomscriterium.l Alternatieven maken nauwe-

lijks deel uit van discussies; het draait niet om arbeidsongeschiktheid, arbeidsverleden of

inkomensverwervende capaciteiten, het draait om leeftijd. De norm van 65 jaar blijft een solide

norm die zich in de jaren negentig zelfs steviger vestigt. Leeftijdscriteria boven 65 jaar ver-

schijnen nauwelijks op het pensioentoneel. Onder de 65-jaargrens daarentegen vervangen

flexibele pensioenleeftijden de oude vervroegde uittredingsleeftijden. De daling in leeftijds-

grenzen is een halt toegeroepen door regelingen waarin, binnen vooraf gestelde grenzen, meer

ruimte is voor werknemers en ambtenaren om individueel hun moment van pensionering te

bepalen.

Hoogte van pensioenleeftijden

Het plafond van de leeftijdzone is verstevigd: 65 blijft de AOW-gerechtigde teeftijd en ver-

hoging is dikwijls geopperd, maar lijkt nu voorlopig van de baan. In de Rentenversicherung is
65 ook weer de norm, vastgelegd in de Rentenreform 1999 (1997) en 65 geldt ook voor vrouwen
en iangdurig werkiozen. Flexibete pensionering is mogelijk vanaf 62 jaar. De eerdere flexibele
bovengrens van 67 jaar wordt niet meer genoemd, mede als gevolg van een uitspraak van het
Bundesarbeitsgerichtin 1994 en de daarop vastgelegde wijziging in het socialezekerheidsrecht
waarin staat dat flexibele grenzen slechts gelden indien tevens vastgelegd in een cotlectieve-
of individuele arbeidsovereenkomst. Net ais in Nederland is 65 jaar daarom ook voor een zeer
groot deel van de Duitse bevolking de norm.

De normleeftijd is ook verstevigd in ondernemings- en bedrijfspensioenen. Ondanks enkele
uitzonderingen -70 voor notarissen (Nederland) en 68 voor tandartsen (Duitsland)- is 65 de
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maximumpensioenleeftijd. Speciale vervroegde pensioenleeftijden voor vrouwen zijn verdwenen

als gevolg van het Europese Barber-arrest uit 1990, waarin verschillende leeftijdsgrenzen voor

mannen en vrouwen als ontoelaatbaar werden veroordeeld. Dit hield overigens niet per definitie

in dat de grenzen voor vrouwen verhoogd moesten worden naar 65, maar in de praktijk is dit

wel de consequentie van het arrest geweest. Een kort geding aangespannen door vrouwelijke

werknemers bij Philips in 1991 heeft niet geresulteerd in behoud van de 60-jaargrens in de

Philips ondernemingspensioenregeling.

Aan de onderkant van de leeftijdzone stabiliseren leeftijdsgrenzen zich rond 55~60 jaar.

Na 1990 zijn leeftijdsgrenzen in vervroegde uittredingsregelingen verhoogd. VUT-leeftijden zijn

van hoog in de 50 en laag in de 60 jaar eerst met één of ineer jaar verhoogd, om vervolgens

plaats te maken voor flex- en pré-pensioenleeftijden; de minimumleeftijdsgrens bedraagt in

een aantal van deze nieuwe regelingen 60 jaar, bijvoorbeeld in de AKZO- en PGGM-pensioen-

regelingen. In Duitsland is de Vorruhestandsregelung vervangen door geleidetijke -en deel-

tijdpensioneringsregelingen. De leeftijdsgrens voor deeltijdpensionering in het Altersteii-

zeitgesetz (1996) en het Gesetz zur FBrderung eines gleitenden iTbergangs in den Ruhestand

(1996) ligt bij 55 jaar.

Tot slot ontstaan ook nieuwe leeftijdsgrenzen in een tot 1993 leeftijdloze regeling. In de

WAO worden voor het eerst leeftijdsgrenzen ingevoerd: oudere arbeidsongeschikten hebben

langer recht op een WAO-uitkering. Met 58 jaar of ouder is de uitkeringsduur 6 jaar, met 53

jaar nog maar 3 jaar, met 48 jaar slechts 2 jaar enzovoort.2 Bovendien ontvangen arbeids-

ongeschikten vanaf 55 jaar vaker een 'WAO-plus' -een aanvulling op de WAO-uitkering tot

1000~o van het laatstverdiende loon- op grond van CAO-bepalingen.

Selectiviteit

Het categorale karakter van leeftijdsgrenzen verandert. Categorale leeftijdsgrenzen voor

vrouwen verdwijnen en in Duitsland is de leeftijdsgrens voor langdurig werklozen in 1996

opgetrokken naar 65. Ook zijn, soms geslaagde, pogingen ondernomen om speciale beroeps-

en functiegerichte leeftijdsgrenzen te conformeren aan de norm. Zo worden contracten met

psychiaters, huisartsen en specialisten door Nederlandse ziekenfondsen beëindigd met 65 jaar

en ligt Functioneel Leeftijdsontslag van Nederlandse ambtenaren opnieuw onder vuur.

Twee categorieën echter hebben hun recht op vervroegde pensionering weten te besten-

digen en zelfs weten uit te bouwen. Arbeidsongeschikten en werknemers met een langdurig

arbeidsverleden behoren tot de begunstigden; in Duitsland ontvangen 'Schwerbehinderte'

vervroegd, met 63 jaar, Altersrente. Oudere WAO-ers in Nederland hebben langer recht op een

uitkering of een aanvulling daarop en de WAO-plus-uitkeringen komen vooral ten goede aan

langdurig verzekerden. Ook in de Duitse Rentenversicherung behouden langdurig verzekerden

hun financiële rechten. Weliswaar worden zij in 1996 nog met een stijging van hun speciale

pensioengerechtigde leeftijd van 63 jaar tot de normleeftijd van 65 jaar geconfronteerd, maar

het jaar erop, in 1997, is deze beslissing al weer teruggedraaid en zelfs met nog een jaar

verlaagd tot 62 jaar. Na 1990 'verouderen' categorieën langdurig verzekerden en arbeids-

ongeschikten dus nog immer sneller dan andere burgers.
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Betekenis van leeftijdsgrenzen
65 fungeert als scherprechter, is de standaardleeftijdsgrens in alle drie typen pensioen-

regelingen en fungeert als robuuste afsluiting van het arbeidsleven in Duitstand en Nederland.

Pogingen de grens naar boven te flexibiliseren zijn stukgelopen. In de Duitse Rentenversiche-

rung is daar inmiddels veel ervaring mee opgedaan, maar blijft de mogelijkheid tot langer door-

werken en later pensioen ontvangen een theoretische mogelijkheid. In Nederland is in beroepen
waar het nog mogelijk was om na het 65e jaar in functie blíjven, zoals voor psychiaters en
specialisten, het doorwerken ook aan banden gelegd. Ook aan deeltijdpensionering komt veelal
een einde met 65 jaar. De 65-jaargrens is daarmee nog immer en zeifs in toenemende mate een
autonome en rigide grens die zowel toegang tot inkomen als uitgang van de arbeidsmarkt mar-
keert. Feitelijk fungeert het etiket 65 daarmee als 'uiterste houdbaarheidsdatum'; na 65 is wat
betreft betaalde ioonarbeid weinig meer mogelijk.

Leeftijdsgrenzen onder 65 jaar daarentegen zijn minder abrupte scheidslijnen en zijn min-
der autonoom geworden, dat wil zeggen afhankelijker van beschikbare vormen van (deeltijd)-
pensionering en van spaarbereidheid van werkgever en werknemer. De invoering van deeitijd-
pensionering zorgt voor een toename in mogelijkheden om werk met pensionering te combi-
neren, waarmee voor een Ievensperiode van vijf en soms zelfs tien jaar een overgangsfase is
gecreëerd. De scheiding tussen werk en pensioen is niet meer zo stringent. Bovendien zijn er
meer mogelijkheden voor de persoon in kwestie het moment van pensionering zelf inede te
bepalen. Leeftijdscriteria worden kortom minder bepaald door de categorie waartoe een burger
behoort en meer door de individuele omstandigheden.

De keuzevrijheid is echter maar zeer beperkt. Pas indien voidaan is aan bepaalde voor-
waarden zijn keuzes mogelijk. Die voorwaarden betreffen vooral de duur van de periode dat
men in een bepaalde bedrijfstak heeft gewerkt, of het aantal opgebouwde pensíoenjaren. Vaak
moet men ook zelf al een behoorlijk aantal jaren hebben gespaard om in aanmerking te komen
voor vervroegde uittreding. Voor deeltijdpensionering is dikwijls een voorwaarde dat de werk-
gever toestemming verleent dan wel de werknemer verplicht is een bepaalde functie of dienst-
rooster op zich te nemen. Deeltijdpensionering is daarmee in vele CAO's, in tegenstelling tot
de vroegere voltijd-VUT, een geclausuleerd recht.3 Dat betekent dat leeftijdsgrenzen op zich-
zelf genomen niet van grote waarde zijn, maar deel uitmaken van een pakket aan voorwaarden
en omstandigheden. Een verjaardag vóbr de 65e verjaardag is pas een chronologische mijlpaal,
indien is voldaan aan tal van condities en wensen. Daarmee is in de socialezekerheids-
regelgeving sprake van een zekere inflatie van leeftijdscriteria beneden 65 jaar.

Leeftijdzone in een web van betekenissystemen
Waarom een leeftijdzone, met de normleeftijd als robuust einde van het arbeidsleven in

de wettelijke regelingen? En waarom in de andere regelingen 'flexibeler' leeftijdsgrenzen
tussen 55 en 65 jaar? De argumenten voor of tegen invoering van bepaalde leeftijdsgrenzen
zijn in de periode 1990-1998 niet gewijzigd; nog immer spelen biologische, bureaucratische,
economische, financiële en emancipatoire ouderdomsdefinities een rol in de debatten. Wel
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veranderd zijn de contexten en de verhoudingen tussen perspectieven en actoren.

De ondergrens: emancipatie en financiën

De mondigheid van burgers ten aanzien van pensioengerechtigde leeftijden neemt toe in

de jaren negentig. Dit manifesteert zich in protesten tegen leeftijdsdiscriminatie, in scherpere

protestmiddelen -stakingen en demonstraties- en in sterkere ouderen-belangenorganisaties.

Politieke ouderenpartijen -AOV, Unie 55t, Senioren 2000, Graue Panther- richten zich vooral

op pensioeninkomens en minder op pensioenleeftíjden of ouderdomscriteria. Zij tonen zich op

sociaal-economisch gebied voorai belangenbehartigers van ouderen die zich na een leven lang

hard werken aan de onderzijde van de inkomensverdeling bevinden en zijn sterk gericht op

behoud van financiële rechten en op inspraak van pensioengerechtigden.4

De vakbeweging strijdt eveneens voor behoud van uitkerings- en pensioenregelingen,

maar ook voor behoud van bepaalde minimumleeftijdsgrenzen. Daarbij boekt de Nederlandse

en Duitse vakbeweging een aantal concrete resultaten na inzet van voor leeftijdsdebatten

onorthodoxe middelen. In 1996 houden naar schatting 40.000 vakbondsleden in Duitsland een

protestmars tegen afschaffing van de Vorruhestand. Naar het plan van de minister zouden nog

slechts 60-plussers vervroegd met pensioen kunnen zonder korting op hun pensioen. De bonden

willen wel nieuwe regelingen, maar denken aan nieuw vormgegeven uittredingsmogelijkheden

vanaf 55 jaar.5 Deze worden uiteindeiijk ook gerealiseerd. In Nederland moeten bonden begin

jaren negentig eerst verhogingen van VUT-gerechtigde leeftijden slikken, maar in 1995 staken

35.000 bouwvakkers gedurende vijf weken tegen afschaffing van de VUT. Uiteindelijk komt er

een fiexibele pensioenregeling waarin de eigen keuze van de werknemer voorop staat.

Uittreden mag tussen 57 en 65 jaar.6

Naast aandacht voor inkomen is er ook aandacht voor arbeid. Steeds vaker wordt de vraag

gesteld of uittreden wel moet. Inzet daarbij is niet in eerste instantie het opschuiven van de

65-jaargrens, maar het vergroten van arbeidskansen van oudere werknemers, oudere arbeids-

ongeschikten en werklozen jonger dan 65 jaar. Dit zodat minimumgrenzen die bedoeld zijn

om oudere werknemers bescherming te bieden, niet tot maximumgrenzen verworden waarbij

ouderen niet langer mee mogen doen op de arbeidsmarkt. FNV en ANBO hebben zich in deze

zin kritisch uitgelaten over ieeftijdsdiscriminatie van oudere werknemers op de werkvloer,

discriminatie bíj selectie-procedures en afvloeiing van ouderen via VUT en WAO. Activiteiten

van de Stichting Leeftijdsdiscriminatie hebben er eveneens toe bijgedragen dat leeftijdscriteria

in arbeid en sociale zekerheid kritisch tegen het licht worden gehouden.

De emancipatoire inzet bepaalt echter maar ten dele de ondergrens van de leeftijdzone.

Naast een te verwaarlozen invioed van bioiogische ouderdomsdefinities7, domineert het

financieel-administratief perspectief de constructie van de ondergrens. De ondergrens is

vooral een betaalbaarheidsgrens. Gedurende de jaren negentig is het maatschappelijk draag-

vlak voor financiële ouderdomsdefinities verbreed en is brede consensus ontstaan over de

ernst van de financiëie problematiek. In Duitsland is de situatie het ernstigst. Het Duitse

pensioensysteem wordt financieel geplaagd door demografische veranderingen, maar vooral

door de hoge werkloosheid en het grote beroep dat vanuit de nieuwe Bundesl~nder gedaan

wordt op vervroegde uittredingsmogelijkheden. Met haar combinatie van omslagfinanciering,
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verzekeringssysteem en voorzieningen voor speciale groepen is de Rentenversicherung extra

gevoelig voor financieel-economische dalen. Het verzekeringskarakter en de tri-partite-

financiering maakt fondsvorming van overheidswege minder voor de hand liggend en dat

verklaart waarom in de Rentenversicherung wel is ingegrepen in de pensioengerechtigde leef-

tijden, terwijl in Nederland voor de AOW is gekozen voor spaarfondsvorming.g

In bedrijfs- en ambtenarenpensioenen in Duitsland en Nederland zijn leeftijdsgrenzen aan

de onderkant van de leeftijdzone eveneens gereconstrueerd op basis van financiële overwe-

gingen. De wet die een kader biedt voor afspraken tussen sociale partners, het Gesetz zur

Fdrderung eines gleitenden IIbergangs in den Ruhestand, is een antwoord op de in de woorden

van minister Blum 'dramatische' ontwikkelingen in alle vervroegde uittredingsregelingen, met

expiosief toegenomen aantallen vervroegd uitgetredenen en explosief gestegen kosten.9 Ook

de verhoging van minimumpensioenleeftijden voor ambtenaren is een reactie op financiële

problemen.

In Nederiand zijn VUT-leeftijden van ambtenaren en werknemers verhoogd en vervolgens

vervangen door minimum -'vanaf'- leeftijdsgrenzen in pré- en flexibele pensioenregelingen,

waarbij daadwerkelijke vroegtijdige pensionering grotendeels wordt betaald door de verzeker-

den zelf. Zij hebben echter ook de mogelijkheid een leeftijdsgrens te kiezen die ligt boven de

ondergrens, in de leeftijdzone.

De zone: emancipatie in dienst van financiën en arbeidsmarkt

De leeftijdzone wijst op een verschuiving van een collectief bepaald naar een meer indi-

vidueel bepaald pensioneringsmoment.l~ Ogenschijnlijk introduceert de zone ook meer keuzes

en sluit zij wonderwel aan bij de emancipatoire wens tot flexibilisering van het moment van

pensionering. 'Zelf kiezen' staat hoog in het vaandel van de nieuwe aanvuilende pensioen-

regelingen. In de per 1 januari 1999 ingaande flexpensioenregeling van het PGGM bijvoorbeeld,

geldt dat men samen -werkgever en werknemer- bouwt aan een pensioen om vervolgens zelf

het moment van stoppen met werken te bepalen. 'FLEX-pensioen betekent keuzes maken'il

zo wordt de werknemer gewaarschuwd. Eerder uittreden betekent een lager pensioen en later

uittreden een hoger pensioen. Deels uittreden is mogelijk en werknemers kunnen zich even-

tueel ook bijverzekeren.lz

De keuzes zijn echter slechts tot op zekere hoogte vrij. Niet elke inkomensteruggang is

immers acceptabel en niet elke functiewisseling ten behoeve van deeltijdpensionering is

gewenst. Keuzevrijheid staat vooral voor eigen financiële verantwoordelijkheid. Financiële

planning op individueel niveau biedt het grote voordeel dat collectieve premies niet hoeven

te stijgen wanneer werknemers besluiten vroegtijdig uit te treden, zoals is gebeurd met de

collectieve vervroegde uittredingsregelingen die aan hun succes ten onder gingen. Ook ver-

anderingen in de teeftijdsstructuur binnen diensten of ondernemingen zijn niet meer van

directe invloed op de hoogte van premies of uitkeringen. Een nieuwe pensioenregeling moet
voldoen aan de eisen van beheersbaarheid van kosten zonder het open-einde karakter van
bestaande regelingen, zo formuleert werkgever Rank-Xerox de nieuwe strategie.

Ook bij deeltijdpensionering vanaf 55 jaar in Duitsland gaat het niet zozeer om meer keuze-
vrijheid voor de werknemer, maar om financiëie en bedrijfseconomische aanpassingen en het
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opiossen van de werkloosheid onder ouderen. Alle mogelijkheden van arbeidstijdverkorting

worden benut om zoveel mogeiijk de arbeidsmarkt te ontlasten. Deeltijdarbeid voor oudere

werknemers -'Attersteiizeit'- verschaft aan ondernemingen 'nieuwe speelruimten', zo beargu-

menteert de Duitse regering. Het aloude opvotgingsadagium staat centraal. Door deeltijdarbeid

en constructie van een ieeftijdzone kunnen jongeren worden aangenomen zonder ouderen op

straat te zetten.

Met de komst van de teeftijdzone iijken tot slot twee ouderdomsdefinities -biologische en

bureaucratische ouderdomsdefinities- van het toneei verdwenen. De uitvoering van de nieuwe

regelingen wordt er niet eenvoudiger op; binnen de leeftijdzone is veei mogelijk en dat stelt

hoge eisen aan de uitvoering. Dit probleem is opgelost door de uitvoering af te stoten en private

verzekeraars in de arm te nemen die tegen betaling de regeling uitvoeren. Zij verzorgen de

informatievoorziening aan werknemers met behulp van info-lijnen en heip-desks.

Het biologische karakter van een leeftijdsgrens tenslotte, is nagenoeg uit debatten ver-

dwenen. Waar men zou verwachten dat een opvatting over ouder worden als een gradueel, voor

ieder individu verschillend verlopend proces ten grondslag zou iiggen aan de constructie van

een leeftijdzone, wordt deze gedachte zelden opgevoerd. De ieeftijdzone heeft kortom weinig

van doen met de fysieke werkelijkheid en des te meer met de economische en financiële

werkelijkheid.

De bovengrens: emancipatie en arbeidsmarkt

De grens van 65 jaar heeft zich verstevigd en dat lijkt meer een gevolg van de discussies

over vervroegde uittredingsmogelijkheden dan een bewuste keuze pro 65.13 In Duitsland is

het getal 65 nauwelijks onderwerp van debat. De Rentenreform 1999 is uitkomst van een

diepgaand conflict tussen regeringspartijen en oppositie over de oplossingsrichting van de

grote financiële problemen waarin de Rentenversicherung verkeert. De invoering van de

'Demographiefaktor' en de daaruit resulterende verlaging van pensioenen is fel omstreden.

Speciale leeftijdsgrenzen voor werklozen worden opgeheven, opdat de Rentenversicherung zich

kan kwijten van haar kerntaken ais invaliditeits- en ouderdomsverzekering. De opiossingen

slaan diepe wonden in de reiatie regeringspartijen en oppositiepartijen~vakbeweging, maar

laten de 65-jaargrens ongemoeid.

In Nederland hebben verschillende politieke partijen wel eens een proefbalion over verhoging

van de AOW-gerechtigde ieeftijd opgelaten. Met name WD, werkgeversorganisaties en ook het

Centraal Planbureau hebben concreet het voorstel gelanceerd de AOW-gerechtigde leeftijd te

verhogen naar 67 jaar uit financiële overwegíngen. Verhoging naar 67 jaar zou resutteren in

minder AOW-ontvangers en meer premie-betaters. Er is echter geen eensgezindheid over de

werkelijke financiële opbrengsten van een dergelijke ingreep. De werkloosheid onder oudere

werknemers zou ook wet eens kunnen leiden tot hogere uitgaven door de langere uitkerings-

duur van werkioosheids-, arbeidsongeschiktheids-, en vervroegde uittredingsregelingen. Een

spaarfonds is opgericht om te voidoen aan toekomstige aanspraken, ingrepen in de ieeftijds-

grens blijven achterwege en het blijft bij 65.

Wanneer het echter gaat om 65 als begrenzing van de arbeidsloopbaan zijn conflicten niet

ver te zoeken. Artsen, chirurgen, journalisten, psychiaters, hoogleraren en burgemeesters
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spreken zich uit tegen verplichte (vervroegde) pensionering. Zij strijden met individuele,

juridische en mediagerichte acties en krijgen steun van dagbladcolumnisten die pensioen-

dwang een vorm van 'etnische zuivering' noemen.14 Inzet van de strijd is het recht om in

ieder geval tot, maar ook na, het 65e jaar de werkzaamheden te blijven voortzetten, zoals de

65-jarige arts uit Duisburg die zich om haar patiënten wil blijven bekommeren, de 70-plus

psychiaters die zich verzetten tegen het beëindigen van hun contract met het ziekenfonds en

de Leidse burgemeester die weigert zelf zijn ontslagbrief aan de koningin te schrijven. Derge-
lijke protesten hebben tot nu toe geen kans gemaakt; steeds vindt de rechter het leeftijd-
onderscheid objectief en redelijkerwijs te rechtvaardigen. Zo meldt het oordeel in de zaak van

de psychiaters dat de 65-jaargrens in de Modelovereenkomst specialist - uitvoeringsorgaan
AWBZ~Ziekenfonds te rechtvaardigen is, omdat de psychiaters met deze ieeftijd aanspraak
kunnen maken op pensioen en de 65-jaargrens van centrale betekenis is in het Nederlandse
arbeids- en socialezekerheidsbestel.l5

De cirkel is rond: de 65-jaargrens is objectief omdat zij vast deel uitmaakt van bestaande

wet- en regelgeving. Met deze cirkelredenering zijn protesten bij voorbaat kansioos. De vraag

is wanneer dergelijke protesten wel een kans gaan maken? En wat gebeurt er dan? Een ontworte-

ling van de 65-jaargrens? Ais de psychiaters in hoger beroep gaan zegt de Afdeling bestuurs-

recht van de Raad van State zich ervan bewust te zijn dat vanuit arbeidsmarktperspectieven

voor flexibele leeftijdsgrenzen wordt gepleit. Echter, aldus de Afdeling: 'Deze opvatting heeft

evenwel nog niet zodanig ingang gevonden, dat aan de 65-jarige leeftijds-grens met zijn mede

historisch bepaaide redenen van ontstaan en voorbestaan, de objectieve en redelijke grondsiag

zou zijn ontvallen.'16 Met andere woorden, als arbeidsmarktbelangen wel gaan prevaleren bij

de constructie van de maximumgrens van de leeftijdzone, dan zou de leeftijdsgrens van 65 jaar

wel eens snel losgelaten kunnen worden. Als dat gebeurt kan het snel gaan. 65 is nu immers

het wettelijk referentiepunt voor vele regelingen en doorbreking ervan kan met een sneeuwbat-

effect bestaande barrières doorbreken.

Opties voor de toekomst
Elke context kreeg in het verleden passende ouderdomscriteria. In de periode 1880-1990

functioneerde in de meeste regelingen het categorale model wonderwel. Met differentiatie in

ieeftijdsgrenzen en categorieën burgers naar beroep,functie, sekse, arbeidsgeschiktheid,

arbeidssituatie en arbeidsverleden was dit model functioneel; vroege pensioenleeftijden mar-

keerden categorieën werknemers die biologisch-economisch gezien niet 'employable', niet

meer zo hard nodig werden geacht op de arbeidsmarkt. Late pensioenleeftijden markeerden

categorieën die extra inzetbaar waren. De betrokkenen zelf hadden weinig keus.

Na 1990 kwam de leeftijdzone. Dit model paste bij gewijzigde financiële en emancipatoire

verhoudingen. De doorsnee differentiatie in leeftijdsgrenzen nam af en betrokkenen kregen meer
keus, hoewet niet altijd vrije keus. Het leeftijdzone-model past in de jaren negentig en voidoet
tot op zekere hoogte aan wensen van burgers niet meer als collectief te worden beoordeeid,

dat wil zeggen niet als beroepsgroep, als seksegenoot, als werkloze of als arbeids-ongeschikte,
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maar als individu. Met het bereiken van de eindgrens van de zone bereiken echter ook indivi-

duele voorkeuren hun grenzen en blijft een coltectíef etiket van toepassing: met 65 jaar is men

gepensioneerd en behoort men tot de ouderen.

Anno 1999 wordt gemorreld aan dit collectief socialezekerheidsetiket 'ouderen'. Het is een

voorzichtig morrelen, want dat oudere werknemers inkomensbescherming verdienen en dat

daarbij leeftijdsgrenzen gelden wordt door bijna niemand betwist. Het dilemma ligt veeleer bij

de beperkingen van leeftijdsgrenzen: hoe kunnen beperkingen in de individuele keuzes tussen

arbeid en pensioen worden opgeheven zonder de inkomensbeschermende werking van leeftijds-

criteria op het spel te zetten? Twee opties op de toekomst kunnen een uitweg bieden uit dit

dilemma: aanpassing van het leeftijdzone-model en ontwikkeling van een ievensloop-model.

Nieuwe emancipatoire verankering

Zone beleid en levensloopbeleid hebben beide hun wortels in de jaren negentig en kun-

nen uitgroeien tot ankerpunten in het arbeids- en socialezekerheidsdenken van de 21e eeuw.

De opties zijn geen neutrale ankerpunten. Uitgangspunt is versterking van het tot nu toe ver-

waarloosde perspectief, het emancipatoir perspectief. Het kerndilemma van ouderdomscriteria

-hoe kunnen beperkingen in de individuele keuzes tussen arbeid en pensioen worden opgeheven

zonder de inkomensbeschermende werking van ieeftijdscriteria op het spel te zetten?- is

geformuleerd in emancipatoire termen vanuit de overtuiging dat het emancipatoire perspectief

aan kracht zal winnenl~ en dat integratie van dit perspectiet een stap voorwaarts betekent

binnen de verzorgingsstaat-nieuwe-stijt.

Het emancipatoire perspectief waardeert situaties vanuit de betrokken burgers. Wensen

van burgers variëren al naar gelang individuele omstandigheden: burger A. leeft voor haar

werk en wil pas met pensioen als het werk echt niet tanger gaat; burger B. wil een tussentijds

verlof na diagnose van hartproblemen om over enige tijd te bezien of hij definitief inet pen-

sioen wil of nog niet; burger C. wil liefst zo vroeg mogelijk en nog kerngezond uittreden om

zich te storten op buitenwerkse activiteiten en burger D. wil na al die jaren onafgebroken zorg

nog tot op hoge ieeftijd doorwerken. Wensen en plannen kunnen ook veranderen gedurende de

levensloop. Wellicht kies je op voorhand een leeftijd uit waarop je uit wil treden en pensioen

wil ontvangen, maar gelden op het moment dat je had gedacht met pensioen te gaan andere

omstandigheden en motieven. Denkbaar zijn wijzigingen in bijvoorbeeld: de uitdaging die het

werk biedt; de collega's; de wensen van de naaste omgeving; de vrijetijdsbesteding; eventueel

zieke familieieden; de financiële wensen, of de fysieke conditie.lg Stuk voor stuk overwegingen

die mee kunnen tellen bij het bepalen van een ideaal moment van pensionering.

Deze wensen kunnen nu maar tot op zekere hoogte gewogen worden bij de keuze voor het

pensioenmoment. Uit deze studie biijkt dat versterking van het emancipatoir perspectief moge-

lijk is, indien rekening wordt gehouden met de grenzen van economisch en administratief pers-

pectief. De magie van leeftijdscriteria, zo bleek uit deze studie, berust vooral op het tegelijker-

tijd voldoen aan de eísen gesteld in de twee dominerende betekenissystemen. Zonebeleid en

levensloopbeleid moeten, om brede maatschappeiijke steun te verwerven en succesvol te worden

geïmplementeerd, passen binnen de courante betekenissystemen. Beleid moet, in andere

woorden, gebaseerd zijn op de volgende vier uitgangspunten:
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Ouder personeel dat niet uit wilde treden tenzij de werkgever bereid was een extra premie op
tafel te leggen, heeft de Duitse werkgevers in ieder geval van gedachten doen veranderen over
de wenselijkheid van flexibilisering.Z3

Maatregelen

Een standaard-leeftijdzone tussen 55 en 65 jaar ligt dus in de rede. Ideaal is de standaard-
leeftijdzone vanuit emancipatoir oogpunt niet. De keuzevrijheid binnen de huidige zone laat
nog sterk te wensen over. Verbetering hiervan zou speerpunt van het 'leeftijdzone beleid II'
kunnen zijn. Dit beleid bestaat uit inkomensbeieid en arbeidsdeelnamebeleid gerícht op de
categorie 55 tot 65-jarigen.

Arbeidsdeelnamebeleid moet met de huidige geringe arbeidsdeelname van 55 tot 65-jarigen
vooral gericht zijn op inzet van diensten ter vergroting van de mogelijkheid tot blijven werken,
geleidelijke carrière-afbouw24, of heríntreden op iatere leeftijd. Steeds moet daarbíj de aan-
dacht uitgaan naar de wensen van individuele werknemers binnen de ieeftijdzone-categorie.
Zo ligt het in de rede preventief personeelsbeIeid op de werkptek te versterken door in overleg
met de betrokken werknemer de werkbelasting te verminderen of de functie-inhoud te wijzigen
en zo voortijdig afhaken door gezondheidsklachten die samenhangen met het werk te voor-
komen. Ook toegang tot bijscholing voor 55-plussers kan hieraan een bijdrage leveren, evenals
begeleiding van oudere werknemers naar andersoortig werk. Scholing en begeleiding kunnen
ook de mogelijkheden tot (her-)intreding voor vijftigers vergroten. Uiteraard speelt de vraag

naar arbeid op deelarbeidsmarkten hierbij een grote rol.
Tal van inkomensmaatregelen kunnen de keuzemogelijkheden van oudere werknemers tussen

een hen passende juiste dosis arbeid en vrije tijd versterken. Stimulering van middelloonopbouw
in plaats van eindloonsystemen vergroot de vrijheid van oudere werknemers om aan het eind
van hun loopbaan te kiezen voor vrije tijd in plaats van arbeid. De laatste jaren koste wat kost
doorwerken om een maximale pensioenprestatie te behalen is minder noodzakelijk. Opbouw-
regelingen of beschikbare-premieregelingen bieden doorgaans meer vrijheid in de keuze van het
moment van uitbetaling.25 Introductie van een persoonsgebonden activiteitenbudget geënt op
het spaarloonsysteem kan eveneens de keuzemogetijkheden vergroten. Een dergelijk budget,
gefinancierd door burgers, werkgevers en met gunstige fiscale condities geschapen door de
wetgever, sluit nauw aan op de idee van spaarloon, maar verbreedt het aantal kostenposten
waarvoor het spaarloon belastingvrij mag worden opgenomen en verlaagt de gunstige belastings-
tariefsleeftijd tot 55 jaar. Het budget kan worden opgenomen om deeltijdarbeid te financieren,
om speciaal verlof op te nemen, of te investeren in scholing.

Optie 2: het levensloopmodel
Een tweede optie is levensloopgericht beleid. Invoering hiervan draagt bij aan een meer

fundamentele oplossing van de spanningen rondom leeftijdscriteria dan het leeftijdzonemodel.
Invoering ervan is echter lastiger omdat daadwerkelijk levensloopgericht beleid leeftijds-
onafhankelijk is en opheffing van teeftijdsbarrières vereist. Afschaffing van leeftijdsgrenzen
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Figuur 10.2

Standaard-levensloop en leeftijdsonafhankelijke levensloop

Standaardlevensloop: l:onderwijs - 2:arbeid~zorg - 3:vrije tijd

x

Leeftijdsonafhankelijke levensloop, d.w.z. individuele mengeling: onderwijs~arbeid~zorgwrije tijd
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aan burgers boven een bepaalde ieeftijd, biedt burgers uiteindelijk meer zekerheid en meer
vrijheid hun levensloop naar eigen inzicht in te richten. Discussies over invoering van Grund-
rente of Grundeinkommen in Duitsland hebben een lange voorgeschiedenis. Het bij voortduring
afstevenen van het huidig systeem op een faillissement kan echter aanleiding zijn het
systeem grondig te wijzigen en te kiezen voor de voordelen van een basisinkomenssysteem.
Ook minder revolutionaire voorstellen, zoals invoering van een 'Mindestversicherungspflicht
fiir alle' waar-mee toch het verzekeringskarakter van het Duitse systeem behouden blijft, maar
niemand aan verzekering kan ontsnappen, leveren een bijdrage aan levensloopgericht beleid.30

Behaive naar deze inkomensmaatregelen echter, moet de aandacht vooral uitgaan naar
een activiteitenbeleid, ondersteund door anti-leeftijdsdiscriminatiebeleid. Een verbod op
leeftijdsdiscriminntie kan, mits gecontroleerd op de consequente naleving ervan, de toegang
tot onderwijs en arbeid voor oudere werknemers en ouderen vergroten. Een dergelijk verbod
sluit aan bij Europese afspraken vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam en bij nationale
anti-leeftijdsdiscriminatie-regelgeving.31 De wetgeving zal strenger nageleefd moeten worden
met oprichting van de nodige gremia en Europese rechtspraak. Dat arbeiden ook mogeiijk wordt
na het bereiken van 65-jarige ieeftijd is echter beslist geen garantie voor daadwerkeiijke
toegang tot de arbeidsmarkt. Het aanname-beleid van ouderen door werkgevers zal daartoe
moeten veranderen. Dat zal alleen onder druk van een krappe arbeidsmarkt snel geschieden.
Anti-leeftijdsdiscriminatiewetgeving echter kan werkgevers ook bij een ruime arbeidsmarkt
dwingen tot nadere motivering van hun afwijzing van ouderen, een motivering die verder gaat
dan het makkelijke label '65-jaar-dus-te-oud'. Concrete verwijzingen naar opleiding, ervaring
en arbeidsgeschiktheid moeten leeftijdsbeoordelingen vervangen en devalueren. Dit zal tevens
een bewustwordingsproces in gang zetten waarin aandacht is voor de werkelijke kwaliteiten
van oudere werknemers en ouderen op de arbeidsmarkt. De uiteindelijke grenzen van inzet-
baarheid zullen dan vooral worden bepaald door rechterlijke toetsing van beroepssituaties
waarbij schade dreigt of schade wordt berokkend aan ieven en gezondheid van anderen.3Z

Het verbod op leeftijdsdiscriminatie moet worden gekoesterd door een activiteitenbeleid
met daarin levenslang scholingsaanbod, zorgverlof-faciliteiten en recht op deeltijd-arbeid.
Life long learning-maatregeien stimuleren de toegang tot onderwijs voor alle burgers; onder-
wijsbeleid zal het burgers bijvoorbeeld makkelijker moeten maken in te treden na een periode
van zorgtaken.33 Zorgverlof-faciliteiten vergemakkelijken de combinatie arbeid en zorg, en de
mogelijkheid korte tijd enkel zorgtaken te verrichten. Het recht op deeltijd-oróeid creëert
ruimte voor de combinatie van arbeidstaken met zorgtaken en~of onderwijs.

Nieuwe dilemma's en 'vergrijzing' als keuze

Genoemde maatregelen stimuieren de keuzevrijheid van burgers tijdens de inrichting van
hun levensloop. Uiteraard zijn aan invoering nadelen en ongewenste neveneffecten verbonden.
Leeftijdzone- en levensloopgerichtbeleid zai stuiten op emancipatoire, administratieve en
economische grenzen.

De grenzen aan de emancipatie zijn bepaald niet oneindig. Keuzevrijheid is niet altijd
bevrijdend, zeker niet in een maatschappij waarin op sommige terreinen een overdosis aan
keuzes wordt aangeboden. Het terrein van verzekeríngen en voorzieningen is voor velen on-
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overzichtelijk geworden. Keuzemomenten zijn voorbij voor men het beseft en eenmaal ge-

maakte keuzes blijken achteraf niet altijd de gewildste keuzes. Keuzevrijheid kortom, kan een

frustrerend recht zijn. Ongetwijfeld zullen vele goedwillende adviseurs bereid zijn burgers

tegen betaling van advies te voorzien. Dat zal echter, net als nu, niet voor iedereen financieel

weggelegd zijn.

Administratieve grenzen heersen met betrekking tot de uitbreiding van regelgeving.

Ongebreidelde uitbreiding is ongewenst en ook de voorgestelde maatregelen leiden tot extra

regelingen, ats het persoonsgebonden activiteitenbudget. Bewaakt moet worden dat de regelin-

gen uitvoerbaar blijven en niet exorbitante uitvoeringskosten vergen.34 Bewaakt moet worden

dat de verhoogde flexibiliteit in pensioenen zoals middels de invoering van een geoormerkt

dienstendeel, het vertrouwen in het ouderdomspensioen en de financiële betrouwbaarheid

ervan niet ondermijnt.

Dan zijn er nog de biologisch-economische grenzen. Een slechte gezondheid beperkt in

bijna ailes. In de bepating van de grenzen van de arbeidsmarkt duiken aioude dilemma's in

een nieuwe verpakking op: Hoe vrij moeten burgers zijn in hun keuze voor (combinaties van)

activiteiten? Wie bepaalt uiteindeiijk de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van burgers?

Overheid, werkgevers, werknemers of individuele burgers? Levensloopgericht beleid betekent

een machtsverschuiving -binnen economische en financiële grenzen- richting de individuete

burger die meer zeggenschap krijgt over de inrichting van zijn ievensloop. Zuilen overheid en

werkgevers dit toelaten?

Tot op zekere hoogte zijn deze grenzen kneedbaar. Met doordacht fiankerend beteid kan

goede, op individuele situaties toegesneden informatievoorziening en persoonlijk advisering

worden georganiseerd. Streng toezicht op nieuwe regelgeving -actuarieel en organisatorisch

toezicht- kan administratieve excessen voorkomen. Afstemming van vraag en aanbod op de

arbeidsmarkt en het stimuleren van werkgelegenheid kan de inzetbaarheid van ouderen vergroten.

Met een verstandige inrichting van leeftijdzone- en ievensloopgericht beleid kunnen deze

modelten eenzelfde magische aantrekkingskracht krijgen als ieeftijdscriteria. 'Leeftijdzone' en

'levensloop' zijn concepten met meer voor- dan nadelen wanneer zij samengaan met verster-

king van het emancipatoir perspectief. De voorgestelde maatregelen kunnen bijdragen aan een

betere arbeidsmotivatie van werknemers, aan een hogere arbeidsparticipatiegraad van vrouwen

en ouderen, aan een beter geschoolde workforce en aan vergroting van de informele zorgcapa-

citeiten. Deze effecten komen stuk voor stuk bíjzonder van pas in een vergrijzende samen-

leving, waarbij het fenomeen 'vergrijzing' zeif inet het leeftijdzone-model en het levensloop-

model van inhoud verandert. De leeftijdzone is een tijdzone waarin burgers noch grijs noch

groen zijn. De levenstoop is een tijdsmeting waarin alle burgers groene en~of grijze activitei-

ten kunnen ontplooien. De mate van vergrijzing zat met doorvoering van het ieeftijdzone- of

levensloopmodel andere berekeningen vergen dan een simpele deling op eikaar van leeftijds-

categorieën. Dan zai ook het onderscheid naar leeftijd in de sociale zekerheid vervagen.
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SAMENVATTING~SUMMARY

Samenvatting
Pensioengerechtigde leeftijden fungeren doorgaans als welhaast vanzeifsprekende begren-

zingen van de beleidscategorie ouderen. Maar waarom worden Nederlandse en Duitse burgers

vaak met hun 65e jaar tot de ouderen gerekend? En waarom is leeftijd zo belangrijk?

Sociale diversiteit
Centraaiin deze studie staan ontstaan en voortbestaan van leeftijdscriteria in de sociale

zekerheid. Insteek is een sociaal-constructivistische benadering van 'ouderdom' volgens welke

'ouderdom' altijd contextgebonden is, 'ouderdom' vorm krijgt in en door uiteenlopende sociale

definities en zowel dominante als verwaarloosde ouderdomsdefinities in kaart moeten worden

gebracht. Naar blijkt is de sociaal-constructivistische benadering beter dan bestaande sociaal-

wetenschappelijke ouderdomstheorieën ais de disengagementtheorie, de politieke economie

van de ouderdom en twee varianten binnen de levensloopsociologie, in staat de heterogeni-

teit van de categorie ouderen te vangen. Toepassing van de benadering leidt tot een socio-

diversiteitstheorie die kan concurreren met bestaande theorieën. De socio-diversiteitstheorie

baseert zich sterk op de uitkomsten van het uitgevoerde empirische onderzoek naar pensioen-

gerechtigde leeftijden in Nederlandse en Duitse socialezekerheidsregelingen.

Pensioenleeftijden tussen 1880 en 1990
Drie typen pensioenregeiingen - militaire en ambtenarenpensioenen; ondernemings- en

bedrijfspensioenen en wettelijke ouderdomsregelingen - zijn onderzocht in de periode 1880

tot 1990. Een keur aan leeftijdsgrenzen is in kaart gebracht. Uit meer dan 168 situaties waar-

in een leeftijdsgrens is geconstrueerd blijken leeftijdsgrenzen niet de collectieve en rigide

afbakeningen waarvoor zij vaak doorgaan. In zowel Nederland als Duitsland is 65 jaar welis-

waar in de twintigste eeuw uitgegroeid tot normleeftijd, maar zijn leeftijdscriteria vooral ook

categorale beleidsinstrumenten. Met grenzen die variëren van 45 tot 75 jaar 'verouderen'

sommige categorieën burgers in de sociaie zekerheid sneller dan andere. Tot de 'vroeg-ouden'

behoren gewezen beroepsmilitairen, ambtenaren in zware beroepen, vrouwen, langdurig

werklozen, werkenden met een aanzienlijk aantal dienstjaren en arbeidsongeschikten. Tot de

'laat-ouden' behoren beroepsgroepen als hoogleraren, rechters en soms seizoenarbeiders. Deze

categorale leeftijdsgrenzen wijzigen zich, maar categorale variatie, met lichte verschilien

tussen beide ianden, blijft kenmerkend voor de periode tot 1990. Van waar deze differentiatie?

Waaraan ontleent het getal 65 zijn normatieve kracht? En waarom neemt het leeftijdscriterium

zo'n centrale plaats in?
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Drie perspectieven op 'ouderdom'

Drie perspectieven blijken verantwoordelijk voor de constructie van ouderdomscriteria.

In hun onderlinge wisselwerking hebben economisch, administratief en emancipatoir pers-

pectief van leeftijd hèt beslissend ouderdomscriterium gemaakt. Het emancipatoir perspectief

-waarin ouderen en oudere werknemers zelf hun moment van pensionering bepalen- is sterk

verwaarloosd.

De keuze voor leeftijd als ouderdomscriterium vloeit voort met name uit het administratief

perspectief waarin betekenis wordt gehecht aan de uitvoerbaarheid van pensioenregelingen

door de uitvoerders van pensioenbeleid - met name overheden en werkgevers. In hun visie is

leeftijd een handzaam en betrouwbaar instrument dat houvast biedt bij risico-calculaties.

Leeftijd indiceert invaiiditeit, onderscheidt pensioenontvangers van premiebetalers, is een

betrekkelijk neutraal criterium en biedt zo houvast en zekerheid, terwiji het dure arbeids-

ongeschiktheidscontroles overbodig maakt. Daarnaast, en hier speelt het economisch perspec-

tíef een rol, verdient het leeftijdscriterium de voorkeur van werkgevers boven andere criteria,

omdat een leeftijdeis veel beter dan een diensttijdeis in staat is om oudere, minder functio-

nerende werknemers met een korte diensttijd met pensioen te sturen, ook degenen die niet

overduidelijk invalide zijn maar toch niet goed functioneren. Werknemers prefereren een leef-

tijdscriterium, omdat zij twijfelen aan de objectiviteit van de medische toets en vertrouwen

hebben in ieeftijd als vast moment van uitkering van inkomensrechten.

Het dominant economische perspectief

De keuze voor specifieke leeftijdsgrenzen is te verklaren vanuit het economisch perspectief

waarin 'oud' en 'ouder' staan voor mínder inzetbaar. Dat sommige burgers in een aanzienlijk

sneiler tempo dan anderen 'verouderen' is economisch ge'induceerd; inzetbaarheid van oudere

ambtenaren~werknemers op deelarbeidsmarkten bepaalt of iemand 'oud' is. Deels wordt inzet-

baarheid bepaald door fysieke en mentale conditie en de eisen die aan bepaalde beroepen

worden gesteld. Meer echter nog wordt inzetbaarheid afgemeten aan de behoefte aan arbeids-

krachten. Daarom is de 70-jarige beroepsofficier in sommige situaties inzetbaar en is zijn 50-

jarige collega in een andere context gepensioneerd. Daarom is in de jaren vijftig de pensioen-

leeftijd voor Duitse rechters 72 jaar en die voor seizoenarbeiders in de Nederlandse bolien-

industrie 75 jaar, terwijl politiebeambten met 55 jaar verplicht op pensioen worden gesteld.

65 als ijkpunt

Het normatieve karakter van de 65-jaargrens komt oorspronkelijk voort uit een compromis

tussen biologisch-economische en financiële ouderdomsdefinities. 65 was al snel de norm in

de eind negentiende eeuwse ambtenarenpensioenen. In deze pensioenregelingen neigde men

eerst naar de lagere pensioenleeftijd van 60 jaar, maar toen dit op financiële bezwaren stuitte,

werd deze grens verhoogd naar 65. In de wettelijke ouderdomsverzekeringen werd uit bezorgd-

heid voor een financiële catastrofe meteen a1 de grens gelegd bij 70 jaar. felle kritiek op het

biologisch onmogelijke en economisch weinig zinvolle karakter van deze grens leidde uit-

eindelijk tot bijstelling ervan naar 65 jaar in 1916 (Duitsiand) en 1919 (Nederland). De grens

van 65 heeft zich vervolgens kunnen verspreiden onder sterke invloed van het administratieve
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betekenissysteem. Voorwaarde daartoe bleek de acceptatie van de wettelijke pensioenregeling

als referentiekader voor andere regelingen. In ondernemingspensioenen werden de van oor-

sprong sterk uiteenlopende leeftijdsgrenzen geconformeerd aan de wettelijke 65-jaargrens. Ook

ambtenarenpensioenen stemmen later openlijk de grenzen af op de wettelijke pensioenleeftijd.

Daarmee wordt 65 het ijkpunt voor leeftijdscriteria in de sociale zekerheid. Een ijkpunt echter

dat niet van toepassing is op alle burgers, in het bijzonder niet op vrouwen en gehuwde

vrouwen (Nederland).

Dat blijft zo na 1990, maar tussen 1990 en 1998 doet zich een beiangrijke omslag voor.

Een leeftijdzone tussen 55 en 65 jaar neemt de plaats in van categorale leeftijdsgrenzen. De

leeftijdzone biedt binnen strikte grenzen meer individuele keuzemogelijkheden. Dit is deels

gevolg van een krachtiger emancipatoir perspectief volgens welke oudere werknemers meer

zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij hun pensioen in laten gaan, maar bovenal is het een

financiëie en economische constructie. De ondergrens van 55 jaar markeert vooral een betaal-

bare 'ouderdom'; de zonering verruilt collectieve financiële risico's voor individueel gedragen

financiële verantwoordelijkheid en de bovengrens markeert nog immer de economisch inzet-

bare 'ouderdom'.

Opties voor de toekomst
De studie besluit met een schets van twee opties op de toekomst. Continuering van het

leeftijdzonemodel is op korte termijn de meest waarschijnlijke optie. De grenzen van de leef-

tijdzone zullen worden aangepast op financiële ontwikkelingen en op aanbod en vraag op deel-

arbeidsmarkten. De tweede optie biedt een perspectief voor de middellange termijn; in een

leeftijdonafhankelijk model maakt onder toenemende druk van het emancipatoir perspectief

leeftijdzonering plaats voor individuele levensloopplanning. De fixatie op leeftijd als ordenend

instrument neemt af ten faveure van individueie combinaties tussen arbeid, zorg en vrije tijd.

Summary
Retirement ages generally function as ordinary means of categorizing the poiicy category

of the elderly. Sut why do citizens, in the Netherlands and Germany belong to the eiderly,

often from the age of 65 onwards? And why is age so important?

Social diversity
The topic of this study is the (continued) existence of age criteria in social security.

Age criteria and old age are examined using a social constructivist approach in which 'old age'

is seen as always context-related and mouided by various social definitions. According to the

social constructivist approach dominant social definitions of otd age as well as neglected

definitions should be examined. The results of this study show that the social constructivist

approach is capable of deating with the heterogeneity of the category of the elderly, more than

other sociai theories of old age - in particular disengagement theory, the potitical economy

of old age and two variants of life course sociology. Application of the approach results in a
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socio-diversity theory of old age. This socio-diversity theory is strongly based on the out-

comes of empirical research into retirement ages in Dutch and German social security policies.

Retirement ages between 1880 and 1990

Three types of pension regulations -military~civil servant pensions, private (company)

pensions and public pensions- were examined in the period 1880 to 1990. Many different age

boundaries were found to exist. The more than 168 situations in which an age boundary was

constructed show how age boundaries are not the collective and rigid limits they often seem to

be. In both the Netherlands and Germany, 65 is the normative age, but age criteria show a lot

of category variation. Some categories of citizens age more quickly than other categories. The

category of the 'early-old' includes military personnel, civil servants in demanding occupa-

tions, women, long-term unemployed, employed with a long labour history and disabled. The

category of the 'late-old' consists of occupational categories like university professors, judges

and occasionally seasonal labourers. Category variation, with slight differences between both

countries, remains characteristic for the period until 1990. Why this differentiation? Why is

65 the normative number? And why are age criteria so central to categorizing the elderly?

Three perspectives on 'old age'

Behind the construction of old age criteria are three different perspectives. Without raising

many conflicts two perspectives -the economic and the administrative perspective- produced

age criteria. The third perspective, the emancipatory perspective in which elderly and older

employees themselves decide on their retirement age, has been strongly neglected.

The administrative perspective is mainly responsible for choosing age rather than physical~

mentai condition or years of service as an instrument for measuring old age. In the admini-

strative perspective, the practicability of pension regulations is extremely important and

administrators -employers and government- play a central role. In their view, age is a reliable

and useful instrument on which risk calculations can easily be based. Age measures invalidity

and distinguishes pensioners from insured persons. Age is also a relatively neutral instrument

that offers security and stability both to administrators and insured, while making expensive

medical tests superfluous.

Besides these administrative advantages there are economic reasons for selecting age

criteria. Employers prefer the age criterion to other criteria, because age is capable of identi-

fying older workers who do not function fully in the eyes of employers but are not evidently

disabled. A years-of-service criterion cannot accommodate this function. Labour unions have

preferred the age criterion because they doubt the objectivity of inedical tests and rely on age

as a set moment of pension payments.

The dominance of the economic perspective

The economic perspective best explains the differentiation in age criteria. Within this

perspective, 'old' and 'older' mean 'less employable'. In other words, the fact that some citi-

zens age more quickly than others is mainly an economy induced phenomenon: the employa-

bility of older employees~civil servants in segments of the labour market decides whether
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someone is 'old' enough to retire. To a certain extent employability is a judgment of the

physical and mental condition of employees often in relation to specific occupations. Even

more so, however, employability is related to labour market supply and demand, and this is

especially visible in the occupational pensions. Differences in age criteria between the two

countries are also related to differences in specific labour market situations. The importance

of employabiiity can explain why a 70-year-old military officer in war times is not retired,

whereas his 50-year-old colleague in more peaceful times is. It also explains why in the 1950s

a shortage of judges in Germany resulted in a regulatory retirement age of 72 years, while

Dutch policemen retire at 55 years.

65 as the normative boundary

The normative character of the 65 year boundary originates in a compromise between

biologicai-economic and financial oid age definitions. Sixty-five was the norm in the late

nineteenth century civil servant pensions. In these pension regulations a lower retirement age

of 60 years was first adopted, but as soon as this met with financial objections, the boundary

was raised up to 65. In the first public old age insurances worries about a possibly expected

financial failure were behind the boundary of 70 years. Strong criticism of the biologically

impossible and economically not very sensible character of this boundary led to the adoption

of 65 in 1916 (Germany) and 1919 (the Netherlands). Since then the boundary of 65 years has

spread under the strong influence of the administrative perspective. Conditional in this was

the acceptation of the public pension regulation as a frame of reference for the other regula-

tions. Occupational -company and civil service- pensions followed the public retirement age.

Sixty-five became the normative age boundary in social security, though this norm was not

applicabie to all citizens, especially not women and married women (the Netherlands).

Sixty-five remained the normative age boundary after 1990, but between 1990 and 1998

an important change took place. An 'age zone' (55-65 years) has reptaced many existing cate-

gory retirement ages. The age zone offers more individual variation between strict boundaries.

This is partly the result of a more powerful emancipatory perspective in which older employees

wish to decide for themselves when they wiil retire, but even more so it is an economic and

financiai construction. The iower boundary (55) marks mainly an affordable 'old age'. The zone

itself (55-65) stands for individual financial responsibility instead of the collective payments

of the past. The upper limit (65) as before marks the economic employability of 'old age'.

Options for the future

The present leaves at ieast two options open for the near future. Firstly, the 'age-zone

model' may continue. This is the most likely option in the short term. The borders of the age

zone will adapt to financial developments and supply and demand situations on segments of

labour markets. The second option offers a perspective for the medium and long term. In the

'age-independency model' a growing pressure from the emancipatory perspective will cause

age-zoning to make way for life course planning. Age as an organizing criterion makes way

for personal combinations of labour, care and leisure activities over the life course.
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Bijlage 1
OUDERDOMSREGELINGEN IN NEDERLAND EN DUITSLAND

In 1880 bestaan militaire en ambtenarenpensioenen al langere tijd en neemt het aantal onder-
nemingspensioenen gestaag toe. ]n 1889 ( Duitsland) en in 1913~1919 (Nederland) volgt de wettelijke
ouderdomsverzekering waarbij de Nederlandse Invaliditeitswet zich sterk oriënteert op de Duitse
Rentenversicherung. Tot 1945 fungeren de verschillende regelingen als losse peilers, maar meer en
meer ontwikkelt de wettelijke ouderdomsverzekering zich tot de belangrijkste peiler waar onder-
nemingspensioenen op aanslui[en.

Na 1945 verandert de opzet van het Duitse pensioensysteem in West-Duitsland niet wezenlijk van
karakter. ln Duitsland blijft na 1945 de wettelijke werknemersverzekering operationeel, met een streef-
niveau van omstreeks 65-70"~ van het laatstverdiende loon. De ambtenarenpensioenen zíjn een zelf-
standige peiler en ondernemingspensioenen beperken zich tot bescheiden aanvullingen voor bepaalde
groepen werknemers. In Nederland echter wordt gekozen voor een volksverzekering naar Brits model,
met de Algemene Ouderdomswet als basispensioen voor alle ingezetenen. Het ambtenarenpensioen
krijgt een aanvullend karakter en ondernemings- en bedrijfstakpensioenen nemen als aanvulling op
het basispensioen sterk in belang toe.

In vogelvlucht komen nu de karakteristieke trekken van elk Iand en type regeling tussen 1880 en
1990 aan de orde, met daarbij aandacht voor: de verhouding tussen typen regelingen; doel van de
regelingen; uitkeringshoogte; personenkring en financieringswijzen.

NEDERLANDSE OUDERDOMSREGELINGF,N

De Nederlandse mix van ouderdomsregelingen bestaat uit: de wettelijke verzekeringen ( Invalidi-
teitswet en Algemene Ouderdomswet); ambtenaren- en militaire pensioenen en ondernemings- en
bedrijfs(tak)pensioenen. In opvang van degenen die buiten deze pensioenregelingen vallen, voorzagen
en voorzien de Armenzorg en de Algemene Bijstandswet, terwijl in de periode 1947-1957 een alge-
mene steunregeling specifiek voor ouderen, de Noodwet Ouderdomsvoorziening, is uitgevoerd. Vanaf
de jaren zeventig begeleiden andere wettelijke regelingen en CAO-gebonden-regelingen uittreding van
oudere werknemers, zoals de Vervroegde Vrijwillige Uittredingsregelingen ( VUT), werkloosheids-
regelingen en arbeidsongeschiktheidsregelingen ((N)WW, IOAWIZ, WAO).

Nederland: ambtenaren- en militaire pensioenregelingen

Pensioenregelingen voor ambtenaren bestaan sinds 1798 en per 1846 wordt voor het eerst het burger-
lijk pensioen per wet geregeld. Sinds 1846 krijgen steeds meer groepen (rijks)ambtenaren pensioen. De
ouderdomspensioenen ontwikkelen zich naar model van de invaliditeitspensioenen. Er worden af-
zonderlijke regelingen ín het leven geroepen voor onder meer loodsen, onderwijzers, minder geëm-
ployeerden en gemeente-ambtenaren.

In 1890 komt de Burgerlijke Pensioenwet tot stand waarin wordt gestreefd naar verdere uitbrei-
ding en verbetering van regelgeving. Zo wordt onder meer de eis tot eervol ontslag afgeschaft, wat
het rechiskarakter van de pensioenen ten goede komt. Ontslag blijft een vereiste voor het ontvangen
van pensíoen, waardoor de combinatíe ouderdomspensioen en doorwerken onmogelijk is. Ambtenaren
behoren tot de weinige groepen met een pensioen van enige waarde. De hoogte van het ouderdoms-
pensioen wordt bepaald door het aantal dienstjaren en de gemiddelde wedde (middelsom) van de
laatste vijfjaar voor pensionering. Elk dienstjaar levert 1~60e op van deze middelsom tot een maxi-
mum van J 3000,-. De premies -pensioenbijdragen- worden deels door ambtenaren zelf, deels door
de staat gedragen. Het voorheen geldend systeem van fondsvorming is verlaten voor een omslag-
stelsel.

Met de Pensioenwetten van 1922 wordt een stap gezet richting unificatie en codificatie van de
vele verschillende ambtenarenpensioenregelingen. Voor elk dienstjaar tot een maximum van 40
dienstjaren bedraagt het pensioen eerst 2"~o en later 1,75"~0 (1925) van het laatstverdiende salaris tot
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een maximum van 70~0. In de crisisjaren dertig krijgen ambtenaren te maken met extra kortingen op

ambtenarensalarissen en -pensioenen.

Na 1945 brengt de Algemene Burgerlijke Pensioenwet (ABP) van 1966 geen fundamentele wij-

zigingen in het systeem van de pensioenopbouw. Sinds 1957 is het pensioen aanvullend op het AOW-

pensioen. Het maximumpercentage (70~o van het laatstverdiende loon) is uit de wet verdwenen en in

1966 vervangt Functioneel Leeftijdsontslag de bepalingen voor vervroegde pensionering voor tal van

beroeps- en functiegroepen. In 1979, met het Besluit vervroegd uittreden, kunnen ambtenaren ver-

vroegd uittreden met een uitkering van 80 Io van hetlaatstverdiende salaris.

De historie van pensioenen voor militairen wijkt af van die van de regelingen voor burgerambte-

naren. Van oudsher zijn de militaire pensioenen rang- en standpensioenen, wat wil zeggen dat het

pensioenbedrag van te voren in de wet op een bepaald vast jaarbedrag werd vastgesteld en niet af-

hankelijk was van het laatstverdiende loon. Tussen 1851 en 1902 is de Koning gebonden aan door de

wetgever genoemde gronden tot 'op pensioenstelling', maar of hij daartoe overgaat in een bepaald

geval staat hem vrij. De term `op pensioenstelling' staat gelijk aan ontslag. Na inwerkingtreding van

de Peosioenwetten van 1902 ondervindt het rang- en standsysteem steeds meer kritiek en in 1922

vindt harmonisatie met de burgerlijke pensioenregelingen plaats. [n 1966 wordt de pensioenleeftijd

opgetrokken naar 65 jaar, maar tezelfdertijd blijft met de Uitkeringswe[ gewezen militairen (UKW)

eerder leeftijdsontslag financieel gewaarborgd.

Brnnnen: Vun Ke.r.rel 1981a en br Staatscie. 1953: Stavenuiter 1993.

Nederland: oodernemiogs- eo bedrijfspensioeneo
De eerste ondernemingspensioenregelingen komen voort uit overheidsbedrijven. De overheid als

industrieel ondernemer in de gasfabricage en spoorwegen richt in 1845 het eerste ondernemingspen-

sioenfonds op, het fonds van de Hollandse Uzeren Spoorwegmaatschappij. Eind negentiende eeuw

richten ook groot-índustriëlen pensioenfondsen op. Dikwijls zijn dit fondsen met een líefdadig karak-

ter, opgericht naar aanleiding van een jubileum van het bedrijf of donaties uit de winst. Deze eerste

fondsen hebben het karakter van spaarfondsen en zijn individuele regelingen; voor elke werknemer

wordt een premie vastgesteld op basis van zijn~haar individuele omstandigheden. Bij Calvé bijvoor-

beeld ( 1890) stort de werkgever een bedrag en het uit te keren bedrag is athankelijk van het loon en

het aantal dienstjaren.

Gedurende de Eerste Wereldoor~og breiden de pensioenfondsen zich sterk uit. Oorlogswinsten

`verdwijnen'in pensioenfondsen die worden gezien als een goedkope geldvoorraad waaruit eventueel

de onderneming zelf weer kan putten in moeilijke tijden. Het aantal collectieve regelingen groeit in

de jaren twintig en dan ontstaan ook bedrijfstakpensioenfondsen. Feitelijk voorloper is het Algemeen

Mijnwerkersfonds 1919 in de Limburgse mijnen. In 1929 ontstaan dan vier bedrijfspensioenfondsen

tegelijk: het Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie; het pensioenfonds voor de

Grafische vakken; het Pensioenfonds voor de Illustratiebedrijven en het pensioenfonds voor het

Bloembollenbedrijf.

Rechtspraak in 1927 en 1930 bestempelt pensioen in navolging van burgerlijke en militaire wet-

geving als uitgesteld loon. Pensioen wordt een recht en een morele verplichting. In 1936 worden pen-

sioenen bovendien strakker fiscaal gereguleerd. In de jaren dertig komen er duizenden pensioenrege-

lingen bij. Erís grote variatie in de hoogte van pensioen; de hoogte is sterk afhankelijk van de arbeids-

historie van individuele werknemers en de kwaliteit van het fonds. Voor de getrouwen in de goede

fondsen liggen pensioenen me[ bijvoorbeeld J 9,- per week in de Grafische sector aanzienlijk hoger

dan de wettelijke ouderdomsrente. Maar vele oudere werknemers ontvangen helemaal niets, door

tussentijds ontslag, werkloosheid of faillissement van het fonds.

Na 1945 volgt de wettelijke inkadering van pensioenrechten. Veiligstelling van rechten wordt

bewerkstelligd middels de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (BPF

1949) en de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSF 1952). ln de jaren vijftig varieert de hoogte van pen-

sioenen bij veertig dienstjaren, van f 5,- tot J ]0,- of J 26.- per week. De PSF is nadien nog verschil-

lende keren aangepast, metin 1973 verbetering van rechten bij tussentijds ontslag en bij echtscheiding.

De aanvullende pensioenen groeien mede hierdoor uit tot een s[abiele en bloeiende pensioentak. Het

aantal bedrijfspensioenfondsen neemt toe, net als het aantal deelnemers en het vermogen. Financiering

geschiedt volgens kapitaaldekkingsmethoden. Het eindloonsysteem is het meest toegepaste opbouw-

systeem, waarbij tevens het aantal dienstjaren voor de hoogte van het pensioen van groot belang is.
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Met de komst van de AOW in 1957 krijgen de pensioenen een aanvullend karakter. Eind jaren tachtig
is er nog immer grote variatie in de hoogte van pensioenen. Het gemiddeld aanvullende pensioen-
inkomen van 65-plussers bedraagt in 1987 J 5100, terwijl 80~o van de werknemers een aanvullend
pensioen opbouwt.

Sinds de jaren zeventig wordt het pensioneringstraject voorafgegaan door andere ouderenregelingen.
VUT-regelingen ontstaan en zijn al snel populaic De regelingen worden gefinancierd volgens een om-
slagstelsel. Daarnaast ontstaan vele CAO-afspraken rond oudere werknemers: WAO-plusregelingen;
werkloosheidsregelingen en andere extra inkomens- en verlofmogelijkheden voor ouderen. Onder-
nemingen maken afspraken met bedrijfsverenigingen die het bijvoorbeeld mogelijk maken dat uit-
treders als niet-verwijtbaar werkloos worden beschouwd en zo via door bedrijven aangevulde werk-
loosheidsuitkeringen uitvloeien.

Bronnen: Devreese 1988 en 1989; ofjerhaus 1953; Pensioenkamer 1989: Pelersen l989:
Thierrv 1930 en l955.

Nederlsnd: Wettelijke voorzieningen en verzekeringen
Tot de invoering van ouderdomsrente in 1913 vormen eigen inkomsten uit arbeid, steun van familie

en de armenzorg de bronnen van bestaan van arme ouderea In 1913 wordt de kosteloze ouderdoms-
rente ingevoerd, betaald uit staatsmiddelen. Invoering van de overgangsbepalingen van de Invalidi-
teitswet van Talma betekent dat iedereen die op 3 december 1913 70 jaar of ouder is è n in de tien jaar
daaraan voorafgaand 156 weken heeft gewerkt in loondienst èn minder dan f 1200,- per jaar heeft
verdiend een ouderdomsrente ontvangt van f 104,- perjaar ( f 2,- per week) en voor ech[genoten met
beiden recht f 78,- per jaar. Deze bedragen liggen onder de maximale bedelingsnorm.

In 1919 treedt dan de volledige Invalidi[eitswet in werking. De leeftijdsgrens voor ouderdomsren-
te is 65 jaar, de wet wordt gefinancierd volgens een kapitaaldekkingssysteem en premies worden door
de werkgevers opgebracht. Als bewijs van de verzekering plakt de werkgevers zegels op een rente-
kaart; de hoogte van de uit te keren rente is afhankelijk van het aantal geplakte zegels. Overigens is
men niet verplicht uit te treden met het ontvangen van een ouderdomsrente. In 1919 wordt de koste-
loze ouderdomsrente verhoogd naar f 3,- per week. [n 1920 ontvangen 300.000 ouderen een rente. In
1938 is 480~o van de 65-plussers voorzien van een inkomen op minimum-niveau volgens de Invalidi-
teitswet. Het percentage ouderen dat is aangewezen op de bedeling blijft tussen 1925 (12"~0) en 1939
(ISIo) redelijk stabiel.

In de jaren dertig wordt bezuinigd op s[eunmaatregelen voor ouderen en worden ouderdomsrenten
bij huishoudens gekort op de uitkering van andere leden van het huishouden. De koopkracht van de
uitkeringen blijft sterk achter bij de gestegen lonen. In 1941 worden voor het eerst sinds 1919, onder
Duits bewind, de ouderdomsrenten verhoogd van f 3,- per week naar f 4,23.

Gedurende de oorlog bereidt de commissie Van Rhijn de hoofdlijnen voor van het nieuwe sociale-
zekerheidsstelsel. De commissie volgt veel van de ideeën van Beveridge en spreekt zich uit voor het
model van een verplichte verzekering, ook voor niet-werknemers. Tot deze volksverzekering er in
1957 met de Algemene Ouderdomswet komt, is de Noodwet Ouderdomsvoorziening van kracht. De
Noodwet kent een pensioen toe aan 65-plus-kostwinners beneden een bepaalde inkomensgrens. In
I957 treedt de AOW in werking. AOW-gerechtigd zijn alle ingezetenen in Nederland tussen 15 en 65

jaar; de uitkering sluit aan bij het bestaansminimum, wordt in 1962 met I S ~o verhoogd en in 1965
gebaseerd op het wettelijk sociaal minimum. Het pensioen wordt uitgekeerd aan de gehuwde man en
ongehuwde man of vrouw en in sommige si[uaties aan de gehuwde vrouw; er is geen verplichting tot
het neerleggen van arbeid; de premie wordt opgebracht door verzekerden; financiering vindt plaats
volgens een omslagstelsel.

In 1980 wordt de AOW-uitkering welvaartsvast door de koppeling aan het netto minimumloon,
maar deze koppeling is in de jaren tachtig vervolgens nauwelijks toegepast; de uitkeringen worden
gekort en bevroren. In 1985 is he[ recht op AOW verzelfstandigd waardoor ook gehuwde vrouwen een
eigen uitkering ontvangen. Inmiddels worden WW en WAO eveneens benut als wettelijke uittredings-
routes en ontstaan eind jaren tachtig IOAW en lOAZ als rela[ief gunstige bijstandsregelingen voor
oudere gewezen werknemers en zelfstandigen. Tot slot ontvangt een gering percentage, meest alloch-
tone ouderen, bijstand uit de ABW.

Bronnen: Bossenhroek~Kruyrzer l941: Bulder l993; Millard 1898: Sravenuirer 1993;
Vroom~Blomsma l991: Winrers 19911.
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DUITSE OUDI:RDOMSRFGELINGEN

De Duitse mix van ouderdomsregelingen bestaat uit de wettelijke ouderdoms- en invaliditeits-

verzekering (Rentenversicherung), ambtenarenpensioenen (Beamtenversorgung) en militaire peasioenen

(Militárpensionen), aanvullende pensioenen in de vorm van dienst-, ondernemings- en beroeps-

pensioenen (Zusatzversorgung Arbeitnehmer in Sffentlichen Dienst; betriebliche Altersversorgung;

Berufsstándische Versorgungswerke). Ook is een rol weggelegd voor de armenzorg, later de bijstand

(Sozialhilfe), als vangnet voor degenen die onvoldoende inkomensrechten met de andere regelingen

hebben opgebuuwd. Gedurende de jaren zeventig en tachtig ontstaan vervroegde uittredingsmogelijk-

heden voor werknemers zowel binnen we[telijke pensioen- en werkloosheidsregelingen als in onder-

nemingsregelingen en in afspraken tussen werkgevers en werknemers.

Duitsland: ambtenaren- en militaire pensioenea
Wettelijke regelingen van pensioenen voor militairen bestaan in ieder geval al sinds 1871; erna

wordt elke paar jaar de regelgeving aangepast, bijvoorbeeld met betrekking tot de mate waarin over-

zeese dienstjaren meetellen voor het pensioen, of worden extra uitkeringen verstrekt aan oorlogs-

invaliden. [n 1906 komt het Militdrpensionsgesetz tot stand waarin pensioenleeftijden, dienstjaren-

eisen en oorlogstoelagen worden vastgelegd.

Een wettelijke pensioenregeling voor ambtenaren komt in vergelijking met andere landen pas laat

tot stand. In 1873, twee jaar na de stichting van het Duitse Rijk, komt er een wettelijke ouderdoms-

voorziening, naar voorbeeld van de Pruisische regeling. In het Reichsbeamtengesetz 1886 worden

aanmerkelijke verbeteringen in de pensioenopbouw doorgevoerd; na 10 dienstjaren bedraagt het pen-

sioen I SI60 van de laatstverdiende wedde, om dan elk dienstjaar met II60 te stijgen tot het maximum

van 45J60 bij 40 dienstjaren. De pensioenen voor staats- en ook deelstaatsdienaren zijn gebaseerd op

de idee van het 'Berufsbeamtentum', de levenslange verzorging als beloning voor trouwe dienst.

Leeftijdpensionering wordt verplicht gesteld en terugkeer naar de actieve ambtenarenstatus is niet

meer mogelijk.

Met de komst van de Weimarrepubliek blijven ambtenarenpensioenrechten gegarandeerd en worden

salarissen en pensioenen verhoogd in verband met de inflatie. Tussen 1930 en 1933 komt het via tal-

rijke noodverordeningen tot omstreden kortingen. Ondanks de uiting van de machthebbers dat ín de

nationaal-socialistische staat geen plaats meer is voor individuele rechten tegenover de staat, blijven

pensioenrechten toch overeínd, doch slechts voor degenen die ambtenaar mogen blijven. In I937 worden

de rechten zelfs verbeterd om de plotseling ingetreden NSDAP-leden te begunstigen. Zo bereiken ambte-

naren dan na 30 jaar dienst een pensioenniveau van 800~o van het laatstverdiende salaris en tellen tal-

rijke ervaríngsjaren mee als dienstjaren, zoals opleidingsjaren en jaren waarín een partij-ambt is bekleed.

Na 1945 blijven in de Westzone in sommige deelstaten de gunstige ambtenarenrechten behouden,

terwijl in andere, met name in de Amerikaanse sector, korte metten wordt gemaakt met het uit de kei-

zertijd stammende 'Berufsbeamtentum'. In 1949 worden rechten weer hersteld en in 1953 wordt in de

Bondsrepubliek met het Bundesbeamtengesetz de wetgeving van 1937 teruggedraaid en meer verzeke-

ringselementen ingevoerd, met premiebijdragen van ambtenaren zelf en afstemming op de Renten-

versicherung. De ambtenarenpensioenen blijven echter een zelfstandige zuil in het pensioenbestel,

evenals de militaire pensioenen. Voor militairen vinden belangrijke wijzigingen wat betreft uittredings-

leeftijden plaats in 1961 en 1985, waaraan gunstige inkomenscompensatie-regelingen worden ver-

bonden. Pensioenen blijven van een hoog niveau. Ondanks bezuinigingen in de sector in de jaren

zeventig bedraagt het gemiddeld ambtenarenpensioen in 1986 bruto DM 3000 per maand en ontvangen

bijna alle pensioengerechtigden meer dan DM 2000. Eenmaal uitgetreden hebben ambtenaren nog de

mogelijkheid bij te verdienen uit arbeid verricht in de private sector. Dit komt echter slechts spora-

disch voor. Aan voortijdige pensionering worden wel bijverdienste-grenzen verbonden (tot DM 425

per maand).

Bronnen: ASID 1! l990; Kremer 1988: Sachverstándigenkommissian 1983: Zacher 1983.

Duitsland: ondernemings- en bedrijfspensioenen
In de negentiende eeuw stichten grote ondernemingen als de Guthoffnungshutte (1832), de Baye-

rische Hypotheken- und Wechselbank (1845) en Krupp und Henschel (1858) eigen pensioenfondsen.

Vanaf 1858 ontstaan dienstpensioenen uit ondersteuningsfondsen voor arbeiders bij staatsbedrijven als
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de spoorwegen en later bij de gemeenten. In de dienstpensioenen staat gelijkberechtiging met ambte-
naren voorop.

De grote ondernemingspensioenen fungeren in eerste instantie als voorbeeld voor de sociale ver-
zekering en breiden zich uit, ondanks de introductie van de sociale verzekeringen. Een piek bereikt
de groei van het aantal fondsen in de jaren 1937-1941 als gevolg van de oorlogseconomie. Het bereik
ervan op het totaal aantal werknemers blijft echter bescheiden, vermoedelijk is, net als in Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten, So~o tot 80~o van de werknemers verzekerd.

Na 1945 herstellen de fondsen zich vrij snel. In de jaren vijftig is er grote interesse aan de zijde
van werkgevers om werknemers middels pensioenrechten aan zich te binden en het bedrijfskapítaal
te laten groeien. Gunstige belastingwetgeving stimuleer[ de uitbouw van ondernemingspensioen-
fondsen. De groei wordt niet onderbroken door de Rentenreform 1457, maar de fondsen hebben vanaf
die tijd wel een aanvullend karakter. Men richt zich meer en meer op de hogere inkomensgroepen,
de groepen die er niet in slagen hun levensstandaard alleen met het wettelijk pensioen in stand te
houden. De meeste pensioenen staan in zeer directe relatie tot de onderneming, wat blijkt uit het feit
dat de ' Direktzusage'-pensioenvorm de meest toegepaste vorm is. Bij deze pensioenvorm wordt het
pensioen betaald uit het ondernemingsvermogen. De meeste pensioenen worden voorts gekenmerk[
door financiering volgens een kapitaaldekkingsstelsel. De hoogte van de pensioenen wisselt sterk en
wordt door drie factoren bepaald: door loon, diensttijd en het wettelijk pensioen. Pensioen blijkt anno
1969 meestal gebaseerd op het laatstverdiende loon en bedraagt voor arbeiders maximaal 25 ~o van de

gehanteerde loonstandaard waarbij men doorgaans streeft naar een totaalpensioen, inclusief wettelijke
ouderdomsrente, van 80"~o van het laatst verdiende loon.

Begin jaren zeventig stagneert de groei van pensioenen. Federale wetgeving, het Gesetz zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung in 1974, stelt eisen aan de tot dan to zeer vrijgelaten
ontwikkeling van de pensioenen. Zo wordt onder meer aangedrongen op indexering van pensioenen.
Er bestaat echter nog steeds geen plicht tot deelname of oprichting van een pensioenfonds voor Duitse
bedrijven of bedrijfstakken. Dientengevolge bestaan er níet alleen grote verschillen in het voorkomen
van pensioenregelingen, maar ook binnen regelingen en binnen sectoren grote verschillen naar pen-
sioenvormen en pensioenhoogte. Nog altijd zijn pensioenen niet altijd koopkracht- of welvaartsvast
door ontsnappingsclausules in de wet. In de openbare dienstensector liggen de gemiddelde totale
( Rentenversicherung plus aanvullende) pensioenen anno 1986 rond de DM 2000 netto; 85"~ van de
mannen in deze sector en 52"~o van de vrouwen ouder dan 65 een dicnstenpensioen ontvangt. In de
private sector bedraagt de gemiddelde aanvullende pensioenuitkering bruto DM 471 (mannen) en
DM 204 ( vrouwen), terwijl slechts respectievelijk 40"~o en 7"~ van de werknemers een pensioen ontvangt.

De ondernemingspensioenen zijn vlot in het adopteren van flexibele pensioneríng waarbij wordt
afgestemd op de Rentenversicherung. Ook zijn er tal van andere afspraken, bijvoorbeeld in de brouwe-
rijen waar vrije dagen worden gespaard om eerder met pensioen te gaan en in de sigarettenindustrie
waar deeltijdpensionering is íngevoerd. De uitwerking van collectieve vervroegde uittredingsregelingen
ís afhankelijk van afspraken per bedrijfstak. Met name in de bouw en in de chemische industrie
kunnen velen vervroegd met pensioen, maar voor tweederde van de werknemers is de raamwet, de
Vorruhestandsregelung, niet in een CAO uitgewerkt, waardoor de wettelijke regeling slechts beperkte
werkingskracht heeft.

eronnen: ASID III l990: Conrad l988; Heubeck 1988; Jacobs e.a. 1991; Scáulin 1993,-
TPF~C 1969; Wessel I985.

Duitsland: wettelijke ouderdomsregelingen

In tegenstelling tot de discussie in Nederland eind negentiende eeuw die gaat over bf de staat wel
moet ingrijpen, is de teneur in Duitsland vanuit de Pruisische traditie dàt de staat moet ingrijpen. De
vraag is alleen hoe. Bismarck wil de staat het verzekeringsmonopolie toedelen, maar dat lukt slechts
ten dele. In 1889 ontstaat de Invaliditáts- und Altersversicherung. De wet is een verplichte verzekering
voor werknemers met een inkomen tot 2000 Reichsmark per jaar, met als doel te voorzien in een bij-
drage aan het levensonderhoud uit te keren na volledige arbeidsongeschiktheid of een jaar lang arbeids-
ongeschiktheid, of inet 70 jaar. Premies en uitkering zijn loonklasse-gebonden en gebaseerd op aantal
dienstjaren. De regeling wordt gefinancierd door werkgevers, werknemers en de staat. De wachttijd
bedraagt maar liefst dertig jaar, d.w.z. men moet dertig jaar aan de regeling hebben bijgedragen om in
aanmerking te komen voor oudedagspensioen. Op grond van een overgangsregeling worden vanaf ]900
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pensioenen uitbetaald aan degenen die mins[ens 10 jaar verzekerd zijo geweest en 70 jaar zijn. De

minimumgarantie van staatswege is 50 Reichsmark.

In 19l 1 volgt een ouderdomsverzekering voor Angestellten met hogere pensioenen, maar zonder

een wettelíjke minimumgarantie. In 1923 worden groepen zelfstandigen gelijk gesteld aan hoofd-

arbeiders en in 1938 volgen de ambach[slieden (Handwerkerversorgungsgesetzl op voorspraak van

de NSDAP. De pensioenen blijven echter laag. De gemiddelde ouderdomsrente komt niet boven het

bestaansminimum uit en de renten bedragen gemiddeld slechts 18 ~o van de lonen.

Na 1945 behoeven de door inflatie aangetaste pensioenen dringend verbetering. In 1949 wordt in

de westzone een minimumrente ingevoerd door het geallieerde gezag. Er komt echter geen groot-

scheepse hervorming van het systeem. Middels de Rentenreform van 1957 blijft de pensioenopbouw

sterk loongerelateerd, maar ook tijdvakken waarover men geen premie heeft kunnen betalen -door

opleiding, werkloosheid, ziekte, of vanwege vervolging- kunnen meetellen. ln 1972 volgen meer

maatregelen die de gaten in de kring van verzekerden dichten. Later worden ook gehandicapten en

kunstenaars toegelaten en dejaren besteed aan opvoeding van kinderen toegevoegd aan de verzeke-

ringsbiografie. Naast de uitbreiding van rechten wordt er echter ook bezuinigd. Tussen 1979 en 1982

worden lonen en pensioenen ontkoppeld, in 1983 gekoppeld, maar daarna weer ontkoppeld.

Uit onderzoek naar pensioenresultaten in 1986 blijk[ dat 900~o van de 65-plus mannen een ouder-

domsrente en 93"~o van de vrouwen een zelfstandige ouderdomsrente of een weduwenuitkering ontvangt.

Gemiddeld ontvangen mannen bruto DM 1563 en vrouwen DM 624. Bijverdienen is voor 65-plussers

onbeperkt toegestaan, maar komt in de praktijk sporadisch voor.

Teoslotte is er voor degenen zonder wettelijk pensioen sinds 1962 de Sozialhilfe. Ouderen vanaf

60 jaar ontvangen een extra bijstandstoeslag en eventueel Altenhilfe, inkomenssteun verbonden aan

de fysieke problemen van het ouder worden waaruit onder meer woningaanpassing, reizen en tehuis-

opname kunnen worden bekostigd.

Bronnen: ASID-! l990; Hermunn 1990; Ruckert l990; Westerveld l994.
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Bijlage 2
PENSIOENLEEFTIJDEN IN NEDERLAND EN DUITSLAND 1880-199(l

Onderstaand schema biedt een zo breed mogelijk beeld van leeftijdsgrenzen die de categorie

ouderen markeren in de onderzochte ouderenregelingen. De overzichten zijn uitgebreid, maar kunnen

per definitie niet uitputtend zijn gezien aantal en decentralisatie-graad van ouderenregelingen. Het

schema vermeldt achtereenvolgens: een nummer dat verwijst naar de bronvermelding en correspondeert

met de casusnummering in hoofdstuk 6; het jaartal waarin de leeftijdsgrens tot stand is gekomen; de
(verkorte) naam van de regeling; de categorie waarop de leeftijdsgrens van toepassing is en de formele

betekenis van de grens. Deze informatie wordt gepresenteerd voor achtereenvolgens: Nederlandse

ambtenaren- en militaire pensioenen; ondernemings- en bedrijfspensioenen; wettelijke ouderdoms-

regelingen ( waaronder Invaliditeitswet en Algemene Ouderdomswet) en vervolgens: Duitse ambtenaren-

en militaire pensioenen ( Beamtenversorgung en Militáre Pensionen); ondernemings- en bedrijfs-

pensioenen (betriebliche Altersfursorge en betriebliche Allersversorgung) en wettelijke ouderdoms-

regelingen ( waaronder de Rentenversicherung). De cases corresponderen met situaties die in de teksten
zijn behandeld en de aantallen cases corresponderen, met verwaarloosbare afwijkingen als gevolg van

de codering in cijfers, met de tabellen in de hoofdstukken vier, zes en zeven.
Bíj het vergaren van leeftijdsgrenzen is gebruik gemaakt van diverse gegevensbestanden. Indexen

op kamerstukken bleken speciaal van nut op het terrein van wettelijke, ambtenaren- en militaire pen-

sioenregelingen. Het trefwoord 'Altersgrenzen' ontsloot de Duitse parlementsstukken. De Nederlandse
stukken zijn doorzocht op de trefwoorden: ` pensioenen'; ` ambtenarenpensioenen'; ' militaire pen-
sioenen'; `sociale verzekering in het bijzonder ouderdomswetgeving'. Voorts is gebruik gemaakt van

diverse overzichtsstudies van pensioenregelingen. In Duitsland is ten tijde van mijn verblijf aan de
Freie Universitát Berlin dankbaar gebruik gemaakt van de collectie aldaar en tevens van de expertise
aanwezig bij leden van de Forschungsgruppe Alter und Lebenslauf (FALL). Voorts zijn diverse archie-
ven en documentatiecentra geraadpleegd, waarbij de informatie over pensioenleeftijden over vele
mappen en publicaties verspreid bleek. Gezocht werd in Nederland bij: Documentatie-afdeling ABP;
Algemeen Rijksarchief; AMEV; ANBO; Centraal Archief Tweede Kamer, IISG; Ministerie van

Binnenlandse Zaken; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Sociaal-Economische Raad
(SER) en AMEV In Duitsland werden geraadpleegd: Bundesarchiv Koblenz; Bundesarchiv Potsdam;
Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbknde; Deutsche Zen[rum fur Altersfragen; Friedrich Ebert

Stiftung; Staatbibliothek Berlín; Theodor Heuss Akademie. Deze bezoeken werden financieel
mogelijk gemaakt door een NWO-reisbeurs en bijdragen van het onderzoeksinstiluut WORC van de
Katholieke Universiteit Brabant. De bronvermelding ( per casenummer) staat vermeld na het schema.
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PENSIOENLEEFTIJDEN IN NEDERLAND EN DUITSLAND 1880-1990 ( NAAR LAND EN TYPE REGELING)

AMBTENAREN- EN MILITAIRE OUDERDOMSREGELINGEN NEDERLAND
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l IR87 60

Wet betrefjende onderstand minder geëmployeerden,
minder geëmployeerden nietin vaste dienst
Rijkszeemach!

2 I890 tSS

Pensioenwet 1890 burgerlijk ambtenaren

3 I890

Pensioenwet 1890

Recht op ondersteuning geldt voor hen die in 1887

SS jaar of ouder zijn. De ondersteuning wordt uit-

betaald op ó0yarige leeftijd. Werklieden in vaste

dienst hadden al vóór lR87 recht ap ondersfeuning.

De normale pensioenleejtijd voor amblenaren

wordt wettelijk vastgelegd op 65 jaar. Pensioen

onn~angen gaar samen met ontslag.

SS Ook belastingambtenaren kunnen venvoegd pensioen

belastingambtenaren ontvangen. Zij worden toegevoegd aan de nieuwe
opsomming von betrekkingen díe kien~oor in aan-

merking komen. Deze mogelijkheid bestond al voor:

ambtenaren Rijkstelegraaf, stenogrq(en en diverse
groepen ambtenaren van ondergeschikte rang in

aktieve dienst. Als men gezond is mag men gewoon

door blijven werken.

4 I890 b0

Regeling pensioenen minder geëmployeerden

minder geëmployeerden

S 1891 55

Pensioenregeling personeel (hulp-Jloodsen
loodsdienst

6 1905 6S

Pensioenregeling onderwijzers onderwijzers

7 1913 6S
Pensioenregeling gemeenteambtenaren
gemeenteambtenaren

De regeling uit 1887, die een vaorlopig karakter

droeg, wordt jormeel vastgelegd.

Dit wnrdt de normale pensioenleeftijd voor deze

heroepsgroep. Recht op ouderdomspensioen bestau!
op SS jarige leeftijd, na 10 díenstjaren. De leej-

tijdsgrens lag op 60 jaar.

Na een discussie met als inzet verlaging pensioen-
!ee(tijd, blijjt de pensioenleejrijd gehandhaajd

op 65 jaar.

65 wordt de narmale pensioenleejtijd voor

ambtenaren. In de meeste gemeentelijke pensioen-
regetingen die hiervoor van kracht waren, was 63

jaar a! de pensioenleejiijd. In enkele regelingen
kwam echter ook 60 jaar en 70 jaar vaor Bovendien
was de leejtijdsgrens in veel gemeenten gekoppeld

aan een dienstjareneis variërend van !S tot 40 jaar.

8 1913 SS Yervroegde pensioenleejlijden voor bepaalde

Pensioenregelingen politie: brandweer; beroepsgroepen.

gemeenteambtenaren nachtwakers; vroedvrouwen

9 1913 6S

PensioenregeLing ler~ren
leraren bijzonder onderwijs

!0 1913 55
Regeling minder geëmployeerden minder geëmployeerden
Rijkswer(A-dam op deze werj

Met vastlegging van deze normale pensioenleeftijd

in wetgeving wordt een gelijkstelling bex~erkstelligd

met het openbaar onderwijs. Nier gold 65 jaar al

al.s pensioenlee~tijd.

In ajwijk(ng van de regeling uit 1890 wordt

voor deze groep een speciale pensioenleej[ijd

gedefinieerd.



ll 1922

Pensioenx~et 1911

l1 1922

Pensioenwet 1911

l3 I922
Pensioen wet l912 Zeemacht

!4 1911

Pensioenx~et 1922 Landmacht

IS 1925

Pensioenregeling
Spoorwegam btenaren

16 l915

Pensioenregeling
Spoorwegambtenaren

17 1949

Inkrimpingsmaatregelen
Rijkspolitie

!8 1966

Algemene Burgerlijke
Pensioen wet

19 I966
Regeling toekenning uitkering
Functtoneel Leeftijdsantslag

(FL O)

?0 1966
Regeling toekenntng uitkering
wegens Funetioneel
Leeftijd.sontslag

21 1966
Regeling toekenning uitkering
wegens Funetioneel
Leejtijdsontslag

65
burgerlijk ambtenaren

SS
bepaalde beroepen

SO
(onder-)ojjicieren

SO
(onder-)ofjicieren

65

spoarwegambtenaren

SS
spoorwegambtenaren
in bepaalde betrekkingen

55

rijkspolitieambtenaren

65

burgerlijk ambtenaren

60
o.a. directeursjuncties

gezondheidszorg; PTT-

telejanéstes: verpleging;

scheepvaartpersoneel...

SS

o.a. personeeJ Ioodswezen;
vliegers; verkeersleider.s;
luchtvaarrdienst; arbeiders
landaanwlnning:brandweer-
personeel ....

SO
vlieginstructeurs

21 1966 6S
Algemene Militaire Pensioenwet beroepsmilifairen

Er vindt codijicatie en unijicatie plaats van de

grote verscheidenkeid aan pensiaenregelingen.

65 wordt de normale pensioengerechtigde leejtijd.

Het recht op pensioen gaat in op Ne dag van ontslag.

De vervroegde pensioenleejtijd blij~t gehandhaafd

op SS jaar voor bepaalde beroepsgroepen.

Recht op pensioen wordt verkregen na ontrlag na een
diensrtijd van minstens S jaar, op SOjarige leejtijd.
Men blijjt in principe ter beschikking van de dienst
tot SS jaar (of~icieren) en SO jaar (onderofficieren).

idem.

Recht op pensioen op 65-jarige leejtijd, na ontslag.

Spoorwegpersoneelin bepaalde betrekkingen
ontvangt ouderdomspensiaen met SS jaar, na eervol
ontslag en 10 dienstjaren.

Ontslag op SS-jarige leejtijd wordt verplicht
gesteld en daarmee gaat het vervroegd pensioen op
SS-jarige leejtijd ook verplicht in.

Bevestiging van 65 jaar als normale pensioenleejtijd.
Ambtenaren krijgen mer t55 jaar, op het tijdstip van
onlslag, pensíoen.

De FLO-regeling vervangt de vervroegde
pensionering.rregeling.De leeftijdsgrens geejt de
ontslag- en uitkeringsgerechtigde leejtijd aan. De
regeling bestaa! naast de ABP-we! en is gekoppeld
aan het Algemeen Ambtenaren Reglement. In ver-
schillende besluiten zijn juncties met bijbehorende
leej'tijdscriteria x~eergegeven. De FLO-regeling
geldt in totual voor ongeveer 80 juncties.

Idem.

Idem.

De normale pensioenleejtijd wardt gesteld op 6S

jaar Beroepsmilitairen hebben recht op pensioen

na ontslag op 65 jorige leejtijd.

13 I96Á SO Het verleggen van de pensioengerechtigde leejtijd
Uitkerings wet beroepsmilitairen maakt een financiële voorziening voor SO-plussers

gewezen militairen noodzakelijk. Inknmsten boven een bepaald drempel-

percentage worden gekort.



2d 1979 63

Besluit vervroegd uittreden burgerlijk rijkspersonee!

(wijziging ARAR)

1S 1979 50; SS; 60

~oorste! ajschajjing Funetioneel

leejtijdsontslag (FLO)

16 1984

Wet uitkering wegens
vrijwillig vervroegd uittreden

6!

17 1988 60
Besluit m.b.t. Wet uitkering wegens
vrijwillig vervroegd uittreden

28 1988 57.5

Wer uitkering wegens vrijwillig onderwijspersoneel
vervroegd uittreden

19 1988~89 SS
Wet bevordering doorstroming anderwijspersoneel
onderwijspersonee! (DOP 1 t 11)

30 1988~89 57

Wet bevordering doorstroming lagere juncties

onderwij.sper.soneel (DOP 1 t II)

31 1988~89 56

Wet bevordering doorstroming hogere juncties
onderwijspe~roneel (DOP I t II)

Ambtenaren kunnen vrijwillèg vervroegd uittreden
op h3-jarige leeftijd, mits zij hieraon direct vaor-

ajgaand een ononderbroken diensttijd hebben van

10 jaar.

De minister wil de FLO-leejtijden 150; 55;60)

optrekken tot 65 jaar. De FLO-leejtijden blijven

echter van kraeht.

Met 61 ojól (indien ontslag op 01-l0-84 ojerna)

kan men in aanmerking komen voor een Urtkering

wegens vrijwillig vervroegd uittreden, na !0 ononder-

broken dienstjaren voorajgaandeaan deze leejtijden.

of 40 dienstjaren in totaal.

Tijdelijke verlaging voor één jaar van Ieeftijdsgrens

naar 60 jaar.

Recht op uitkering heejt onderwijsgevend vervroegd

uittreden personeel gehoren váár 1-I-l916.

Bij gedeeltelijke uittreding heejt men recht op

uitkering vanaJ SS-jarige leejtijd. mits men een

dienstlijd heeft van minstens IO jaar voorajgaande

aan uittreding. DOP 1( 1988) en 11 (1989) zijn in

dit schema samengenomen, omdat er nauwe(ijks
verschillen zijn m.b.t. de leeftijdseisen die gesteld

worden. DOP !I is een pralangafie van DOP 1.

Bij volledige uittreding heej! men recht op uitkering
op S8jarige leejtijd, ojop 57-jarige leejtijd, ojop

S7 jarige leeftijd indien men deze leeftijd tussen

0l-08-8R en 21-l1-R8 bereikt. Deze mogelijkheid is
er voor personee! met een diensttijd van minstens
!0 jaar voorajgaande aan uittreding, ojin totaal
40 dienstjaren. Deze regeling geldt niet voor onder-
staande Juneties.

Geldt voor direcleur, rector, adjunct-directeur oj

conrecdor.

ONDERNEMINGS- EN BEDRUFS-OUDERDOMSREGELINGEN NEDERLAND
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32 lR81 60
Yan b4arken

33 1890 65

Calvé

~
-0

Bij ['an Marken werd door directie en commissarissen

voor elk personeelslid een levensverzekering af-

geslofen die uitkeert op 60jarige leejtijd, mits de

werknemer geen wangedrag had vertoand.

Bij Calvé komt een werknemer in aanmerkirtg voor
een pensioen na 3S diensrjaren en met 65 jaar.



33B 1896 60 Pensioen wordt verleend 'uit hoofde van auderdom,
HoNandsche Yzeren die over het algemeen op 60 jaren bepaald wordt'.
Spoorx~eg-Maatschappij

34 l919 60
Pensioenkas Algemeen mijn- werklieden
werkersjands: Werkliedenjonds

35 1919

idem: Werkliedenfonds

36 1919
idem: Beambtenjonds

37 I930

momentopname van in totaal
108 pensioenregelingen

38 1930

idem

39 1930

idem

40 I930
idem

41 I930
idem

41 193R

momentopname van in totaal

738 pensioenregelingen bij
ondernemingen met meer dan

SO werknemens

43 1938
tdem

44 1938

idem

45 1938

idem

46 l938
idem

60 jaar is de normale pensíoenleéftijd voor werk-
nemers in de steenkolenmijnen.

SS Werklieden dle 2S jaar ojtanger ondergrondse
werklieden die ondergrondse arbeid hebben verricht komen met SS jaar in
arbeid verrichtten aanmerking voor ouderdomspensioen.

65

heambten

ÁS

ts n

65 is de normale pensioenleejtijd voor de beambten
werkzaam èn de mijnsector.

65 jaar is de meest voorkomende leejtijdsgrens. De

meeste regelingen combineren een leeftijdsgrens met

een dienstjareneis. Hoge leejtijdselsen corresponderen

vaak metlage díenstjareneisen en andersom.

Ook 60 jaar komt relatíef vaak voor, in regelingen
vrouwen, varenden voor al het personeel of ín regelingen voor bepaalde

groepen.

sn
na tropenjaren

45

na tropenjaren

7ll

65

De laagsle leejtijdsgrenzen vindén we voor werk-
nemers die in de tropen hebben gewerkt, bij
bedrijven in Nederlands-Indië.

De grens van 70 jaarkomt slechts voor in enkele

regelingen, waaronder bij de N.V. Koninklijke

Nederlandsche Edelmetaalbedrijven te ~oorschoten.

tí5 (409 regelingen en 6l7 (69 regelingen) zijn de

meest voorkomende grenzen. De overige grenzen

komen in een zeer beperkt aantalregelingen voor.

60 Zie toelíchting nr. 41.

SS In twee regelingen in de bedrijfsklasse 'oer, steen-
kolen en turf'.

61 !n twee regelingen in de bedrijjsklasse ' leder,
wasdoek, rubber'.

70 In twee regelingen in de bedrijlsklassen 'metaal-
nijverheíd, scheeps- en rijtuigbouw' en 'leder,

wasdaek en rubber'.

47 l938 45 De meest voorkamende pensioenleejtijden voor

pensioenregelingen óedrijven personeel N!s-Indiè Europese werknemers bij bedrijven in Nederlands-

Nederland.s-Indië Indië lopen van 45 jaar tot 55 jaur Er bestaan ook

nog meerdere regelingen die geen 'normale pensioen-

leeftijd' bevatten, maar van een 'normaal aantal

dienstjaren'spreken.



48 1953
bedrijjspensioenjondsen

49 l953
bedrijjspensioenfondsen

65 De pensioengerechtigde leejtijd in bedrijjspensioen-
jond.sen i.s doorgaans 6S jaar.

h0 60 jaar is de pensioenleejtijd voor vrauwen in
vrouwen sommige jondsen, o.a. in de grafische bedrijven.

50 l953 6t1

h5

bedrijjspensioenjonds ,4fijnen mijnwerkers x~erkers.

51 1953

bedrijfspensioenjonds Mijnen;

bedrijjspensioenjonds l'olks-
gezondheid

S2 1953

bedrijjspensioenjonds

Bloembollen

S3 1968

54 l968

SS 1970

Penséoenjonds Gezondheid,

Geestelijke en Maatschappelijke

Belangen (PGGM)

Si Bij 25 ojmeer jaren ondergrondse arbeid is de

mijnwerkers, verpleegsters leeffijdsgrens 55 jaar. Mannelijke verzekerden

werkzaam bij volksgezondheid hebben 65 jaarals

pensioengerechtigde fee(tijd.

75

in bloembollenteelt

6(1 jaar is nog immer de pensioenleejtijd voor mijn-

Personeel werkzaam in de blaembollenteelt ontvangt

pas volledig pensioen vanaj 75 jaar. Tot 70 jaar ont-

vangt men gedurende 4 zomermaanden geen pensioen,

tussen 70 en 7S jaar 2 zomermaanden geen pensioen.

6S De pensioenleejtijd is ín de regel 65.

~65 Lagere pensioenleejtijden gelden voor werknemers

slijtende beroepen in slijtende beroepen.

60

56 1973 65

Div. ondernemingspensioenfondsen

57 1973
Diverse ondernemíngs-
pensioenjondsen

hll

vro u wen

58 1973

T~ansportsector

59 l973

Transportsector

60 1973

Transportsector

61 1973

Transportsector

Het PGGM inlroduceert de Overbruggingsuitkering

(OBU). Yanaj 60 jaar kan men een uitkering ont-

vangen die het salaris vervangt. De OBU vervangt

voor categorieën werknemers de FLO-regeling.

t'unaf 1970 geldt de OBU nog slechts voor bepaalde

categorieën werknemers, tussen l970 en 1980 wordf

de personenkring sreeds verder uitgebreid en in

1980 omvat de regeling alle deelnemers aan het

pensioenJónds. In l970 geldt dat men 7 dienstjaren

moet hebben om in aanmerking te komen voor deze

vroege uitkeringsmogelijkheid.

~an 43R ondernemingspensioenregelingen hebben

191 regelingen een pen.sioendatum van 65 jaar.

t'an de 438 pensioenregelingen hanteren 147 de
pensioenleejtijd van 60 jaar voor vrouwen. Dit betrejt

met name veel vrouwen in de sector Bank en de
sector Chemie.

In de Transportseetor blijkt uit een enquête onder

l48 bedrijven met meer dan S00 werknemers 98r

van de mannelijke werknemers en 29r van de

vrouwelijke werknemers venekerd vnlgens een
pensioenregeling die de 65-jaargrens hanteert.

63 O.Sr van de vroux~elijke werknemers in de transport-
sectar heej! te maken met de pensioenleeftijd van 63.

6?

60
m.n. vrouwen

1.3r van de mannelijke werknemers in de transport-

sector heejt te maken met de pensioenleejijd van

62 jaar.

Uit de transport-sectorenquéte blijken bovendien

69r van de vrouwelijke werknemers en I j van de

mannelijke werknemers te maken te hebben met de

60-jaargrens.



61 1973 57 0,70o van de vrouwelijke x~erknemers in de transport-
Transportsector sector heejt 57 jaar als pensioengererhtigde leejtijd.

63 1977

Experimenten VUT

in houwnijverheid,
metaal en havenbedrijj

63 De eerste ofjicièle experim enten m et vervraegde
uirtreding waarin werknemers in uanmerking komen
met 63 jaar.

64 1980

Experimentj]exibe!

uittreden PTT

64A I980

idem

65 1981
gro[e pensioenregelíngen
Iw.o. Shell: Akzo: Rabobartk;

AMRO-bank; Bouwnijverheid;

Schildersbedrijj, Unilever,

DSM; Philips; Douwe Egberts;

Ahold; VrgD; Elsevier; Nationale

Nederlanden ete.)

66 1981

idem

67 l981

Shell pensioenfonds

68 198Á-90
69 VUT-ajspraken

70

71
72
73
74
75

758 l987

'seniorenregelingen'in
CAO-ajspraken rond arbeids-

ongeschiktheid, werkloosheid

en verloj

76 1989

pensioenregelingen

60
PTT-werknemers

67

65

Dft dr(e jaar durend expertment geejt werknemers
van 60 jaar en ouder de mogelijkheid hun werkzaam-
heden volledig ojgedeeltelijk te beëindigen oj...

.. volledig of gedeeltelíjk door fe werken tot
maximaal 67 jaar.

Van 36 onderzochte ondernemings- ert bedrijjs-
pensioen regelingen hebben !9 een algemene
pensioenleeftijd van 65 jaar, !S regelingen
hanteren 65 enkel voor mannelijke werknemers
(waarvan 1 regeling ook slechts pensioenen uitkeert
aan mannelijke werknemers).

tí0 ln !4 regelingen is er een speciale pensiaenleejtijd
o.a. vrouwen, hoger personeel. voor vrouwen vun 60 jaar Bij SheN geldt 60 jaar

voor mannelijke werknemers en bij Philips is er
een splitsing in een ó0yarig (hoger personeel) en
een 65-jarig jonds.

55
rruu~~~en

63
6?.S
62
61

60.5

60

59.5

59

50-63

65

Bij Shell is 55 de pensioenleejtijd voor vrouwen.

In 1987 is in 93r van de door de Dienst Collectieve
Arbeidsvoorwaarden onderzochte CAO-'s een VUT-

rege(ing van loepassing. In de CAO-afspraken in
I986 kennen de meeste VUT-regelingen leejtijds-
grenzen van 61 oj 61 jaar. Dan volgen 60 en 63

jaar 59 is slechts een enkele keer van toepassing.
In 1990 is 60 jaar van toepassing op 49r van de
CAO-x.erknemers en 59 jaar op 28r van de werk-
nemera. Dan volgt de h2 jaargrens mee !Oj van de
werkncm ers.

A1 vanajde jaren zeventig zijn seniorenregelingen

geïnrroduceerd. Oudere werknemers krijgen de

mogelijkheid hun werktijd te reduceren. Speciale

ajspraken vourzien in aanvulling van WAO-

uitkeringen en onthejjing van sollicitatíe-plicht.

Dit alles vanajleejtijdsgrenzen varièrend van 50

tot 63 jaar.

Volgens onderzaek van de Pensioenkamer heejt 95j

van de deelnemers aan pensioenregelingen te maken
met 65 jaur als pensioengerechtigde leejtijd en ...

77 l989 60 .. . heejt 4~ te maken met de 60jaargrens.
pensiaenregelingen



WETTEL.IJK[ OUDERDOMSRI:GELINGEN NFDERLAND
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78 1913
Invaliditeits- en Ouderdomswet

79 1919

Invaliditeits- en Ouderdamswet

80 1947

Noodwet Ouderdomsvoorziening

8! l9S7

Algemene Ouderdomswet (AOW)

RI 1963
voorstel tot verhoogd uitgesteld
AOW-pensioen

83 1966

voorstel tot verlaging
pensioengerechtigde leeflijd

ongehuwde vrouwen

84 1976
Wijziging Wet
Werkloosheidsvoorziening

711

6S

Personen die op 3 december 1913 70 jaar of ouder

zijn ontvangen kosteloze auderdomsrente. Voor-

waarde is dat men aannemelijk kan muken dat men

in de !0 jaar voorajgaand aan de 70e verjaardag

156 weken onder de verzekeringsplicht is gevallen.

d.w.z minder dan f 1100,- perjaar heejt verdiend

en arbeid in loondienst heeft verricht. De leeftijds-

grens heejt slechts betekenis als pensioenleejtijd en

markeert niet het moment van uittreden uit arbeèd.

Ouderdomsrente krachtens de Ouderdomswet gaar

in op 65- jarige leejtijd. Niet-werknemers (lasse

arbeiders, zeljstandigen) vallen ook buiten deze
wet, evenals werknemers die meer dan f I100,- per

jaar verdienen.

65 Deze noodvoorziening geldt voor alle Nederlanders

mannen en ongehuwde vrnuwen die een jaarlijks inkomen onder een bepaalde grens

(van f675 voor een angehuwde tot J1375 voor ge-

huwde mannenl. Op gehuwde vrouwen is geen

speciale leeftijdsgrens van roepassing. Zij kunnen

niet voor eerr ouderdomsuitkering in aanmerking

komen, ook niet wunneer zij zeljóS juar bereiken oj

kostwinster zijn.

6t 65 jaar is de normale pensioenleejtijd. Men heejt

mannen en ongehuwde vrouwen dun recht op een AOW-uitkering. In enkele uirzorrder-
lijke gevallen heeft de gehuwde vrouw wel rech( op
een ouderdomspensioen hij het bereiken van de 6S-

jarige leejtijd, namelijk wanneer haar echtgenoot
nooir ingevalge de AOW' verzekerd is geweest; het
huwelijk plaatsvond nadat beide echtgenoten al
recht hadden op ouderdomspensioen voor ange-
huwdenr de vrouw kostwinster is en de man jonger

dan 65 jaar is en door ziekte of gebreken niet in

staat is een normaal inkomen re verwerven: de
vrouw duurzaam geseheiden leejt.

65

6S

ongehuwde vrouwen

60
werklozen

Er vindt discussie plaats over verhoging van de
,90W-gerechtigde leeJtijd. Men besluit alles bij 6e1
oude te laten.

Ondanks discussie over verlaging van de .90W-
leejtijd voor ongehuwde vrouwen blijjt de 65-jaar
grens gelden.

Yoor werklozen die na het verstrijken vun de twee-

jarige WWV-uitkeringstermijn 60 jaar oJ ouder zijn,

geldt dat zíj hun WWV-uitkering behouden tot hun 65e.

In de praktijk betekent dit dar iemand van 57,5 jaar

een uitkering krijgl tot zijn 65e (0,5 jaar WW t 1 jaar

WWV t S juar WWVj.



8S 1985 65

Invoering gelijke behandeling AOW

86 1986

Werkloosheidswet

87 1986

Wet Inkomensvoorziening

oudere en gedeeltelijk

urbeidsongeschikte werkloze

werknemers (IOAW)

R8 1987

Wer inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen zelf-

standigen (IOAZ)

S7,S
werklozen

SO

werkloze en urbeids-
ongeschikte werknemers

SS

werkloze en arbeids-
ongeschikte zeljstandigen

Ook gehuwde vrouwen krijgen een individuee! recht
op AOW-uitkering bij het bereiken van de óSyarige
I eeftijd.

De uitkeringsduur in de werkloosheidswet wnrdt
gekoppeld aan het arbeidsverleden, maar de leef-
tijdsgrens van 57,5 jaar wordt wel espliciet opge-

nomen in de NWW. Vaor de werknemer die op de le

dag van werkloasheid 39,5 is, óedraagt de ultkerings-
duur ona(hankelijk van bet arbeidsverleden 3,5 jaar.

Een werknemer ontvangt een lOAW-uirkering wan-
neer men tussen SO en 57,5 jaar werkloos is gewar-
den, de volledige uitkeringsduur heeft doarlapen
en geen recht meer heej't op een veivolguitkering.
Of als men met 57,5 jaar werklnos is geworden en
een AAW-uitkering ontvangt van minder dan 80r.

Gewezen zeljstandigen hebben rechr op een IOAZ-

uitkering wanneer zij na het bereiken van de SS-

jarige leejtijd hun bedrijjojberoep hebben beëindigd

of arbeidsonge.schikt zijn.

AMBTENAREN- EN MtLITAIRE OUDERDOMSRF(iELINGEN DUITSLAND
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Met 65 jaar kan een ambtenaar pensioen ontvangen

zonder dat invaliditeit ('Dienstunfrïhigkeit') bewezen

hoeft te x~orden.

89 l886

Reichsbeomtengesetz

90 1906

Militiirpensionsgesetz

91 1913

Personal-Abbau- Verordnung

92 I913

Personal-Abbau-Verordnung

93 1913

Personal-Abbau-Verordnung

94 l936
.9nderung Reichsbeamtengesetz

9S 1937
Polizei beam tengesetz

65

rijksambtenaren

65
ojjicieren leger

65

rijksambtenaren

6R

rechters, hoogleraren

58

rijksambtenaren

65
rechters

ó0

gemeentelijke politiebeambten

Voor ojjicieren in het leger is de leejtijd.sgren.s van

6S jaar opgenomen in deze pensioenwet van l906.

Wanneer zy 65 jaar zijn en IO dienstjaren hebben

vervuld, kunnen zij znnder bewijs van ongesehiklheid

pensioen ontvangen.

Mef het bereiken van de 65 jarige leeftijd wordt aun

ambtenaren pensioen uitbetaald. Zij zijn gedwongen

met pensioen te gaan en worden ont.slagen.

Een uirzondering b(ijjt gehandhaajd voor rechters en
hoogleraren. Hun normale pensioenleeftijd is 68 jaar.

Met 58 jaar kan men vrijwillig met pensioen.

65 wordt ook voor rechters de normleejtijd.

Lee(lijdsgrenzen in deze wet zijn pensioengerechtigde
leejtijden en ontslaglee(tijden. Overigens kan, wan-

neer het dienslbelang dit vereist, elke leertijd.rgrens

warden verschoven.



96 1937 56 Voor de hogere rangen en de rangen genoemd hier-
Polizeibeamtengesetz hogere polltle-ojficieren onder gelden bijzondere pensioenleejtijden.

97 l937

Pol izeibeamtengesetz

98 l937

Polizeibeamtengesetz

99 1937
Deutsches Beamtengesetz

I00 1939
Verordnung MaJ3nahmen

Beamtenrecht

101 1951
Gesetz Dienstaltersgrenze
Richter

101 1953

Bundesbeamtengesetz

I03 1954

Zweites Gesetz

Altersgrenze Richter

!04 1961

Gesetz Altersgrenzen

Berujssoldaten

I05 196I

idem

106 t961

idem

I07 l961

idem

708 196I

idem

53
politie: majoors

SI

pofitie:

luttenanten:
haa(dagenten

60

rijksambtenaren

70

rijk.sambtenaren

71
reehters

6?

70
rechters

60

leger. lage rangen

S8

leger. kolonel

S6
leger: Iui tenant-kolonel

54

leger: majoor

51

leger: luitenant en
lager o(ficiersrangen

109 1974 S2
~inderung Gesetz Flugsicherung luchtverkeersleiders

VrijwiNige pensionering kan met 60 jaar. Deze

regeling geldt tot 1940, dan geldt 61 jaar.

Gepensioneerde ambtenaren tot 70 jaar worden

verplicht zich te melden en elke baan aan te nemen.

Joodse e.x-ambtenaren hoeven niet terug te komen.

Met 65 kan men ook nog steeds gedwongen met
pensioen gestuurd x.orden.

Deze regeling is van toepassing op rechters aan
het hogere Federale ho(en is geldlg tot 31-12-54.

Wanneer rechters zelf eerder met pensiaen willen,

of eerder met pensioen gesluurd worden, vindt de
leeftijdsgrens geen strikte toepassing.

De leejtijdsgrens van 61 jaar als vrijwillige,

vervroegde pensioenleejtijd, wordt vastgelegd.

Als nr.101. Deze regeling geldr tot 31-11-1956. De

leeftijd van 65 is de leejtijd waarop rechters met
pensioen gestuurd kunnen x~orden. Met 70 moeten
zij met pensioen.

60 jaar is de normale prnsioenlerftijd voor

beroepssoldaten. In speeiale gevallen kan pensio-
nering met een mazimum van S jaar worden ui1-
gesreld.

Vaor deze en de rangen hieronder vermeld gelden

speciale leejtijdsgrenzen.

De !ee(tijdsgrens is, net als bij de overige pensioen-

leejtijden voor ambtenaren. óet moment waarop

men uittreedt en pensioen ontvangt. Uitste! van

pensionering is bij luchtverkeersleiders mogelijk

tot een mazimumleejtijd van SS jaar.

I10 1975 63 De algemene vervroegde, vrijwillige pensionerings-
Naushaltstrukturgesetz leeftijd wordt verhoogd naar 63 jaar.



lll l975 61

Hau.rhaltstrukturgesetz gehandicapten

111 ! 975 f l jr

Haushaltstrukturgesetz bijzondere beroepen

113 7979 60

~lnderung dienstrechtlicher gehandicapten

~orschrijten

ll4 l985 45

Personalstrukturgesetz Streitkrsïjte ojficieren Truppendienst

!IS 1985 53
Personalstrukturgesetz Srreitkrájte ojficieren Truppendienst

!16 1985 65

.9nderung Riehtergesetzes rechters

117 l985 61

~nderung Richtergesrtzes rechlers

!l8 l985 60

Ánderung Richtergesetzes gehandicapte rechters

I19 1989 65

Bea m ten versorgungsgesetz

110 1989 68

Beamtenversorgungsgesetz

11l 1989 62

Beamtenversorgungsgesetz

!11 1989 60

Beamtenversorgungsgesetz gehandicapte ambtenaren

113 1989 61

Beamtenversorgungsgesetz [eger

imd sonstiger dienst- und
versorgung.srechtl icher

Vorschriften

124 1989 60

idem leger: kolonel

125 1989 58
idem leger luilenan!-kolone!

116 1989 56
idem leger: majoor

~olledig arbeidsongeschikten ('Sch werbehinderte)

kunnen met 61 jaar pensioen ontvangen. Deze
pensioengerechtigde leejtijd bestond al voor 1975
en blij(t ongewijzigd.

De pensioenleeftijden voor Juncties bij de politie

en in het leger, en voor luchtverkeersleiders,

worden alle met 1 jaar verhoogd.

De pensioenlee(tijd voor gehandicapten, amb[enaren
en rechters, wordt verlaagd naar 60 jaac Men hneft

geen bewijs te leveren van ongeschiktheid. Bijver-
diensten worden gekort op het pensioen.

Deze o(Jicieren mogen vrijwillig met pensioen met
45 jaar Dit geldt slechts voor de periode 1988-1991.

' Na l991 geldt de lee(tijdsgrens van 53 jaar.

, Normale pensioenleejtijd vaor rechters.

Met 62 jaar kunnen rechters vrijwillig vervroegd
. met pensioen.

65 is de normale pensioenlee(tijd.

A mhtenaren kunnen later pensioen nntvangen.

Het conrract wordt dan steeds verlengd met 1 jaar,

uiterlijk tot 68jarige !ee(tijd.

Mel 62 kan men vervroegd met pensioen.

Een speciale vroege pensioenleeftijd blijft bestaan

voor volledig arbeidsongeschikte ambtenaren.

ó1 wordt de normale penslaengereehtlgde leefrijd

in hetleger.

Pensioenleeftijden in bepaalde rangen worden elk
met een jaar verhaogd.

!27 1989 54

idem leger: luitenant
en lagere rangen
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l28 t880-

pensioenen in 19 industriéle
ondernemingen

129 1880- 60

ldem

130 I880- 55

idem

13! -1913 ; 70

idem

131 1920- 65

ondernemingspensioenregelingen

65

Y
L

De leejtljd vonr ultbetaling van Altersrente tigt !n
deze periode bij deze ondernemingen tussen SS en
70 jaar Met ...

... 65 en 60 jaar als meest gehanteerde leejtijds-

grenzen. bbor hooJ'darbeiders (Angestellten) gelden
dikwijls lagere ...

lee~tijdsgrenzen dan voor handarbeiders IArbeiter).

Naasl leeftijd is het aantal dienstjaren dikwijls ook

een crueiale ..

... voorwaarde voor uitbetaling van een ouderdoms-

pensioen. Uienstjareneisen variëren van 3 tot 40jaar.

65 en 60 zijn de pensioenleejtijden die het meest
zijn opgenomen in pensioenregelingen.

!33 -1930 60

idem

l34 1950-l960

firma-pensioenregelingen

in de jaren vijjtig

65 Firma's betalen meestal pensioen uit wanneer

werknemers pen.sioen uit de wettelijke ouderdoms-

verzekering, de Renlenverslcherung, onlvangen.

Van experimenren rond geleidelijke oJ'vervroegde

pensianering x~ardt geen melding gemaakt.

135 1950-1960 60

idem vrouwen

136 1969 65
731 ondernemingen met meer mannen
dan S00 werknemers

137 l969
idem

138 1971-1974

Gesetz zur verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung
(BeTrAVg); meldingen in tijdschrift

Betriebliche Altersversorgung

60
t'ru lt wP n

65

Voar vrouwelijke werknemers wordt soms de reef-

tijdsgrens van 60 jaar aangehouden.

Uit een onderzoek onder 731 ondernemingen blijkt
dat van de nrannelijke verzekerden 87-93j te muken
heejt met een leejtijdsgrens van 65 jaac Voor 33-35j

van de vrouwelijke werknemers geldt eveneens 65

als pensioenleejttjd.

Voor 49-53r vun de vrouwelijke deelnemers aan
ondernemingspensioenjondsen geldt een pensioen-
leeftijd van 60 jaar. Daarnaast beslaan nog andere
pensioenleejtijden, maar maakt dit onderzoek noch
melding van de hoogte van deze lee~tijden, noch
van de doelgroepen.

In wetgeving wordt 65 vastgelegd als de normale
leeftijdsgrens in ondernemingspensioenen.

!39 !97l-1974 63 In veel regelingen is voorzien in de mogelijkheid

meldingen in tijdschrijt tot vervroegde pensionering. Werknemers kunnen

Betriebliche Altersversorgung hun pensioen ontvangen op leejtijden zoals gede-

jinieerd in de Rentenversicherung.



140 1971-1974 60

idem vrouwen, gehandicapten

14l 1984 58

Vorruhestandsgesetz

142 1984 59

4orruhestandsgesefz

143 1984 60

['nrruh estandsgesetz

l44 1984 6(

Vorruhestandsgeselz

145 1990 60

uiteenlopende grote ondernemingen

146 1990 58

idem

!47 1990 55

idem

148 I990 56

idem

149 I990 ~ 65, 66

idem

WETTELUK6 OCiDERDOMSRLGELINGEN DUITSLAND

v̀
000a
é

~ ti
0 ~ :b e
~ ~ ~ ~

~ C o~~i ~ 4~

150 1889 70

lnvaliditrïts- und Alterssicherung handarbeiders'Arbeiter'

Ook nemen ondernemingspensioenregelingen de bij-
zondere pensioenleejtijden in de Rentenversiche-
rung voor vrouwen en gehandicapten over.

De wetgever wi! met het tijdelijke G~rruhestands-
gesetz werknemers- en werkgeverspartijen stimvle-
ren vervroegde pensionering in te voeren. Vonrwaurde
Ls dat de pensinenleejtijd minimaal 58 jaar is. De
meeste nndernemingen en bedrtjjstakken waar een
dergelijke regeling wordt ingevoerd nemen ook deze
leeftijdsgrens als uitgangspunt.Werknemers in de be-
lreJJende nndernemingen kunnen dan met 58 jaar
Yorruhestandsgeld ontvangen, mirs zij S aj 10 dienst-
jaren bij de betrejjende onderneming hebben vervuld.

In enkele sectoren worden afwijkende leejlijdsgren-

zen ge~órmuleerd. In de chemische industrie gelden
leeftijdsgrenzen varr 60 jaar en 59 jaar voor werk-
nemers in ploegendien.sten.

Of de leeftijdsgrens is een afgeleide van de vroegst
mogelijke leejtijd waarnp men wettelijke ouderdoms-

rente (RentenVersicherung) nntvangt, zaals in de kera-
mische induslrie (leejtijdsgrens RV min 2 jaar) en in
de sigarettenindustrie (leeftijdsgrens R6' min 1 jaar).

Met 60 kunnen veel werknemers vervroegd uittreden.

Ook 58 blijkt een veelvuldig gehanteerde leejtijdsgrens.

Bij E.rso en Siemens is vanaj 55 jaarpensionering

mogelijk.

Bij IBM kunnen oudere werknemers vanaj 56 jaar

en met 20 dienstjaren deels met pensioen, deels

doorwerken.

Bij een kx~asren- en borsretproducenr kunnen werk-
nemers met speciale kwaliJ'icaties doorwerken op uf-

roep-deeltijdbasis en een gedeelte van óun pensioen
laler nntvangen.

d

~C

{'anaj 70 jaar kunnen arbeidens een ouderdomsrente

ontvangen. Er is geen basisrente. de hnogte van de

rente is afhankelijk vun het aantaf weken x.aurin men
verzekeringsplichtig was en heeJi bijgedragen aan de



verzekering en is bovendien ajhankelijk van het loon

dat men verdiende. De pensiaenleejtijd is niet verbon-
den aan de eis het werk neer te leggen.

!SI 1911 6S

Reichsversicherungsordnung hoojdarbeiders'Angestellten'

l912

Versicherungsgesetz jur Angestellten

Pensioenleejtijd in de regeling voar hoofdarbeiders.

I52 1916 65

Wijziging 9 1254 handarbeiders
Reichsversicherungsordnung

153 l913 SO
Reichsknappschajtsgesetz mijnwerkers

154 1929 60

~lnderung werkloze hoofdurbeiders

Angestelltenversicherungsgesetz , Angestellten'

ISS l948~49 60

Gesetz uber die Sozialversiche- vrouwen

rung der Werktátigen Bevtilkerung
von GrojJ-Berlin

IS6 1953 6S

voorstel vervroegde pensionering werkloze 'Angeste!lten'

157 1957 65

Rentenrejorm mannen

IS8 1957 60

Rentenrejorm vrouwen

159 l957 tS0

Rentenreform werklazen

160 1972 63

Rentenreform

16! 1971 67

Rentenreform

l61 197Z 60

Rentenreform gehandicapten

163 1985 59

Arbeitslosengeld~ werklozen

'Sozlalplanpensionierung'

De pensioenleeftijd van 65 jaar wordt rtu ook van
loepassing voor handarbeiders. 'Arbeiter'.

Mijnwerkers kunnen ouderdomspensioen ontvangen

met SO jaar, mits zij 15 dienstjaren hebben waarvan

IS jaar werkelijk ondergrondse mijnarbeid.

Met 60 jaar is pensionering mogelijk voor werklozen
die 1 jaar ojlanger werklnns zijn.

In de Soijet Sector van Berlijn ontvangen vrouwen

pen.rioen met 6(1 jaac Deze leejtijdsgrens geldt ver-

vnlgens in heel Berlijn en staat aan de basis van

opname van de 6Gjaargrens voor vrouwen in de

Bondsrepubliek in 1957.

Er is discussie over ex(ra bescherming van x~erkloze
hoofdarbeiders in de vorm van een vervroegde pen-

.rinenleefiijd. Er komen uiteindelijk geen wijzigingen

in lee((ijdsgrenzen tot stand.

tS5 wordt de normale pensioenleeftijd in de Renten-

versicherung.

Vrouwen kunnen met 60 jaar pensioen on(vangen.
mits zij 10 jaar betaald werk hebben verricht direct

voarafgaand aan hun 60e levensjaar.

Na SZ weken werkloosheid in de vonrbije I,5 jaar
kunnen oudere werklozen vervraegd wettelijk
ouderdomspen.sioen ontvangen.

Voor iedereen die 3S jaren verekerd i.c geweest, is

j7exibele pensionering mogelijk vanajó3-jarige
1 eeftijd.

Elke maand dat pen.sionering wardt uitgesteld na het
63e jaar, x~ord( 0,4~ opgeteld bij de pensioenpres-

tatie, rot maximaal de leejtijd van 67 jaar.

Gehandicapten, 'Schwerbehinderten', kunnen op

60jaríge leejtijd pensioen ontvangen.

De uitkeringsduur voor audere werkloze werknemers

wordt verlengd. Tot l987 gold een ma.rimale ver-

lengde uitkeringsduur van I jaar voor iedere werk-

laze, ongeach! leejtijd. Nu geldt: v.a. 44 jaar kan men

16 maanden verlenging krijgen: v.a. 49 jaar 10 maan-

den; v.a. S4 jaar 24 maanden. De werkloosheidsver-

zekering raakt bekend als 'S9-er Regelung'. Heejt men



de leejtijd van 59 joar bereikt, dan duurt de werk-

loo.rheidsuitkering tot het 60e jaar en kan men daar-

na pensioen ontvangen uit de Rentenversicherung.

164 1987 57 Voor de hoogste leejtijdscategorie in de werkloos-
Arheitslosengeldl werklozen heidswetgeving wardt de uitkeringsduur verlengd
'Sozialplanpensionierung' tot 31 maanden. Dit betekent in de prakrijk dot

werklozen definitief uittreden met 57 jaar.

165 l989

Rentenrejorm 1992
6? 65 x~ordt opnieuw vastgelegd a!s de normale pensioen-

leef tijd. De .rpeciale leeftijden voor vrouwen en werk-

lozen (ó0jaarJ en voor vervroegde uittreding (63)

worden geleidelijk opgetrokken naar 65.

l66 1989

Rentenrejorm 1991

l67 1989

Rentenrejorm 1992

63

67

Vervroegde en verlate pensionering blijven mogelijk

en zijn gebonden aan een minimum- (63) en een

ma.rimumleejtijd (67). ,

Yoor elke maand dat men pensioen ontvangt vóór het
65e jaar wordt 0,3r gekorr. Per maand dat men pen-
sionering uitstelt vermeerdert het pensioen met 0.3~.

168 1989 60 De speciale pensioenleejtijd voor gehondicapten

Rentenreform I991 gehandicapten blijjtintact.



Bronnen
Onderstaande bronvermelding beperkt zich tot de bronnen waaruit daadwerkelijk materiaal is geput

om leeftijdscriteria, ouderdomsdefinities en actoren op te sporen.

Ambtenaren- en militaire ouderdomsregelingen Nederland

L Stb 255 ( 1887); Wetsontwerp TK 1887, Bijlagen nr. 169; TK 25e verg. O1-12-1887.

2. Stb 78 (189U); Voorlopig Verslag TK 1888189 Bijlagen nc70:54-62; Staatscie. 1953:134-184.

3. Staatscie. 1953; TK 38e verg. 04-03-1890:807-811; Geer, P. van (1877). De Pensioenwet en het

Pensioenverbond.Leiden.

4. TK 61e verg. 06-OS-f890:1239-1243; TK 62e verg. 07-OS-1890: 1257- 1263.

5. Stb 144 (1892); TK 1891192 nc 68 (3); idem (6); TK SOe verg. 17-OS- 1892.

6. Stb 152 (1905); TK 48e verg. 02-03-1905; TK SOe verg. 07-03-1905; TK Sle verg. 08-03-1905;
TK 52e verg. 09-03-1905; Voorlopig Verslag TK 1903I03 Bijlagen ncó5 (b): 21; Algemeen Rijks-
archief (ARA), Afd. 11 Binnenlandse Zaken afd. Onderwijs, Lager Onderwijs 1877-1918 nc 287.

7. Stb 30l (1913); TK 1912113 Bijlagen nr.204 (1-5).

g. idem; Staepele, B.J. van (1910). R'at wi! het Pensioencomité? (Pensioencomité gesticht op initiatief

van den Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden).

9. Stb 298 (1913).

10. TK 1912I13, Bijlagen nr.339 (1-2).

11. Stb 246 (1922); TK 1920121 Bijlagen nr. 295 (6-7).

12. idem; KB 24-03-1923 (Stb ]08).

13. Stb 65 (1922); TK 1919I20 Bijlagen nc 494 (1;2;5); Voorlopig Verslag TK 1919I20 nr. 101;
zie ook van Kessel ( 1981b).

14. Stb 66 (1922); zie (13).

I5. Stb 294 (1925); TK 1924I25 nr. 357 (7;10;1 I).

16. idem.

17. Circulaire minister Binnenlandse Zaken 14-02-1947 waarin ontslagaanzegging politiepersoneel

i5 jaar e.o. Geciteerd in: Het pensionneringsvraagsruk voor her politiepersoneel, Verslag van het

congres der Centrale van Politie-Organisaties 21-02-1950 te 's Gravenhage; TK 23e verg.I8-11-1949;

TK 38e verg. 19-12-1949; EK 25e verg. 23-02-1950; EK 39e verg. 13-04-19?0; EK 40e verg.

IS-04-1950.

18. Stb. 6(1966); TK 1964~65 nr. 7980 (7); TK 1965166 nr 7936 (8); EK 1965166 nr. 47 (bij TK

1964I65 nr. 7980); Staatscie. voor de Pensioenwetgeving 1951. De pensioengerechrigde leejtijd. `s

Gravenhage: Staatsdrukkerij.; zie ook: van Kessel (1981a); zie voor aanloopperiode ook N.H. Wiarda

1988. De pensioengerechtigde leeftijd-beschouwing over de periode vóór 1966. In: A(gemene Burger-

lijke Pensioenwet. Samson Tjeenk Willink. Losbladig

19. Stb. 286 ( 1966); vermelding beroepen in diverse Besluiten, bv verpleging 60 jaar (Stb 353

(1966); latere FLO-discussies zie TK l0e verg. 20-10-1971; TK lle verg 21-]0-1971; zie ook Th.

Broersen ( 1993). Funcrioneel leejríjdsontslag (FLO) in de secror rijk. Den Haag: Ministerie van

binnenlandse zaken.

20. idem, bv. verkeersleider 55 jaar Stb 400 ( 1969).

21. idem, Stb 413 (1966).
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22. Stb 445; 446; 447 (1966); TK 1964I65 nr. 8199 (8); TK 1965166 nc 8199 (9); ( I I); M.A.M.

Verstegen ( 19?) De pensionering van ojjicieren. ; W.J. Schmitz 1987. Algemene militaire pensioen-
wet. Zwolle: Tjeenk Willink.

23. Stb 451 (1966); zie (22).

24. Stb 751 ( 1979); zie ook experimenten VUT in onderwijs TK 1977178 nr 14800 hoofdstuk VI11

(2); TK 1978179 nr 15300 hoofdstuk V11 (2); (11); ( 16); van Kessel 1983.

25. Van Kessel 1983:232-33.; Th. Broersen 1993. F'unctionee! leefiijd.rontsfag (FLO) in de sector

rijk. Den Haag: Ministerie van binnenlandse zaken:p.3.

26. Stb 273 (1984); TK 1981l82l83184 nrs. 17304 (4); (6); (IS); (23); TK O1-03-1984: p. 3456-3467.;
TK 06-03-1984:p.3544-3562.

27. Besluit van 23-08-1988 (Stb 423).

28. DOP 1: Stb 253 (1988); TK 1987188 nc 20516 (3); (7); ( 8); zie voor bronvermelding discussies
de noten bij de casusbeschrijving in hoofdstuk 8. DOP 11: Stb 283 (1989); TK 1988189 nrs. 21101.

29. idem.

31. idem.

Aanvulling op het schema:

( I) Diverse pensioengerechtigde leeftijden dateren al van vbi)r 1880. Bijvoorbeeld de leeftijdsgrens

van 70 jaar voor hooglaren (1815). De ontslagleeftijd van 50 jaar voor militairen bij de landmacht

werd al geformuleerd in 1851. Op aanvraag kon men ook op 40-jarige of 45-jarige leeftijd op

pensioen worden gesteld.

(2) De Ieeftijdsgrenzen uit de Pensioenregeling spoorwegambtenaren hebben na 1925 een eendere

ontwikkeling doorgemaakt als die in de regeling voor burgerlijk ambtenaren, de latere ABPW.

(3) Niet in dit overzicht opgenomen zijn de volgende wetten en regelingen, omdat daarin weliswaar

leeftijdsgrenzen worden genoemd, maar deze grenzen niet als duidelíjke leeftijdsgrenzen, of als

uitkeringsgerechtigde leeftijdsgrenzen aangemerkt kunnen worden: - Pensioenwet van 1890: grenzen

voor rechters en hoogleraren wurden flexibel gelaten; - Wetten van 1902 ter regeling van de bevor-

dering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de EemachtlLandmacht:

hierin worden slechts leeftijdsgrenzen vermeld waar beneden men geen recht heeft op pensioen na

ontslag op eigen verzoek;- Loskoppeling ontslag en pensioen krijgsmacht-officieren in 1954. Dit

betreft vooral een ontslagrechtkwestie; - Militaire wachtgeldregeling 1961: geen duidelijke leeftijds-

grens, maar combinaties van leeftijd met aantal dienstjaren; - Rijkswachtgeldbesluiten (1959; 1979):

de leeftijdsgrenzen duiden aan vanaf welke leeftijd men geen arbeidsplicht meer heeft, maar hebben

geen betekenis als uitkeringsgerechtigde leeftijd; - informele sociale beleidskaders en regelgeving in

AMVB's m.b.t pensioenenluitkeringenlontslagvoorzieningen militairen.

Ondernemings- en bedrijfsouderdomsregelingen Nederlaod

32. Vries Wzn, W. de 1963. S'lructuur en rechtskarakfer van het ondernemingspensioen bij J.C. van

Marken (1845-1906). Advies-commissie voor personeelsfondsen.

33-41. Thierry 1930. Een overzicht van pensioenregelingen is opgenomen in de bijlage bij Thierry en

vermeldt pensioengerechtigde leeftijden. Naast 65, 60, 50, 45 en 70 jaar wordt ook een keer 62 jaar

genoemd ( Van Huiden á van der Heiden. Schoenfabriek "Friesland" te Leeuwarden).

Andere verwijzingen naar 65 jaar als normleeftijd werden gevonden in: Nederlandsche Vereeniging

van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden 1930. Pensioen voor kantoor- en handelsbedienden.

Amsterdam; bespreking rapport van de Pensioencommissie uit de Patroonsfederatie in: Gra~ische

weekblad - Orgaan van den algemeenen Nederlandschen Typografenbond 20e jrg. 5 maart 1925 nr. 9.
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336. Later aan het schema toegevoegd. Gevonden in het reglement van het Pensioen en Weduwen-

fonds van de Hollandsche Yzeren Spoorweg-Maatschappij (NEHA-nr. 16 Iosse pensioenregelingen).
Het fonds bestond overigens al langer.

34-36. Een vergelijkbare splitsing in pensioenfondsen is bekend van het Philipspensioenfonds met
splitsing in een 60-jarig fonds voor hoger personeel en een 65-jarig fonds.

42-46. CBS 1941. Overzícht van de pensioenvoorzieninX in het particvdiere bedrijf 1938.
's Gravenhage: A.G.J. van Doornewaard.
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fondsen; Pensioenstíchting Transport (1973). De variabele pensioenleeftijd. Apeldoorn: Pensioen-
stichting Transport.

58-62. idem Pensioenstichting Transport.

63. TK 02-02-1977:2946; TK 12-10-1978, Rijksbegroting 1979:466.

64-64A. Janssen, H.J. en J.H.G.M. Kolls 1981. EsperimenrJlexibel uittreden bij PTT Staatsbedrijj
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65. Besseling, P.J. en H.M.J. Scheepers 1981. Pen.rioenregelingen in h'ederland - Een vergelijkend

onderzoek van 45 pensioenregelingen in Nederland. `s Gravenhage: Staatsuitgeverij. Het onderzoek

vermeldt pensioengerechtigde leeftijden, de datum waarop deze in werking zijn getreden (varieert
van 1951 tot 1979) en de datum van de Iaatste wijziging.

66. idem; informatie Philips pensioenfonds.

67. idem.

68-75. Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden 1987. CAO-afspraken 1986. Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid.; DCA ( 1990A). CAO-afspraken 1989. Ministerie van Sociale 2aken en

Werkgelegenheid. DCA (1990B). Yervroegde uittreding in CAO's.

75B. Booslvan Oorschot 1998; Discussie-nota Leejtijdscriteria en arbeid 1991. Min. SZW.

76-77. Pensioenkamer 1989. Pensioenkaart van Nederland. Den Haag: Pensioenkamer.

Wettelijke ouderdomsregelingen Nederland

78. Stb 205 { 1913); TK 1904105 Bijlagen nr. I88 (2); idem Memorie van Toelichting in: `Sociale

Hervormingen'- voorstellen van wet door het ministerie Kuyper ingediend ( 1905). Wageningen:

Nederbragt 8t Co; TK 1907!OS Bijlagen nr. 164 (1;2;3;4); TK 1910I11 Bijlagen nr. 258 (1;2;3);
TK Se verg. IS-10-1912; 6e ver. 16-10-1912;7e verg. 17-10-1912; 8e verg. 18-(0-192;10e verg 23-
10-191215e verg. 31-10-1912;17e verg. OS-11-1912;19e verg. 07-1 1-1912; 21e verg. 12-1 1-1912;
23e verg. 14-11-1912; 68e verg. 04-02-1913; 74e verg. 13-02-1913;76e verg. 18-02-1913;81e
verg. 27-02-1913;82e verg. 28-02-1913; Amendement Patijn 17-02-1913 (nc58.27); A. Kuyper 1895.
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken. Amsterdam: J.A. Wormser-, Pension-
neering van Werklieden - uitkomsten van her onderzoek der Staats-C'ommissie 1898. met eenige
beschouwingen door B.H. Heldt. Amsterdam: S.L. van Looy; Millard 1898.
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80. Staatsblad nc H. I55 (1947); TK 1946f47 nc 362 (2;4;5;10); TK 44e verg 26-03-1947:1351-58;

45e verg. 27-03-1947:1359;1378; A.C.M. van de Ven 1947. Noodregeling Ouderdomsvoorziening.

Alphen aan den Rijn: Samsom.

81-82. Stb 281 (1956); TK 1954I55 nc 4009 (3); TK 1955f56 nc 4009 (6;7); TK 67e verg.

IS-03-1956; TK 68e verg. 20-03-I956; TK 69e verg. 21-03-1956; SER 1954. Advies inzake de

Wettelíjke Ouderdomsverzekering. SER: 1954 no. 3; H. van Hulst 1954. Naar een lichtere levensovond.

Amsterdam: NVV; Rhijn, A.A. van 1945. Sociale Zekerheid, deel 1 en 11. 'S Gravenhage: Algemeene

Landsdrukkerij. Algemene Bond van Bejaarden 1957I58. Elfde jaarverslag. ANBO-archief Map 003.

83. SER 1963. Advies inzake het openen van de mogelijkheid in de algemene ouderdomswer van een
verhoogd uitge.rleld pensioen. ' s Gravenhage: Ministerie Sociale Zaken en Volksgezondheid; TK

1963164 Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 16-10-1963; TK Bijlagen 7800

Hfst XV nr.2:9.

84. SER 1966. Advies inzake verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd voar de ongehuwde vrouw
in de algemene ouderdomswet. `s Gravenhage: Ministerie Sociale Zaken en Volksgezondheid; Bijster-

veld et al. 1992-; 1995; zie ook: TK 1960161 Rijksbegroting Hfst XII nr.6100; TK 1968f9 Vaste
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Aanvulling op het schema:

(I) Opgenomen in het schema zijn twee discussies uit de jaren zestig (1963 en 1966) die niet hebben

geleid tot de beoogde verandering in leeftijdsgrenzen. Beide discussies hebben wel geleid tot een

herbevestiging van he[ belang van 65 jaar als pensioenleeftijd, ook al heeft deze herbevestiging geen

nieuwe vorm gekregen in wet- of regelgeving.

(2) Richtlijnen die zijn geformuleerd met betrekking [ot de sollicitatieplicht, waarbij oudere werk-

lozen van 60 jaar e.o. en vanaf 1987 57,5 jaar e.o. niet meer verplicht zijn zich als werkzoekende in
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voor werknemers vanaf 55 jaac Deze leeftijdsgrenzen zijn primair leeftijdsgrenzen die actueel zijn in
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Ambtenaren- en militaire ouderdomsregelingen Duitsland
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95. RGB 1936:951; Kremer 1988:50.
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203



102. BGB 1952:806.

103. BGB 1953:551; Stubig, H-J, G. Wagner 1991. Trend zum vorzeitigen Ruhestand. Bundesarbeits-
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Aanvullende opmerkingen:
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regelingen in de afzonderlijke Duitse staten en de steden en gemeenten. Deze decentrale regelingen
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(2) Twee wettelijke wijzigingen van leeftijdsgrenzen ontbreken: - Wanneer precies de leeftijdsgrens
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grens, zo blijkt, bestond al wel voor 1975. - Tussen 1975 en 1989 zijn de leeftijdsgrenzen in het
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Ondernemings- en bedrijfsouderdomsregelingen Duitsland

128-131. Wessel 1985; Conrad 1994: 330-32; zie voor specfieke pensioenleeftijden bij Krupp
165 in 189Á) en Siemens (50 in 1872): Wiedemann, G. 1990.

132-133. Wiedemann 1990.
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Aanvullende opmerkingen:

( I) Zie voor overzichten van de ontwikkelingen en vormen van ondernemingspensioenregelingen:
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152. RGB 1916:525; Antrdge Herabsetzung Altersgrenze RT-Aktenstucke (84); (927); RT 6. Sitzung
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Sozia(po(itík 5 (4); Hermann, C. 1988. Die Rentenreform 1972 - Bilanz und Perspektive nach IS

Jahren. Deutsche Rentenversicherung Heft 1-2:1-21.

163-164. Wolf, J. 1993. Soziale Sicherung beim Ausscheiden aus dem Arbeitsleben in Deutschland.

p.159-190 in: DZA ( Hrsg.). Expertisen zum ersten Altenbericht der Bundesregierung III Aspekte der
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BT-W 10 Drs 2784; BT-W 10 124. Sitzung 01.03.1985; VDR 1987; Blum, N. 1989. Die Reform der
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der 100jàhrigen Geschichte der gesetzlichen Rentenversicherung. Díe Rentenreform 1992. p.141-170

in: Ruland l990.
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Bijlage 3
PENSIOENLEEFTIJDEN IN NEDGRLAND EN DUITSLAND 1990-1998.

Dit overzicht van de anno 1998 meest actuele beslissingen omtrent leeftijdscriteria is tot stand

gekomen na een electronisch beioek aan sites met tijdschriftbestanden, landelijke krantenarchieven

en archieven van ministeries. Daarnaast is schriftelijk materíaal geraadpleegd en is mondeling toe-

lichtíng verkregen aver specifieke regelingen en kwesties.

Het schema bevat een selectie van wijzigingen in ouderenregelingen in de sociale zekerheid;

arbeidsrechterlijke kwesties zijn overwegend buiten beschouwing gelaten. Enkele ontwikkelingen

bleven daarom in het schema onvermeld, maar worden nu kort genoemd omdat ze in nauw verband

staan met leeftijdscategorisering in de sociale zekerheid. Zo ís in Nederland in 1994 de ouderen-

richtlijn opgeheven. Volgens deze richtlijn konden werknemers van 55 jaar en ouder met voorrang

ontslagen worden. Bij Hoogovens werd het ontslag van 55-plussers nog in december 1993 snel geregeld

volgens deze regeling (NRC 09-12-1993). Een belangrijke ontwikkeling is de totstandkoming van

anti-leeftijdsdiscriminatie-wetgeving. Onder behandeling is het Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij

werving en selectie bij de arbeid. De wet volgt op vele klachten over leeftijdsdiscriminatie ingediend

bij het tijdelijk Meldpunt Sollicitatieklachten (NRC IS-10-1997j en volgt op onderzoek verricht naar

leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving ( Minis[erie van Binnenlandse ZakenlMinisterie van lustitie

1996. Leeflijdsgrenzen in we!- en regelgeving. Den Haag). Een andere motor van leeftijdsgrenzen is

gelegen in belastingwetgeving. De commissie Witteveen heeft in haar advies een pensioenrichtleeftijd

van 60 tot 65 jaar voorgesteld en uittredingsleeftijdgrenzen van 55 tot 70 jaar ( Rapport van de werk-
groep jiscale hehandeling pensioenen 1995. Financiënreeks ( 4). Den Haag: Ministerie van Financiën).

In Duitsland speelt een uitgebreid debat onder juristen over leeftijdsgrenzen in het arbeidsrecht.

Meer dan in Nederland genieten oudere werknemers in Duitsland wettelijk bescherming tegen ontslag

(zie E. Peter (1993). Unfreiwilliger Ruhestand. Arbeit und Recht Heft 12:387-88). In de praktijk echter

treden bij reorganisaties oudere werknemers nog steeds eerder uit dan jongeren.
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PENSIOENLEEFTIJDEN IN NEDERLAND EN DUITSLAND 1990-1998. ( NAAR LAND EN TYPE REGELING)
AMBTENAREN- EN MILITAIRE OUDERF,NREGELINGEN NEDERLAND
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1 1991 61 De VUT-leeftijd is verhoogd van 60 naar 61 jaar per
Wijziging Wet vervroegd uittreden ambtenaren 1 apri! 1992. Ook kan men nog voNedfg uittreden
(invoering deeleijdvut) b0 met 40 dienstjaren. Met deze wet Wordt een wettelijk

kader geschapen voor deellijdvut, Deeltijduittreding
is mogelijk met 60 jaar.

2 1993 SS-60

Functionee! Lee(tijdsontslag amhtenaren werkzaam
in 60 verschillende
FLOfuncties

3 1997 61-

Flexibel Pensioen en Uittreden ambtenaren
(FPU). Aanvullend sparen voor -70

ouderdomspensioen werkloze -, gedeeltelijk

arbeidsongeschikte -

en vervroegd uitlredende

amhtenaren

Opnieuw discttssie over aJscha(fing FLO-regeling,

dan wel verlaging van het uitkeringspercentage, dan
wel individualiseren van FLO-leejlijd, dan wel af-
schaj(en van leejrijdsgrens van 60 jaar.

De FPU gaat er vanuit dat iedereen die op 1 april
1997 nog geen SO jaar is vanaf Á 2 jaur met pensioen
kan gaan. Met 40 diensrjaren bedraagt het pensioen
dan 70r. Aanvullend sparen is bedaeld voor de ver-
zekerde die eerder wil stappen ojdie een lager pen-
.sioen wil aanvullen tat een volledig pensioen. Het
.rpaartempo kan worden verhoogd van 1.75r premie
naar 1~ per jaar. Dit kan tol maximaal 70 jarige
leejtijd, indien betrokkene als 6S-plusser in dienst is
bij een ABP-rverkgever.

ONDERNEMINGS- EN BEDRIIFS-OUDERENREGELINGF.N NFDliRLAND

é

á

`n
~

~̀
0voa
á~
Y r
O Y

d ~
4 d
n -O

60-65 Hieronder volgt een aantal voorbee[den:4 I990-1998

Uittreding.rregelingen in
diverse CAD's

1990

VUT-AKZO

1991
V UT-AKZO

1995
Rank Xerox

62 Verhoging VUT-leejtijd 61 naar 62 jaar.

60

60-65

Invoering deeltijdpensionering vanajó0 jaar. Werk-

nemers hebben vanaj 60 jaar het recht vervroegd uil

te treden dan wel te kiezen voor deeltijduittreding.

Wie kiest voor volledige uittreding moet zelj ro~oor-

zieningen treffen. Aan deeltijdwerk zijn enige voor-

waarden verbonden waaronder: rninimaal 40~ wer-

ken: x~erkgever beslisf over inraostering; zes maan-

den aanmeldingstermijn.

VUT-gerechtigde leejtijd van 61 jaar wordt vervangen

door vervroegde pensionering tussen 60 en 6S jaar.

Vanaj SO jaar krijgen werknemers jaar[ijks een premie
ter beschíkking gesteld die moeten worden aangewend



voor een pensioenuitkering waarbij h1.5 jaarde richt-

leeftíjd is (dan HOj van het jaarsalarislojdesgewenst

(deelsJ een hoger pensioen na 65 jaar.

1996 60-h5

Unilever
SS

De VUT maakt plaats voor een recht op vervroegde

pensianering tussen 60- en 65-jarige leejtijd. Dit

recht wordt opgebouwd tussen het SOe en 60e jaar.

Bij een volle pensiaenopboux. resulteert pensionering

op tS7-Jorige leefttJd tn ongeveer eenzeljde uitkerings-
hoogte als de VUT. Met 55 jaar is er de mogelijkheid
deeltijdwerk met deeltijdpensioen te combineren.

1997 57-65

Bouwnijverheid

199X 60-h5
PGGM

1991 65

Philips vrouwen

1993 55

WAO-plus in CAO's langdurig werkenden

l990 6S

rechtspraak modelovereenkomst psychialers

1992
.specialist-uitvoeringsoragaan

1994

AWBZ~ziekenjonds

1996 SS-70

Wijziging Wet invaering nararissen en

leejtijdsgrens notacisambt: kandidaat-natarissen
Pensioenreglement Slichting
Notarieel Pensioenjonds

Elke x~erknemer krijgt vanaj S7 jaar de beschikking

over een uitkeringsbudget van 975r (3,75 jaar-

salaris). Daarvan kan men bijvoorheeld vijjjaar

lang een uitkering van maximaal 75r van het laatst-

verdiende .salaris betalen.0ok in deeltijd werken

met een deeltijdvut-uitkering van ma.rimaal ISr is

mogelijk. Aanvullingen mogelijk met premiespaar-

regelingen.

Het FLEX-pensioen vervangt de Overbruggingsuit-
kering (OBUJ. 60 jaar is de 'spilleejlijd'. Er is ook de
magelijkheid vanaj55jaar met pensioen te gaan of

door te werken tot bijvoorbeeld 62 jaar, ojó5 jaar.

Vervroegd in laten gaan oj uitstel wordt rechtstreeks
verrekend met de hoogte van het FLEX-pensioen of

vanaf het h 5e met het ouderdomspensioen. Naast het

FLEX-pensinen kan men (gedeeltelijk) blijven werken;
inkomsten worden niet gekort.

Kort geding van werkneemsters Philips tegen ver-

hnogde pensioenleejtijd voor vrouwen van b0 naar

65 jaar. In 1990 volgde deze verhoging op de uit-

spraak van het Europese Hoj van Justitie (het Barber-

arrest). De Stichling 'Werkgroep recht op (On)Gelijk'

heeft een kort geding aangespannen en is, onverrich-

lerzuke, in hoger beroep gegaan.

!n diverse CAO's krijgen x~erknemers vanaf SS jaar

een aanvulling op de WAO tot 100ió.

Her ziekertfonds ZAO (Amsterdam) weigert in I990

psychiaters een cantract aan te bieden i.v.m. hun

leeftijd. Volgens de betrejfende mndelovereenkomst
(in werking getreden per l~l~90) kunnen conrracten
met het bereiken van de ó5yarige leejtijd worden

beëindigd. Drie psychiaters vechten deze handel-
wijze aan, maar 65 blijfi de conhacteergrens.

De reguliere pensioenlee(tijd is 65 jaar. Eerder of

later mag, met bijbehorende actuariële correcties.



WETTELIJKE OUDERENREGF.LINGEN N[DERLAND
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9 1993 58; 53; 4H; 43...
Wet Terugdringing beroep op de arbeidsongeschikten

arbeidsongeschikrheidsregelingen
(Wet T8.9)

Tijdelijke wet beperking inkomens- SO
gevofgen nieuw arbeidsongeschikt-
heidserilerium.

10 1994 SS
ouderenregelingen gerelateerd o.a. havenwerker.s
ann Werkloosheids Wet

11 l995-l997 65
Algemene Ouderdomswet

~

~
~

.~o

De duur van de WAO-utrkering 1s ajhankelijk van
de leejtijd waarop een uitkering wordt roegekend.
{'anajSN jaar is de uitkeringsduur 6 jaar, vanaj53
jaar 3 jaar, vanaj 48 jaar twee jaar enz. !'oorheen
x~as de duur van de uitkering uitsluitend gerelateerd
aan arbeidsverleden. De leejtijdsafhankelijke uit-
keringsniveaus en nieu we keuringscriteria zijn niet
van toepassing ap SOy'arigen of ouder voor een over-
gungsperiode van IS jaar. Ynor arbeidsongeschikren
vanaj 35 jaar die bij herkeuring leen deel van) hun
uitkering kwijtraken is er bij wijze vun overgangs-
m aatregel een extra inkom ensvoorziening na aj7oop
van hun WW-uitkering tot hun 65e.

Diverse ajvloeiingsregelingen voor ouderen maken
nog gebruik van de WW De minister wil beperkingen
stellen aan het gebruik van een voNedige WW-

uitkering na vrijwillig ontslag. Onder vuur ligi onder-
meer de ouderenregeling voor hayenwerkers.

Discussie rond verhoging AOW-gerechtrgde leejtijd.
Uiteindelijk geen verhaging, maar oprichting
AOW- (spaa r)fo nd.c.

AMBTENAREN- EN MILITAIRE OUDERENREGELINGEN DUITSLAND
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Beamtenversorgungsgesetz
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De leejtijdsgrens voor vrrvroegde pensianerfng gaat
van 61 naar 63 jaac Een verhoging van leejtijds-
grenzen voor politie- en brandx,eerlieden naar 6!
jaar is overwagen, maar de beslissing hieraver
wordt uiteindelijk overgelaten aan de deelstaten.

ONDERNEMINGS- EN BEDRIIFS-OUDERENREGELINGEN DUITSLAND

l3 na 1990 65

gevolgen Barber-arrest vrouwen

!4 na 1990 c65
ajvloeiingsregelingen

IS 1994 65

Gesetz zur dnderung des Sechsten

Doorwerking van het Barber-arrest op de onder-

nemings- ert bedrijjspensioenregetingen.

Verschillende ajvloeiingsregelingen maken gebruik

van het lee~tijdscriterium, ojcombineren leejtijd
met diensttijd, om oudere werknemers eerder te
laten vertrekken.

Na diverse uitspraken van het BundesArbeitsgericht

wordt artikel 41 aangepasr. Bepaald wordt dat
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(w.o. Altersteilzeitgesetz (AtzG))
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arheidsrechterlijke bepalingen in collectieve- en
individuele arbeidsavereenkomsten x~eer gelden

boven bepalingen in hetsocialezekerheidsrecht

volgens welke werknemers zouden mogen doorwerken

tot na het 65e jaac Dit betekent dat de grenzen in

de diverse ondernemingspensioenregelingen, welke

zijn aungepast op CAO-!ee(tijdsbepalingen, aan

terrein winnen ten koste van de grenzen gede(inieerd

in de wetretljke Rentenversicherung.

Wettelijk kader voortvloeiend uit sociaal verdrag

tussen saciale partners. Deeltijdarbeíd wordt mogelijk

vanaj SS jaar, waarbij men 20r extra loon krijgt

uitbetaald en eztra premiehijdragen voor de Renten-

versicherung ontvong! om pensioenhreuk te voor-

komen. Invulling van deeltijdarbeid-varianten is

ajhankelijk vun de situutie in de onderneming. Het

Arbeitsteilzeitgesetz spreekl voorkeur uit voor grond-

modellen waarin twee oudere werknemers één haan

delen ajéén oudere werknemer een halve baan heejt

en een andere werknemer wordt aangesteld voor de

resterende heljt.

De leejtijdsgrens van h0 jaar vaor langdurig werk-

langdurig werklozen lozen wordt verhoogd naar tí3 jaar; uittreding met

60 jaar blijjt mogelijk, maar dan wel met korting

op her pensioen.

WETTELIJKE OUDEREN-REGELINGEN DUITSLAND
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17 199h 65 De leejtijdsgrenzen voor vrouwen worden verhoogd

Wachstums- und Beschtiffigungs- vrouwen, langdurig verzekerden van 60 naar65 jaar, dit wordt na de Rentenrejorm

frïrderungsgesetz (WFG) en langdurig werklozen 1991 uit 1989 nog eens bekrachtigd. De leejtijds-

grens voor langdurig verzekerden wordt van 63

jaar naar 65 jaar verhoogd en die voor werklozen

van 60 naar 63. De leejtijdsgren.sverhogingen maken

deel utt van een pakket aan maanegelen. Zo maakr

verhoging van de leejtijdsgrens voor langdurig

werklozen tevens deel uit van een pakket aan werk-

loosheidsbestrijdingsmaatregelen vastgelegd in het

Arbeitsjórderungs-Re(ormgesetz (AFRG). De lee(tijds-

criteria worden in de socialezekerheidswetgeving

bestendigd in de Rentenrejorm 1999.

l8 1997 62 Bevestiging van pensioenleeftijden voor vrouwen

Rentenrejorm 1999 langdurig verzekerden en langdurig werklozen zoals opgenomen in de

63 WFG van 1996. Dit geldt voor degenen geboren na

Schwerbehinder[e 1-1-1951. De leejtljdsgrens voor Schwerbehinderte

65 word! opgetrokken van 60 naar 63 jaar en dit geldt

, vrouwen en langdurlg werklozen voor de geboortejaargangen vanajl940. De grens

voor langdurig verzekerden (35 verzekeringsjaren)

is echter weer omlaag gebracht van 65 naar 62

jaar Degenen echter die na 1936 geboren zijn en

eerder dan met 65 jaar met pensioen willen, krijgen

te maken met kortingspercentages.
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Eindnoten
Eindnoten hoofdstuk 1: Leeftijd en ouderdom.

1. Arbeidsenquéte 1893. le afdeling - Takken van bedrijf:304-305.

2. De Britse historica Hannah schrijft over de werkgever uit het Victoriaanse tijdperk die een derge-
lijke tijdreis doormaakt: 'He would no doubt admire some of the changes, but show a marked reserve
about others ..... He would be surprised at the extent of compulsory retirement at a fixed chronological
age, a device which, he would be convinced, was not only an affront to the old and fit, but also grossly
wasteful of potentially useful labour.' (Hannah 1986:86).

3. Dit is afgeleid uit het onderzoek van Huizer ( 1991).

4. `Pensioengerechtigde leeftijd' en `pensíoenleeftijd' worden in deze studie door elkaar gebruikt.

5. Waarmee overigens niet wordt beweerd dat leeftíjdscriteria in wetgeving een specifiek negentiende
eeuws fenomeen zijn of zijn voorbehouden aan pensioenregelingen. Leeftijdsclassificaties zijn bekend
uit de Griekse oudheid ten tijde van Plato en uit Romeinse wetgeving in de zesde eeuw voor Christus
(Cain 1976). Ook in de zeventiende en achttiende eeuwse armenzorg en ouderenzorg in Nederland
spelen leeftijdsgrenzen een rol (Stavenuiter 1993; Heurneman 1996).

6. Nijhoffs Z.uidnederlands woordenboek 1981; Rosenmayr 1981; Munnichs 1990.

7. Verhuyk 1981; Townsend 1981; Van Maarseveen 1988.

8. Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie 1996. ~oorAlle LeeJ'rijden - Special 3 (1) 22-OS-1996.

9. Jansweijer heeft duidelijk gemaakt dat dit een zeer eenzijdige voorstelling van zaken is, omdat bij
het verhogen van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd veel oudere werknemers zullen afvloeien
via andere, duurdere regelingen ( Jansweijer 1993).

Eindnoten hoofdstuk 2: Drie sociaal-wetenschappelijke perspectieven op `ouderdom'.

1. Er zijn diverse, meest mono-disciplinaire overzichten gepubliceerd, zie ondermeer Knipscheer
1985; Treas en Passuth 1988; Stavenuiter 1990; Troyansky 1996; Fry 1988; Schroots 1996;
Bengtson et al. 1997.

2. Hooyman en Asuman Kiyak bespteken negen theorieën: roltheorie; activiteiten-theorie;
disengagement-theorie; continuïteiten-theorie; subcultuur-theorie; leeftijdstratificatie-theorie;
interactionistische theorie; sociale ruiltheorie en de potitieke economie van de ouderdom.

3. themanr. The Gerontologisr 34 (6) 1994.

4. Deze uitkomst vao het onderzoek kan, zo verantwoorden Cumming en Henry, liggen aan het feit
dat zij in hun studie maar een gering aantal vrouwen uit de arbeiders- en middenklasse hebben geïn-
terviewd. 'Growing Old' is gebaseerd op uitgebreid empirisch onderzoek, maar omdat de onderzoekers
uit waren op het blootleggen van het karakter van het verouderingsproces, stelden zij een homogene
onderzoeksgroep samen. Uiteindelijk werden 172 blanke, gezonde, niet-arme Amerikanen tussen de
50 en 70 jaar oud, voornamelijk afkomstig uit arbeíders- en midden-klasse zes keer anderhalf uur
geïnterviewd.

5. Parsons schreef ook het voorwoord [ot Lives through rhe years (WilliamslWirths 1965), onderdeel
van dezelfde omvangrijke studie naar ouder worden.

6. Achenbaum en Bengtson ( 1994) presenteren een overzich[ van de kritiek.

7. Een eerdere, uitgebreidere bespreking van deze theorie is gepublíceerd in Smolenaars 1995.

8. Britse auteurs als Townsend ( 1981 ), Walker (1980; 1981) en Phillipson ( 1982) voeren de boven-
toon. In de Verenigde Staten analyseren dan Estes ( 1979), Dowd ( 1980) en Olson (1982) de categorie
ouderen vanuit politiek-economisch perspectief.
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9. Zo houdt Phillipson (1982) een pleidooi voor 'radical change' en een `socialist social policy' en

pleit Olson (1982) voor een fundamentele maatschappijverandering middels 'democratisch socialisme'.

lo. Zie de literatuurlijst voor de geraadpleegde publicaties van Baars en Kohli.

11. Bij Mayer is een omslag merkbaar van nadruk op institutionalisering vao de levensloop (Mayerl

Muller 1989) naar de-institutionalisering (Mayer 1997).

12. De verwarring rond chronologisering en Henretta's argumentatie daaromtrent is eerder besproken

in Smolenaars (1993).

13. Ook in het werk van de Duitse historicus Conrad staan veel wetenswaardigheden over pensioen-

leeftijden, maar staat toch vooral de definitie van ouderdom centraal (Conrad 1988; 1996).

14. Troyansky 1996; Fry 1988; Lehr 1974; Dannefer 1988; Henretta 1992; Monk 1994.

I5. Op aanverwante terreinen (gezondheid, levensverwachting, wonen) is eveneens veel bekend over

verschillen tussen ouderen.

16. Ook de hiervoor besproken auteurs van de drie ouderdomstheorieën laten bijna nooit na te wijzen

op verschillen tussen ouderen, maar integreren deze verschillen niet in hun theorieën.

Eindnoten hoofdstuk 3: Een sociaal-constructivistische benadering van `ouderdom'.

1. Lynott en Lynott onderscheiden twee transformaties: de eerste transformatie vindt plaats in 1961

wanneer Cumming en Henry hun disengagemen[-theoríe publiceren. Dan verplaatst de aandacht zich

van individu naar sociaal systeem. De tweede transformatie vindt plaats eind jaren zeventig, begin

jaren tachtig met de publicaties van sociaal-fenomenologisch geinspireerde auteurs als Gubríum en de

politieke economie van de ouderdom. Deze laatste theorie beschouw ik op basis van hoofdstuk 2 en

in tegenstelling tot Lynott en Lynott ook als een theorie die de nadruk bij verklaringen van ouderdom

legt bij het sociaal, vooral het economisch systeem.

2. Sociaal-constructivisme moet niet worden gelijkgesteld met het gebruik van het begrip 'sociale

constructie', een containerbegrip dat vaak nauwelijks nader wordt geëxpliciteerd.

3. Gergen paste deze indeling toe in een lezing over `Social Constructionism' in organísatie-theorieén

en organisatieadviespraktijken (Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg IS-OS-1994).

4. Die stíjgende productiviteit betreffende het in kaart brengen van ouderdomsdefinities is ook zicht-

baar in de letteren en de filosofie. Zie voor Nederland o.a. Houtepen 1993; Wolderiog (red.) 1995;

Krisis 1996 themanc Bejaarden 16 (65).

5. Zie de overzichten van: Hooyman~Asuman Kiyak 1993; Lynnott~Lynnott 1996; Bengtson et aI.

1997.

6. Deze sociologen zijn meer sociologen van de postmoderniteit dan post-moderne sociologen;

zij analyseren ontwikkelingen van de post-moderne samenleving en houden zich minder bezíg met

post-moderne filosofische standpunten of inethodes als discoursanalyse of deconstructivisme. Deze

sociologen zouden wellicht niet graag worden gekend onder de noemer 'sociaal-constructivisme',

maar inhoud en werkwijze van hun onderzoek naar ouderdom voldoen aan de drie criteria zoals in dit

hoofdstuk verbonden aan sociaal-constructivisme.

7. Met 'Social Constructionism' in de sociale gerontologie wordt door bijvoorbeeld Bengtson et al.

(1997) welhaast uitsluitend gerefereerd aan Gubrium. Ook het werk van sociaal-psycholoog Marshall

fungeert overigens veelvuldig als referentiepunt. Marshall zet zich eveneens af tegen structureel-

functionalistische ouderdomstheorieën. Meer dan bij Gubrium echter, blijft het werk van Marshall

steken in theoretiseren over de waarde van een interpretatief perspectief op ouder worden, zonder dat

een empirische onderzoekslijn is gevolgd (vgL Marshall 1995).
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Eindnoten hoofdstuk 4: Hoogte, selectiviteit en betekenis van peosioenleeftijden.

1. TK Sle verg. 08-03-1905:1267-9.

2. Dit beknopte overzicht pretendeert niet een volledig overzichtte zijn van de periode tot 1880.
Er is slechts gebruik gemaakt van een beperkt aantal, voornamelijk secundaire bronnen.

3. Wunder, B. 1978. Privilegierung und Disziplinierung - Die Entstehung des Berufsbenmrentums in
Bayern und Wtïrttemberg (1780-I815J. MtïnchenJWien: Oldenbourg; Kremer 1988.

4. Staatscommissie voor de pensioenwetgeving 1953.

5. Staatscie. 1953:34-6.

6. Zie voor Nederland: Wet van 28-08-] 851 tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op
pensioen s[ellen der militaire officieren bij de Zeemagt (Stb. 126); idem voor schepelingen en mari-
niers beneden den rang van officier (Stb. 127); idem militaire officieren bij de Landmagt (Stb. 128);
idem militaire pensioenen bij de landmagt (Stb. 129). Duitsland: Gesetz betreffend die Pensionierung
und Versorgung der Milithrpensionen des Reichsheeres und der kaiserlichen Marine (Reichsgesetzblatt
27.06.1871).

7. Stevens et al 1991.

8. Pensioen- en Weduwenfonds van de Hollandsche Yzeren Spoorweg-Maatschappij t1850. (Archief
NEHA-nr.ló losse pensioenregelingen).

9. Wiedemann 1990.

10. Ehmer, J. 1990. Sozialgeschichte des A([ers. FrankfurtJM.: Suhrkamp.

11. Zie voor de bronvermelding van alle hierna vermelde situaties Bijlage II.

12. Ik ben mr. Van Kessel (Ministerie van Defensie) erkentelijk voor informatie op dit punt en voor
informatie over militaire pensioenregelingen in Nederland in het algemeen. Zie ook Van Kessel 1981b.

13. Richtlijn betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling
van mannen en vrouwen op het gebied van sociale zekerheid, 1978.

14. Uiteraard zijn buiten het leeftijdscriterium nog vele criteria relevant voor het bepalen van het
recht op pensioen, vandaar de term 'potentieel pensioengerechtigden'.

15. Vervroegde pensioenleeftijden met een algemener karakter werden ook al eerder geformuleerd.
Bijvoorbeeld in 1923 en 1937 in de Duítse ambtenarenpensioenen, toen pensionering vanaf 58 jaar
en vanaf 60 jaar als reguliere mogelijkheid werd aangeboden. Deze pensioenleeftijden dienen echter
begrepen te worden in de specifieke, tijdelijke contexten van de Weimar Republiek en het Nationaal-
Socialistische regime. Zij vormen geen begin van een zich doorzettende ontwikkeling.

16. Om inzicht te krijgen in de verschillen naar land en regeling in de grote hoeveelheid onderzoeks-
materiaal is gebruik gemaakt van simpele crosstabsprocedures om significante verschíllen op het
spoor te komen.

17. De typen sluiten elkaar niet wederzijds uit en enkele beroepen vallen buiten de indeling. De
indeling omvat echter de overgrote meerderheid van beroepen en sectoren waar selec[ieve leeftijds-
criteria van kracht zijn. Genoemde voorbeelden staan vermeld in Bijlage 11.

18. In de AOW zijn geen bepalingen met betrekking tot het verrichten van arbeid opgenomen. Het
moment waarop het werk neergelegd moet worden is vastgelegd in Collectieve Arbeidsavereenkomsten.
Hetzelfde geldt voor de Rentenversicherung en Tarifvertrïge.

Eindnoten hoofdstuk 5: Zes typen ouderdomsdefinities.

l. Staatscie 1953:377.

2. Gesetzentwurf Alters- und Invaliditátsversicherung. RT Aktenstucke nr. 10. 22.1 1.1888:53.
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3. RT 50. Sitzung. 02.04.I889:1 198.

4. RT 50. Sitzung. 02.04.1889:1188; 1193; 1201; 1204.

5. RT Aktenstiick nr. ]0 1888:49.

6. Rijksdagleden noemen verscheidene andere doelstellingen die de regering Bismarck minder

openlijk zou hebben met haar Altersrente, waaronder het tevreden stellen van arbeiders IRT 50.

Sitzung:l 189). Betoogd wordt dat de leeftijdsgrens gezien haar hoogte niet meer dan een 'Dekoration'

(p. 1199) kan zijn.

7. Ontwerp van Wet, Memorie van Toelichting. Handelingen der S-G, Bijlagen 1904-1905:55-56.

8. On[werp van wet, verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouder-

dom, Memorie van Toelichting, Handelingen der S-G, 1910-191 1. Bijlagen 258.3:68.

9. RT Akrenstuck nr. l0. 1888:58.

10. RT 50. Sitzung, 02.04.1889:1204.

11. Geciteerd in Burhenne, K. 1932. Werner Síemens a!s Sozialpolitiker. Miinchen:75.

12. Geciteerd in: Vries, W. de 1963. Structuur en rechtskarakter van het ondernemingspensioen bij

J.C. van Marken (1845-1906). 's Gravenhage:Advies-commissie voor personeelfondsen:19;40.

13. Millard 1898:32.

14. Staatscie 1953:154.

1S. TK 38e verg. 04-03-1890:807-811.

ltí. Over de pensioenen der Neerlandsch-Indische ojjicieren. 1877:7.

17. TK S l e verg. OS-03-1905:1268.

18. Pensioencomité ( gesticht op initiatief van den Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden)

1910. Wat wi! her pensioencomiré? B.J. van Stapele.

19. Archief Tweede Kamer, 'Vaste Commissie voor Ambtenarenzaken 8r Pensioenen 1958-1970',

brief 22-Ofi-65 betreffende FLO verpleegsters en verplegers in ziekenhuizen.

20. BT-Drs VIII2095:5.

21. BT-Drs ll112391:4.

22. Memorie van Toelichting 1905:60.

23. BijsterveldlHorstmanlMesman 1995:164; BijsterveldlHorstmanlMesman 1992.

24. Uit ondernemingspensioenfondsen zijn speciale pensioenleeftijden voor vrouwen al langer bekend.

Thierry vermeldt verscheidene speciale leeftijdscriteria voor vrouwen, bijvoorbeeld de grenzen van
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uitspraken doet over de standpunten van de groeperingen.

64. Zie BT-W 1 1161. Sitzung, 25.02.88:4229; BT-W I 11158.Sitzung, 14.09.1989:12020; Wahlprogramm
Graue 1994. Naast Graue Panther Unruh is ook de Senioren-Unian verbonden aan CDU politiek actief.
Hun standpunten echter vallen samen met die van de CDU.

Eindnoten hootdstuk 8: Relaties tussen betekenissystemen: vijf case-studies.

1. Voor elk type is een case uitgewerkt. In de cases komen de fragmenten verzameld middels de
eerdere analyses bijeen; het perspectief op ouderdom dat ten grondslag ligt aan een leeftijdscriterium
wordt gereconstrueerd aan de hand van (combinaties van) ouderdomsdefinities van maatschappelijke
actoren. De cases zijn in eerste instantie geselecteerd op hun exemplarisch vermogen voor de ver-
houding tussen betekenissystemen. Ook is enigszins rekening gehouden met een spreiding naar
periode, regeling en land. Elk casus-verslag is vergelijkbaar van opzet: na een schets van de context
van de pensioenregeling, worden debat en uitkomst van het debat over het in te voeren ouderdoms-
criterium geanalyseerd in termen van de twee belangrijkste perspectieven.
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2. Souverein besluit van 17 mei 1814 (Stb 59, zie Staatscie. I953:11).

3. Zie KB van 21-01-1836, no. 96, Stb. 10 ( Staatscie. 1953:49) en Wet van 21 Mei 1873, Stb. 64
(Staatscie. 1953:1 19).

4. In 1890 komen drie pensioengerechtigde leeftijden tot stand in twee verschillende regelingen: de

65- en 55-jaargrens in de burgerlijke pensioenwet van 1890 ( Wet van 9 mei 1890, Stb. 78) en 60

jaar in de Regeling der pensioenen van de mindere geëmployeerden (zie ook Bijlage II). De casus van

de 55-jaargrens staat centraal in deze case-studie.

5. Wet van 3 mei 1851, Stb. 49. (Staatscíe. 1953:94).

6. Staatscie. 1953:158.

7. Staatscie. 1953:94.

8. Als verwoord in Staatscie. 1953:119.

9. Citaat opgenomen in: Staatscie. 1953:94.

10. TK 1988189. Regeling van pensioenen van burgerlijke ambtenaren enz., Voorlopig Verslag 1888189

Bijlagen nr.70:54.

11. Geer, P.van 1877. De Pensioenwer en het Pensioenverbond. Leiden.

12. Staatscie. 1953:94: 119-120.

13. TK 38e verg. 04-03-1890:807.

14.Idem:811.

I5. Idem:810.

16. Stb. 281 (1956).

17. Het debat over de leeftijdsgrens wordt gevoerd in de marge van het grondslagendebat over of de

AOW een verzekering dan wel voorziening moet worden.

18. Zitting 1955-1956 - nr. 4009 (6) Algemene Ouderdomsverzekering Voorlopig Verslag:8.

19. Idem.

20. Interessant, maar buiten het bestek van deze casus, is dat tezelfdertijd in Duitsland nadrukkelijk

een bijzondere pensioenleeftijd voor vrouwen in de Rentenreform 1957 wordt ingevoerd. Frappant

genoeg ook om administratieve redenen, waarbij niet de eenvoud van uitvoering domineert, maar het

centrale argument is da[ speciale pensioenleeftijden voor vrouwen elders, in dit geval in Oost-Dui[sland,

navolging verdienen. In de DDR is de pensioenleeftijd voor vrouwen 60 jaar. In de Bondsdag legt

Deutsche Partei-lid Kalinke tevens de nadruk op de snellere biologische veroudering van vrouwen

door de dubbele belasting van vrouwen. 60 jaar is daardoor gelijkwaardig aan 65, aldus Kalinke

(BT-W21119. Sitz. 14.12.1955:6352). De Deutsche Partei is later opgegaan in CDU en FDP.

21. Zie voor de parlementaire behandeling: Zitting 1954-1955 - nr. 4009 (3); (6); (7), Algemene
Ouderdomsverzekering; TK. 67e verg. IS-03-1956:3842-3857; TK 68e verg. 20-03-1956:3870-
3907; TK 69e verg. 21-03-1956:3918-3920.

22. TK 68e verg. 2-.03-1956:3888.

23. TK Zitting 1955-1956 67e verg. IS-03-1956:3842.

24. TK 68e verg. 20-03-1956:3904; 3919.

25. TK Zitting 1955-1956. 68e verg. 20-03-1956:3870.

26. Vos, 1. 1954. Over de ouderdomsvoorziening. Socialisme en Democratie jrg. I 1:284.

27. Het advies van de sociaal-economische raad inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, p.289-

303 in: J Schouten e.a. (Red.) 1994. Anti- Revolutionaire Staatkunde. Kampen: Kok.
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28. TK 68e verg. 20-03-1956:3888.

29. Stb. 253, Wet van 1 juni 1988.

30. TK 1987-1988, 205I6 (31:1, eerste wetsvoorstel.

31. Zie voor een overzicht van de standpunten van de vakorganisatie en het onderhandelingsproces: N.
Van Kessel en L Claessen 1988. De DOP-regelingen: achtergronden en gevolgen. ,Meso maart 1988:2-8.

32. Zie het debat TK 17-OS-I988:4000-4026.

33. Idem:p.4006.

34. Idem p.4016. Het voorstel tot deeltijduittreding is eveneens enthousiast ontvangen. Volgens de

regering biedt deze variant het voordeel dat ervaring en know-how niet ineens volledig verdwijnt. De

deeltijdvariant staat alleen niet open voor personeel ín leidinggevende functies en dat verklaart waarom

de Ieeftijdsgrens voor volledige uittreding voor leidinggevenden met 56 jaar een jaar lager is dan

voor niet-leidínggevenden. De regering heeft bezwaren tegen het opsplitsen van leidinggevende functies

en daarom, uit compensatie-overwegingen, ligt de uittredingsleeftijd voor voltijdse uittreding voor

(adjunet-)directeuren een jaar lager, op 56-jarige leeftijd. (TK 1987-1988, 20516 (3):4.)

35. TK 1987-88, 20516 (7):17; Christen-democraten melden kort een voorkeur te hebben voor een

algemene leeftijdsgrens van 52 jaar, maar deze grens wordt niet nader gemotiveerd (idem:p.l ).

36. TK 1987188, 20516 ( 8):21.

37. TK 1987-88, 20516 (8):13.

38. BT-W7IDrs 4127; BT-WSI35. Sitzung, 22.06.1977:2721; BT- W8I19.Sitzung, 18.03.1977:
Anlage 30; BT-W8I32.Sitzung, 16.06.77:2420.

39. Zie Smolenaars ( 1995b) voor een eerdere publicatie over deze casus.

40. Statistisches Bundesamt, Statistisches lahrbuch 1993.

41. Zie ondermeer de samenvatting in: K. Kuhlmann e.a. 1992. Die Lebensversicherung zur Alters-
vorsorge. Mtïnchen: Beck.

42. Er zijn vele Bondsdagdiscussies en evenzovele nota's van maatschappclijke organisaties over de

Rentenreform. De standpunten zijn summier wcergegeven, met bij elk standpunt minimaal één

belangrijke bronvermelding. Zie voor overzichtspublikatíes: R.Kolb 1989. Rentenreformgesetz 1992:

Konzeptionen und Problemen. Deursche Renrenversicherung Heft 6-7:344- 352; W. Niemeyer 1990.

Die politisch wichtigen Stationen. Bundesarbeitsblart 1:21-24.

43. Modellberechnungen Statistisches Bundesamt. BT-Drs 8i4437, 08.08.1980.

44. Entwurf eines Gesetzes zur Stkrkung der Finanzgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung,

BT-Drs IO12889; BTiW10, 124. Sitzung, 01.03.1985:9176;9180.

45. Mittelstandsvereinigung der CDUICSU, Ergebnis der Rentenkommission, 08.09.1988: 1 1.

46. EKD-nota 1987. BfA-archiv.

47. BT 21.02.1985:9174.

48. BT-Drs 10~5857, 16.07.1986:8.

49. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbïnde, Grundsï[ze der Arbeitgeber zur
Rentenreform, november 1988:14-16.

50. Achteraf bezien zijn deze nuanceríngen van de modelberekeningen uit begin jaren tachtig op
zijn plaats. Zo voorspelde men voor de jaren negentig een arbeidsmarkttekort, maar was uiteraard
moeilijk te voorzien dat Duitsland inmiddels herenigd was en de arbeidsmarkt werd getroffen door
grote werkloosheid. (Zie voorspelling van de Transfer-Enquéte-Kommission 1981. Bericht der
SachversrQndigenkommission aur Ermitrlung des Einflusses staatlicher Transjereinkommen aujdas
verjiigbare Einkommen der privaten Nau.shalte.
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51. Was tun wenn keiner mehr in Rente geht. Impulse 1994 Heft 2:62-63.

52. Staatscie 1953: 34-35.

53. ]dem:71 .

54.Idem:159.

SS.Ontwerp van Wet op het wetenschappelijk onderwijs 1981, TK 1980-81, 16802.

56. TK 21-04-1983:3624.

57. TK 198I-82, 17544 (1-2):5.

58. TK 21-04-1983:3624.

59. TK 21-04-1983:3617.

60. TK 21-04-1983:3622.

6t. TK 21-04-1983:3626.

62. Zie voor deze standpunten debat TK 21-03-1983:3617-3633.

63. De casus behoort strikt genomen niet tot de kern van het onderzoeksmateriaal in deze studie; het
gaat meer om 65 en 70 als ontslagleeftijden dan om pensioengerechtigde leeftijden en het protest
krijgt vorm na 1990. Niettemin is het protest belangrijk in de ontwikkeling van emancipatoire pers-
pectieven op leeftijdsgrenzen.

64. lacobs, A.T.1.M. 1992. Leeftijdsdiscriminatie in de arbeid. in: Jacobs (red.) 1992:197.

65. Ambtenarengerecht te Rotterdam, 13 april 1992, nr. 135. Tijdschri(t voor Ambtenarenrechr
1992:321; Centrale Raad van Beroep, 4 november 1993, nr.213, in: Administratiejrechtelijke
be.rlissinRrn~NJ 1994:544. Zie voor een overzicht van jurisprudentie: Landelijk Bureau Leeftijds-
discriminatie, Reader Jurisprudentie. november 1995.

66. Maarseveen 1988:631.

67. Smalhout, B. 1997. Pensionering en leeftijdsdiscriminatie. TSG 75 (7),:439.

68. Maarseveen, H.van 1990. Misvattingen bestrijden. NJB, 13 december 1990:1710.

69. Respectievelijk in: Maarseveen, H. Van 1990. Een arrest dat versuft: 26 IVBP en leeftijd.
NJB I september 1990 af1.29:1 154 en p.l 152.

70. 1. Mannoury, 1990. NJB 13 december 1990:1782.

7L EK 1982-1983, ]7544, 21-06-1983:990.

Eindnoten hoofdstuk 10: Na 1990: De leeftijdzone en leeftijdsloopgericht beleid.

1. Voor bronvermelding van alle hierna vermelde situaties wordt verwezen naar Bijlage III waarin
de betrokken leeftijdsgrenzen zijn geordend naar land, regeling en jaartal. De studie is aFgesloten
01-10-1998.

2. Ik dank Katja van Laarhoven voor haar assistentie bij het onderzoeken van leeftijdscriteria in
WAO en de rechtspraak rond psychiaters.

3. M.Y.H.G. Erkens en C.1. Loonstra 1996. Deeltijd-VUT: enkele juridische kanttekeningen bij een
verschijnsel in opmars. Sociaal Maandblad Arbeid 51 (2):106-115.

4. In Nederland is de positie van georganiseerde ouderen in partijen en bonden sterker dan in Duitsland.
De Nederlandse ouderenpartijen, ondanks dat zij niet aansluitend voor een tweede termijn in het
parlement zijn verkozen, hebben getoond hoe een leeftijdsbeweging ervoor heeft kunnen zorgen dat
de oudedagsvoorziening in het parlement hoog op de politieke agenda heeft gestaan. De Nederlandse
ouderenbonden traden in de periode 1990-1997 meer dan ooit tevoren naar buiten op sociaal-economisch
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terrein, ondermeer met protesten tegen voorgesteld ingrijpen in de AOW. Ook ouderenafdelingen binnen

de vakbeweging roeren zich (R. van BerkellA. DekkerlC. van DoesumlK.Zwart 1992. Ouderen en

uitkeringsgerechrigden in beweging. Utrecht: 1an van Arkel.)

5. Massenprotest gegen Abschaffung der Fruhrente. Suddeursche Zeitung 13-02-1996:1.

6. VUT in de steigers. FNV-magazine 04-OS-1995:10-12.

7. Naast emancipatuire en financiéle ouderdomsdefinities blijven biologische ouderdomsdefinities

van enige betekenis voor de definitie van ondergrenzen. Nog immer zijn er beroepen die extra slijtage

teweeg brengen; nieuwe slijtberoepen als datatypiste vervangen traditionele slijtberoepen als straten-

maker. Er zijn ook nog steeds beroepsgroepen, bijvoorbeeld rattenvangers, waarvoor wordt gepleit

voor lagere pensioenleeftijden vanwege de zwaarte van het beroep. Biologische veroudering kortom

wordt nog steeds gekoppeld aan beroep en leeftijd, hoewel ook Iangzamerhand en in Nederland mede

onder druk van de privatisering van de Ziektewet en de wijzigingen in de WAO meer aandacht komt

voor preventieve zorg waardoor in de nabije toekomst slijtage in een bepaald beroep mogelijk minder

snel leidt tot een definitief afscheid van de arbeidsmarkt. Mede daarom is van bestaande beroeps-

specifieke leeftijdsgrenzen dan ook de vraag of zij lang zullen voortbestaan of zullen opgaan in de

algemene leeftijdszonering.

8. In Duitsland wordt ook buiten de pensioengerechtigde leeftijden financieel ingegrepen. Voornaamste

maatregel is invoering van de zogenaamde `Demographiefaktor', een factor met daarín verwerkt de

levensverwachting van Duitse burgers. Deze factor corrigeert het uitkeringsniveau zodat de almaar

toenemende uitkeringsduur als gevolg van de stijgende levensverwachting niet leidt tot hogere ui[gaven.

9. BT-W 13I104, 09.05.1996:9251.

10. Dit is een Europese trend. Zie ook: E. Reynaud 1998. Pensions in the European Union: Adapting

to economic and social changes. Internariona! Socia! Securiry Review 51 ( l):31-46.

1 L Brochure PGGM - FLEX-Pensioen - Flexibe! stoppen met werken, mei 1998.

12. Bij het PGGM zijn de keuzemogelijkheden nog redelijk beperkt in vergelijking met andere rege-

lingen waarin het omzetten van partner- in ouderdomspensioen, verkoop van verlofdagen, overwerk-

vergoedingen of winstuitkeríngen ook behoort tat de keuzemogelijkheden.

13. Zo is herinvoering van 65 als norm voor vrouwen niet zozeer een bewuste keuze voor het getal

65. Evengoed had gekozen kunnen worden voor verlaging van de leeftijdsgrens voor mannen naar 60

jaar, maar dít is om financiële redenen geen optie.

14. Etty, E. 1998. Leejtijdsdiscriminatie. NRC 30-OS-98.

I5. Rechtspraak ZFW, AWBZ e.a. 1992. RZA (46):103.

16. Rechtspraak ZFW, AWBZ e.a.1994. RZA (168):464

17. Zie voor signalering van de trend tot individuele keuzevrijheid en individuele regelingen ondermeer:

OECD 1988. Rejorming Public Pen.rions. Social Policy Studies no.5. Amsterdam: OECD; De Kemp

1992; Viebrok 1993.

18. Recente inzichten in uittredingsbeslissingen in Nederland staan in Henkens 1998.

19. Daarom ook zijn de maatregelen hier niet doorberekend en gewaardeerd naar kostenaspecten.

20. Zie HauserlWagner 1992:601.

21. Jansweijer 1993.

22. W. van Oorschot 1996. Nederland over sociale zekerheid en arbeid. WORC-report 96.12.00712.

Tilburg: KUB.

23. Smolenaars 1995a; zie casus Rentenreform 1992 in hoofdstuk 8.

24. Geleidelijke uittreding wordt door ondermeer Linnenkohl et al. 1992 als enorme verbetering aan-

gemerkt. Aan invoering ervan blijken echter ook nogal wat nadelen voor de betrokkenen te kleven,
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zoals overplaatsing naar minder aantrekkelijke functies (K. Muller-Heine 1992. Der ÍJbergang vom
Erwerbsleben in den Ruhestand. Arheit und Sozialpolitik 9-10: 50-56.)

25. Beschikbare-premieregelingen brengen wel onzekerheden met zich mee bij tegenvallende beleg-
gingsresultaten en inflatie (L. Van der Geest, L Lageweg, M. van de Ven 1996. Financiering van de
vergrijzing. ESB 24-4-1996:361- 66.

26. Strikt leeftijdscategoraal denken leidt tot de 'oorlog-[ussen-generaties'- terminologie van bijvoor-
beeld F. de Kam, F. Nypels 1995. Tijdhom. Passender bij het levensloopmodel is een denken in geven
en nemen door individuen gedurende hun levensloop zoals door Nelissen 1993.

27. Commissie Dagindeling 1998. Dagindeling, Tijd voor Arbeid en Zorg. Eindadvies. Commissíe
DagindelinglMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

28. Zie o.a. G. Bkcker en G. Naegele 1993. Alternde Gesellschaft und erwerbstdtigkeit.
Kiiln: Bund-Verlag.

29. En leiden ook dikwijls tot beduidend slechtere pensioenresultaten. Vergelijk ook het individuele
scenario van Jansweyer 1996:207.

30. H-1. Krupp. Perspektiven einer Strukturreform der soziale Alterssicherung. Das Parlament. Bonn:
Bundeszentrale fur politische Bildung. Krupp verwijst naar het Zwitserse basisverzekeringssysteem.
31. Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie bij de arbeid.

32. Vergelijk de toetsing van D. Boerner 1992. Altersgrenzen fur die Beendigung von Arbeits-
verhiiltnissen in Tarifvertriigen und Betriebsvereinbarungen. Pfaffenweiler: Centaurs-Verl.-Ges.;

E. Stahlhacke 1989. Die Begrenzung von Arbeitsverhí;ltníssen durch Festlegung einer Altersgrenze.
Der Berriebsherater 46, 17.1 1.1989:2329-33.

33. Mits het niet bij 'life long learning'-retoriek blijft, zoals M. van der Kamp het beleid bekritiseerde

in zijn plenaire lezing op het Nationaal Gerontologie Congres Ouder Worden `98, 12-13 maart. World

Trade Center, Rotterdam.

34. Flexibiliteit kent beperkingen in verband met uitvoeringskosten. Vgl. L.G.M. Stevens. Fiscaal

Pensioenbeleid. ESB 21-4-1993:664-69.
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en hun steun tijdens mijn verblijf in Berlijn ~ tal van medewerkers van archieven en bibliotheken die
behulpzaam waren bij het verzamelen van materiaal, in het bijzonder Ingrid Beerens ~ Marie-José
Hermans en Marjan de Vries en hun secretariële ondersteuning inclusief gezelligheid ~ iedereen die

betrokken bleef informeren naar het proefschrift zonder openlijk te twijfelen aan het verstand van

iemand die vier jaar besteedt aan een boek over pensioenleeftijden ~ mijn moeder voor haar voor-

beeld in doorzettingsvermogen ~ de Vrijvoeters voor het veilige gevoel waarmee ik Fenna achterliet

en natuurlijk ~ Ton Matton, zonder wie gedeelde zorg en gedeelde arbeid een utopie is.

Bedankt, Ellie.
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