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Samenvatting en conclusies 

Dit p r o e M  begint met een uitspraak van konel Rolabh. Hij stelt dat: "'Bconadcs 
is the science which studies human behavior as a relationship between ends and 
scarce means which have alternative uses'" Ook voor de rnililtaire dienstplicht gaat 
deze stelikg op. 

MditaVe dienstplicht is een vorm van economische politiek om de kosten van ar- 
beid in de krijgsmacht laag ke houden. De economische kosten van &emQh&t: ko- 
men zonder meer naar voren wanneer de alternatieve kosten van dienstplicht aan het 
licht komen. Indien &enstiplic.h.tigen de vrije keuze hadden gehad om in dienat van de 
krijgsmacht te treden, dan hadden velen dit onder de huidige omstandigheden niet 
gedaan, omdat voor velen de kosten van de dienatplicht de baten Iri grote mate over- 
schrijden. 
h de economisch wetenschappen hebben de"opportunity costs" in magen over 

aorlogvoerhg voortdurend centraal gestaan. Dit was al zo in het werk wan Adam 
Smith uit 1776 en is h feite nog steeds zo. 

Anno 1993 bestaat de dienstplicht nog steeds, hoewel reeds beslist is om de 
dienstplicht: per 1 januari 1998 definitief ten grave te dragen door de laatste dienst- 
plichtige naar huis te sturen en te vervangen door vrijwillge militairen. Dit proef- 
schrift analyseert de economische aspecten van de personeelscomponent Isi de 
krijgsmacht door de kosten van de die~.lstplichit voor de maatschappij te analyseren en 
de resultaten van deze analyse te gebruiken voor de opzet van het ~rij~willjgersleger 
dat het djienstplichtigenleger Irt 1998 moet opvolgen. 

Het eerste hoofdshik van dit proefschrift concentreert zich op de bouwstenen van 
hek onderzoek. E h  van de bouwstenen is de welvaartceconomiie. De welvaarWco- 
nornie is een economische theorie over de w~nselijkheid van alternatieve ecanomid~e 
situaties, zoab een dienstplirhtigedeger of een vrijwilligersleges. In de welvaairtseco- 
namie wordt uitgegaan van een rnechasllsche visie op de staat, dat wil zeggen dat het 
individu. in de samenleving iin het middelpunt van de belangstelling staat. en nîat de 
staat. Vertaald naar de militaire dienstplicht wil dit zeggen dat naast het: weizijn van 
de algemene belstingbetaler, de bestuurder, de militair etc, het welzijn af de welvaart 
van de dienstplichtige een belangrijke rol speelt bij de analyse naar de economische 
aspecten van de militaire dienstplicht. Bij deze analyse staat het concept van de "op- 
porixnity-costs" van de dienstplichtige dan ook centraal omdat op deze wijze op een 
juiste wijze de welvaartsaspecten van de militaire dienstplicht voor alle soorten indi- 
viduen en de krijgsmacht in kaart k m e n  worden gebracht. Daar komt bij dat het 
welvaartsconcept zich niet alleen concentreert op de sociale kosten van de 
dienctplichtigen~maar ook op de afwezigheid van schäarste aan asbeidsk-achten door 
de  plicht. De economische wetenschap kan namelijk in deze aandragen hoe de situatie 



in de Jrríjgsma&t had k m n  zijn, indien er binnen de krijgsmacht een situatie wan 
schaarste, de altc-mtiev~e situatie, had bectaan 

Dielus@ljchtigen worden ingezet In de krijgsmacht, die dient te zorgen voor de 
voortbrenging wm het collectieve goed defensie. EIooMsitwk 2 gaat verder n e t  de 
produkkie van het collectieve goed defensie, waarbij zij h v m  een blik werpt op de 
actoren die voor de voo~bragi r ig  van het coklecîieve goed defensie nooWel i jk  zijn. 

Defensie h een collectief goed, omdat het onmogelijk is om degenen die niet wil- 
len betalen ttit te ssluiten van het collectieve goed defensie. Daarnast zullen de aan- 
spraken van &n persoon op het coUectieve goed defensie, niet ten koste gaan van de 
aan~piraken van een ander persoon op. datzelfde goed. Non-exclusiviteit en non-rivali- 
teit van het co&lecitieve goed defensie zongen erwoos dat de overheid de financiering 
van defensie ter hand neemt door middel van bellastingheffhg. 18ncSien collectieve 
goederen collectief gefinancierd worden, betekent dit nog niet dat zij door de 
overheid geproduceerd moeten worden. h het geval van defensie neemt de overheid 
de proauktie wel ter kiland. Dit heeft te maken met het geweldsmonopolie dat de 
overheid heeft. Toch betekent het bezit van het geweldsmonopolie niet dat de 
krijgsmacht, a h  producent van gevechtskracht, de economische wetten ten aanzien 
van de produktie ter zijde kan schuiven. Aanwending wan produktleaiddelen In de 
defensiesector houdt een onttreklcmg van middelen h de civiele maatschappij in, 
waar deze middelen relatief schaars zijn ten opzichte van de daar voorkomende be- 
Eroeften. 

De aanwezigheid van het geweldsmonopolie voor de krijgsmacht betekent niet 
dat alle mencen werkzaam in de krijgsmacht ook militairen dienen te zijn. De hijgs- 
macht kent gevwhtshcties, waarbij het gebruiken van geweld voorop staat, en niet- 
gevechbhcties. Bij deze laatste functies staat de ondersteuning van de gevechmen- 
heden centraal zonder dat deze eenheden zeU gebruik varil geweld zullen maken. Dit 
laatste betekent dat deze taken ook door burgers kunnen worderu uitgevoerd, mits 
deze burgers goedkoper zijn dan de militairen. Uit hoofcishk 5 blijkt dat dit inder- 
daad het geval is. 

Bij het vullen van de gevechtshcties staat de samenleving de keuze open tussen 
een vrijwilligersleger @n een dienstplichtigenieger. Bij een vrijwilligersleger worden 
de soldaten op vrijwillige basis aangetrokken, en worden de salarissen van de solda- 
ten betaald uit de belastingopbrengstem. h een dienstplichtigenleger staat de plicht 
voorop. De diensplichllgen krijgen een salaris, wedde, welke lager is dan het jliko- 
men dat zij h de burgermaatschappij hadden k m e n  verdienen, indien zij niet onder 
de plicht waren gevallen. Met andere woorden de dienctplichtigen betalen een belas- 
ting-h-natura (hoofdstuk B) .  De last van de dienspWhY; of de dienctplichtbelastirug 
wordt gekaraikteriseerd door het versdd tussen de wedde en de "opporhmity costs" 
van een dienstplichtige. De 'bpportunity costs'kan een dienstplchitige zijn daarbij 
gelijk aan de som van zijn alternatieve burgerloon en de "baalprenime" als gevolg van 
het missen van niet-geldelijke voordelen in de burgermaatschappij. 

De diensQlcktbelasbg in Nederland bedraagt ongeveer 10.000 gulden per 
dienstplichtige per jaar, zonder dat rekening is gehouden met de kosten voor een 
dienstplichtige wellce optreden na het verstrijken van de dienctplichttijd als gevolg 
van een verlies aan ervaringcjaren. De dienstplichtbelasting is niet terug te vinden ini 
de cljfem voor de collectieve lastendruk in Nederland. Een vreemde situatie daar we 
h Nederland h alledei vormen rekening houden met de lasten die de samenleving 
aan haar burgers oplegt h? normen als de collectieve lastendruk. 

Die dienstplichthelasthg zorgt naast een grote hoeveelheid hmhgskosten ook 
voor een relatieve verandering vain de factorprijzen van produktiefactoren in de 



krijgsmacht @oof&kuk 5). Diic?ns;plirl.Lt maakt arbeid goedkoop, en dit zorgt voor eea 
situatie waarin de krijgsmacht het collectiewe goed defensie voortbragt met eert gro- 
tere hoeveelheid arbeid, militairen en onervaren krachten dan noodzakelijk t., 
Dienstplirlht verhult de werkelijke kosten h de hijprnacht en zorgt op deze wijze 
voor een "excess-barden" ter grootte van zo" 2,l nniljsrrd @dm per jaar, omdat doar 
de dienstplicht de siplnstitutk van arbeid naar kapitaal, milibire arbeid naar burgerar- 
beid, en van anemarlen krachten naar ervaren krachten achterwege biijft. Bovendien, 
leidt de misallocatie als gevolg van heli diensilplliSitsystecm tot een grote make van 
verveling en verwaarlozing van de primaire levensbehoeften van soldaten. 
Diaen-tplicl-itigen worden immers gedwongen om dienst te nemen in de kijgma&t 
en h m  geen ontslag nemt-n, indien hun de situatie h de krijgsmaht niet mees be- 
valt. 

De uitwassen van het diens$lchtsysteew zijn n.iet alleen asui0 1993 waarneem- 
baarp ook in de 19e eeuw bleek de dienstplicht grote invloed te hebben op het maat- 
schappelijk leven (hoofdstuk 3). h economisch opzicht is het kenmerkende element 
wan de dienstplicht in de 19e eeuw het systeem van plaabvemangPng. Voor een be- 
drag dat bepaald werd h o r  vraag en aanbod kon de rijkere man d& laten vervangen 
door iemand anders. Voor welen was het optreden ais plaatsvewmger voordelger 
dan zich als vrijwilliger aan te melden bij de krijgssnacPlt, omdat een plaatsvervanger 
een beloning kreeg weke in de richting kwam van de "apportunity casts" van de rijke 
man die hij moest vervangen, terwijl de plaatsvewanger als vrijwiiliger slechts een 
beloning kon verwachten weke in de buurt zou bomen van zijn eigen "opporturUty 
cosb". Door het systeem van plaatsvervanging was het praktisch arnogelijk gevwar- 
den het door Napoleon Ingevoerde, en door Koning Willem I uitgevoerdle, dienst- 
plichtsysteem te vervangen door een vrijwilligersleger. Wierbij is nog afgezien van het 
feit dat de krijgsmacht in de 19e eeuw absoluut niet kon concurreren met de burger- 
maatschappij als het ging om de werving van arbeidskrachten. Aan verzorging en 
huisvesting werd weinig aandacht besteed, de premie die de soldaat als wrijwilljger 
kreeg was te laag en zijn vooruitzichten voor de toekomst waren behoevend. 

Sinds de invoering van de dienstplicht in Nederland in 11315 Is de dienstplicht 
nooit een vaststaand gegeven geweest. Dit geldt zowel voor Nederland, als ook voor 
vele andere landen in de wereld. Ben uitgebreide discussie over de dienstplicht is on- 
derneer gevoerd in B972 in de Verenigde Staten. Dit resulteerde uiteindelijk in 
hoofdzaak in kitSn aanbeveliig: verhoog de wedde van diemtpiichtigen tot dat niveau, 
waarbij het denkbaar is dat de krijgsmacht zich kan v d e n  met vrijwilligers. Dit geeft 
&én van de essenti5le onderdelen van de vorming van een wrijwlllgersleger weer. Om 
tot een vrijwilZligers1eger te komen dient de krijgsmacht te concurreren met de ar- 
beidsvoomaarden m arbeidsomstandigheden in de burgernaabchappij. 

Bij de vergelijking van de hijgsmacht met de burgermeatuchappi op het gebied 
van de arbeidwoomaarden en orbeidmmslandigheden komen de aspcteril van de 
dienstplichtbelashg weer volledig h het daglicht te staan (tsofdstuk 6) .  Diem@lichE 
is een last voor de dienstplichtigen, maar een subsidie op arbeid voor de krijgsmacht. 
Deze subsidie komt op allerlei terreinen in de krijgsmacht naar woresi. Iru. de krijgs- 
macht is relatief veel zwaar en smerig yerk, en worden veel taken niet door machines 
uitgevoerd, omdat arbeid door de dienstplicht kunstmatig goedkoop is gehouden en 
bovendien niet &ars is. 

Het werven wan vrijwilligers is dus meer dan het alleen maar bieden van een 
hoger salaris. Afgezien van heet feit dat hek bieden v m  een hoger salarîs voor vrijwil- 
lige soldaten zijn weerslag zal vinden In het loongebouw van de gehele krijgsmacht; 
is het veel beter zich te Lichten s p  de secundaire arbeichs~oonvaarden~ zoab s&oling 



m e m  verbetering van de arbeil$suomhn&+dlen Zahm die zijn verwaarloosd Ln de 
luijgsmabt door kt bestaan van de &enstpJirAt. 

Goed be-ezwd zal er h een vfijwElligerslieger sprake moeten zijp v m  twee 
soorten cmtractm. Waaet het gewone gesheven contract zal er ook een ongeschre- 
ven contract moeten zijn, waarin de krijgsmacht zich k e f t  vq&Cht  de d Q i r  te res- 
pecteren ah een persooa de militair nuttig werk te geven n mogelijkheid tot hdivi- 
d m k  mtplootíing volledig tot uiting te laten konen. De dhir M t  zich in het on- 
gescclrreven contract verplicht tot k t  zo goed mogelijk uitoefmen van zijn hak en ge- 
MpZseueerd gedrag. 

De taak van de militair za31 in de toekomst een atiaere zijn d m  voor de val w a n  de 
EerlSiJjnse muur h 1989. Met &t einde van de Kaude Oorlog zijn de taken van de 
krijpniacht veranderd. Naast haan Mava-l-ioofdtaalc, zali inzet van troepen En W-ver- 
bmd h de toekomt &&n v m  de belangrijkste taken van de NederPmdse kzijgsrnacht 
worden. Voor de miktair betekent dit dat zij~n taak niet alleen gericht zal zijv op het 
voortbrengen van puize gevechilsktacht. De tagkomstige militair za1 in zijn opleiding+ 
fa* bovendien een mentaliteit moeten verwerven &e geri&t jS op bemiddeling, ver- 
zoenhg en onderhandeling, terwijl voor het uitoefenen van humanitaire taken een 
gedegen civiele opleidirig noodzakelijk is. Een civiele opleiding &e verzorgd zal moe- 
ten worden door de krijgsmacht, waarmee zij tevens een positieve impuls geeft aan 
de aantrekkelijkheid van het militaire beroep zonder dat daarvoor de salarissen 
verhoogd hoeven worden. 

De nieuwe taken van de krijgsmacht geven bovendien weer dat gevech@kracht 
n.iet alleen maar een combinatie is van kapitaal en arbeid, maar onder de nieuwe om- 
standigheden vooral gezien moet worden als een combhakie van kapitaal, arbeid en 
human capital. 
h een wrijwUgersleger behoort het wervings- en selectieproces tot de essentiële 

pijlers van heb systeem. In tegenstelling: bot het dienstplich.tigedeger is arbeid ini een 
vrijwilligersleger schaars, en zullen potentiEle vrijwilligers met de grootste zorgvul- 
digheid behandeld moeten worden. Mocht het aanbod van geschikte vrijwiliigers a&- 
ter blijven bij de behoefte van de krijgsmacht# dan zal eerst gekeken moeten worden 
of dit niet: veroorzaakt wordt door het stellen van te hoge selectie-eisen. Zo laten pro- 
jecten uit de Verenigde Staten zien dat vrijwilligers die eerst waren afgewezen op 
mentale gronden toch bevredigend konden functioneren in de krijgsmacht, indien de 
krijgsmacht deze memen gewoon een kans gaf. Daarnaast laten de, deels onbedoelde, 
experimenten tn de Verenigde Staten zien dat het stellen wan classificatiegre~~~en 
vooral een subjectieve, psy&ologis&e en arbilaaire zaak is. b de gesdúktheid van de 
~oldaat bekend volgens het ~lasslficatiesysteern~ dan is het commentaar door com- 
mandanten vaak niet van de lucht. Is de commandant niet op de hoogte van de ge- 
schiktheid van zijn personeel of geven we hem onjuiste informatie over deze ge- 
schiktheid, dan smelt het commentaar als sneeuw voor de zon, omdat in de praktijk 
blijkt dat volgens dassificatiesyste3m%n anigeschikte mensen toch h e l  g e d i k t  k m e n  
zijn. Niet alleen kost het stellen van hoge selectiegrenzen veel geld h temen van 
extra salaris en extra wcrvingskosken, hoge selecüegremen brengen daarnaast hoge 
sociale kosten n e t  zich mee, omdat geschikte mensen Niet aan een baan worden ge- 
holpen. 
h een vrijijwilligersleger dient het aanbod van potentieie vrijwiiigers zo groot 

mogelijk te worden gehouden. Dit betekent dat de vrouw in de krijgsmacht in het 
middelpunt van de belangstelling zal moeten staan Zonder een voldoende integratie 
van de vrouw h de krijgsmacht zal een vrijwilligersleger nooit efficiënt kumm zijn, 
omdat een voldoende aanbod van vrouwen het arbeidsaanbod vergroot, waardoor de 



salariskosten voor vsijwWge~.s relatief ka$ gehouden k m e n  worderi, Eigenlijk is de 
integra tie van de vrouw in de krijgsmacht geen vraagstuk dat handelt over de vrouw 
op zich, maar een vraagstuk dat zich richt op de fysiek -wakke mens in de BuJ,j,gs- 
macht. Het is niet het onderscheid tussen m m e n  emi wouwen dak hier s p e l t  maar 
kissen sterke en. minder sterke mensen. Waar de sdectie en d m  getrokken mw- 
ten, worden is vervolgens een politieke vraag, gelijk aan de vraag: "Waar trekken we 
de grenzen h het classificatiesysteem". 

De integratie viuz de fysiek zwakke mens is bovenal een vraagstuk van maatwerk. 
Op welke plaatsen kan zo'n miutair op de juiste wijze worden Ingezet, zonder dat op 
zo'n arbeidsplaats veel fysieke ha&t nodig is. Vrijwel alle niet-gevecktsfuncties vol- 
doen aan dit profiel, terwijl voor vele gevechtshcties ook niet meer nodig is dm een 
druk op een b o p ,  een computer, of een hydraulische installatie. Ook ze1 de ergono- 
mie kunnen bijdragen ook het maatwerk. Het vraagstuk van e rgono~whe  investe- 
ringen ten behoeve van de fysiek zwakke mem in een vrijwilligersleger zal voor de 
krijgsmacht een relatief nieuw verschijnsel zijn, omdat in een dienstplichtigenleger 
deze vraag niet actueel was, gezien de nimmer aflatende toevloed van dlienstpilailchti- 
gen in een cliensQiiehitigedeger. 

Misschien nog wel belangrijker dan het zo groot mogelijk houden van het ar- 
beidsaanbod van vrijwilligers, is het beperkt houden van de vraag naar deuwe dj- 
willigem. h hoofdstuk 5 wordt naar voren gebracht dat de vraag naar rniiitaiiren zo 
groot isr omdat de kosten verbonden aan het gebruik van mihitairen zo laag zijn. Een 
grote vraag veroorzaakt door het bestaan van de dienstplicht. Indien de werkelijke 
kosten van militairen betaald moeten worden, is een vermindering van de vraag naar 
militairen te vernachten, gennitieerd door cubstit-utieprocessen van arbeid naar kapi- 
taal, van miutairen naar burgers en van onervaren naar ervaren militairen. Het gaat 
hier primair om een vermindering van de vraag als gevolg van een c o ~ o n h t i e  van 
de krijgsmacht met de werkelijke kosten van het gebruik wan produktiefactoren. 

De vraag naar militairen kan bovendien op een aantal andere manieren vemin- 
derd worden. Zci heeft de krijgsmacht altijd haas zinnen gezet op een "jonge en 
krachtige" krijgsmacht. Een jonge krijgsmacht betekent echter ook een onervaren 
krijgsmacht, tewijl het fysieke element in de toekomstige krijgsmacht juist van mh-  
der belang is. Voor de traditionele taken van de krijgsmacht staat vooral de kapitaals- 
component in de gevechtslaacht voorop, temij1 voor W-taken het element van hu- 
man capital de belangrijkste prodluktiefactor zal zijn. Bechts voor: een klein aantal 
fulricties, bijvoorbeeld bij de indanderie, de ~ommarildoki een de mariniers, zal het fysieke 
element voorop blijven. stam. 

Ook het "up-os-out" systeem zorgt voor een 'longe" hijgsmacht. Daar de hierar- 
chische militaire organisatie aan de kop steeds smaller wordt, zorgt een xspwaarkse 
stroming door de organisatie voor de situatie dat ervaren mensen de orgad~ade mm- 
ten verlaten en vervangen worden door onervaren mensen. Mt gebeurt simpelweg 
omdat in rang niet mees omhoog gegaan kan worden. 
h een vrijwiliigerskger werkt deze wijze vaen personeelsmnagement contrapro- 

ddctiec omdat in een vrijwilligersleger de centrale vraag is: "Hm zorg ik ervoor dat 
militairen zolang mogelijk in dienst vqn de krijgsmacht blijven". Cruciaal blj de beant- 
woording van deze vraag is de imin&&g van het belernirigscysteem. Afschaffing van 
de dienstplicht vraagt om een beloningssysteern dat voldoet aan de wetten van de 
markt en dat in overeenstet@rwr~ing is n e t  de zwaarte van de Functie, de aard van de 
functie, het opgebouwde human capital, schaamtefactoren en groeimogelijkheden. Di& 
betekent dat het beloningssysteem in een vrijwiiligersleger losgekoppeld moet wor- 



den van kt rnngm&kl.  Het r a q e m t e k 1  fs s M t s  een c o 0 r ~ t i i e m e ~ s m e I  
kemifR k t  b&o~gmys&em &t &ars-te-m is. 

De kzzjpmaht zal &B1 moeten aanpassen aan de m m e n  en waardm van de 
burgeran &n we op een efficiënte wijze omgaan mt de h a r s e i  mitilde- 
len In Idai Dlt betekent dat zij af &ent te stappen v m  de gedachte dat de 
luj lgm&t e m  jnsllsbut i$ met eigen normen en waarden- Het wastiliouden aan eigen 
n o m a  en waarden zal betekenen dat de krijgsmacht allijd een wond-best beleid zal 
moeten woereei. Dit second-best beleid kan zij zich nog wel veroorloven in een 
dimtpli&~gedegerI  omdat daar de vulling van het percawel gegarandeerd is. h 
c m  vdj&gerslr;-x dient &i het instituut knjgsmaht voorop te shan, maar het k- 
roep mili@&, Hen beroep m t  als ieder ander beroep in de maa Whappij. 

Indim we. een &ensQli&gpnleg~r willen h u i l e n  voor een vrijjirmUgem.sleger 
dienen we ook een oplossing te vinden voor de v u l h g  van de m o b ~ b e l e  &den 
(hoofdstak 8). Dit iéa vmral een probleem van de lange termijnE daar op korte termijn 
dlemwlicErtagen nog steeds de mobilisabele eenheden k m e n  vullen Het aantal be- 
nodigde reservisksr hangt onderafeer af vain de deelstetellingen van de kxijgsmaicht ten 
aanzien van de hoeveeheid mobi~sabele eenheden, de hoelreeheid materiaal dat be- 
schikbaar is en de gaten die irt de krijgsmacht ontstaan door het sneuvelen van solda- 
ten. 

Vooral t.en aanzien van de laatste factor is er een duidelijk onderscheid tussen een 
vtzjwilligerckger en een dienstplichtigedeger. De factor schaarste clie een vrijwilli- 
gerskger met zich meebrengt heeft tot gevolg dat een miiitaire actie mktder snel zal 
worden ondernomen met een vrijwilligerskger dan met een djenstp'8i&itignle,es, 
omdat een actie n e t  een vrijwilligersleger tot gevolg kan hebben dat het vrijwilli- 
gersleger zonder personeel komt te zitten (hoofdstuk 6). Met andere woorden, In een 
vrijwiUigerslegr zal veel! zuiniger met het personeel worden omgesprongen, omdat 
in. tegenstelling; to t  een dienstplichtigenleger in een vrijwilligersleger het prsomel  
schaars is. Hoeveel reservisten nu exact nodig zijn, blijft echter een scl.Laititing. Een 
sSlal-titlg die gemaakt zal moeten worden aan de h d  van de hoeveelheid mobillsa- 
bek eenheden, de hoeveelheid materieel, de risicok die verbonden zi jn aan eventuele 
acties en een e;chat2ing van de hoeveelheid ades.  

Indien de welvaertsconsequenties voor de verschiilende groepen in de saaenie- 
ving in bes&ouwing nemen, blijkt dat de amithelckeiijeclieid van een vrijwilligersleger 
groot is. De overgang van een diemtpll&tigdeger naar een vn5jwiUigerslegel levert 
voor alle batfokiken groepen op lange termijn een weluaadsverbete~g op, omdat bo- 
vendien de leereffecten van de dienstplicht zowel op micro- als op macroleconomi- 
&e niveau te verwaarlozen zijn (hoofdstuk 91. Indien we momenteel reeds za'n 
krijgsmacht  ouden hebberz, zoia het heel wat waard aijn om d e ~ e  te bebuden. Doch 
de keuze vooz een vsjjwEldlgersleger is n.iet vameldsprekendi) maar ook hier een afwe- 
ging van de "opgorkuIity cosffi" tussen een dienstplichtigenleger en een vrijwilli- 
gercleger, h termen wan 'bpportunity casts" laat de keuze kussen een djemtplichti- 
gedeger en een vrijwlliligersleger zich vertalen naar de vraag wameer de "opporitu- 
nity cos&" voor de maatschappij in termen van aorlogs&ade aan memen en kapi- 
taalgoedesenvoorraad groter is dan de  ""opporlunity costs" voor de soldaten 
Ihoobdsa 8). De "opporhdty cosls'\oor de soldaten zullen bij een aienstplichtigen- 
leger altijd groter zijn dan bij een vrljwiiligersleger (hoofcishik 4 en s), maar de &de 
aan de mensen en de kapitaalgoederenvoornaiad zal bij een vaïjwiikigemleger groter 
zijn, dan bij een diemQlicnitigenleger. Met overgangspunt zal daar liggen waar de 
schade aan de mensen en de kapitaaIgoederercvoorraad duideiijk zichtbaar wordt en 
niet meer kan worden tegengegaan door het aantrekken van vrijwilligers met welke 



ppudceb dan wk. Dit cavergangspwt zal zeer dicht tegen het moment van een invasie 
liggen, omdat de gevecht&.ra&-it om een invasie tegen te houden MI grote mate a a m -  
keqk is van het beschikbare materiaal. indien het geue&tsmakriaa1 op ist b*t d 
de dïenstplchtîge militair heeb weinig. 

kllrwwel een Isrijwill3igersleger momenteel te prefereren is boven een &emtpiLc-hi- 
tigenleger zal het niettemin een aanzienlijke HLIS zijI-c om een diens@U&ggedeger h 
te 92nilen voor een mijiwi3.ligessleger. Veie groepen in de mmedeving hebben op kor& 
termijn belmg bij hit voortbestaan van de dienstplicEit. Dit hoeven niet allleen idé! lei- 
dende ambtenaren van het Ministerie van Defensie te zijn h hun streven naar bud- 
getmaxima~satie (hoofdstuk 21, ook k t  publieke besluitvormingsproetis kan er toe 
leiden dat de amschakeliing naar een vrijwilligersleger tegen wordt gehouden 
fioofdstuk 3). Velen hebben voordeel bij het voortbestaan van de &ens~li&t, amdat 
dat hen een belastingvoardeel oplevert. De meerderheid legt h dit geval een minder- 
heid een last op middels een volkomen legaal publiek ~sluiu~tuomhgsproces. 

Niettemin hoeft het overgangsprouces naar een vrijwiEgersleger geen vertraging 
op te lopen, indien met een aantal zaken rekening worden gehouden (hooMshk S). h 
ambtelijke o r g ~ s a t i e s  spedt de informele structuur een belangrijke rol. Individuen 
in een bureaucratie 'kuilen" met elkaar in een netwerk, dat vergeiijkbaar is met een 
markt, op basis van "property rights", al zijn er in het algemeen geen wettelijke insti- 
tuties om deze rechten te waarborgen. Het 1s niet alleen budgekmaximaliserend ge- 
drag dat het gedrag van ambtenaren kenmerkt. Elementen als formele en informele 
stnicikiua, vertrouwen, selectief gedrag en mededinging gewen vaak een betere ver- 
klaring voor het feitelijke bureaucratische gedrag. Voor de overgang naar een vrijwil- 
ligersleger is het beimgrijk dat op deze elementen in het overgangsprmes ingespeeld 
wordt, door prestatie en contraprestatie tussen de verschillende delen b h e n  de 
krijgsmacht tegen elkaias af te wegen. Niettemin zal de cultuur van de krijgsmacht op 
korte termijn moeilijk om te vormen zijn, en zal een zekere ma te van spauining tussen 
de cdtuiur van de krijgsmacht en een perfect fitnctionerend wijwilligersleger altijd 
aanwezig zijn. 

Ten behoeve van de publieke besluitvorming en de overgang naar een vrijwilli- 
gersleger spelen veel meer elementen een rol, dan Ki een mediaan kiezersmodd kan 
worden weergegeven (hoofdstuk 2). Toch speelt het kostenaspect h de vorm van be- 
lasthgprijzen in het publieke besluitvom~gsproces de belangrijkste rol. Als aange- 
toond kan worden dar een diemtpìichtigenîeger omgezet. kan worden h een vrijwilbi- 
gemleger, terwijl dat tevens geld oplevert, dan heeft dat een belangrijke invloed op de 
uitkomsten van het publieke besluikvomlngspro~es~ Militaire dierisltplicht is immers 
een vorm van economische plitiek met als voornaamste doebstefigen de kosten van 
arbeid Lag te houdm en de v u l h g  van de krijgsmacht met personeel te verzkeren, 

Aan de míWd.re dj~enstpljcht zi* ook altird een aantal nevendoeleinden verban- 
den. Van deze nevendoeleinden is de wisselwerking tussen maatschappij en krijgs- 
macht door de dienstplicht de belangrijkste geweest. h een vrijwilLigersleger valt 
deze vorm van 'buiding van de krijgsmacht met de m a a t ~ h p p i j  weg en zal ook hier 
op zoek moeten worden gegaan naar een alternatief ( h o ~ f d s h k l ~ ~ .  

Bij de wisselwerking ihzssen maatschappij en krijgsmacht staat de positle van de 
officieren centraal. De mogelijkheid va" een staat h de staat door de krijgsmacht is af- 
hadeliijk van hm gedrag. Voor een juiste khed&ing van de krijgsmacht iri de maat- 
schappij Is het belangrijk dat zij er voor zorgen dat de krijgsmacht in algemene e n  h 
specifieke zin aanvaard wordt. 

Wisselwerking tussen maatschappij en krijgsmacht is een vraagstuk van het op 
een juiste wijze inbouwen van prikkels in de krijgsmacht, zadat de dynamiek tussen 



maawhagppij en krijgsmasktt inderdaad verbetert. Deze p r U &  k m m  ondermeer 
worden gevonden door ondergexmtien de mogejXheM te gewen omhnkel2jlk urm 
hm meerderen te ktmmn opererm. h ondergeschikten moeten de mogelijk3h-eden 
opemtaan hm meerdesen te kwmen weerskaani, z o d e r  &t dit repercu5sies; voor de 
ondergs&ten oplevert. Dit h ondermeer vorm worden gegeven door de tebher- 
dering van milit*ljr:m op basis van objectieve maahiaven .n de mogelijkheid iarutslag 
te nemen op elk gewenst moment. Q deze wijze wordt =te ge*ïn~oduceerd 
b h e n  de krijgsmacht en daemea concurrentie met de burgermakschappij, waarbij 
de Mjgsmacht slechts kan overleven indien zij zich codarmeert aan de nonnen en 
waarden van de vee1 gotere b u r g e r m a a ~ p p i j .  

Privakberhg van de kygsmalcht is een andere mogelijijlkheid om de dynamiek v m  
de hijgsmacht te vetbeteren. Het primaire dm8 van privatisering van de krijgsmacht 
is de krijgsmacht te co~onkeren met de kosten van h a r  eigen handelingmi* waar- 
door zij tevens W r h t  krijgt in de kosten van hdellmgen die de maatschappij niet 
gedknctig zijn. Privatisering introduceert k t  marktme&-nisme h de krijgsmacht, 
waardoor de dynamiek een geweldige impuls krijgt. Deze impuls werkt in velerlei 
opzichten positief voor de wisselwerking tussen maabchapgij en krijgsmacht, omdat 
de krijgsmacht doar de privatisering op velerlei wijzen direct a-elgk wordt van 
de burgermuaatschppij~ Vooral de onderdelen van de krijgsmacht clie taken owme- 
men h de vorm van externe weaelfstandiging, uitbesteding of zelfs geheel privaat, 
dragen &er hef meest aan bij. Wan d1e oude krijgsmacht hoeft slechts een klein deel 
wier te blijven. De rest is geprivatiseerd. 

Na een lange vddtacht langs welvaartsecor~omie, collectieve goederen, bureau- 
cratisch gedragf publlic clhoice, belastingen-h-mtura? kostprijzen, exces-bwrden, ar- 
beidsrnarkten en arbeidsmarktinctaumenten, privatisering en 'bogporteinjty costs" 
eindigt ditproefschrift bij de socîale dienskplicht (hoofdstuk 9). 

Srscialle dienstplicl~t heeft dezelfde ccenomische karakteristieken als de f i t a i r e  
dienstplicht$ doch kan zich op &&n punt niet neten wet de militaire dienstplicht. 
Cociale diesastplicht: kan noelt waar maken dat de "opportmity costs" van de arbeid 
die onder de plicht valt boven haar marktwaarde kan stijgen. Militaire dienstplicht 
(hoof&tuk 83 en ook schoolplicht k m e n  dit wel. Sociale dienstpliht is; dan ook niets 
anders dan via een dure, bweaucratische en kortzichtige omweg de produktie van die 
voorzieningen realiseren, die anders niet tot stand zijn gekomen. Sociale dienstplicht 
laat zich dan ook goed vergelijken met een computerprograrna besmeit met het Pac- 
Men-virus. In eerste jnstantie zorgt het computeTro;grama vaar een voortreffelijk 
bestand aan gegevens, maar met de vesvohaksng van het bestand wordt het Pac- 
Man-vîrua h werking gesteld. Het: Pac-Man-vhs eet langzaam de bits en bites vara! 
het propamma op, waardoor het bestand m verloop wan tijd wordt vernietigd, eni de 
beziner van het bestand hellemaal opnieuw kan. b e g h e n  met een ander computer- 
programma. Sociale dienstplicht lijkt op korte termijn aardig, maar tast Ianigzaarn 
maar zeker de fiandamenkefi van het markmechanisme aan, waardoor de prodiuktie 
wain de sector waar de sociaal dienstplichtigen werkzaam zijn m vedaop van tijd als 
een kaartenhuis in elkaar zakt. 



Smmmay in English 

In this thesis, entitled 'Military Conscription: an economic analysis of the labour 
companent in the armed forces", military conscription is regaxded as an economic 
policy to keep the cost of labour down in the armed forces. The economic cost of 
conscription becomes clear when we anatyse the opportunity costs of conscription. 
If conscripts were free to choose whether to join the armed forces, many would 
not have joined under the present day conditions, since for them the costs of 
conscription exceed ithe benefits in an extreme way. 

1n quest~ons concernkng warfare in economics the opportunity costs principle 
is always central. In this thesis the analysis begins with an investigation of these 
opportunity costs and then uses the results to analyse the buildin of an all- 
volunteer force, which will in fact be achieved, if everything goes well, % y 1998. 

Chapter one concentrates on the structure of the thesis. One of the cor- 
nerstones is welfare economics. Welhre economics uses a mechanic view on the 
state. Translated to military conscription this means that the welfare of the 
conscript is a central1 point in the analysis of the economic aspects of military 
conscription. Also important is the fact that the concept of welfare concentrates oil 
scarcity. Due to conscription the aspects of scarcity of labour in the armed forces are 
very weak, id not absent. 

Conscripts are used in the armed forces to produce the public good defense. 
The use of these means of production in the svrned forces to produce defense leads 
to a withdrawal of the same means from the civil society, because these means are 
scarce with regard to the needs in that society. Therefore economic laws are also 
valid in the armed forces (chapter 2). 

In the armed forces two specific functions can be considered: combat functions 
and non-combat functions. The latter supports the farmer without the use of vio- 
lence. The use of violence is essential for combat functions. To fill the combat 
functions society has a choice between a conscription force and an all-vollhmteer 
force. In an all-volunteer force soldiers are recruited on a voluntary basis and 
salaries are paid from the yield of taxation. In a conscription army the obligation is 
prominent. Conscripts receive a salary that is lower than the income they could 
have earned in civil society, if they were not forced to join the armed forces. En 
other words conscripts pay a tax-in-kind (chapter 41. The burden lof conscription ear 
conscription tax is characterized by the difference between the salary and the 
opportunity costs of a conscript. The opportunity casts are equal to the addition of 
the alternative civil salary of the conscript and the '"sick-to-death-premium" 
caused by the loss of nonpecmiary advantages in civil society. 

The conscription tax is about 10.000 guilders a year for every conscript not 
including khe cost of conscription that will appear after military service because of 
the lass of working experience. 

Without considering the collection costs of the conscription tax, the tax also 
causes a relative change of factor coststin the armed forces. Conscription makes 
labour cheap and this will mean that the armed forces are producing the public 
good defense with a greater amount of labour than is necessary. Conscription 
conceals the real costs of the armed forces and causes an 'kxcess-burden'3o the 
amount of 2.1 billion guilders a year, because due to comcription the substitution 



of  labour for capital, military labour foa civilians and inexperienced labour for 
experienced labour does not occur. In addition, the misallocation caused by 
conscription leads to excessive forms of boredom and neglect oaf the prbary lilving 
conditions of soldiers. However, conscripts are not allowed to resign if the 
situation in the armed forces is not satisfactory. 

The excesses of comcription are m t  only visible nowadays. In the 14th-centmy 
conscaiption h d  a massive influence m ordinary life (chapter 3). h an economic 
sense, the essential element of 19th-century conscription was the replacement 
system. Due to tWs system it became almost impossible to change the Napoleosric 
conscription system into an all-volunteer force. 

Zn order to achieve an all-volunteer force, it is important that h e  armed forces 
are able to compete with civil society in terms of working conditions and working 
circumstances. In this cornparisan all the aspects of the conscription-tax wikl be 
illuminated once again (chapter 6) .  

Lsl an all-valunteer force the soldier and the armed forces are confronted with 
two klnds of contracts. Apart from the written contract there is an unwritten 
contract, wherein the armed forces are obliged to respect the soldier as a human 
being, to give the soldier useful work and the opportunity for individual 
development. The soldier is obliged to fulfil his task as well as possible in a 
disciplined manner. 

The tasks of the military in tlne armed-forces wil be different in the future than 
they were prior to the fall of the Berlin Wall in 1989. Apart from NATO-tasks, the 
use of military personnel for UN-missions will be one of the most important tasks 
for the Dutch armed-forces. For the military this means that their task will not be 
purely producing combat power. The future soldier must be able to negotiate, 
intercede and reconcile, while civilian education will be necessary for humani- 
tarian aid-operations. The civilian education programme should be provided by 
the armed forces, and will give military occupation a new and attractive 
perspective without raising salaries, 
h an all-volunteer force the recruiting and selection process is an essential ele- 

ment of the system. Contrary to a conscripkion army, labour is scarce in an all- 
volunteer force. Potential volunteers must be treated with the greatest concern. If 
the supply of eligible volunteers is not enough to fill the needs of the armed 
forces, then research will be needed to see if this is not caused by selection 
demands that are too skrict. High selection standards do not just mean a lot of 
wasted money in terms of extra salaries and recruitment costs, but high selection 
standards also cause high social costs, since eligible people can not obtain a proper 
job. 

In, an all-volunteer force supply of labour must be as great as possible. This 
means that the role of women in the armed forces should also be stressed. 
Without proper integration of women in the armed forces an all-volunteer force 
will newer be efficient, because a sufficient supply of women will enlarge total 
supply, which will keep salaries down. 

Maybe more important than attracting new volunteers is to limit the demand 
far new volunteers. In chapter 5 it is stressed that the demand for military 
personnel is so Barge, because the costs of using these people are so low. The high 
demand is caused by conscription. If tlre real costs of personnel must be paid, 
demand will be expected to go down. Demand diminishes because the arrned 
forces are confronted with the real costs. The demand for military personnel can 
also be lowered by a few different means. The armed forces have always stressed 
thle concept of a 'young and vigorous force'. A young force also means an 
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inlexperienced force, while the physical element will be less Imprknt  in the 
future armed forces. The 'upar-out' pers0me1 management system also CIWW a 
'pun$-force> becalme experienced people will leave the armed farces w b n  
armed forces can not provide any further challen e or prom;saokh&a, T b  meem 
?hat in an all-vdunteer force the pay system should % e separa&d horn the 
system. Rank is just a coordination mechanism, while the pay system ia a scwdty 
mechanism. 

If we want to change the conscription force into an all-vslmteer farce, we 
shouald also find a solution for the reserves. This is a long-term p~arblenz h a u s e  
on a short-term basis, it will still be possible to fill the reserves with mnscrip& 
(chapter 8). The amount of reserves needed depends on the objectl~npos d the 
armed forces concerning the amount of extra h t s  for d i I h a t i o n 8  the mount 
of capital available md the bsses of persomel in combat-action. 

Especially comcedng the last issue there is an important difference bemeen 
an all-volunteer force and a conscription force. Scarcity brought about by an aIE- 
volunteer force means that care will be taken considering act:iomls, because an 
action with an all-volunteer force can mean that the volunteer force is out of 
personnel. In other words the use of persomel will be more efficient in an all- 
volunteer force, because in contradiction to a conscription force persomel in the 
all-volunteer force is scarce (chapter 6). 

The attractiveness of an all-volunteer force is great. But: the choice for an all- 
volunteer force is not that simple. It is a balance between, the spportmtity costs of 
a conscription army and an all-volunteer force. Translated in oppartudky costs, 
the choice between the two is a question of when the opportunity costs for society 
in terms of war damage to people and capital and the o p p ~ r t d t y  costs of su1diet.s 
is larger (chapter 8). The choice for a conscription army can be sincere in case of an 
invasion, but it is important to notice that the point of transition behaen an all- 
volunteer force and a conscription, army will be very close to the point of 
invasion, because combat power to keep an invasion out of the country depends 
heavily on available material. Without that material a conscript cannot function 
either. 

Although an all-volunteer force is preferable to a conscription force nowadays, 
it will be difficult to realize the transition from a conscription force to an all 
volunteer force. Many groups in society benefit from the continuance af 
conscription. This is not just true for the leading military in the Ministry af 
Defense in their pursuit for budget maximallzation (chapter 21, but also publie 
choice can lead to a situation whereby the transition to an all-vdunteer force wiSil 
be opposed. A lot of people benefit from the continuance of conscription, because 
it is a tax-benefit for them (.chapter 3). 

Nevertheless, the transition from a conscription: force to an all-volunteer force 
can occur without any delay if some things are addressed. Elements like formal 
and informal structure, confidence, selective behaviour and competition often 
give a better explanation for practical behaviour of bureaucrats than budget 
maximalization. Lf these elements are used in the tramition period in a quid-pro- 
quo surrounding, the transition to an all-volunteer-force can be accomplished in a 
successful way. However, the culture of the armed forces will not be transformed 
so easily and that means that some tension will always be present [chapter 8). 

Concerning the public choice side of the transformation; it is of eminent 
hportance that all costs are considered. If it can be proved that the tramition to an 
all-volunteer force saves money, the result will be totally different. 



Military comcription also sewed a few secondary objectivess. The most h p r t a n t  
OM! is the inferadbn Iremeen society and armed forces by coinsdption. In an dl- 
volunteer force this kind of int~erackiorm disappears and also in this respect an 
alternative must blc faad  (chapter 7). 

Interaction between society and the armed forces is a question of incentives. 
Haw can incen~ves be wed in the armed forces to improve the dynamics betwen 
society and the armed forces. Apart from the extra opportunities given to 
subardinates with regard to their superiors in the axmed farces, privatization of 
the armed forces is an important opportwdty ta improve the dynamics of the 
armed forces. The primary objectives of privatization are ta canfront the armed 
forces with the costs of their own actions;, through which they also see the costs of 
aclAons that are not beneficial to society. 

Mter a long campaign along welfare econodes, public goods, bureaumatic 
behavior, taxes-in-End, cost prices, excess-burden, labour markets and labour 
market-instrumentsI rivetization and opportunity costs, this thesis ends with 
dvil service. C a m p  P sary dwiI service has the same characteristics as military 
cowcription, but can never compete with military co:orzscript.jion on one point. Tht3 
opporklurrity costs of Pabiour undies civil service can never exceed ib market value. 
In case of military comcription this is possible dwing an invasion. Compulsary 
civil se~wice is nothing else than realizing the production of these public g d s  via 
a bureaucratic and short-sighted way, that would never have been produced in a 
normal democratic public choice situation. 




