
dat terwijl de vergrijzing toch
al leidt tot eenafname vanhet
potentiële arbeidsaanbod. Zon-
der dienstplicht daalt het aantal
Nederlanders indewerkzame
leeftijd (20-67 jaar) dekomende
25 jaar van10,5naar 9,8miljoen
personen. Als de gereactiveerde
dienstplicht door jongeren van
gemiddeld 21 jaar oudwordt ge-
daan, gaandaarnogeenspakweg
200duizendpotentiëlewerk-
nemers vanaf.Dat is zonde.

Tweede argument: al die jonge-
rendie een jaar langmoetenwer-
kenals assistent bij het leger, in
de zorgof bij depolitie zijnwaar-
schijnlijk ergens anders beter in.
Dit ismisallocatie vanarbeidop
misdadige schaal. Laatmensen
doenwaar ze goed in zijn, dat is
beter voor iedereen.

Nummerdrie: de geschiedenis
heeft geleerddat iedere keer als
de overheid zichbemoeitmet
de arbeidsmarkt, er verdringing
optreedt. Banen vanwerkne-
merswerden verdrongendoor
melkertbanen, ID-banen en
straks door jonge dienstplichti-
gen.Dienstplicht is uiteindelijk
niet anders danoneerlijke prijs-
dumping.

Maatschappelijkedienstplicht
klinktmooi,maar slavernij-light
is economischeonzin

Ouders, houduw jong-
volwassenkinderen
binnen,want Sybrand
Bumawil zepakken.

DeCDA-lijsttrekker presenteerde
dezeweek zijn verkiezingspro-
grammaeneenprominent on-
derdeel vande christendemocra-
tischeplannen is de reactivering
vandedienstplicht.Ditmaal niet
alleen voor jongens,maar ook
voormeisjes.

Diedienstplicht kanmenou-
derwets vervullenbij het leger,
als dienstplichtig soldaat nieuwe
stijl.Maar voorwiedat allemaal
te gewelddadig is, kunnende
18-plussers ook tewerk gesteld
worden inde zorgofbij depolitie.
HetCDAwil kleinbeginnenmet
de ‘raddraaiers’ (lees: terrorvlog-
gers) endat stapsgewijs uitbou-
wen, tot alle jongereneenhalf of
heel jaar vanhun leven indienst
stellen vandemaatschappij. Dit
is het ‘wapen tegende individua-
lisering’ volgensBuma.HetCDA
stelt: er zijn steedsmeermen-
sendiedingenkapotmakenen
mensenbeledigen, deoplossing:
maatschappelijkedienstplicht.

Eenpaar deuren verder, bij de
ChristenUnie, ismen inmiddels
ook enthousiast over deze vorm
van slavernij-light. Inhetnieuwe
verkiezingsprogramma ismen
enthousiast over dienstplicht
voor jongeren. Iedereenkan zo
denormenenwaarden vanonze
samenleving eigenmaken, denkt
lijsttrekkerGert-Jan Segers.

Het is eenbijzonder idee: pak
een jaar af van iedere jongere, en
voor je hetweet, zijn ze allemaal
eennuttig radertje inde samen-
leving.Maar vanuit economisch
oogpunt is het vooral eendwaas
enoneerlijk plan.Hieronder vijf
economische argumentenom
het idee vanmaatschappelijke
dienstplicht in vredestijd voor
altijd te begraven.

Argument 1:maatschappelijke
dienstplicht verlaagt het arbeids-
aanbod. Alswerkbelangrijk is
voordemaatschappij, dient er
eenbijbehorend loon voor te
wordenbetaald.Datwerkwordt
dangedaandoornormalewerk-
nemers.Demaatschappelijke
dienstplicht zal dusworden
ingevuldmetwerkdatniet te-
genmarktprijzenkanworden
verricht.Met anderewoorden:
vandepakweg vijftig jaar die een
menskanbijdragenaande eco-
nomie gaanweer één verspillen
met arbeiddiedemaatschappij
belangrijk zegt te vinden, zonder
er geld voor over tehebben. En

Ten vierde: dienstplicht brengt
ookbewezen schade toe aande
jongeren zelf. EconoomWouter
Leenders schreef dezeweek een
mooi stukopesb.nuover de
persoonlijke kosten vandienst-
plicht.Onderzoek toont aandat
het inkomenvandienstplichti-
gen tien jaarnahundiensttijd
zo’n 5% lager ligt. Een jaar vertra-
ging in jemaatschappelijke carri-
ère kost daadwerkelijk geld.

Ten slotte: het is niet bepaald
zodatNederlandse jongeren
deheledag ledig opdesduivels
oorkussen liggen, om inBijbelse
termen teblijven. Jongerenanno
nuhebbenhet buitengewoon
drukmet studie enwerk. Sterker:
nergens indeEU ishet percenta-
ge jongeren (18-24 jaar) dat niet
werkt of studeert zo laag als in
Nederland.

BesteBumaenSegers, laat de
Nederlandse jongeremet rust.
Gunhemofhaar eenononder-
broken studie eneenhelder carri-
èrepad.Ga zeniet pestenmet een
jaar lang ‘pang-pang’ roepen in
de loopgraven, assisteren inhet
verpleeghuis of koffiehalen voor
oomagent.Dat is echt beter voor
iedereen.
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Nieuwe dienstplicht verlaagt
potentiële beroepsbevolking...
Aantal 20- tot 67-jarigen in Nederland ( x mln)

...terwijl Nederlandse jongeren
al zo actief zijn
Percentage 18-tot 24-jarigen dat niet werkt
of een opleiding volgt

Nederland
Denemarken
Duitsland
Zweden
Oostenrijk
VK
Finland
België
EU
Portugal
Frankrijk
Ierland
Spanje
Griekenland
Italië

6,2%
8,4%
8,7%
8,8%
9,3%
14,5%
14,6%
15,5%
15,8%
15,8%
16,3%
18,5%
20,1%
23,7%
27,9%

Zonder 21-jarigen
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