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•l.E.'IIWMM Tot ons genoegen kregen wij Professor Polak's reactie op ons in dit 
t i jdschrift verschenen artikel over 'Autobezit, autogebruik en status' onder 
ogen. En dit 'genoegen' is oprecht gemeend: beiden vinden wij het debat i n de 
wetenschap uitermate belangrijk (en veel te vaak afwezig), en beiden zi jn we 
verheugd kritisch gelezen te worden. Dit betekent uiteraard niet dat wij 
voetstoots akkoord gaan met Polak's commentaar. Integendeel. In dit repliek 
zetten wij uiteen waarom. 

Het commentaar van Polak betreft de voor ons welvaarts-economische 
betoog (paragrafen 5 en 6) cruciale vraag of statuseffecten al dan niet als 
consumptie-externaliteiten aangemerkt moeten worden. Polak meent van niet -
wij menen, nog steeds, dat dit wel degelijk het geval is. Aangezien als gevolg 
daarvan het ongereguleerde marktproces niet tot een Pareto efficiënt 
consumptiepatroon leidt - een conclusie waarmee Polak conditioneel akkoord 
gaat; dat wi l zeggen, indien er inderdaad sprake zou zijn van een 
consumptie-externaliteit - achten wij het betoog in paragraaf 3 van zijn 
commentaar weliswaar algemeen geldig, maar niet als krit iek van toepassing op 
ons artikel. 

Alvorens op Polak's betoog nader i n te gaan, is het wellicht verhelderend 
onze indruk van de aard van het dispuut kort uiteen te zetten. In de gewraakte 
twee paragrafen presenteren wij een model waarin consumptie-externaliteiten 
centraal staan. Zoals Polak beaamt, leidt het bestaan van dergelijke externe 
effecten in het algemeen tot een niet optimale vrije markt-uitkomst. Vanwege 
de aard van deze consumptie-externaliteiten (zie het originele artikel, alsmede 
de uiteenzetting hieronder) benoemen wij deze als 'statuseffecten'. Polak 
hanteert i n zijn reactie een andere interpretatie van 'statuseffecten', mede 
omdat hij meent dat wij geen expliciete definitie van statuseffecten geven. 
Statuseffecten in zijn interpretatie zijn, volgens zijn eigen zeggen, géén externe 
effecten en vormen dan ook geen welvaarts-economische reden voor 
overheidsingrijpen. Vervolgens komt hij tot de opmerkelijke conclusie dat 
daarom de door ons gemodelleerde consumptie-externaliteiten, die immers ook 
status-effecten worden genoemd, óók geen vorm van marktfalen kunnen 
behelzen. Uiteraard zien wij geen reden met deze redenering akkoord te gaan. 

' Eén van de grote valkuilen, die 
door het opnemen van het 
bijvoeglijke naamwoord 'reële' 
omzeilt wordt, betreft het 
verwarren van Pareto-relevante 
met 'pecuniary' (geldelijke) 
externaliteiten. Een voorbeeld 
hiervan is het behalen van een 
hoger nutsniveau indien, bij een 
gegeven inkomen, een relevant 
consumptiegoed in prijs daalt. 
Aangezien Polak ons niet van 
dergelijke zonden beticht, 
kunnen we deze overigens uiterst 
belangrijke discussie in dit 
weerwoord laten rusten. 

Voor zijn betoog grijpt Polak terecht terug naar de definitie van externe 
effecten (zijn voetnoot 2). Gezien het belang van deze discussie voor de 
geldigheid van onze argumentatie, herhalen we de door hem aangehaalde 
definitie, hier i n Nederlandse vertaling: "Een extern effect bestaat als de nuts-
of produktiefunctie van een subject (de 'ontvanger' van het effect) een reële 
variabele bevat waarvan de feitelijke waarde afhangt van het gedrag van een 
ander subject (de 'aanbieder' van het effect), die dit effect van zijn gedrag niet 
meeneemt in zijn besluitvorming." Zoals Polak opmerkt heeft men in de 
economische wetenschap uitvoerig en langdurig gediscussieerd over deze 
definitie, maar l i jk t consensus te zi jn bereikt. 1 
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2 Deze weergave veronderstelt 
een 'anonieme' samenleving. 
Indien het daarnaast ook nog telt 
wie in het bezit is van welke 
auto, wordt de nutsfunctie 
complexer om weer te geven, 
maar blijven de conclusies 
onverminderd geldig. 

3 Voor het gemak van de lezer 
citeren wij Polak: '[. . .] Speciaal 
met betrekking tot een 
consumptie-externaliteit zie Varian 
(1992): "In a consumption 
externality the utility of one 
consumer is directly affected by 
the actions of another consumer", 
t.a.p., blz. 432.'; en: 'Genoemd 
kunnen o.m. worden: Graaff 
(Graaff, 1963, blz. 43: "It is 
enough to recall the examples of 
"top-hats and diamond" given by 
Pigou at the turn of the century; to 
think of the emphasis Veblen laid 
on envy and emulation as factors 
determining demand; to observe 
the tide of fashion in women's 
clothing; or to imagine what 
would happen to any one man's 
desire for a telephone if those of 
all his friends were permanently 
disconnected."), Collard (Collard, 
1972, blz. 60: "My pleasure 
depends not only on the goods 
and services that I possess but 
also on the goods and services 
that I know others to possess. ... 
jealousy and altruism are 
examples of externality. The 
externality can enter positively 
(the case of altruism) or 
negatively (the case of envy)), 
Johansson (Johansson, 1991, blz. 
66: "A special kind of externality 
is that of reciprocal consumption 
externalities, sometimes referred 
to as the problem of 
interdependent utility functions. 
Each household's utility depends 
on the consumption bundles of 
other households as well as on its 
own.") en, tenslotte, Kooreman, 
op wie Van Wee en Verhoef zich 
in hun artikel (mede) baseren 
(Kooreman, 1 998: "Wanneer de 
consumptie van de één een effect 
heeft op het welzijn (sic) van 
anderen komen prijzen niet 
langer overeen met de marginale 
sociale kosten van consumptie. 

Het manco in Polak's kritiek, en de reden waarom hij de door ons 
gemodelleerde consumptie-externaliteit niet als zodanig wenst te accepteren, 
wordt door hemzelf het best verwoord wanneer hij de voorwaarde om 
statuseffecten als externaliteiten op te vatten als volgt formuleert: 'Als 
statuseffecten externaliteiten vormen, dan zou een verandering i n de door een 
individu geconsumeerde hoeveelheid van een bepaald goed tot gevolg moeten 
hebben dat tegelijkertijd de voor een of meer andere individuen beschikbare 
hoeveelheid goederen verandert' (cursivering toegevoegd). Eén bl ik op de 
definitie van externaliteiten leert ons dat dat niet de relevante voorwaarde is. 
Deze zou zijn: 'Als statuseffecten (Pareto-relevante) externaliteiten vormen, dan 
zou een verandering i n de door een individu geconsumeerde hoeveelheid van 
een bepaald goed (of, meer in de geest van het beschouwde probleem: de door 
een individu geconsumeerde variant van een bepaald goed) tot gevolg moeten 
hebben dat tegelijkertijd het voor een of meer andere individuen maximaal 
haalbare nutsniveau verandert'. Het verschil is essentieel. 

In het laatste geval kan individueel nut geformaliseerd worden weergegeven 
als een functie van een aantal (reële) variabelen, waaronder i n ons voorbeeld de 
eigen auto, alsmede de omvang en samenstelling van het gehele wagenpark, 2 

precies zoals i n Polak's vergelijkingen (la) en (lb), en precies zoals bedoeld 
door Varian (1992) en Johansson (1991) i n Polak's voetnoten 2 en 6. 3 

Bij afwezigheid van een markt (bijvoorbeeld, Erik onderhandelt niet met Bert 
om hem te verleiden een kleinere auto te kopen), doorgaans vanwege 
prohibitieve transactiekosten, vinden we vervolgens de in het originele artikel 
verwoorde conclusies. Statuseffecten behelzen dan een externaliteit: de 
'consumptie' van een bepaalde auto door een bepaald subject veroorzaakt een 
onbedoelde verandering i n het nut (positief dan wel negatief i n ons model!) van 
andere subjecten. Het is goed te benadrukken dat deze nutsverandering het 
externe effect is. De geïnduceerde gedragsveranderingen, met name het 
mogelijk aanschaffen van een ander type auto, is weliswaar een gevolg van dit 
externe effect, maar is het dat zelf niet. Om een parallel te trekken met een 
schoolvoorbeeld van externe effecten: geluidsoverlast is het externe effect, het 
als reactie daarop isoleren van een woning is een gevolg daarvan. 4 

Polak l i j k t het gevolg als statuseffect te definiëren (iemand koopt een 
snellere auto om hoger in de rangorde te komen). Zoals gezegd, dat is niet de 
externaliteit die wij beschouwen. De externaliteit is ju is t het feit dat zij hiertoe 
mede werd aangezet door het koopgedrag van anderen (als 'ontvanger' van het 
externe effect), en dat zij hiermee vervolgens het nut van anderen negatief 
beïnvloedt (als 'veroorzaker' van het externe effect). 

De vraag of dergelijke consumptie-externaliteiten i n de aanschaf van auto's 
van praktische relevantie zijn, kan i n alledaagse termen als volgt worden 
geformuleerd: Zou het zo kunnen zi jn dat iemand die vaak wordt 
geconfronteerd met en ingehaald door mooiere, snellere en sneller 
accelererende auto's mede daardoor besluit ook een snellere auto aan te 
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Omdat consumenten hun 
beslissingen niet onderling 
coördineren, leiden deze 
externaliteiten tot 
welvaartsverliezen. De 
externaliteit als gevolg van 
statusgevoeligheid komt bovenop 
de "gewone" externe effecten 
zoals milieuvervuiling en 
congestie.'" 

4 Marginale uitgaven aan 
geluidsisolatie kunnen overigens 
wel worden gebruikt om de 
marginale waardering van het 
externe effect te schatten. Echter, 
het gelijkstellen van de totale 
uitgaven aan geluidsisolatie aan 
de totale waarde van de externe 
kost is op zijn beurt weer 
incorrect. 

5 Merk op het subtiele maar 
essentiële verschil in betekenis 
toegekend aan 'interdependent 
utility functions' door Hennipman 
(1968) en Johansson (1991), 
zoals aangehaald door Polak. 
Eerstgenoemde beschouwt 
afhankelijkheid van iemand's 
preferenties van de consumptie 
door anderen, hetgeen wij 
inderdaad ook niet als extern 
effect zouden interpreteren en 
analyseren; de laatsgenoemde 
beschouwt (mede-)afhakelijkheid 
van iemands nuf van de 
consumptie door anderen, 
hetgeen wel degelijk een extern 
effect behelst. 

schaffen? Zou iemand die een nieuwe auto koopt met een scheef oog ki jken 
naar wat er gemiddeld zo al rond ri jdt en daar in ieder geval niet te ver onder 
willen zitten (zoals gezegd, ook als hi j niet doelbewust van zins is mensen met 
een minder karretje 'te willen pesten'), simpelweg omdat hij niet één van de 
langzamere wil zijn? Luidt het antwoord voor een gegeven persoon 'ja', dan is 
die persoon 'ontvanger van consumptie-externaliteiten'. En luidt het antwoord 
voor een andere persoon ook 'ja', dan is de eerstgenoemde tevens 'veroorzaker 
van consumptie-externaliteiten'. Inderdaad, net als bij congestie zijn allen 
tegelijkertijd veroorzaker en ontvanger van externe effecten. 

De hierboven beschreven interpretatie van statuseffecten als 
consumptie-externaliteit is, in tegenstelling tot wat Polak suggereert, naar onze 
mening expliciet i n het originele artikel gegeven. In de tweede alinea van het 
welvaarts-economische gedeelte (beginnend in paragraaf 5) stellen wij : "In het 
geval dat statuseffecten een rol spelen gaat de genoemde aanname [dat het nut 
van consumptie voor een consument alleen samenhangt met het niveau van 
zijn eigen, individuele consumptie] echter niet langer op. Het nut dat de ene 
consument aan zijn consumptie ontleent hangt dan direct af van de 
consumptie-patronen van de andere consumenten'. Dit reflecteert alléén dat 
het aan de eigen auto toegekende nut mede afhangt van de andere auto's i n 
het wagenpark, en alleen dat Dus (om Polak's diverse suggesties af te gaan): 
(1) wij beschouwen geen 'conspicuous consumption' (individuen kopen in ons 
model niet bewust een duurdere auto om het nut van anderen te beïnvloeden, 
maar het eigen nut wordt wel beïnvloed door de 'positie' van de eigen auto i n 
het totale wagenpark; en, vice versa, de gekozen auto heeft vervolgens wel een 
marginaal onbedoeld effect op de nutsbeleving van andere autobezitters); (2) 
het is niet de prijs van andere auto's maar de kwaliteit daarvan die de 
waardering voor de eigen auto beïnvloedt (hoewel prijs en kwaliteit uiteraard 
gerelateerd zullen zijn); en (3) Polak's interpretatie van statuseffecten in zijn 
vergelijking (2) is niet de onze. Dit alles b l i jk t overigens ook direct u i t het 
analytische model in paragraaf 6, waar de aan een bepaalde variant toegekende 
totale en marginale baten mede afhangen van de samenstelling van het gehele 
wagenpark. Het door anderen behaalde nutsniveau daarentegen is geen 
argument in de marginale en totale baten-functies. Hetzelfde geldt voor de door 
anderen voor hun auto's betaalde prijzen. En, tot slot, refererend aan Polak's 
citaat van Hennipman: de preferenties i n ons model zijn gegeven. Om bi j 
Polak's vergelijking (lb) te blijven: de nutsfunctie U is gegeven; de eigen 
consumptie xi en de consumptie door anderen y3 zijn de argumenten i n deze 
gegeven functie. Dit ui t zich vervolgens in (marginale) baten toegekend aan 
consumptie die door deze zelfde argumenten worden bepaald (zie onze 
vergelijkingen (la-c)). Het citaat van Hennipman impliceert derhalve geen 
kritiek op onze analyse.5 

Dit is de consumptie-externaliteit die wij hebben geanalyseerd; deze leidt 
tot een maatschappelijk niet-optimaal consumptiepatroon en biedt derhalve de 
mogelijkheid tot het realiseren van een potentiële Pareto-verbetering (zoals 
aangetoond in het analytische model); en deze externaliteit benoemen wij als 
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6 Polak stelt in zijn inleiding 
foutief dat, volgens onze 
analyse, 'als alle gebruikers van 
een auto van een bepaalde 
klasse ertoe gebracht zouden 
kunnen worden over te gaan op 
een kleiner/zuiniger type auto, 
niemands welvaart wordt 
verminderd' (cursivering 
toegevoegd). Dit is incorrect: het 
nut toegekend aan een auto 
hangt mede, niet alleen af van 
de positie van de eigen auto ten 
opzichte van de overige auto's 
in het wagenpark. 

'statuseffecten': de waardering van de eigen auto hangt mede af van de 
relatieve positie die deze in het totale wagenpark inneemt. 6 De 
welvaarts-economische rechtvaardiging van overheidsingrijpen (belastingen, 
verhandelbare rechten, fee-bates) is daarmee dezelfde als bij elke andere 
economische analyse van externe effecten: het vrije markt-proces leidt niet tot 
een Pareto-efficiënt consumptie- en produktiepatroon, en mits de overheid in 
staat is een non-distortionaire (lump-sum) herverdeling te laten plaatsvinden, 
kan de potentiële Pareto-verbetering ten gevolge van de optimale belastingen 
(5a)-(5c) i n een strikte Pareto-verbetering worden omgezet. Of dat daadwerkelijk 
gebeurt is, volgens het algemeen geaccepteerde Kaldor-Hicks criterium, niet 
van doorslaggevende betekenis voor de wenselijkheid van het voorgestelde 
beleid. 

Indien Polak zich, i n tegenstelling tot ons en de door hem i n zijn voetnoot 6 
aangehaalde auteurs (zie onze voetnoot 3), niet kan vinden in het benoemen 
van deze consumptie-externaliteit als 'status-effecten', ware het wellicht beter 
geweest indien hij zich in zijn betoog had gericht op het vinden van een betere 
term voor de door ons beschreven externaliteit, dan op het betogen waarom 
status-effecten i n zijn definitie geen externaliteiten zijn. Temeer daar hi j 
kennelijk geen inhoudelijke bezwaren heeft tegen het analytische model van 
consumptie-externaliteiten op zich. 

Hiermee hebben we, menen wi j , Polak's belangrijkste bezwaar weerlegd. In 
paragraaf 4 van zijn kritiek stelt Polak vervolgens de vraag aan de orde of 
'geluks-onderzoek' thuishoort i n de economische wetenschap. In de eerste 
plaats willen wij Polak krediet geven voor het ons betrappen op erg slordig 
taalgebruik i n paragraaf 2 van het originele artikel. Inderdaad had daar 
uiteraard niet het woord 'welvaart', maar 'inkomen' gebruikt moeten worden. 
Zoals Polak i n voetnoot 15 overigens al opmerkt, wordt deze fout niet herhaald 
in het welvaarts-economische deel van ons betoog. Maar, om op de essentie van 
Polak's betoog in zijn paragraaf 4 i n te gaan: wij delen zijn opvatting dat i n een 
'traditionele' welvaarts-economische analyse het maken van een onderscheid 
tussen geluk en welvaart een weinig zinvolle exercitie is. Daarom hebben wij 
dat ook niet gedaan in de paragrafen 5 en 6. Echter, wij wilden, vanwege de 
nauwe relatie met het i n het artikel beschouwde probleem, het werk op het 
terrein van 'geluksonderzoek' niet onbesproken laten. Deze bespreking, die de 
relatie tussen inkomen en geluk vaak als zwak tot niet-significant (bij hogere 
inkomens) bestempelt, l i j k t ons overigens volledig i n overeenstemming met 
Polak's stelling dat geluk, i n economische analyses, inderdaad een moeilijk zo 
niet onhandelbaar begrip zal bli jken te zijn. 

Polak's conclusies zijn puntsgewijs geformuleerd, hetgeen een puntsgewijze 
repliek mogelijk maakt. Op basis van het voorgaande menen wij (1) weerlegd te 
hebben. De daaruit volgende (2), (4) en (5) achten wij derhalve onjuist, dan wel 
niet van toepassing op onze analyse. Conclusie (3) is uiteraard algemeen geldig, 
en (6) onderschrijven wij slechts zeer ten dele: wél voor zoverre het de 
traditionele welvaarts-economische analyse betreft, maar zeker niet voor 
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7 Het beschouwde model, met 
slechts 3 varianten, was 
uiteraard slechts een illustratie. 
Verder ontbreken fenomenen als 
'onderscheidingsdrang' dan wel 
'kuddegedrag'. Het model is 
statisch, bevat geen markt voor 
tweede-hands auto's; we gaan 
niet in op vragen van uniciteit 
van evenwichten en 
bediscussiëren derhalve alleen 
de noodzakelijke (niet de 
voldoende) voorwaarden voor 
een optimuma... 

zoverre het een integrale diskwalificatie van onderzoek op het fascinerende 
terrein van 'geluk' zou impliceren. 

Tot slot. Zi jn wij dan van mening dat wij het ultieme economische model 
van statuseffecten hebben gepresenteerd? Neen.7 Noch zijn wij van mening dat 
het door ons geschetste probleem met onmiddellijke ingang het belangrijkste 
speerpunt van de Minister van Verkeer en Waterstaat zou moeten worden. 
Maar wij denken wél dat statuseffecten belangrijk zijn bij de aanschaf van 
auto's, en dat de (marginale) geaggregeerde milieukosten hiervan niet 
gecompenseerd worden door even grote (marginale) geaggregeerde baten. Met 
als gevolg dat een al dan niet gefaseerde maar uiteindelijk wagenpark-brede 
'down-grading' voor iedereen 'relatief weinig geluk' kost en 'relatief veel milieu' 
kan opleveren. Met andere woorden: ons artikel beoogt alleen te illustreren dat 
indien statuseffecten bij de aanschaf van auto's een belangrijke rol spelen (een 
aanname waarvoor een solide empirische basis ontbreekt, maar waarvoor 
voldoende anekdotische evidentie voorhanden li jkt) , (prijs-)beleid gericht op dit 
fenomeen vanuit welvaarts-economisch perspectief volkomen te rechtvaardigen 
zou zijn. Niet meer, maar zeker ook niet minder. 


