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Summary 
After a certain ceiling has been reached (i.e. around $ 10,000), an increase in average income 
in any one country will not lead to increased personal happiness. Such additional earnings are, 
in all probability, expended rather on satisfying relative needs. Cars with a low fuel efficiency 
(big cars; cars with powerful engines) possibly satisfy more relative needs than absolute needs. 
This is why a general trend towards more economical vehicles does not or hardly leads to a 
reduction in contentment: relative needs satisfaction, coupled with the status aspect, does not 
need to suffer from this. It is the satisfying of relative needs and the emergence of status effects 
in consumption that is responsible for inefficient market functioning because of the occurrence of 
'consumption externalities'. There is therefore a welfare economic argument for adhering to a 
regulatory policy in which the consumption of relatively low status goods is encouraged while 
the consumption of relatively high status goods is discouraged. In view of the sharp price 
increases required to make the national car volume substantially more economical and in order 
to survive the considerable resistance that will be put up to such price rises, it might be 
preferable to introduce policies like 'fee-bates' or negotiable rights rather than to wield price 
policies directed at effecting a trend in the direction of more economical car usage. 

1, Inleiding4 

De transportsector is niet de meest voor de hand liggende sector om als 
eerste C0 2-maatregelen te treffen, zo wordt nogal eens beweerd. Daarbij gaat 
het soms om een analyse van de kosten-effectiviteit van technische 
maatregelen om auto's zuiniger te maken, en soms om het feit dat de 
brandstofprijselasticiteit van de vraag naar brandstof relatief laag zou zi jn 5 , en 
brandstofprijsverhogingen het zogenoemde consumentensurplus zouden 
afromen, met daardoor welvaartsverliezen. 

De vraag of technische maatregelen kosten-effectief zijn is nogal omstreden. 
Zo stelt Peake (1997), dat mensen bereid zijn meer te betalen voor de 
C0 2-emissie door verkeer, dan voor bijvoorbeeld elektriciteitsgebruik of 
verwarming. Hierop gaan we in dit artikel niet in . We volstaan met het kort 
aanstippen van twee studies. Deciddo en Ross (1996) komen tot de conclusie 
dat er momenteel i n de Verenigde Staten nu reeds tal van nog niet toegepaste 
opties beschikbaar zijn om personenauto's zuiniger te maken, die een 
terugverdientijd hebben die veel korter is dan de levensduur van 
personenauto's. Veel opties verdienen zich zelfs terug binnen 3 jaar, terwijl een 
hoog discountpercentage van 13% is gehanteerd. Hun middenschatting is dat 
de efficiency van nieuwe personenauto's verbeterd kan worden met 65% voor 
gemiddeld $ 770 per auto, wat overeenkomt met een kostenniveau van slechts 
$ 0.53 per gallon (prijzen van 1993; veronderstellingen: discount percentage 
van 5%, 12 jaar levensduur van auto's). De brandstofprijzen zijn i n de VS veel 
lager dan in de meeste andere westerse landen. Daardoor zou deze conclusie i n 
nog sterkere maten gelden voor andere westerse landen. Aan de andere kant 
komen Piotkin en Greene (1997) tot een andere conclusie. Ze geven aan dat 
nieuwe personenauto's i n 2005 zo'n 60% zuiniger zouden kunnen zijn (4,4 liter 
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E H S f l B B B B S f l E T M i ' M per 100 k m In plaats van 7 liter per 100 km), terwijl de aanschafprijs daardoor 
zo'n $ 1500 hoger zou zijn. Zij concluderen dat dit geen aantrekkelijke 
mvestering zou zijn. Uitgaande van een levensduur van bijna 14 jaar voor een 
auto (Stichting Auto en Recycling en Auto Recycling Nederland BV, 1998) en 
16.500 kilometer per jaar (CBS, 1998), een discontovoet van 4% en een 
brandstofprijs van f 2,— per liter, zou de investering in Nederland zich i n zo'n 4 
jaar terugverdienen. 

Sinds 1990 is het Nederlandse personenautopark vrijwel niet meer zuiniger 
geworden: het potentieel van technische verbeteringen (onder andere: 
motorefflciency; stroomlijn) is tenietgedaan doordat nieuwe personenauto's al 
sinds halverwege de jaren 80 niet meer zuiniger zijn geworden, met als 
belangrijkste oorzaak het toegenomen gewicht. De toename van het gewicht 
van nieuwe personenauto's wordt de laatste 10 jaar volledig verklaard u i t de 
toename van het gewicht van opeenvolgende modellen van een autotype, 
bijvoorbeeld een Volkswagen Golf. De Golf van 1999 is i n feite een hogere 
klasse auto dan de vorige generaties van de Golf (Van Den Brink en Van Wee, 
1999). Het feit dat het personenautopark al jaren niet meer zuiniger wordt 
staat haaks op het regeringsbeleid: de C0 2-emissie door het wegverkeer zal i n 
2010 vermoedelijk aanzienlijk hoger uitvallen dan i n 1986, terwijl de regering 
streeft naar een daling van de C0 2-emlssie door het wegverkeer (RIVM, 1997). 

In dit artikel gaan we in op de consequenties van een verschuiving naar 
zuiniger auto's op de geluksbeleving van mensen. Centraal staat de vraag of 
een verschuiving naar zuiniger auto's het welzijn van mensen doet afnemen. Bij 
het beantwoorden van deze vraag maken we gebruik van inzichten ui t 
geluksonderzoek en de economische welvaartstheorie. 

2. Geluksonderzoek: relatie inkomen - geluksbeleving 
Door een beperkte groep mensen wordt in vele landen onderzoek uitgevoerd 

naar geluksbeleving. Centraal daarbij staan de vragen hoe gelukkig mensen 
zijn, en welke factoren daarop van invloed zijn. Eén van de onderzochte 
factoren is het Inkomen (inclusief de inkomensverdeling). Dit onderzoeksterrein 
is vooral het domein van sociologen. Niettemin is recent de aandacht hiervoor 
ook In de economische literatuur toegenomen (Jol en Otten, 1997; Kooreman, 
1998; Veenhoven en Timmermans, 1998). 

Een belangrijk onderscheid is dat tussen vergelijkingen tussen en binnen 
landen. Binnen een land zi jn volgens sommigen mensen met hogere inkomens 
gemiddeld gelukkiger dan mensen met lagere inkomens (Plug, 1997; Jol en 
Otten, 1997). Anderen hebben zo'n verband niet aangetroffen (Veenhoven en 
Timmermans, 1998). Het l i j k t erop dat er binnen een land een zwak (maar 
wellicht wel significant) verband is tussen inkomen en geluksbeleving. Diverse 
studies die de geluksbeleving tussen landen vergelijken geven niet alle hetzelfde 
beeld. Uit Easterlin (1973 en 1974) zou bli jken dat een toename van het 
gemiddelde inkomen per hoofd niet (significant) leidt tot een toename van het 
geluk. Veenhoven (1989) concludeert echter dat de analyses van Easterlin 



misleidend zijn. Op basis van dezelfde dataset als die van Easterlin concludeert 
hij dat een toename van het inkomen leidt tot een toename van het geluk, maar 
dat er sprake is van afnemende meeropbrengsten. Vanaf een bepaald niveau, 
het verzadigingsniveau is er i n het geheel niet meer sprake van een toename 
van het geluk (Veenhoven, 1989; Veenhoven en Timmermans, 1998). Dat 
verzadigingsniveau ligt volgens Veenhoven en Timmermans (1998) op circa 
$10.000 per hoofd. Dat beeld wordt bevestigd door een vergelijking door de t i jd 
in rijke landen. In de USA is de welvaart sinds 1945 meer dan verdrievoudigd 
maar is het niveau van geluk gelijk gebleven. In Nederland is het gemiddelde 
geluk sinds de jaren 70 ook gelijk gebleven, terwijl de welvaart sindsdien 
eveneens fors is toegenomen (Veenhoven en Timmermans, 1998). Ook 
Kooreman (1998) komt op basis van onderzoek van derden tot de conclusie dat 
vanaf een bepaald niveau ('zodra in de eerste levensbehoeften is voorzien') een 
toename van het gemiddelde inkomen in een samenleving nauwelijks leidt tot 
een hogere gemiddelde geluksscore. Factoren die volgens Veenhoven (1996) wel 
van invloed zijn bestaanszekerheid (goede sociale zekerheid, rechtszekerheid en 
fysieke veiligheid), vrijheid (politieke vrijheden, vrijheid om het eigen leven in te 
richten zoals men wil), cultureel klimaat (scholing, mate van geïnformeerdheid, 
waardenoriëntat ie , verenigingsparticipatie) en modernisme (moderne 
samenlevingen kennen een gelukkiger bevolking dan traditionele 
samenlevingen). 

Op basis van de beschouwde literatuur gaan we ervan ui t dat een verdere 
toename van het gemiddelde inkomen in de rijke landen, zoals Nederland, 
(ceteris paribus) niet of nauwelijks zal leiden tot een toename van het geluk. 

3. Economische theorie: onderscheid tussen absolute en relatieve 
behoeften 
In economische en sociologische literatuur wordt soms onderscheid 

gemaakt tussen verschillende categorieën behoeften (zie bijvoorbeeld Maslow, 
1943; Deaton en Muellbauer, 1980). Geïnspireerd door die literatuur 
onderscheiden we voor dit artikel absolute en relatieve behoeften. Absolute 
behoeften zijn zaken als een dak boven je hoofd, kleding en eten en drinken. 
Relatieve behoeften vloeien voort u i t het feit dat we ons willen onderscheiden 
van anderen. Zo hebben veel mensen geld over voor dure merkkleding vanwege 
de status die dit geeft. De aanschaf van een dure, luxe personenauto in plaats 
van een minder dure heeft vermoedelijk ook meestal veel minder te maken met 
het bevredigen van de transportbehoeften (inclusief comfort etc.) dan met 
statusaspecten. 

Het onderscheid tussen absolute en relatieve behoeften is niet zwart wit; 
veeleer is dit een geleidelijke schaal. Zo is een dak boven je hoofd in de meest 
simpele vorm uiteraard een absolute behoefte. Maar een beetje meer dan een 
minimum niveau van ruimte bevredigt nog steeds absolute behoeften. Het 
verschil tussen een ru im huis en een zeer luxe woning bevredigt vermoedelijk 
vooral relatieve behoeften. Voedsel is een primaire levensbehoefte. Het eten van 
kaviaar i n plaats van kip is dat uiteraard niet. Bij het onderscheid tussen 
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H ^ S E E H E ® absolute en relatieve behoeften zijn de factoren t i jd en plaats van belang. De 
eerste mensen die een auto kochten, deden dat vermoedelijk vooral vanwege 
statusaspecten. Vandaag de dag bevredigt de auto voor veel mensen de 
absolute mobiliteitsbehoeften: zonder auto zouden ze in mobiel opzicht 
gehandicapt zijn, tenzij ze locaties van wonen en/of werken zouden aanpassen 
aan de flets of het openbaar vervoer. Het autobezit van inwoners op het 
platteland van Noordoost-Groningen heeft i n het algemeen meer te maken met 
het bevredigen van mobiliteitsbehoeften, dan het autobezit van inwoners in het 
centrum van Amsterdam. 

4. Rijke landen: gaat extra inkomen naar relatieve behoeften? 
Mogelijk neemt de geluksbeleving vanaf een bepaald niveau niet meer toe 

met het inkomen, omdat het additionele inkomen vooral wordt aangewend om 
relatieve behoeften te bevredigen. Dit zal waarschijnlijk een belangrijke rol 
spelen bij personenauto's. Veel mensen hebben extra geld over voor meer 
motorvermogen, dure accessoires zoals lichtmetalen velgen, en een grotere 
auto. Hoewel een grotere auto i n een aantal gevallen praktische voordelen heeft 
en wellicht ook comfortabeler rijdt, is het de vraag of mensen veel meer geld 
voor een grotere auto over zouden hebben, als statusaspecten geen rol zouden 
spelen. Bij de keuze van het motortype speelt de vergelijking ten opzichte van 
andere auto's wellicht ook een rol. Hoewel snel accelereren een zelfstandige 
genotservaring kan hebben, vormt het acceleratievermogen van andere auto's 
vermoedelijk een referentiekader. 30 jaar geleden was een acceleratie van 0 tot 
100 k m / h in 10 seconden een magische grens, die vrijwel alleen was weggelegd 
voor dure sportwagens, tegenwoordig kunnen diverse middenklassers met een 
relatief zware motor dat ook. Vermoedelijk is het genot van snel accelereren 
dus mede afhankelijk van de kenmerken van de rest van het autopark. Hoewel 
we i n de literatuur daarover niets hebben aangetroffen, vermoeden we dat 
status ook een rol speelt bij de keuze van het motortype (vermogen). Overigens 
kan extra vermogen ook puur functioneel zijn, bijvoorbeeld voor mensen die 
frequent lange afstanden in Duitsland afleggen, en dat bij voorkeur met hoge 
snelheid doen in verband met de daardoor kortere reistijd. De meeste 
Nederlandse auto's hebben echter een vermogen dat veel hoger ligt dan nodig, 
gegeven de kenmerken van de infrastructuur, wettelijke beperkingen ten 
aanzien van maximum snelheden en verplaatsingsafstanden. De toename van 
het motorvermogen van personenauto's i n de afgelopen decennia (zie Kroon, 
1994) kan dan ook vermoedelijk nauwelijks verklaard worden ui t functionele 
aspecten, maar hangt waarschijnlijk meer samen met relatieve behoeften. 

Een voorbeeld, uitsluitend ter illustratie: de eerste Porsche 356 (1948) had 
een vermogen van 40 PK en een topsnelheid van circa 130 k m / u . Dat gaf de 
auto een sportief imago. Een nieuwe Porsche Boxter heeft 205PK, en een 
topsnelheid van 240 k m / u . Vermoedelijk is h u n positionering binnen het 
personenauto-aanbod ruwweg vergelijkbaar (meerdere malen de prijs van resp. 
een Kever of Golf). Sinds 1948 is het wegennet met name voor interlokale 
verbindingen sterk verbeterd, waardoor meer vermogen n u functioneler zou 
kunnen zijn dan kort na de tweede wereldoorlog, maar daar staat tegenover dat 
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6 Een tegenovergesteld 
voorbeeld, waarbij het nut van 
consumptie juist toeneemt in de 
consumptieniveaus door andere 
consumenten, betreft 'positieve 
netwerk-externaliteiten', zoals die 
bijvoorbeeld optreden bij het 
lidmaatschap van specifieke 
communicatie-netwerken. Om 
concreet te zijn: het nut dat men 
aan het bezit van een telefoon 
plus aansluiting ontleent hangt 
direct af van het aantal andere 
individuen dat, vanwege hun 
eigen aansluiting, met die 
telefoon bereikbaar is. 

er nu snelheidsbeperkingen zijn op snelwegen die er vroeger buiten de 
bebouwde kom nauwelijks waren. 

We vermoeden al met al dat de behoefte van mensen zich te onderscheiden 
en te positioneren binnen het totale autopark veel bepalender is voor de 
autokeuze dan functionele kenmerken van auto's. Vermoedelijk levert een Opel 
Astra (middenklasse auto) i n een situatie waarin iedereen i n een Corsa (kleine 
klasse) of vergelijkbaar type rijdt, meer welzijn op dan een Opel Omega (hogere 
middenklasse) i n een situatie waarin iedereen een dure Mercedes of Jaguar 
(topklasse) rijdt. 

5. Status-effecten als consumptie-externaliteiten 

5.1 Inleiding 
De hierboven beschreven relatieve behoeften en status-effecten van 

consumptie behelzen in principe een vorm van marktfalen door externe 
effecten, namelijk 'consumptie-externaliteiten'. In deze paragraaf bespreken we 
de welvaarts-economische aspecten van dergelijke externe effecten aan de hand 
van grafische illustraties; i n de volgende paragraaf presenteren we een 
analytisch model. 

Normaal gesproken wordt in micro-economische modellen uitgegaan van de 
aanname dat het nut van consumptie voor een consument alleen samenhangt 
met het niveau van zijn eigen, Individuele consumptie. Onder die aanname is 
de vrije marktwerking in principe welvaartsmaximaliserend (mits er, uiteraard, 
geen andere vormen van marktfalen optreden, zoals externe kosten, onvolledige 
informatie, marktmacht, etc). In het geval dat status-effecten een rol spelen 
gaat de genoemde aanname 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. We zullen aan de hand van 
een micro-economische analyse laten zien dat de resulterende externaliteiten 
een vorm van 'marktfalen' betreffen, waardoor regulerend beleid 
welvaartsverhogend kan werken. 

5.2 Een eenvoudig model met één homogeen goed 
Het meest eenvoudige geval dat we kunnen beschouwen betreft een markt 

met één homogeen goed (goed T'), waar het nut dat wordt toegekend aan de 
consumptie van het goed mede-afhankelijk is van de consumptieniveaus van 
andere consumenten. In het geval van statusgoederen zal normaal gesproken 
gelden dat de mate van exclusiviteit afneemt naarmate er meer geconsumeerd 
wordt, zodat het nut van eigen consumptie afneemt met de consumptie door 
andere consumenten. 6 Bijgevolg liggen de marginale sociale baten (MSB) van 
consumptie lager dan de marginale private baten (MPB) - immers, de marginale 
consument houdt geen rekening met de verminderde welvaart (door lagere 
exclusiviteit) die hij op andere consumenten afwentelt. Er zal dan een 
maatschappelijk gezien inefficiënt hoog consumptieniveau resulteren. Het 
verschil tussen MSB en MPB kan gezien worden als negatieve marginale 



T ' ' 1 1 ' P i 

Tijdschr i f t 
vervoerswetenschap 

7 Het consumentensurplus is het 
verschil tussen de marktprijs van 
een goed of dienst en de 
waarde die dat goed of die 
dienst voor de consument heeft. 
Heeft iemand bijvoorbeeld 
ƒ 40 , - over voor een bepaalde 
CD, maar deze kost slechts 
ƒ 1 5,-, dan is het 
consumentensurplus ƒ 25,-. 

externe baten, dus i n feite als marginale externe kosten (MEK). In tegenstelling 
tot het standaard model zal de vrije-marktwerking niet tot de maximale 
maatschappelijke welvaart leiden. 

Figuur 1. Negatieve consumptie-externaliteiten bij ene homogeen produkt 

Figuur 1 illustreert dit fenomeen i n een standaard marktdiagram. We 
nemen voor het gemak aan dat het aanbod van het goed in kwestie zuiver 
elastisch is, en efficiënt geprijsd tegen de marginale sociale kosten (S=MSK). De 
markt vraagfunctie D is identiek aan de marginale private baten curve MPB: de 
betalingsbereidheid van de marginale consument, gegeven de consumptie van 
anderen ('links van deze marginale consument'). Derhalve ontstaat het 
marktevenwicht E daar waar MPB=MSK. 

Door de consumptie-externaliteit zullen de baten die een willekeurige 
'infra-marginale' consument (d.w.z., 'links van punt E') toekent aan zijn eigen 
consumptie echter minder zi jn geworden dan dat zij waren geweest indien deze 
consument zélf de marginale consument was geweest, dus zoals gegeven door 
de D=MPB-curve. In plaats daarvan gelden bijvoorbeeld baten zoals gegeven 
door de onderbroken curve. Met andere woorden, de MPB-curve geeft een 
overschatting van het consumenten surplus 7 . Houden we rekening met deze 
consumptie-externaliteit, dan kan MSB de marginale sociale baten van 
consumptie geven: de bate van de laatst toegetreden consument, minus het 
welvaartseffect voor de infra-marginale consumenten. Het optimale evenwicht 
O ligt daarom bij een lager consumptieniveau, namelijk daar waar MSK=MSB. 
Dit optimum is te bereiken door middel van een heffing op consumptie (T), 
welke gelijk moet zijn aan het marginale niveau van de externaliteit, MEK, i n 
het optimum. Door deze 'exclusiviteits-heffing' wordt het negatieve 
welvaartseffect van eigen consumptie op de welvaart van anderen 
geïnternaliseerd, en kan een maatschappelijke welvaartswinst ter grootte van 
het gearceerde gebied worden gerealiseerd. Merk tenslotte op dat als er géén 
consumptie-externaliteiten zouden zijn, zodat MPB=MSB, de 
vrije-marktuitkomst E wél samenvalt met het welvaartsoptimum. 

5.3 Een model met twee productvarianten 
Figuur 2 toont een eenvoudig voorbeeld van het geval dat we eigenlijk 

willen beschouwen, namelijk waar de consumptie-externaliteit optreedt doordat 

P 
100 

- 2 0 



Tijdschri f t 
vervoerswetenschap 

M.tJIM.BfcKi het nut van consumptie onder meer afhangt van het consumptieniveau van 
ander varianten van hetzelfde product. In Figuur 2 is ervan uitgegaan dat er 2 
varianten zijn: hetzelfde goed 1 zoals reeds beschouwd in Figuur 1, en een 
bepaald (nauw) substituut: het luxegoed 2. 

Figuur 2. Negatieve consumptie-externaliteiten bij twee productvarianten 

Naarmate er meer geconsumeerd wordt van het luxere goed 2 (Q 2 neemt 
toe), nemen de baten van consumptie van goed 1 af (de 
consumptie-externaliteit binnen goed 1 laten we n u voor de overzichtelijkheid 
even buiten beschouwing). De reden is dat het contrast met het luxe goed 
duidelijker en duidelijker wordt. Hierdoor zal dan ook de vraagcurve voor goed 
1 naar beneden schuiven naarmate er meer van goed 2 geconsumeerd wordt. 
Zo ontstaat het in Figuur 2 getoonde 'vraagvlak' voor goed 1: een 
3-dimensionale vraagcurve. Als gevolg van de consumptie-externaliteit zal de 
vraag naar goed 1, bij een gegeven prijs, derhalve lager worden naarmate er 
meer van goed 2 wordt geconsumeerd. Dit is weergegeven door de gebogen l i j n 
ter hoogte van P 1=MSK 1(= 40) voor goed 1. Deze l i jn wordt gevonden door te 
bepalen waar het getoonde vlak het denkbeeldige 'vlakke vlak' ter hoogte van 
P 1=40 zou snijden. Het negatieve effect van de consumptie van het luxe goed 2 
op de baten van consumptie van goed 1 is, vergelijkbaar met het voorgaande 
model, een negatieve consumptie-externaliteit. De vraag hoe hier met beleid 
mee om te gaan behandelen we in de volgende paragraaf aan de hand van een 
analytisch model met drie productvarianten. 

6. Welvaartsaspecten van consumptie-externaliteiten 
De vraag die zich vervolgens opdringt is uiteraard die naar de 

beleidsrelevantie van de hierboven besproken consumptie-externaliteiten. Dient 
de overheid corrigerend op te reden als er sprake is van duidelijke 
status-effecten in consumptie? Het antwoord luidt i n principe 'ja': bij het 
bestaan van consumptie-externaliteiten zal de vrije markt niet tot een 
welvaarts-optimum leiden. Teneinde dit te illustreren beschouwen we een 
markt waar 3 kwaliteiten van een goed verkrijgbaar zijn: een lage kwaliteit 1, 
een middenvariant 2 en een topkwaliteit 3. In de l i j n van ons betoog 
beschouwen we natuurl i jk auto's. 

We veronderstellen voor het gemak wederom een perfect elastisch aanbod 
van de 3 varianten, zodat de marktprijzen Plt P 2 en P 3 gegeven zijn (dit zou 
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jaqina 194 bijvoorbeeld relevant kunnen zijn voor een relatief 'klein' importerend land van 
de 3 varianten, zoals Nederland). We beschouwen een veralgemenisering van de 
illustraties i n Figuren 1 en 2: de marginale private baten hangen n u (mogelijk) 
af van de consumptie van alle drie de varianten, dus ook binnen een deelmarkt 
is er mogelijk sprake van consumptie-externaliteiten. We gaan er vanuit dat als 
er consumptie-externaliteiten optreden, het nut van consumptie door een 
individu toeneemt naarmate er meer geconsumeerd wordt van Inferieure 
varianten, en afneemt naarmate er meer geconsumeerd wordt van superieure 
varianten alsmede de eigen variant (de consumptie-externaliteit binnen een 
deelmarkt is dus negatief). Dit alles weerspiegelt het geval van status-effecten: 
het is prettig om een exclusieve consument van een topauto te zijn, en 
vervelend om met de laagste kwaliteit auto genoegen te moeten nemen (en door 
anderen gezien te worden!). 

Doordat we n u 3 producten beschouwen is een grafische representatie van 
het model niet meer mogelijk (we zouden immers 4 assen nodig hebben). 
Vandaar dat we hierna alleen een analytische vorm van het model bespreken. 
Het is daarom belangrijk te benadrukken dat het model een algemenere vorm 
geeft van de twee grafische modellen die in paragraaf 5 zijn besproken. 

De marktvraagcurves voor de 3 productvarianten zijn wederom gelijk aan 
de marginale private baten, en kunnen dus geschreven worden als: 

D x = D 1 (Q 1 , Q 2 , Q 3); 
3D, ST>i 3D, 

< 0, < 0, 
3D, 

< 0 (la) 
3Qi 

0, 
3Q 2 

0, 
3Qs 

(la) 

3D 2 3D 2 3D 2 

> 0, < 0, 
3Q 3 

< 0 (1b) 
3Qi 

0, 
3Q 2 3Q 3 

(1b) 

3D 3 3D 3 3D 3 

> 0, > 0, < 0 (1c) 
3£h 

0, 
3Q 2 

0, 
3Q 3 

(1c) 

D 2 = D2[Qlt Q 2 , Q 3 

D 3 = D 3 ( Q l f Q 2 , Q 3); 

Voorts veronderstellen we dat de 3 varianten kunnen verschillen met het 
oog op de milieukwaliteit. Om precies te zijn: de aanschaf van een auto ui t de 
klasse i levert een belasting van het milieu op met economische waarde E 4 

(merk op dat we ervan uitgaan dat het gebruik van de auto's, na aanschaf, 
gegeven is. In de context van het huidige model is dat een onschuldige 
aanname, die gemakkelijk veranderd zou kunnen worden maar voor de analyse 
van de hoofdvraag niet zo relevant is). 

We kunnen dan de maatschappelijke welvaart schrijven als de som van de 
totale baten, minus de kosten van de auto's, minus de milieukosten: 

W = J D,(q 1 ,Q 1 ,Q 2 ,Q 3 )dq 1 + J D 2 (Q l ! q 2 ,Q 2 > Q 3 )dq 2 j D 3 (Q 1 ,Q 2 ,q 3 ,Q 3 )dq 3 

o o 
- 9 , • tPi+EJ - Q 2 . (P2+E2) - Q 3 . (P3+E3) 

(2) 

Hier geven de gehanteerde integralen het oppervlak onder de vraagcurve 
voor het goed gegeven de consumptie van andere goederen (de kleine q's zijn 
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integratie-variabelen). Merk in de eerste plaats op dat we het Marshalliaanse 
consumenten surplus hanteren. 8 Met andere woorden: de betalingsbereidheid 
weerspiegelt het gemonetariseerde nut ofwel de private baten. De aanwezigheid 
van Qj^j (de consumptieniveaus voor de twee andere varianten) als argument in 
de vraagcurve D, weerspiegelt status-effecten tussen de drie varianten. Het feit 
dat, naast de integratie-variabele Qj tevens Qt als apart argument in D i is 
opgenomen weerspiegelt consumptie-externaliteiten binnen een productvariant. 
Immers, de betalingsbereidheid voor infra-marginale eenheden hangt dan mede 
af van het totale consumptieniveau voor de beschouwde variant. 

We kunnen het maatschappelijk optimum dan bepalen door de eerste 
afgeleiden van W naar de drie consumptieniveaus te bepalen en gelijk te stellen 
aan 0:) 

3W 

i=>: isz 533 

ê j u ^ d q , ajDaCOdcfc a J o g O d c f a 

= D, + 
9 9 1 9Qi 391 

Pj - E x = 0 (3a) 

Qi 

9 
a w 

3Q2 

JV^Odq, ajD 2(-)dq 2 S j D 3 ( ) d q 3 

3Q2 

+ D o 
9Qi 3Q2 

P, - E 9 = 0 (3b) 

3W o 

39b 

CJI !3Z 533 

SjD.COdq! a jöaQdqa S J D . 
o 

3 9 3 9 9 a 

(•)dq3 

3 9 3 

P, - E , = 0 (3c) 

8 Strikt genomen zouden we voor 
het meten van de totale welvaart 
dan met het 'integrability 
problem' te maken kunnen 
krijgen: de integralen zijn 
mogelijk pad-afhankelijk, zodat 
geen unieke oplossing resulteert 
(Varian, 1992). Voor het 
bepalen van het optimum speelt 
dit probleem echter geen rol. 

Vervolgens gaan we ervan ui t dat, om dit optimum te bereiken, de overheid 
in staat is gedifferentieerde belastingen, T„ op de aanschaf van auto's te heffen. 
Het marktevenwicht komt dan voor alle drie de varianten tot stand op dat 
consumptieniveau waarvoor geldt dat marginale private baten (DJ, gegeven de 
consumptieniveau's van de andere varianten, gelijk is aan de prijs van de auto 
plus de belasting T t: 

D , ( ) - P, - T, = 0 

D 2 (•) - P 2 - T 2 = 0 

D 3 (•) - P 3 - T 3 = 0 

(4a) 

(4b) 

(4c) 
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Door vervolgens (4abc) af te trekken van (3abc) kunnen we de volgende 
optimale belastingen bepalen: 

aJüjCOdq, aJüaCOdqa 9 j D 3 ( ) d q 3 

T, = E , 
9Qi 3Qi i Q j 

9, 92 93 

ajDjCOdq, sJüaCOdqa a J ü g O d q g 

pos -neg - pos - pos (5a) 

9Q 2 9Q2 9Q2 
= pos - neg - neg - pos (5b) 

a J ü ^ O d q ! 9jD 2(-)dq2 afogCOdq., 

To = Eq 3Qs 3Q 3 3Q 3 

pos - neg - neg - neg 

Hierbij geeft pos [neg) aan of we met positieve dan wel negatieve termen te 
maken hebben. De genoemde tekens volgen direct u i t vergelijkingen (labc). 

Nog volledig afgezien van de vraag of de luxere auto's relatief hogere 
milieukosten met zich meebrengen (de relatieve grootte van E 1 ? E 2 en E 3 laten 
we nog even in het midden), volgt u i t vergelijkingen (5abc) dat vanwege de 
status-effecten, leidend tot consumptie-externaliteiten, er voor alle goederen 
een positieve extra belasting op consumptie komt in het geval 
consumptie-externaliteiten binnen een variant van belang zijn. Bezien we de 
consumptie-externaliteiten tussen de varianten, dan b l i jk t dat de laagste 
variant een neerwaartse aanpassing van de belasting kri jgt i n vergelijking met 
de situatie waar alleen milieukosten meetellen, de hoogste variant een 
opwaartse aanpassing, en dat het effect voor de middelste categorie, 
logischerwjs, ambigu is . 9 

9 De lezer zou zich kunnen afvragen of in de specificatie van de vraagrelaties, naast de 
externaliteit, ook niet 'normale' kruislingse vraageffecten opgenomen zouden moeten worden, 
en of deze de resultaten niet fundamenteel zouden beïnvloeden. Aangezien we er vanuit kunnen 
gaan dat consumenten, gegeven het bestaan van consumptie-externaliteiten, vanuit privaat 
oogpunt de optimale categorie als de relevante kiezen, is dit niet nodig. Een theoretisch 
fraaiere, maar omslachtiger formulering waarbij de keuze van de relevante productcategorie op 
individueel niveau geëndogeniseerd wordt levert vergelijkbare uitkomsten op. De sociale 
welvaartsfunctie wordt dan: 

W = i; (5;1 . B,'(Q- , Q 2 , Q 3 )) + Sj 2 . (Bi2(Q, , Q 2 , Q 3 )) + S , 3 

- Q , . ( P 1 + E , ) - Q 2 . ( P 2 + E 2) - Q 3 . ( P 3 + E 3 ) 

3 (Q, , Q 2 , Q 3 

waar i individuelen zijn, 5j' een dummy is die de waarde 1 aanneemt als een consument i 
variant j consumeert en anders 0 is, en B,1 de baten van het bezit van variant j voor consument i 
geeft. De argumenten Q, in B|' geven nu louter consumptie-externaliteiten. Aangezien 
consumenten een variant kiezen door BJ'-PJ te maximaliseren vallen 'kruilingse vraageffecten' 
(hier het proces waar een consument een variant kiest) uit het sociale maximalisatieprobleem, en 
blijven ook in dit geval vergelijkbare consumptie- en milieu-externaliteiten bestaan als in het 
model in de hoofdtekst. Het huidige probleem kent echter een veel complexere analytische 
oplossing, aangezien in plaats van over de continue variabelen Q^nu over de discrete 
variabelen 8,' geoptimaliseerd moet worden. 
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'° Merk op dat fysieke 
regulering, in de vorm van het 
verbieden van bepaalde typen 
auto's, over het algemeen 
minder efficiënt zal zijn dan 
gedifferentieerde tarieven. Om 
dit te zien is het voldoende om 
vast te stellen dat in het optimum 
alle typen auto's nog steeds 
gebruikt kunnen worden, alleen 
gebeurt dit in verschillende 
verhoudingen. 

De conclusie luidt dan ook dat het vanuit welvaarts-economisch perspectief 
wel degelijk relevant kan zijn om, als overheid, i n te grijpen i n het marktproces 
indien status-effecten belangrijk zijn en consumenten elkaar min of meer 
opjutten om tot aanschaf van duurdere varianten over te gaan. Hoewel variatie 
tot op zekere hoogte welvaartsverhogend kan zijn - merk op dat i n het optimum 
nog steeds alle drie de varianten verhandeld kunnen worden, maar dat de 
relatieve aandelen zullen veranderen - zal een ongecontroleerd proces tot een 
inefficiënt groot aantal consumenten van de hoogste variant, en een inefficiënt 
laag aantal van de laagste variant kunnen leiden. Door regulerende belastingen 
toe te passen kan dit proces beperkt worden, en kunnen consumenten tegen 
dergelijke 'mallemolens' in bescherming genomen worden. 

Als we uitgaan van de niet onwaarschijnlijke premissen dat (1) kleinere 
auto's statusverlagend en grotere auto's statusverhogend zijn, en (2) grotere 
auto's over het algemeen minder zuinig zijn, zou dit betekenen dat optimale 
tariefdifferentiatie tussen verschillende typen auto's scherper moet zijn dan wat 
alleen gesuggereerd wordt door de verschillen in milieukosten. Voorts betekent 
dit dat het instrument van 'fee-bates', bestaande ui t gedifferentieerde tarieven 
voor verschillende typen vervuiler, vanwege de genoemde status-effecten, een 
aantrekkelijke optie zou kunnen z i j n . 1 0 

7. Effecten van een verschuiving naar zuiniger auto's op milieu en 
welzijn: beleidsconclusies 
Deze beschouwingen hiervoor, één gebaseerd op 'geluksonderzoek' en de 

andere op een welvaarts-economische analyse, hebben twee belangrijke 
consequenties. 

De eerste is dat een overall verschuiving naar zuiniger auto's door een 
afname van het gewicht/de omvang, en de toepassing van motoren met minder 
vermogen, vermoedelijk niet of nauwelijks tot welzijnsverliezen leidt. Immers, 
de mogelijkheden voor mensen om zich te onderscheiden hoeven er niet door af 
te nemen, en de mobiliteitsbehoeften worden (vrijwel) even goed bevredigd. De 
reden dat zo'n verschuiving niet i n een vrije markt gerealiseerd kan worden ligt 
i n de aanwezigheid van consumptie-externaliteiten: de relatief kleine 
welvaartsverliezen treden alleen dan op als iedereen - dat wi l zeggen: alle 
autobezitters - 'down-grade' en een zuiniger auto neemt. Een dergelijke 
gelijktijdige down-grading kan derhalve alleen door centrale coördinatie (dus: 
overheidsbeleid) gerealiseerd worden. 

De tweede betreft de vraag welk beleidsinstrument het meest geëigend is 
om een verschuiving naar zuiniger auto's te verkrijgen. Veel economen hebben 
een voorkeur voor het hanteren van het prijsmechanisme, omdat dit via een 
goed functionerende markt voor welvaartsmaximalisatie zou leiden. Zeker i n 
geval van een verschuiving naar zuiniger auto's is dat goed mogelijk, 
bijvoorbeeld via (veel) hogere brandstofprijzen of een systeem van heffingen op 
aanschaf (BPM) of bezit (houderschapsbelasting) van auto's waarbij onzuiniger 
auto's duurder zijn dan zuiniger auto's. De welvaarts-economische analyse 
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p a g i n a 1 9 8 wijst ook In de richting van prijsbeleid. Immers: het optimum kan alleen met 
gedifferentieerde belastingen gerealiseerd worden. 

Fors prijsbeleid kan echter rekenen op sterke maatschappelijke weerstand 
(Verhoef, 1996a). Een alternatief zou regelgeving kunnen zijn. Hierbij is het 
omwille van de efficiëntie van beleid wél van belang dat het beleid op 
economisch gezonde principes gebaseerd is. Naast de in de vorige paragraaf 
reeds genoemde fee-bates' willen we hier een tweede alternatief noemen: 
verhandelbare rechten. Dat dit instrument i n de huidige context een 
aantrekkelijke optie zou kunnen zijn is i n feite al i n de prakt i jk gebleken bij het 
Amerikaanse CAFE programma (corporate average fuel economy), dat sinds 
1978 van kracht is. In CAFE worden aan fabrikanten eisen gesteld ten aanzien 
van het gemiddelde gebruik van alle i n een jaar verkochte personenauto's. 
Overschrijding van het normverbruik resulteert i n betalingen door de fabrikant 
(Dings en Janse, 1995). Vooral dankzij de CAFE-regeling zijn nieuwe 
personenauto's tussen 1975 en 1995 bijna 40% zuiniger geworden (Davis, 
1997). Deze verbetering is vooral i n de periode tot 1983 bereikt; daarna zijn de 
normen nauwelijks meer aangescherpt. Verhoef, Nijkamp en Rietveld (1997) 
geven overigens een overzicht van mogelijke en feitelijke toepassingen van 
verhandelbare rechten i n de regulering van externe kosten van wegverkeer. 

In dit geval zou men kunnen pleiten voor een systeem waarbij iedere 
fabrikant of importeur die i n Nederland auto's verkoopt ervoor moet zorgen dat 
alle i n een bepaald jaar verkochte auto's tezamen voldoen aan een maximum 
niveau van energiegebruik. Daarbij kunnen 'rechten' worden verhandeld: een 
importeur/fabrikant die onder de norm bli jkt , kan het verschil met de norm 
verkopen aan een fabrikant/importeur die dan boven de norm uitkomt. Een 
dergelijk systeem kan budgetneutraal worden uitgevoerd, en een overall 
verschuiving naar zuiniger auto's tot gevolg hebben, zonder welzijnsverliezen, 
maar wel met de daaraan gekoppelde milieuvoordelen. 

8. Samenvatting en conclusies 
1. Een toename van het gemiddelde inkomen in een land leidt vanaf een 

bepaalde grens niet meer tot een toename van het geluk in dat land. Deze 
grens ligt veel lager dan het huidige inkomensniveau in westerse landen. 

2. Het feit dat een toename van het gemiddelde inkomen op landelijk niveau 
vanaf een bepaalde grens niet leidt tot een toename van de geluksbeleving 
vloeit vermoedelijk voort u i t het feit dat het additionele inkomen wordt 
aangewend om relatieve behoeften te bevredigen. 

3. Waarschijnlijk leidt een verschuiving richting zuiniger auto's (en daardoor 
kleinere auto's met minder vermogen) op macro-niveau niet tot een afname 
van de geluksbeleving, omdat de relatieve behoeftebevrediging, 
samenhangend met statusaspecten, er niet door hoeft af te nemen. 
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4. Het bevredigen van relatieve behoeften en het optreden van statuseffecten in 
consumptie zorgen voor een inefficiënte werking van de markt door het 
optreden van consumptie-externaliteiten. Er is daarmee een 
welvaarts-economische basis voor het voeren van regulerend beleid, waarbij 
het consumeren van goederen van een laag aanzien relatief aangemoedigd 
wordt, en van goederen met een relatief hoog aanzien relatief ontmoedigd 
wordt. 

5. Mogelijke instrumenten voor het voeren van dergelijk beleid zijn fee-bates en 
verhandelbare rechten. Beiden kunnen zodanig toegepast worden dat zij 
budget-neutraal zijn, en zodoende op een kleinere maatschappelijke 
weerstand zullen stuiten dan regulerende heffingen. Gezien de forse 
prijsverhogingen die nodig zijn om het wagenpark substantieel zuiniger te 
maken, en de forse weerstand die deze prijsverhogingen zullen hebben, zou 
regelgeving, vergelijkbaar met de CAFE-regelgevlng in de VS, wel eens te 
verkiezen kunnen zi jn boven prijsbeleid om een verschuiving richting 
zuiniger auto's te bewerkstelligen. 



Literatuur 

Brink, R. van den en B. van Wee (1 999), Waarom wordt het personenautopark niet meer 
zuiniger?, De ontwikkeling van het brandstofgebruik van het personenautopark, Verkeerskunde, 
april 1999, p. 32-36. 

CBS (1 998), Het bezit en gebruik van personenauto's 1997, Voorburg/Heerlen, Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 

Deccido, J. and M. Ross (1996), Recent advances in automotive technology and the 
cost-effectiveness of fuel economy improvement, Transportation Research - D, Vol 1, No. 2, pp. 
79-96. 

Davis, S.C. (1997), Transportation Energy Databook Edition 17, Prepared for Office of 
Transportation Technologies, U.S. Department of Energy. 

Deaton, A. and J. Muellbauer (1980), Economics and Consumer Behavior, Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Dings, J.M.W. en P. Janse (1995), Inventarisatie en analyse van milieunormen voor 
wegvoertuigen en hun brandstoffen, Centrum voor energiebesparing en schone technologie, 
Delft. 

Easterlin, R.A. (1973), Does money buy happiness? Public Interest, 30 (30), 3-10. 

Easterlin, R.A. (1974), Does economie growth improve the human lot. In: P.A. David & W.E. 
Melvin (Eds.), Nations and households in economic growth, pp. 98-125, Stanford University 
Press, Palo Alto, CA. 

Geurs, K.T. en G.P. van Wee (1997), Effecten van prijsbeleid op verkeer en vervoer, RIVM 
Rapport nr. 773002005, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven. 

Jol, C . en F. Otten (1997), Welvaart en geluk (1997), ESB, 24-9-1997, p. 731. 

Kooreman, P. (1998), Geld, geluk en belastingen, ESB, 6-3-1998, p. 183. 

Kroon, M. (1994), Verlaging motorvermogen sleutel tot duurzaam en veilig verkeer, 
Verkeerskunde, nr 3 1 994, p. 42-47. 

Maslow, A., 1943. A theory of human motivation, Psychologican review 50, 370-396. 

Peake, S. (1997), Editor's introduction. Transport, energy and climate change, Energy Policy, 
Vol. 25, Nos 14-15, pp. iii-iv. 

Plug, E. (1997), Leyden Welfare and Beyond, Amsterdam: Thesis Publishers. 

Piotkin, S.E. and D. Greene (1997), Prospects for improving the fuel economy of light-duty 
vehicles, Energy Policy, Vol. 25, Nos 14-15, pp. 1 179-1 188. 

RIVM (1997) Nationale Milieuverkenning 4 1997-2020, Samson a /d Rijn: Samson H.D. Tjeenk 
Willink Stichting. 

Auto en Recycling en Auto Recycling Nederland BV (1998), Milieuverslag 1997, Auto 
Recycling Nederland BV, Amsterdam. 

Veenhoven, R. (1989), National Wealth and Individual Happiness. In: K .G. Grunbert and F. 
Olander (Eds.), Understanding economie behaviour, pp. 9-31, Kluwer Academie Publishers, 
Dordrecht/Boston/London. 

Veenhoven, R. (1996), Leefbaarheid van landen, Research papers 9 6 / 0 2 , Onderzoekschool 
Arbeid Welzijn Sociaal Economisch Bestuur, Onderzoekschool AWSB (oratie), Utrecht. 

Veenhoven, R en D. Timmermans. (1998), Welvaarten geluk, ESB, 28-8-1998, pp 628-31. 



Tijdschr i f t 
vervoerswetenschap 

m a s f c u u 
Verhoef, E.T. (1996a), Economie Efficiency and Social Feasibility in the Regulation of Road 

Transport Externalities, Thesis Publishers, Amsterdam. 

Verhoef, E.T. (1996b) The Economics of Regulating Road Transport, Edward Elgar, Cheltenha 

Verhoef, E .T, P. Nijkamp and P. Rietveld (1997), Tradeable permits: their potential in the 
regulation of road transport externalities, Environment and Planning B: Planning and Design, 
24B, 527-548. 


