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Overheids-
be1nvloeding 

Bij het thema beYnvloeding 
van consumptiepatronen 
zijn drie kernvragen aan de 
orde. Wat moet er gebeu
ren met de consumptiepa
tronen van de consumen
ten? Wat mag een over
heid daaraan doen? En: wat 
kan een overheid daaraan 
do en? 

van goede gronden voor. Het 
betekent echter niet dat de 
overheid helemaal niets 
meer zou kunnen bewegen 
en bewerkstelligen in de 
samenleving. Wei zal de 
overheid zich heel goed re
kenschap moeten geven van 

consumptie
patronen 

het feit dat die samenleving 

Deze bijdrage concen
treert zich op de laatste 
vraag. Deze moet in een 
dubbele context worden 
geplaatst: het belang van 
(het zoeken naar) oplossin-
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functioneert zonder dat 
overheidsingrijpen voort
durend bepaalt wat mensen 
doen. Overheid en samen
leving zijn meer en meer 
met elkaar vergroeid; ze 
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gen voor het milieuvraagstuk, en dit in relatie tot de 
ethische kaders waarbinnen ook voor een belangrijk 
doe! niet aile middelen geheiligd zijn. 

Een dergelijke 'doel-middelen discussie' bij mi
lieubeleid is bepaald niet theoretisch. In een recent 
rapport aan (en in dit geval zelfs van) de Club van 
Rome staat het een en ander geschreven over de 
(on)mogelijkheden van de parlementaire demo-era
tie die mij zorgen baren. De wenselijkheid van de 
huidige vorm van democratie wordt daarin in twijfel 
getrokken in idealistisch bedoelde, maar naar mijn 
mening uiterst gevaarlijke kritiek op het functione
ren van overheden. De geschiedenis kent al teveel 
voorbeelden van de ellende die door ontspoord ide
alisme kan worden veroorzaakt. Voor mij staat de 
huidige democratische orde, de vertegenwoordi
gende democratie als een slecht - maar het best 
denkbare - systeem toch voorop in a! het verdere 
denken over de manieren waarop de overheid kan 
proberen om consumptiepatronen te veranderen. 

Overheid en sturinB 
We moeten dus vanuit het perspectief van een de
mocratische overheid kijken naar de mogelijkheden 
die de overheid ter be"invloeding heeft. Het is reeel 
daarbij eerst te kijken naar de doelgroep van het be
leid, in dit geval de consumenten. Het is tegenwoor
dig mode zich af te zetten tegen de idee van een 
overheid die van hoven af wil en zou kunnen bestie-

zijn verstrengeld tot een 
eenheid. Het is daardoor niet meer mogelijk te on
derscheiden wat de samenleving uit zichzelf, dus 
zonder overheidsingrijpen, zou doen, en wat daar
aan wordt toegevoegd door de overheid. 

Tegen die achtergrond moeten nieuwe pogingen tot 
sturing van de overheid bezien worden ais kieine 
wijzigingen in de context waarbinnen de doelgroep 
haar gedrag bepaalt. De doelgroep - in dit geval de 
consumenten- is niet bezig dag in, dag uit, te reage
ren op het milieubeleid. Consumenten doen in hun 
dagelijks Ieven keuzes met betrekking tot vervoer, 
vakantie, won en, etcetera. Men maakt z'n keuzes en 
bouwt gewoontes op onder invloed van talloze fac
toren. Bij die factoren spelen ook invloeden van de 
overheid een rol, vaak van verschillende overheden 
of van verschillende departementen van dezelfde 
rijksoverheid. Nieuwe impulsen vanuit de overheid 
doen niets meer of minder dan dat ze enkele van die 
factoren veranderen of er een nieuwe factor aan toe
voegen. De overheid domineert met haar beleid - in 
dit geval het milieubeleid jegens consumenten - niet 
de agenda van de consument, de zaken waarmee hij 
dagelijks bezig is. De overheid varieert aileen iets, 
als ze dat a! kan, aan de context waarbinnen die be
sluiten genomen worden. Oat maakt het niet onmo
gelijk om iets te be"invloeden, maar het geeft wei het 
bescheiden perspectief aan. 

ren wat er in de samenleving gebeurt. Daar zijn ook Een van de belangrijkste consequenties hiervan is, 



dat er geen beleidsinstrument valt te noemen dat 
onder aile omstandigheden werkt. Er is ook geen 
beleidsinstrument te noemen dat nooit zal werken. 
Er bestaat geen toverstafje waarmee consurnenten
gedrag kan worden omgetoverd in een milieuvrien
delijke richting. Juist omdat het gedrag van consu
menten zozeer bepaald wordt door de situatie op 
basis waarvan dat gedrag wordt gekozen, hangt het 
ook van die situatic af of beleidsinstrurnenten kun
nen werken of niet. 

Oat hoeft niet te leiden tot defaitisme. De vraag naar 
de mogelijkheden voor be.invloeding van milieure
levante keuzes van de consument leidt vanuit het 
hier geschetste perspectief allereerst naar aandacht 
voor de factoren die van invloed zijn op zulk keuze
gedrag. Het zijn die factoren die handvatten voor 
beleid kunnen opleveren. In de politieke discussie 
krijgt anekdotische informatie over rnilieubeleid 
doorgaans de meeste aandacht. lncidentele maatre
gelen en korte termijneffecten domineren niet zel
den het milieudebat in de politiek en de media. 

Oat soort informatie leert ons echter heel weinig 
over situaties die net iets anders zijn of over gebeur
tenissen die net op een ander tijdstip plaatsvinden 

Zo duiken er bijvoorbeeld telkens weer verhalen op 
in de media over de macht van de consument. Als il
lustratie gelden dan de fosfaatvrije wasmiddelen. Bij 
een dergelijke 'anekdot~' wordt vaak vergeten wat 
eraan vooraf is gegaan: vee! overleg tussen over
heidsorganen en de betrelfende fabrikanten, vee! ac
ties van rnilieugroeperingen. Op een gegeven mo
ment breekt dan de dijk van de weerstand, dan gaat 
de eerste fabrikant overstag en volgt de rest van de 
fabrikanten, waarna de consument er op inspringt, 
en het tij het gehele veld overspoelt. 

Oat soort omgevingsfactoren en achtergronden 
wordt te vaak vergeten wanneer een dergelijke 
anekdote een zelfstandige rol gaat spelen in de poli
tieke discussie. Een ander voorbeeld waaruit kan 
blijken dat dergelijke anekdotische informatie vaak 
verkeerd wordt waargenomen, is de discussie over 
het roemruchte 'kwartje van Kok'. In de media 
wordt keer op keer glashard beweerd dat die prijs
verhoging geen enkel effect had, want (ik baseer me 
hierbij op informatie uit de media over onderzoeks
rapporten) de groei van de automobiliteit stokte in 
de maanden na de invoering van dat kwartje slechts 
tijdelijk, waarna het groeitempo werd hervat. Er 
deed zich dus geen teruggang voor, maar slechts een 
tijdelijke vermindering van de groei. De journalist, 
de politicus, en het publiek concluderen dan: 'dus 
het heeft helemaal niets uitgehaald'. 

Maar wat wil men ook met een prijsstijging van 
slechts tien procent? Gezien de geringe omvang van 
die ingreep tegenover de massaliteit van de automo
biliteit is een tijdelijke afremming van de groei al een 
resultaat te noemen. Bovendien worden eventuele 
effecten op langere terrnijn, in de vorm van een iets 
minder steile groei dan anders, niet meegenomen. 
De fout die bij dat soort anekdotes vaak wordt ge
maakt is dat men de geringe invloed op de eigen 
keuze verwart met de invloed die een dergelijke 
maatregel kan hebben op de keuzes in de samenle
ving als geheel, dus op het heroverwegen van de 
marginale kilometers in de gehele samenleving. Op 
het niveau van het denken over het beleid gaat het 
om verwachtingen over hoe men in z'n totaliteit als 
samenleving reageert. Dan kan drie procent al heel 
vee! zijn. Het is, kortom, heel belangrijk om op een 
meer systematische manier te kijken naar de wijze 
waarop beleidsinstrumenten kunnen werken. 

BesluitvorminB en sedras van consumenten 

Essentieel is een analyse van de factoren waardoor 
mensen hun gedrag Iaten bepalen. Oat vraagt om 
een model van besluitvorming. Men kan tegenwer
pen dat het gedrag van de consument niet zozeer 
door besluitvorming, door het maken van keuzes, 
maar vee] meer door gewoontes en door attitudes 
wordt bepaald. Tot op zekere hoogte is dat juist. Bij 
milieubeleid gaat het echter niet primair om een ver

klarinB waarom de mensen doen wat ze doen, maar 
om een veranderinB van dat gedrag . . En bij gedrags
verandering spelen min ofmeer bewuste keuzes on
vermijdelijk een belangrijke rol. 

Bij een model van besluitvorming kan men in de eer
ste plaats denken aan de besluitvorrning van een ra
tionele actor; om mee te starten een bruikbare sim
plificatie. Een rationele actor kiest uit de alternatie
ven die beschikbaar zijn het gedrag dat netto de 
hoogste baten oplevert. Het gedrag van zo'n actor 
kun je dus belnvloeden door: meer of minder alter
natieven mogelijk te maken; de eigenschappen van 
zulke gedragsalternatieven te veranderen; de ge
wichten te veranderen die de actor toekent aan der
gelijke eigenschappen. 

Oat is een strikt logische afleiding uit het besluit
vormingsmodel van de rationele actor. Natuurlijk 
werkt het niet helemaal zo. Er komt op z'n minst 
nog bij dat mensen slechts beslissen, keuzes maken, 
binnen het geheel van de sekende werkelijkheid. Oat 
betekent dat ze nooit zullen kiezen voor alternatie
ven die ze niet kennen, of op basis van overwegin
gen, voor- of nadelen van alternatieven, waarvan ze 
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niet op de hoogte zijn . Het betekent soms ook dat ze 
een verkeerd beeld kunnen hebben van het bestaan 
van de voor- of nadelen van alternatieven. De eco
noom en politicoloog Simon heeft dat aangegeven 
met zijn concept van 'bounded rationality', beperk
te rationaliteit. Dat betekent dat naast alternatieven, 
naast voor- en nadelen, naast de gewichten die men
sen daaraan toekennen, ook hun informatie een be
langrijke factor kan zijn bij het be"invloeden van hun 
gedrag. 

Bovendien moet in afwijking van vee! economische 
analyses rationaliteit niet worden beperkt tot het 
eigenbelang in strikte zin ( dat bovendien dikwijls 
herleid wordt tot het .financiele eigenbelang), maar 
worden opgevat als verschillende gedragsmotieven 
omvattend. 

Natuurlijk speelt het eigenbelang in enge zin een 
grote rol. We kunnen ervan uitgaan - of misschien 
vrezen - dat eigenbelang een vrij dominant gedrags
motief is. Het is echter zeker niet alleen beperkt tot 
het financieel belang. Neem het voorbeeld van de 
automobiliteit: ook comfort en reistijd zijn zonder 
meer belangrijke aspecten van het eigenbelang die 
bij die keuzes een rol spelen. 

Eigenbelang is bovendien zeker niet het enige ge
dragsmotief. Er zijn ook gedragsmotieven die voort
komen uit het feit dat we sociale wezens zijn, dat we 
Ieven in groepen van mensen die min of meer be
langrijk voor ons zijn, en die zich kunnen uitstrek
ken van uw naaste familie tot de gehele were! d. Met 
andere woorden, ook meer altru"istische motieven 
spelen een rol, zoals de intrinsieke waarde van het 
milieu, of de waarde van het milieu voor andere 
mensen, dichtbij en veraf. Het is tegenwoordig mo
de om daar erg cynisch over te doen. De werkelijk
heid is gelukkig genuanceerder. Het is wei degeBjk 
zo dat mensen aan dit soort overwegingen in hun 
gedrag waarde toekennen. De voorbeelden liggen 
voor het oprapen waarin dat niet lijkt te gebeuren, 
maar er zijn ook interessante onderzoeksresultaten 
die het cynisme ten aanzien van dit gedragsmotief 
logenstraffen. 

De bekendste zijn de experimenten geweest, 
waarin werd nagegaan hoe mensen zich gedragen in 
een prisoners dilemma situatie. 

Daaruit bBjkt dat zelfs onder de meest ongunstige 
omstandigheden (men heeft elkaar nog nooit gezien; 
men heeft niets met elkaar van doen; men heeft in 
die experimenten soms zelfs ongunstige informatie 
over elkaar gekregen) toch nog 25-35 procent van 
de mensen solidair blijft. En wanneer men mogelijk
heden schept zodat men elkaar wei leert kennen -
bijvoorbeeld via een gesprek, waardoor een zeker 
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groepsgevoel wordt gecreeerd - dan kan het per
centage oplop n naar 85 procent. Dat wil zeggen: 
dan doet 8 5 procent van de mensen dingen die strikt 
genom en niet in hun eigenbelang zijn, en ze doen dat 
om bij het geheel te blijven horen. 

Er zijn enkele manieren waarop men dat percen
tage kan verlagen en bet eigenbelang een zwaardere 
rol kan Iaten spelen. Dat kan door het belang wat op 
het spel staat te vergroten . Of door econorniestu
denten als proefpersoon te nemen; ook dan liggen 
die percentages significant lager. Econorniestuden
ten zijn bij uitstek opgevoed in dat op eigenbelang 
gerichte rationele model. Die denken dat ze wei gek 
zouden zijn als ze zich anders zouden gedragen. 

Ook door mensen die gericht zijn op samenwer
king bij herhaling van dat experiment steeds weer te 
Iaten verliezen, treden andere uitkomsten op. Voor 
het milieubeleid is de relevantie van met name deze 
situatie evident. Wanneer mensen die 'goed gedrag' 
vertonen steeds weer om zich heen zien dat anderen 
dat niet doen, dan erodeert dat goede gedrag snel. 

Naast het gedragsmotief van eigenbelang en naast 
het sociale gedragsmotief of solidariteitsmotief is 
nog een derde motief te onderscheiden; een bijzon
dere vorm van het laatste, namelijk een rechtsnor
matief gedragsmotief. Dit motief heeft vee! te rna
ken met het vraagstuk van de legitimiteit van de 
overheid. Mensen doen dingen omdat ze moeten, of 
ze Iaten dingen omdat ze nu eenmaal niet mogen, en 
dat zonder zich er verder vee! vragen bij te stellen. 
In vee! situaties is dat natuurlijk geen doorslagge
vend gedragsmotief. Het is echter wei degelijk mede 
richtingbepalend voor gedragskeuzes van mensen. 
In onze theorievorming aan de Universiteit Twente 
hanteren we de vuistregel dat de invloed van het ge
dragsmotief 'eigenbelang' zich verhoudt tot de soci
ale gedragsmotieven en tot de rechtsnormatieve ge
dragsmotieven als twee Staat tot H:n staat tot een. 

Strateaieen 

In het zojuist geschetste beeld van besluitvorming 
door consumenten Iaten zich een aantal aangrij 

. pingspunten onderscheiden met behulp waarvan ge
drag zou kunnen worden bemvloed. 

Een eerste strategie zou kunnen zijn het aantal ge
dragsalternatieven te verbreden, dan wei minder 
alternatieven mogelijk te maken . Nieuwe gedragsal
ternatieven kunnen worden geschapen door bij 
voorbeeld nieuwe openbaar vervoerslijnen. Of door 
de introductie van elektrische automobielen. Ne
derland bevindt zich nu midden in een proces van 
omschakeling op auto's met geregelde driewegka-
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talysatoren. In Zuid-Californie is dat tien jaar gele
den gebeurd. Daar wordt nu serieus werk gemaakt 
van de introductie van elektrische automobielen. Zo 
serieus dat de grote automobielfabrikanten daar met 
bepaalde modellen op inspelen. 

Binnen deze strategie past ook het trachten on
mogelijk te maken van gedragsalternatieven. Oat 
kan bijvoorbeeld door met infrastructurele maatre
gelen binnensteden autoluw te maken. Verboden 
horen overigens niet bij deze strategie. Een verbod 
is niet sterker dan de morele of praktische sancties 
die met overtreding gepaard gaan. 

Een tweede strategie, een tweede categorie van be
leidsinstrumenten, is het veranderen van de voor
en nadelen van gedragsalternatieven. Een groot dee! 
van het overheidsbeleid is gebaseerd op deze strate
gie; bij het consumentenbeleid is dat overigens nog 
niet zozeer het geval. Daar maakt men tot nu toe 
vooral gebruik van voorlichting. Maar, gelet op de 
noodzaak en het belang van gedragsverandering, het 
is duidelijk dat het niet bij voorlichting zal kunnen 
blijven. Welke mogelijkheden zijn er om de voor
en nadelen van gedragsalternatieven te veranderen? 

Voorschr!ften 
In de eerste plaats is er de mogelijkheid van voor
schriften. Voorschriften zullen binnen het consu
mentenbeleid vaak de vorm aannemen van het totaal 
verbieden van het kopen of consumeren van bepaal
de produkten. De overheid is daarmee tot nu toe erg 
terughoudend geweest. Daar zijn ook goede rede
nen voor: het belang van de consumentensouve
reiniteit en het niet aantasten van de persoonlijke 
levenssfeer. 

Toch zullen voorschriften niet altijd vermeden 
kunnen worden. Sterker nog: er zijn voorbeelden 
waarin men sen milieubeleid gemakkelijk zouden ac
cepteren. Neem het 'cFK-convenant'. Er zijn goede 
redenen geweest om jegens de industrie ten aanzien 
van CFK's in spuitbussen gebruik te maken van een 
convenant. En het is niet te ontkennen dat die aan
pak ook heeft gewerkt. Toch hebben velen bij zich
zelf gedacht: als dat zo verschrikkelijk slecht is en er 
zijn goede en ook goedkope alternatieven, waarom 
wordt de verkoop van CFK's in spuitbussen dan niet 
simpelweg verboden? 

De legitimiteit van een verbod kan dus groot zijn, 
ondanks aile principiele bezwaren die men mis
schien zou kunnen hebben. Aan de andere kant is de 
toepasbaarheid van voorschriften ook niet altijd zo 
groot. Het hangt, nogmaals, erg van de situatie af of 
het instrument 'voorschrift' of 'verbod' toepasbaar 
is. 

Prijsprikkels 
Een andere mogelijkheid om voor- en nadelen van 
gedragsalternatieven te veranderen, is gebruik te 
maken van prikkels. Prijsprikkels liggen het meest 
voor de hand. Prijsmaatregelen nemen in het geheel 
van het consumentenbeleid een tamelijk speciale 
plaats in. Want wanneer men kiest voor een markt
economie - en dat is eigenlijk toch ook in de PvdA 
nauwelijks nog omstreden - dan volgt daar uit dat de 
normale manier om het koopgedrag te be"invloeden 
via het prijsmechanisme loopt. In feite zou dat het 
uitgangspunt moeten zijn; aile andere strategieen en 
mogelijkheden moeten als een afwijking daarvan 
worden gezien. 

Er zijn echter tal van situaties waarbij het instrument 
van het prijsmechanisme niet afdoende zal kunnen 
zijn. Een aantal van de gewraakte consumentenge
dragingen hebben een erg !age prijselasticiteit. Dat 
wil niet zeggen dat prijsprikkels geen rol zouden 
kunnen spelen, maar ze zullen aileen wellicht onvol
doende zijn. 

De effectiviteit van prijsmaatregelen wordt echter 
ook nogal eens onderschat. We hebben in het 
Nederlands milieubeleid eigenlijk maar een paar 
voorbeelden van maatregelen waarbij met het prijs
mechanisme is gewerkt. En Iaten die nu juist de suc
ces-stories van het Nederlandse milieubeleid ople
veren! 

De introductie van loodvrije normaalbenzine 
ging zo voorspoedig dat loodhoudende normaalben
zine binnen een a twee maanden totaal uit de handel 
was genomen. De achtergrond: onderhandelingen 
van het Ministerie met de grote oliemaatschappijen, 
met in de achterzak de zekerheid dat er een heffing 
op loodhoudende normaalbenzine zou komen die 
dat produkt sowieso duurder zou maken dan super
benzine. (Waarom zou men het dan nog kopen?) 

De introductie van de schonere automobiel is ook 
zo'n voorbeeld. Daarbij werd gebruik gemaakt van 
een financieel instrument dat - net als een eend 
waarvan de vleugels worden afgeknipt om te voor
komen dat hij weg kan vliegen - al een Lee~e was 
gekortwiekt door de beperkingen die werden opge
legd door de Europese Gemeenschap. Het werd aan 
individuele lidstaten namelijk slechts toegestaan om 
prijsmaatregelen te nemen die schonere automobie
len even duur zouden maken als vuilere automobie
len. De maatregelen mochten de schonere auto's 
echter vooral niet goedkoper maken. Dit ter be
scherming van de Italiaanse, Franse en Britse auto
industrie. Nederland en Duitsland hebben de toege
stane maatregelen genomen. Het gevolg was dat het 



tempo van introductie van die schonere automobie
len dubhe! zo hoog werd als men op het Ministerie 
had gehoopt. Het hoeft dan ook geen verwondering 
te wekken dat milieuminister Nijpels vervolgens 
dacht: dat probeer ik met de introductie van de ge
regelde driewegkatalysator te herhalen. Hij nam het 
risico, met instemming van het hele parlement, dat 
hij daarbij de Europese Commissie tegenover zich 
zou vinden, maar won het uiteindelijk. 

Succes-stories zijn er dus wei degelijk; vaak juist bij 
het gebruik van het prijsmechanisme. Het is ook lo
gisch dat het werkt. Wanneer prijsverschillen geen 
effect zouden hebben zou prijsconcurrentie zinloos 
zijn. Wanneer prijzen geen invloed zouden hebben 
op het consumentengedrag, waar praten al die 
pomphouders aan de grenzen dan over? 

Het onderscheid tussen voorschriften en prikkels als 
manieren om de voor- en nadelen van gedrag te ver
anderen is niet absoluut. Het heeft te maken met de 
vraag of men wei of niet een moreel beroep doet op 
de consument vanuit de legitimiteit van de overheid. 
Voorschriften doen dat wei en prikkels doen dat 
niet. Het onderscheid heeft ook te maken met de 
mate van evenredigheid tussen gedrag en overheids
reactie op dat gedrag. Prikkels hebben een meer 
evenredige verhouding tussen de omvang van het 
gedrag en de omvang van de consequenties die de 
overheid aan dat gedrag verbindt. Die verdienste is 
op zichzelf a! een reden om het prijsmechanisme niet 
te snel opzij te schuiven wanneer het gaat om het be
invloeden van consumentengedrag. Het geeft een 
zeker behoud van vrijheid voor de consument en be
tekent dat de overheidsreactie meer evenwichtig en 
aangepast is aan bet betreffende gedrag. 

VoorlichtinB 
Tot slot is de strategie denkbaar van het veranderen 
van de gewichten die mensen toekennen aan de 
voor- en nadelen van gedragsalternatieven; dit in 
combinatie met de informatie die men erover heeft. 

Door middel van voorlichting wordt getracht in
formatie te verschaffen en te overreden. Vaak wordt 
de illusie gewekt dat voorlichting !outer bedoeld is 
om te informeren, niet om te overreden. Oat is na
tuurlijk niet zo. Er is bijna geen folder ofTv-spot te 
vinden waarin het element van overreding geen 
sterke rol speelt. Wat moet je anders aan met een 
Tv -spot waarin iemand stikt in een plastic zak - iets 
wat natuurkundig overigens niets met het broei
kaseffect te maken heeft? Het doe! van zo'n spot is 
mensen op hun gemoed te spelen en heeft weinig te 
maken met het verschaffen van informatie over de 

relatie tussen hun gedrag en de gevolgen voor het 
wereldmilieu. 

Een van de mogelijke instrumenten op dit terrein 
die volop in de belangstelling staan is de milieukeur. 
Hiermee wordt op produkten aangegeven wat de 
milieugevolgen van dat produkt zijn. Dit, om de 
consument informatie te geven over die voor- en na
delen van produkten. Daardoor is de consument be
ter in staat zelf een keuze te maken. Een milieukeur 
kan een belangrijk onderdeel zijn van een totaal
strategie jegens het consumentengedrag. Er zitten 
echter een heleboel haken en ogen aan. Want een 
milieukeur veronderstelt dat op een bevattelijke en 
overzichtelijke wijze in beeld gebracht kan worden 
wat de voor- en nadelen van produkten voor het mi
lieu zijn. 

Er zijn echter ongelijksoortige milieuaspecten. 
Vaak is de uiteindelijke keuze welk type produkt het 
minst milieuschadelijk is, een keuze tussen het be
lang van toekomstige generaties of het belang van 
gezondheidsrisico's nu; of een afweging tussen risi
co's op ernstige ongelukken of zekere, maar gering
ere schade. Oat maakt de introductie van milieukeu
ren moeilijk. 

Desalniettemin zullen we die weg op moeten 
gaan. We kunnen proberen om voor de consument 
op z'n minst produkten te identificeren die buiten
gewoon milieuvriendelijk zijn ten opzichte van hun 
alternatieven, en vice versa. Ook is het mogelijk om 
tenrninste over enkele van de milieuaspecten infor
matie te geven. 

lndirecte bei'nvloedinB 
Er bestaat dus een aantal mogelijkheden voor directe 
bei'nvloeding van consumenten. Aan aldie mogelijk
heden kleven voor- en nadelen. Er is geen panacee. 
Vaak zullen de verschillende strategieen samen 
moeten worden toegepast. Bovendien zou het kun
nen zijn dat al die mogelijkheden tot directe bei'n
vloeding samen niet voldoende zullen zijn om de 
noodzakelijke gedragsverandering te bewerkstelli
gen. Binnen het kader van wat maatschappelijk en/ 
of politiek haalbaar is, zijn er wellicht onvoldoende 
werkzame maatregelen te treffen. 

Wanneer het noodzakelijke onhaalbaar is, moe
ten de kaders die de haalbaarheid beperken zelf on
derwerp van beleid worden. Oat gebeurt ook. Het is 
een van de fundamentele redenen waarom Minister 
Alders en zijn departement jegens het bedrijfsleven 
de strategie kiezen van het doelgroepenoverleg. 
Binnen de grenzen van wat zonder de actieve be
trokkenheid van het bedrijfsleven bij de beleidsvor
ming haalbaar zou zijn, valt immers in elk geval on
voldoende te bereiken. 



r 

1 

1 

n 

n 

tt 
l -

n 

n 

e 

n 
I

I

le 
i-

I 
le 

l

is 
! r 

:n 

g. 

r-
1-

Om de grenzen van het haalbare te verleggen zou 
men bijvoorbeeld kunnen nadenken over de vraag 
hoe de preferenties van burgers op de langere ter
mijn zouden kunnen worden veranderd. Hoe zou 
men bijvoorbeeld gewoontegedrag kunnen omzet
ten in meer bewust gekozen gedrag? Want als een 
dee] van de mogelijkheden om consumentengedrag 
te veranderen wordt belemmerd doordat mensen 
alsmaar uit gewoonte blijven handelen en niet stil
staan bij de impliciete keuze die ze maken, dan kun
nen de grenzen van het haalbare wellicht reeds wor
den verlegd, indien mensen bewust worden ge
maakt van het feit dat ze eigenlijk aan het kiezen zijn. 
Door hen stil te Iaten staan bij hun keuzes wordt de 
consument vatbaar voor andere, meer directe bei:n
vloedingsinstrumenten. 

Een andere manier van indirecte bei'nvloeding 
betreft de vraag waar de keuzes van de consumenten 
eigenlijk over gaan; dat heeft grote invloed op deal
ternatieven en hun voor- en nadelen. 

Bij telewerken (vanuit het eigen huis) is de keuze 
tussen openbaar vervoer, fiets en auto als mid del 
voor woon-werk verkeer zelfs overbodig gemaakt. 
De keuze betreft dan immers: op het kantoor of op 
de werkplek thuis werken. Het tegengaan van wei
landwinkels is een indirecte manier om hetzelfde 
doe! te bereiken, als met beleidsinstrumenten die 
direct op de consumentenkeuzes zijn gericht. Men is 
dan echter veel minder afhankelijk van milieuvrien
delijke keuzes van talloze individuele consumenten. 

Natuurlijk zal vee) beleid dat uiteindelijk gericht is 
op het gedrag van consumenten- wil dat (andere) 
consumentengedrag haalbaar zijn - in eerste instan
tie instrumenten in moeten zetten jegens producen
ten en jegens de handel. Via beleid gericht op pro
dukten en producenten is natuurlijk een heleboel te 
veranderen aan de context waarbinnen de consu
menten hun gedrag bepalen. Wanneer de mogelijk
heden om het gedrag van consumenten te belnvloe
den aan beperkingen onderhevig zijn, zal het vaak 
noodzakelijk zijn om vee! aandacht te schenken aan 
de kwaliteit van de produkten en de wijze van pro
duceren zelf. 

De haalbaarheid van het veranderen van consumen
tengedrag heeft ook iets te maken met het tijdsper
spectief. De ov-jaarkaart voor studenten heeft bij
voorbeeld een directe invloed door een drastische 
verandering van de voor- en nadelen van verschil
lende vervoerswijzen op dit moment. Maar er gaat 
wellicht ook een langere termijn effect vanuit. Men 
maakt kennis met het openbaar vervoer. Bij een be
paalde categorie jongeren zou dat anders vrijwel niet 

meer zijn gebeurd. Ik weet niet of iedereen zich wei 
realiseert dat er hele groepen jongeren aan het 
opgroeien waren die nooit en te nimmer gebruik 
hadden gemaakt van de trein. Nu is afgelopen jaar 
het aantal rijexamens gedaald van 228.ooo naar 
2 18 .coo, hetgeen door de betreffende instructeurs 
volledig wordt toegeschreven aan het feit dat vee! 
minder studenten rijles zijn gaan nemen. Die schui
ven kennelijk het halen van het rijbewijs naar achte
ren. De vanzelfsprekendheid is doorbroken. Oat is 
belangrijk om be'invloeding van het consumentenge
drag in een later stadium mogelijk te maken. 

Een tweetal vluchtweeen 

Substantiele verandering van consumentengedrag 
zou te vermijden zijn? In de politieke discussie zijn 
vaak twee 'vluchtwegen' te herkennen. Allereerst is 
daar de vlucht in de richting van de technische oplos
singen. Het gaat hier om de verwachting dat techni
sche veranderingen aan produkten en produktieme
thoden in staat zouden zijn om verandering van con
sumentengedrag overbodig te maken. Natuurlijk 
zijn technische veranderingen en technische moge
lijkheden verschrikkelijk belangrijk. Zij kunnen de 
kosten verlagen van gedragsalternatieven en kunnen 
ook nieuwe gedragsalternatieven mogelijk maken. 
Maar wanneer er niets verandert in de prikkels die 
de consument zelf ondervindt, bestaat het grote risi 
co dat de ruimte die geschapen wordt door techno
logische mogelijkheden wordt opgesoupeerd door 
groei in plaats van door milieuverbetering. 

Een sprekend voorbeeld daarvan is de driewegka
talysator, die de meeste emissies van de auto met 
zo'n 85 procent reduceert. Nieuwe auto's die op de 
markt komen zijn bijna allemaal met zo'n instru
ment uitgenist, en daarom daalt de gemiddelde ver
vuiling per auto zeer aanzienlijk. In de afgelopen 
jaren was de stijging van het aantal autokilometers 
echter dusdanig, dat deze de geleidelijke daling van 
de vervuiling per auto goeddeels ongedaan heeft ge
maakt. We zullen dus binnen tien jaar in een situatie 
zitten dat we nog steeds evenveel vervuiling hebben, 
maar dat we die eenvoudige, goed betaalbare manier 
om deze drastisch te reduceren hebben verspeeld. 
Oat is het grote gevaar van technische oplossingen . 

Tot slot nog een andere vluchtweg die moet worden 
afgesneden. Oat is de roep om een mentaliteitsver
andering als manier waarop alles beter zou kunnen 
gaan. 

Mentaliteit is echter geen breekijzer. Mentaliteit 
is goeddeels volgend. Men kan het vergelijken met 
een anker: zwaar om mee te zeulen, want steeds 
moet men aandacht besteden aan de mate van accep-
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tatie van de beleidsmaatregelen, de mate waarin de 
mensen beseffen waarom ze zich anders moeten ge
dragen. Maar zo'n anker is wei onmisbaar bij ruw 
weer. Wanneer bet economisch tij eens tegenzit bij
voorbeeld. Dan is bet nodig dat het nieuwe gedrag 
zich heeft verinnerlijkt, zodat het niet meer nodig is 
om er als een politieagent bij te blijven staan. Menta
liteitsverandering is met name van belang voor de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van maatregelen en 
voor de stabilisering van het goede milieugedrag op 
langere termijn. 

Het gevaar van het naar voren schuiven van men
taliteitsverandering als panacee, is het beeld van een 
overheid die z'n burgers vertelt dat ze bepaalde ge
dragskeuzes niet zouden moeten maken terwijl die
zelfde overheid de individuele voordelen van die ge
dragskeuzes overigens ongemoeid laat. Een over
heid die wel een beroep doet op mensen, maar on
dertussen een context intact laat waarin het onge
wenste gedrag voordeliger blijft. Oat tast niet alleen 

de effectiviteit, maar ook de geloofwaardigheid, en 
daarmee het stuurvermogen op langere termijn aan. 

Er zijn tenminste andere negatieve signalen no 
dig - bijvoorbeeld prijsprikkels, zoals bij alcohol en 
tabak - maar in voorkomende gevallen ook voor
schriften en verboden. Die zijn nodig om de geloof
waardigheid van het beleid te ondersteunen. Men
taliteit is heel belangrijk. Echter niet als middel op 
zich, maar juist om een draagvlak te scheppen voor 
het beleid. Het draagvlak voor het beleid is de be
langrijkste grens aan de haalbaarheid van het consu
mentenbeleid. Consumenten kunnen het niet ai
leen, evenmin als de overheid aileen het consumen
tengedrag zou kunnen veranderen. Consumenten 
en overheden zullen elkaar daarbij nodig hebben . 

Dit artikel is een verkorte weersave van de inleidinB die H. 
Bressers hield op de w BS-coriferentie 'Consumptiepatro

nen en milieu' (maart 1992). 
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