
Woord vooraf

Dit boek is een inleiding tot de economische benadering van milieuproblemen en 
tot de beleidsmatige aanpak ervan met behulp van economische instrumenten. De 
tekst is het resultaat van telkens herwerkte en aangevulde cursusnota’s vanaf de 
jaren 1980 voor niet-economen geschreven. Het domein van de milieueconomie en 
het aantal publicaties zijn in die periode sterk uitgebreid. Slechts een beperkt deel 
van deze ontwikkeling komt hier aan bod. De toelichting van het behandelde deel is 
beknopt en vereenvoudigd. Het doel van de studie is studenten en lezers vertrouwd 
te maken met de essentiële concepten en methoden waarmee economen milieu-
vraagstukken analyseren en daaruit voorstellen van aanpak afleiden. De 2006-editie 
van het handboek is geheel herzien en aangevuld door de twee auteurs.

De tekst omvat zes hoofdstukken.  

Hoofdstuk I bespreekt een aantal bouwstenen uit de milieudiscussie, vanuit diverse 
weten schappen aangereikt met een accent op multidisciplinaire kennis. Het per-
spectief is ruimer dan louter economie met kaders en inzichten die de studie en aan-
pak van milieuvraagstukken vooruithelpen. De begripsomschrijving van duurzame 
ontwikke ling als nieuw paradigma sinds 1987–1992 is gestoeld op het belangrijke 
rapport ‘Our Common Future’ (1987).

Hoofdstuk II is niet specifiek milieueconomisch. Het biedt inzicht in econo mische 
begrippen aangaande de markt economie en publieke economie. Wie een basiscur-
sus economie kent, kan het hoofdstuk overslaan of doornemen als opfrissing van 
oude kennis.

Hoofdstuk III staat stil bij de economische waarde van milieu en milieubehoud. 
Milieueconomische waardering van milieudegradatie of milieuverbetering is belang-
rijk om een beeld te krijgen van de verandering in welvaart (verlies of winst). Het 
ontbreekt milieugoederen en -diensten aan marktprijzen en het is vaak onduidelijk 
hoeveel waarde hieraan gehecht wordt. Milieueconomen meten de welvaart aan de 
hand van betalings- en acceptatiebereidheid van milieudegradatie (of milieuverbe-
tering). Dit hoofdstuk geeft een bondig overzicht en inzicht in de meest gebruikte 
waarderingsmethodes. Gereveleerde waarderingsmethoden (revealed preference 
methods) baseren de waardering van een milieuverbetering op basis van de observa-
tie van gedrag in andere verwante markten (surrogaatmarkten). Uitgedrukte waarde-
ringsmethoden (stated preference methods) maken gebruik van bevragingen om de 
betalingsbereidheid na te gaan (hypothetische markten). 
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Hoofdstuk IV licht toe hoe economen milieuproblemen benaderen. Het centrale 
idee is de afweging van de baten tegen de kosten van meer milieubehoud, of anders 
geformuleerd: de afweging van de schadekosten tegen de bestrijdingskosten van 
milieu verstoring. Er bestaat een economisch beste niveau van milieubehoud (en dus 
van verstoring). Dit niveau in de praktijk omschrijven is erg moeilijk, vooral omdat 
de schadekosten (baten van milieubehoud) in echt belangrijke vraagstukken (zoals 
klimaatverandering) niet volledig en nauwkeurig te meten zijn. Om bepaalde niveau’s 
van milieubehoud te bereiken, kan soms een verbeterde werking van de markteco-
nomie helpen, maar in alle belangrijke dossiers moeten overheden (van lokaal tot 
internationaal) extra taken opnemen. Gemeenschappelijke goederen (commons) zijn 
legio in milieu en natuur, en de werking van het marktmechanisme schiet tekort 
om die effectief, efficiënt en rechtvaardig te beheren. De kerntaak van milieubeleid 
komt neer op goed beheer van publieke en gemeenschappelijke goederen met ook 
bescherming tegen misbruik door vrijbuiters. Het vaststellen van na te leven kwali-
teitsnormen voor lucht, water, bodem, organismen, e.d. verschaft bakens waarop 
het beleid kan varen.

Hoofdstuk V bespreekt de instrumenten waarmee overheden de individuen, huis-
houdens, bedrijven en organisaties financieel kunnen aansporen, naast overtuigen 
en verplichten, tot beslissingen en acties ten gunste van meer milieubehoud. De 
belangrijkste economische instrumenten krijgen een uitgebreidere toelichting met 
toetsing van hun prestaties aan de algemeen aanvaarde criteria van milieueffecti-
viteit, economische efficiëntie, recht vaardig heid en administratieve haalbaarheid. 
Heffingen en verhandelbare vergunningen (met evaluatie van het broeikasgas-emis-
siehandelsysteem door de EU opgestart sinds 2005) komen uitgebreid aan bod.

Hoofdstuk VI is een inleiding tot besluitvorming. De methoden zijn sinds WO II 
systematisch ontwikkeld en veelvuldig toegepast door grote bedrijven. Beslissen is 
gebaseerd op een creatieve inventaris van relevante gebeurtenissen, mogelijke alter-
natieven en betekenisvolle uitkomsten. Deze laatste onderling vergelijkbaar maken 
is een grote uitdaging, zeker wanneer economen ze in geldbedragen willen meten. 
Omdat belangrijke beslissingen decennia tot eeuwen in de toekomst strekken, zijn 
methoden nodig om tijd, onzekerheid, en gradaties in herroepelijkheid en omkeer-
baarheid te verwerken. Een veelgebruikte methode om beslissingen te ondersteunen 
is de kosten-batenanalyse. Deze monetaire evaluatiemethode weegt de (verwachte) 
kosten af met de (verwachte) baten van milieuprojecten. De verschillende stappen 
van een kosten-batenanalyse komen aan bod in dit hoofdstuk. Tot slot worden de 
voor- en nadelen van de methode in een kritische nabeschouwing besproken. 

Lesgevers die het boek als handboek benutten, kunnen gebruik maken van de power-
point-bestanden van de auteurs. Ze kunnen aangevraagd worden door te mailen naar 
steven.vanpassel@uantwerpen.be.
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