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Ronald H. Coase wordt gezien als de grondlegger 
van de rechtseconomie. Ook voor mij is Coase een 
inspirerende wetenschapper geweest. Het is om 
die reden dat ik graag een deel van de magie die 
in zijn werk te vinden is, wil tonen in deze bijdrage. 
Ik had besloten deze bijdrage over één van Coase 
zijn belangrijkste artikelen te schrijven – ‘The 
problem of social cost’ uit 1960 – nog voordat ik 
hoorde dat hij op 2 september jl. op 102-jarige 
leeftijd is overleden.1 Coase was tot op hoge 
leeftijd actief als wetenschapper. Alhoewel hij ge-
durende de eerste fase van zijn carrière verbonden 
is geweest aan verscheidene andere universiteiten, 
was hij sinds 1964 verbonden aan de Universi-
teit van Chicago.2 Waar deze universiteit de vrije 
marktwerking tot adagium heeft verheven, is Coase 
toch vooral bekend geworden met de frase ‘the 
costs of using the price mechanism’. Het intrige-
rende van ‘The problem of social cost’ is dat in de 
titel alleen al een verhaal op zich schuilt. Dit verhaal 
staat in deze bijdrage centraal. Ik sluit af met een 
korte actuele toepassing waarmee duidelijk wordt 
dat het ideeëngoed van Coase springlevend is. 

Ronald Coase wordt gezien 
als de grondlegger van 
de rechtseconomie

Met social cost bedoelt de rechtseconoom kosten, 
verbonden aan de productie van goederen, die 
worden afgewenteld op derden. Deze derden 
worden voor deze kosten niet gecompenseerd. Dit 
leidt tot problemen. Een voorbeeld daarvan is een 
fabriek die schadelijke stoffen in de lucht brengt 
en hiervoor niet hoeft te betalen. De vervuiling is 
een niet gecompenseerde kostenpost voor de 
omwonenden. Omdat deze kosten niet worden 
doorberekend in de prijs van het product wordt het 
product te goedkoop en wordt er derhalve te veel 
van afgezet.3 
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De standaardbenadering in de economie, ten 
tijde van het verschijnen van Coases artikel, was 
dat de schadeveroorzaker een belasting zou 
moeten betalen van een zodanige hoogte dat zijn 
productie kosten zouden stijgen en de productie 
op het sociaal wenselijke niveau zou komen.4 Het 
Coase-theorema  stelt dat partijen door te onder-
handelen in staat zijn de sociaal optimale situatie te 
bereiken zonder interventie van de staat. Dit onder 
de voorwaarden dat eigendomsrechten helder zijn 
gedefinieerd en transactiekosten afwezig zijn.5 On-
der andere de casus Sturges v Bridgman (1879) 
werd door Coase als illustratie gebruikt.6 Sturges, 
een dokter, vroeg aan de rechter een verbod op 
lawaai dat banketbakker Bridgman produceerde. 
De rechter ging hierin mee, waardoor Sturges het 
recht kreeg op stilte. Dit is echter niet het einde 
van het verhaal van Coase: hij geeft aan dat door 
onderhandelingen beide partijen tot een andere 
toedeling van dit recht kunnen komen. Dit leidt 
ertoe dat uiteindelijk de rechten terecht komen bij 
de partij die deze het hoogst waardeert.

Coase toonde met zijn analyse 
aan dat in de economische 
theorie het begrip social cost 
een probleem was
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1 R.H. Coase, ‘The problem of social 
cost’, Journal of Law and Econo-
mics 1960-3, p. 1-44.

2 Er zijn vele beschouwingen, korte 
en langere, sinds zijn overlijden 
gepubliceerd. Voor een korte be-
schouwing raad ik The Economist 
van 7 september 2013 aan. 

3 Voor een actueel voorbeeld kan 
worden verwezen naar de uitstoot 
van CO2. Met het Europese Emis-
siehandelsysteem (ETS) krijgt 
de uitstoot een prijs en wordt 
daarmee een onderdeel van de 
bedrijfseconomische exploitatie. 
Het ETS is in haar aard een toe-
passing van het Coase-theorema. 
Dat er nog allerlei problemen met 
het systeem zijn, is overigens 
niet te wijten aan de Coasiaanse 
benadering. Door politieke over-
wegingen zijn er ‘ontwerpfouten’ 
in het systeem geslopen. Zie 
E. Woerdman en S. Weishaar, 
‘Knutselen in het klimaatrecht: 
inefficiënties in emissiehandel door 
industrielobby’s’, AA 2012, p. 622-
629 (AA20120622).

4 Dit gaat door het leven met de 
term ‘Pigouvian tax’, genoemd 
naar A.C. Pigou (1877-1959). 

5 Bij het Coase-theorema zelf 
zal ik niet uitgebreid stil staan. 
Overigens was het theorema niet 
van Coase zelf, het was zelfs niet 
zijn belangrijkste bijdrage – hoe 
gek dat ook moge klinken. Het 
‘Coase-theorema’ is zo genoemd 
door George J. Stigler in 1966 in 
zijn boek The Theory of Price (3rd 
ed.), New York: MacMillan, p. 113.

6 Sturges v Bridgman (1879) 11 Ch 
D 852.
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Coase toonde met zijn analyse aan dat in de econo-
mische theorie het begrip social cost een probleem 
was. Social costs zouden namelijk niet kunnen blijven 
bestaan, omdat partijen zouden onderhandelen over 
de economisch meest waardevolle toedeling van 
eigendomsrechten. Daarmee zouden social costs in 
de productprijs worden opgenomen en een gewone 
kostenpost worden. Het probleem social cost zou 
dus als sneeuw voor de zon moeten verdwijnen. Een 
belasting opleggen is dan geheel onnodig.7 

Met zijn bijdrage zette Coase Pigou’s analyse niet 
alleen buitenspel, maar liet hij tevens zien dat een 
belasting tot verkeerde resultaten kon leiden. De 
schadeveroorzaker wordt belast, terwijl degene die 
schade ondervindt soms het beste in staat is deze 
te minimaliseren. De schadeveroorzaker belasten, 
berokkent dan meer maatschappelijke schade. 
Natuurlijk is het niet (kunnen) bestaan van social 
cost in de standaardeconomische theorie lichtelijk 
belachelijk. Social costs bestaan wel degelijk. Coase 
zadelde in het eerste deel van zijn artikel de economi-
sche wetenschap van toen met een enorm probleem 
op: wat gebeurt er met de social cost, als hier geen 
plaats voor is? 
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Coase stelt vervolgens dat transactiekosten de 
belangrijkste verklaring is voor het bestaan van social 
costs. Voor zover partijen kosteloos kunnen onder-
handelen zou er een optimaal sociaal resultaat tot 
stand komen – dit in lijn met de standaard economi-
sche theorie. Het zijn echter de transactiekosten die 
ervoor zorgen dat het sociaal optimale resultaat niet 
(altijd) kan worden behaald. De fabriek die zich ge-
dwongen ziet te onderhandelen met vele duizenden 
burgers om de lucht te mogen vervuilen, of andersom 
vele duizenden burgers die moeten onderhandelen 
met een fabriek. Dat is geen kosteloze opgave meer 
en heeft een belangrijke consequentie: de initiële 
toedeling van de rechten bepaalt mede of het sociaal 
optimale resultaat wordt behaald of niet. Indien de 
transactiekosten hoger zijn dan de maatschappelijke 
winst wordt een herschikking van rechten geblok-
keerd. Is de initiële toedeling niet optimaal, dan is 
er sprake van een maatschappelijk verlies, oftewel 

social costs. Alleen de reden waarom deze social 
costs ontstaan is een andere dan bij Pigou: het is niet 
zozeer het kale feit van het bestaan van een ‘schade-
veroorzaker’ die moet worden gedwongen te betalen, 
het is het feit dat er sprake is van een conflicterend 
gebruik van een grondstof – land, lucht, ruimte – 
tezamen met transactiekosten die ervoor zorgen 
dat social costs ontstaan. Het is dan zaak juist dat 
gebruik toe te staan waardoor de maatschappelijke 
welvaart wordt gemaximaliseerd.

Coases bijdrage heeft geleid tot 
een fundamentele herziening in het 
denken over recht en economie. 
Zijn artikel is dan ook niet voor 
niets een van de meest geciteerde 
artikelen in het vakgebied

Coases bijdrage heeft geleid tot een fundamentele 
herziening in het denken over recht en economie. Zijn 
artikel is dan ook niet voor niets een van de meest 
geciteerde artikelen in het vakgebied. Volgens Coase 
zijn het de transactiekosten die bepalen of een zeker 
recht bij de eigenaar terecht komt die deze het hoogst 
waardeert. Als transactiekosten in een markt door bij-
voorbeeld technologische ontwikkeling of verminder-
de regulering dalen, zullen meer transacties mogelijk 
worden. Dit is maatschappelijk gezien een winstpunt.

Wat echter niet vergeten moet worden, is dat het 
ook mogelijk is dat kosten worden geëxternaliseerd; 
er ontstaan dan social costs. Een voorbeeld hiervan 
is de ontwikkeling van financiële producten. De ont-
wikkeling van een markt voor CDO’s (collateral debt 
obligations) en CDS (credit default swaps) leidde 
ertoe dat risico’s konden worden herverdeeld naar 
beleggers die dit beter konden dragen en dus een 
lagere prijs voor rekenden.8 Achteraf gezien kunnen 
we nu vaststellen dat naast de maatschappelijke 
winst die deze markt in eerste instantie mag hebben 
gebracht, er tevens sprake was van het verbergen 
van grote risico’s – dus ook kosten – die geen prijs 
kregen. Er werden veel te veel van deze producten 
geproduceerd. Dit leidde uiteindelijk tot de tot nu toe 
grootste financiële crisis ooit. Het zoet-cynische hier 
is dat Coase met zijn artikel ‘The problem of social 
cost’ aandacht vroeg voor het idee van transactie-
kosten in de werking van markten en ondernemingen, 
terwijl na hem vele economen van de Universiteit van 
Chicago slechts zicht hadden op alleen de vermeen-
de voordelen van ongebreidelde marktactiviteiten.9 
Coase is daarmee actueler dan ooit.

7 Overigens kon Coase met 
zijn redenering ook het prin-
cipe van de schadeveroor-
zaker betaalt ontkrachten. Of 
het zinnig is de schadever-
oorzaker te laten betalen, 
hangt van de omstandig-
heden af.

8 Zie ook mijn bijdrage over 
de kredietcrisis in Ars Aequi: 
O. Couwenberg, ‘Lessen 
uit de kredietcrisis: heeft 
de markt haar krediet ver-
speeld?’, AA 2009, p. 100-
102 (AA20090100). 

9 De zin is bewust wat provo-
catief gesteld, maar denk 
bijvoorbeeld aan George 
Stigler, Milton Friedman, 
Gary Becker. Maar het is ook 
Chicago geweest die Coase 
de ruimte heeft gegeven zijn 
onderzoek te doen.


