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Summary in Dutch 

Eerlijke Verdeling en Herverdeling: Een Axiomatiscl~e Studie 

In tal van economische en politieke situaties zijn de preferenties z r m  de betrokken agen- 
ten priv6-infomatie. Afhankelijk van het gelrozen beslissingsrne&m9sme1 kunnen agem- 
tem een reden hebben om hun ware voorkeuren te verbergen, onz zodoende een betere 
uitkomst te bewerkstelligen, mogelijk ten koste van anderen. Om dit mort gedrag 
te vermijden kunnen besllssinigsmechanismen gelkozen worden &e '"trategy-proof"' of- 
tewel niet-manipuleerbaar zijn. Dit hoiidt in dak geen enkele agent ooit een voordeel 
kan hebben vanr het opzettelijk foutief weergeven van zijn preferenties, ongeacht de 
preferenties die geuit worden door de overige agenten. 

Het eerste fundamentele resultaat met betrekking tot niet-manipulerbaarheid win 
GPbbmd (1973) en Satterthweite (1975) is dat, d s  d l e  preferentaes toelaatbaar zijn, 
in essentie alleen dictatoriale mechanismen niet-manipuleerbaar kunnen zijn Echter, 
n i e t - d i c t a t o r  mechanismen kunnen wel degelijk niet-manipuleerbaar zijn ais niet d l e  
preferenties worden toegelaten. Een voorbeeld is de beperking tot de klasse van "single- 
pe&ed"prefesentntiesi preferenties zijn singkpeaked als alle mogelijke alternatieven op 
een dusdanige manier geordend kunnen worden, dat er voor iedere agent een uniek 
optimum is, de piek, en dat zijn voorkeur monotoon daalt in beide richtingen van de 
piek af. 

'Verdeel Modellen 
Gedurende een lange periode bleven alle bijdragen op het gebied van de analyse van 

niet-manipuleerbare rnechmismien beperkt tot publieke goederen. In dit proelsbrift 
bmchouwen we een aantal modellen, warin een oneinchg deelbaar privaat goed wrdeeld 
of herverdeeld wordt onder een watd agenten. Niet-manipuleetbaarheid is daarbij een 
centrad thema. Maar we zijn ook geinteresseerd in zaken als eerlijkheid ("fa~rness") 
en solidariteit, bijvoorbeeld "no-envy" of populatie-mnotoniciteit. Na-cnvy w11 zeggen 
dat agenten nooit het aandeel van andere agenten prefereren boven hun eigen aandeel 
Populatatle-rnonotoniciteit houdt in dat indien er rrerr nieuwe agent opduikt. alle andere 
agenten dmr  dernaal (zwak) beter, of allernaal (zwak) slechter van worden In dit 
proefschrift betitelen we de analyse van mechanismen die voroldoen aan eealijkheid en 
andere "gewenste" eigenschappen als "fair alhocation" oftewel eerlijke verdeling. 

Ook de literatuur over met-mmipuleesbaarheid in economieën met private goederen 
begint met een onmogeìi~Echieids5teUing~ h o r  rui~econornieën met twee agenten en twee 
goederen, toont Hurwicz (197q aan dat er zelfs voor de beperkte klasse van '"raaul- 



Iated'. Gobb-Douglas preferenti@, in essentie geen verdelmechankmen best- die aiet- 
manipuleerbar en Bareto optimaal zijn. Net a h  voor de publieke goederen houdt, dit 
rr?swltmt niet stand voor sommrge andere klassen van preferenties, zoals de klacse w 
shgje-peaked preferentia. Een typisch voorbeeld is het verdelen van twee goederen in 
een ruileconomie waarin vraag en aanbad niet in evenwicht zijn (zie Benwy, 1982). 
In deze context van niet-mmipdeerbam ruil beschrijft Benassy (l91821 wat nu bekend 
staat als de uniforme regel. Deze regel verdeelt het tokad over de agenten zo "gelijk 
mogelijk", door de pieken van, de agenten als bsnreaagemen te nemen in gewl vrzn ma 
tekort en als ondergrenzen in geval van een overschot. De uniforme regel kan ook 
toegepast worden mor  het verdelen van een "socid endoment" van een oneindig del-  
baar goed over een groep van agenten met single-peaked preferenties, bijvoorbeeld de 
onderwijsl~t van een vakgroep over zijn docenten. 

Het blijkt dat de uniforme regel aan tal van gewenste eigenschappen voldoet, zoals 
Parato oplimaliteit en niet-manipdeerbaarbeid. Bovendien is ket de enìge regel die vol- 
doet aan deze eigenschappen en no-envy of anonimiteit (zie Sprurnont 1991). Tevens 
voldoet de uniforme regel aan eigenschappen a h  consistentie, solidariteit, en mono- 
toniciteit (zie bijvoorbeeld Thomson 199%). Een conclusie vaa dit onderzoek is dat de 
uniforme regel nu geaccepteerd is ds de belannigrijkste regel voor problemen waarbij een 
eerlijke verdeling gewenst is en waarbij de preferenties single-pe&ed zijn. 

HOOFDSTUK 2: Eerlijke Verdeling en Single-Peakedness 
In Hoofdstuk 2, geven we een overzicht mn  de meest belangrijke resultaten met 

betrekking tot de uniforme verdeeltegel. Ook geven we antwoorden op twee open vragen 
gesteld door William Shoman  in verband met twee kar&tariserilngen van de uniforme 
regel (Thomson 1995a, i99Ta): door middel van een voorbeeld geven we een positief 
antwoord op de vrmg of "replication-invariante" in, deze kar&terisenngen onafhamzkehjlk 
is vatn de aadere eigenschappen. 

Na Hoofdstuk 2 vervolgen we met twee vaxianten het "klassieke" verdeBSngsmode1 
met single-peaked preferenties. In de eewte variant beschouwen we het probleem van 
eerli~ke verdeling voor een klase yail preferenties die omschreven kan worden als "omge 
keerd single-pesked'" namelijk "singledipged'hreferenties. Preferenties zijn single- 
dipped ds dla mogelijkei alternatieven op een dusdanige manier geordend kunnen wor- 
den, dat er voor iedere agent een uniek muist geprefereerd punt is, de "dip'" en dat zijn 
voorkeur monotoon stijgt in beide richtingen van de dip af. In de tweede variant gaat 
het om een verdelingsrnodel met single-pe&ed preferenties, waarbij we aannemen dat 
een sociaal goed herverdeeld moet worden, in plaats v a  verdeeld. 

HOOFDSTUK 3: Egirlìjke Verdeling en Single-Dippedness 
Beschouw het verdelen van twee soorten werk met negatieve huiseffecten, bijvoor- 

beeld onderwijzen en besturen aan een universiteit: combinaties van beide soorten werk 
zijn mogelijk minder geprefereerd dan werk vm dalen &n soort. Zo" situatie km gefor- 
maliseerd worden d s  een verdeelprobleem met singlie-dipped preferenties. Een ander 
voorbeeld is een Lwee-goederen ruileconomie met vaste prijzen en strikt quasi-convexe 
nutsfuncties, welke single-dipped preferenties geyen op de budgetlijnen. 

De asenname dak preferenties single-dipped in plaats v c ~ n  singlepeaked zijn, blijkt bij 



problemen m eerlijke verdeling een belangrijke rol te spelen. Het blijkt namelijk dat 
éhn van de belangrijkste eigenschappen, namelijk Pmeto optimditeit, nooit samengaat 
met eigenschappen en eerlijkheid, zoals anonimiteit en no-envy. Bovendien blijkt dat 
het totale goed aan &n enkele agent toegewezen moet worden onr te voldoen ami de 
eigenschappen Pareto optirnaliteit; raiet-manipuleerbwheid~ aangevuld met of consis- 
tentie of een solidariteit eigenschap (of populatie-rnonotonicileit of "replacexnent-do- 
mlnation"'). Tevens geven we een volledige hakterisering van d e  verdeelregels die 
voldoen aan de bovenstaande combinaties m eigenschappen. Het is opmerkelijk dat 
de karakteriseringen ook voor verdeelproblemen met een ondeelbaar goed geldig zijn. 

HOOFDSTUKKEN 4 en 5: Eerlijke Herverdeling en Single-Peakedness 
In economische situaties zoals de eerder genoemde riitileccrnoaie ontstaan individuele 

bezittingen op een aatuurìijke wijze. Daarom is een logische uitbreiding van het model 
van eerlijke verdeling met singigkpeaked preferenties, de introductie v m  individuele 
bezittingen. Een andere interpretatie van deze uitbreiding wordt gegeven in Baxberà, 
Jackson, en Neme (1997). Zij beginnen vanuit het oorspronkelijke verdelingsmodel met 
single-peaked preferenties en laten anonimiteit buiten beschouwing doos het introdu- 
ceren VELEI rechten van agenten en rangordes m agenten, bijvoorbeeld in investeringssi- 
tuaties. 

Net als voor het crorspronkelijke model van eerlijke verdeling, zijn we geïnteresseerd 
in een axiomatische analyse van eerlijke herverdeling en in het bijzonder in een uizbrei- 
ding van de uniforme regel naar het herverdelingsmodd: de umifsrme herverdeelregel. 
Net als de uniforme verdealregel voldoet de uniforms herverdeelregel aan gewenste eigen- 
schappen zoals Pareto optimditeit, niet-manipuleerbaaheid, en no-envy in termen van 
de netto veranderingen ~san de bezittingen. In Hoofdstukken 4 en 5 geven we antwoord 
op de vraag in hoeverre de resultaten verhegen voor het verdeYingsmodel gegenera- 
liseerd kunnen worden nimr het herverdelingsmodd. In Hoofdstuk 4 introduceren en 
verkennen we het herverdelingsmodel en eigenschappen voor herverdeelregels. Roven- 
&en leiden we enkele karakteriseringen d voor de uniforme herverdeelregel en g- we 
in. op de overeenkomsten en de verschillen met verwante verdeelresdtaten. In Woofd- 
stuk 5, tenslotte, bekijken, we de gevoeligheîd van deze resultaten voor vmiaties vian de 
model prnameters. We laten bijvoorbeeld zien dat de meeste resultatem geldig blijven 
wanneer we toestaan dat he gent ei n. scl~ulderi hebben. 




