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(Dutch summary)

Arrow’s onmogelijkheidsstelling, welke min of meer betekent dat er geen

goede collectieve voorkeursregel bestaat die met iedere denkbare combi-

natie van individuele voorkeuren rekening houdt, wordt gezien als de start

van de moderne Sociale Keuze Theorie. Dit negatieve resultaat heeft tot

veel vervolg onderzoek geleid dat vooral aantoonde hoe “sterk” dit re-

sultaat was. Afzwakken van diverse gestelde condities of vervanging van

deze door andere wenselijk te achten condities leidde tot eenzelfde con-

clusie. Een voorbeeld van dit laatste vormt de zogenaamde onmogelijkhei-

dsstelling van Gibbard Satterthwaite. Gibbard (1973) en Satterthwaite

(1975) hebben onafhankelijk van elkaar laten zien dat alleen dictatoriale

collectieve keuzeregels, welke gedefinieerd zijn voor elke denkbare combi-

natie van individuele voorkeuren, Pareto optimaal en niet manipuleerbaar

zijn. Hierbij betekent dat de collectieve keuzeregel Pareto optimaal is pre-

cies dan als er bij elke gegeven combinatie van individuele voorkeuren een

uitkomst toegewezen wordt zodanig dat er geen ander mogelijk alternatief

bestaat welk ieder individu prefereert bij die gegeven combinatie. De niet

manipuleerbaarheidseis heeft alleszins te maken met het private karakter

van de individuele voorkeuren. Een collectieve keuzeregel is manipuleerbaar

als door eenzijdig afwijken van een individu bij een combinatie van individu-

ele voorkeuren een voor dat individu betere uitkomst door die keuzeregel

toegewezen wordt. Dit proefschrift behandelt collectieve keuzeregels waar-

bij de mogelijke voorkeuren van individuen beperkt zijn tot de verzameling
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van “single dipped” voorkeuren.

Een publiek “bad”, bijvoorbeeld een windmolenpark, een coffeeshop, een

vuilnisstortplaats of een nucleaire reactor, geeft aanleiding tot zo’n “sin-

gle dipped” voorkeur. We stellen ons voor dat ieder individu een slechtst

mogelijke locatie, de “dip”, voor dit publiek “bad” voor ogen heeft, zoals

bijvoorbeeld dat van zijn privé adres, de locatie van de school van zijn

kinderen, of een locatie waarvan hij omwille van de natuur dit soort pub-

lieke “bad” niet zou willen. Verder veronderstellen we dat vanuit die “dip”

de preferentie toeneemt met de afstand. Dit alles resulteert in een “single

dipped” voorkeur. In dit proefschrift proberen we voor verschillende verza-

melingen van alternatieven uit te zoeken welke Pareto optimale en niet

manipuleerbare keuzeregels er bestaan als de voorkeuren van de individuen

“single dipped” zijn. Voor de volledigheid vermelden we hier dat het in al

deze gevallen een eindig aantal individuen betreft.

In Hoofdstuk 2 vormt de verzameling van alternatieven een polytoop in

het platte vlak. Dus de “dips” van de individuen en de uitkomsten van de

keuzeregel zijn punten van dit polytoop. Een “single best” punt van dit

polytoop is een punt, zeg x waarvoor er een “dip” bestaat, zeg y, zodat ten

aanzien van de “single dipped” preferentie op basis van y dat punt x het

enige beste punt is binnen het polytoop. Over het algemeen hebben niet

manipuleerbare en Pareto optimale keuzeregels alleen “single best” punten

als uitkomst. Bewezen wordt dat wanneer het polytoop precies twee “single

best” punten heeft of wanneer het polytoop vier van zo’n punten heeft die in

dat geval de vier hoekpunten van een rechthoek vormen, dan en alleen dan

zijn er niet dictatoriale Pareto optimale en niet manipuleerbare keuzeregels

mogelijk. Hierbij moet men denken aan monotone (eventueel) gewogen

stemming tussen deze twee “single best” punten of tussen links en rechts en

onder en boven bij vier “single best” punten. Dus indien er drie, vijf of meer

“single best” punten zijn of wanneer er vier “single best” punten die niet de

hoekpunten van een rechthoek vormen, dan is in dit geval van alternatieven

een Pareto optimale en niet manipuleerbare keuzeregel dictatoriaal.

In Hoofdstuk 3 is de verzameling van alternatieven een cirkelschijf. Dit wil

zeggen dat zowel de collectieve keuzes als de individuele “dips” punten van
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een cirkelschijf in het platte vlak zijn. Ook hier laten we zien dat alleen

dictatoriale keuzeregels Pareto optimaal en niet manipuleerbaar zijn.

In Hoofdstuk 4 vormt een “tree” netwerk de verzameling van alternatieven.

We laten eerst zien dat een Pareto optimale, niet corrupte anonieme en niet

manipuleerbare keuzeregel enkel extreme “leaves” als uitkomst heeft. Dit

zijn de uiteinden van een langst mogelijke pad over zo’n netwerk. Anoniem

betekent dat de keuzeregel symmetrisch in haar argumenten is. Het maakt

daarmee niet meer uit wie welke voorkeur heeft alleen hoe vaak een voorkeur

genoemd is in een profiel. De stemming zou anoniem kunnen plaatsvinden.

Niet corrupt betekent dat als een individu bij eenzijdig afwijken van alter-

natief x naar alternatief y kan switchen en dit individu is indifferent tussen

deze beide alternatieven zowel ten aanzien van de originele als de afwijk-

ende preferentie, dan is x gelijk aan y. We laten vervolgens zien dat Pareto

optimale, niet corrupte, anonieme en niet manipuleerbare keuzeregels pre-

cies de paarsgewijs monotone keuzeregels vormen. Paarsgewijze monotonie

betekent dat de keuzeregel extreem punt x toewijst zolang de onderliggende

voorkeuren bij paarsgewijze vergelijking tussen de extreme punten voor x

niet verslechtert. Het toewijzen van de Condorcet winnaar, dit is het het

extreem punt dat elk ander in paarsgewijze vergelijking verslaat, is een

voorbeeld van een paarsgewijs monotone keuzeregel.

In hoofdstuk 5 bestuderen we een geval waarbij de alternatieven verzamel-

ing een gesloten lijnstuk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van

een windmolen park aan een kuststrook. Verder veronderstellen we dat

op de kuststrook van een naburig land reeds een windmolenpark geplaatst

is. Nu wordt de preferentie bepaald door de afstand tot het dichtstbijzi-

jnde park. Hierdoor ontstaat er mogelijk een plateau aan een zijde van de

“dip”. Het geval van twee individuen wordt volledig onderzocht ten aanzien

van de existentie van Pareto optimale en niet manipuleerbare keuzeregels.

De uitkomst is echter technisch en we laten daarom hier een beschrijving

achterwegen.
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