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Samenvatting
In dit proefschrift bestuderen wij beslissingsproblemen waarbij een groep
individuen overeenstemming moet zien te bereiken omtrent de keuze van
één alternatief uit een gegeven alternatievenverzameling. Een simpele en
directe manier om tot een beslissing te komen is de volgende procedure: ieder
individu noemt één alternatief. Vervolgens wordt er een regel toegepast die
op basis van de genoemde alternatieven de uiteindelijke uitkomst bepaalt.
Een dergelijke regel zullen we een siemreje/ noemen.
De individuen worden in hun stemgedrag geleid door hun preferenties
over de alternatievenverzameling. We gaan er van uit, dat deze preferenties
zó zijn, dat er voor elk individu één of meerdere alternatieven bestaan die
zijn voorkeur genieten boven alle andere alternatieven.
Omtrent de alternatieven veronderstellen we dat deze gerepresenteerd
kunnen worden door punten in een m-dimensionale Euclidische ruimte. De
alternatievenverzameling waar we vanuit gaan, zal doorgaans bestaan uit
een continuum. Het resulterende beslissingsprobleem duiden we aan als een
m-rfimensionaa/ n-persoons /ofca/jeproft/eem.
Zo'n probleem kan een lokatieprobleem in de letterlijke zin des woords
zijn. Het kan echter ook een meer abstract beslissingsprobleem zijn, waarbij
een groep personen een m-tal kwantiteiten moet vaststellen. Dit kunnen
geldbudgetten zijn, gewichten voor multi-criteria analyse, of bijvoorbeeld
beslissingsvariabelen ten behoeve van één of ander beleidsproces, etc.
We gaan er van uit dat de voorkeuren die iemand in werkelijkheid heeft,
uiteindelijk slechts de persoon in kwestie bekend zijn. Dit houdt in d a t
iemand de vrijheid heeft om in zijn stemgedrag af te wijken van zijn werkelijke voorkeuren. Hij zal dat waarschijnlijk niet nalaten, als hij hiermee het
beslissingsproces in zijn voordeel kan beïnvloeden. In dit proefschrift concentreren wij ons op stemregels die niei-manipu/eerftaar zijn. Dit betekent
dat een stemregel zodanig is, dat een individu er niets mee kan winnen
door af te wijken van zijn werkelijke voorkeuren. Indien een stemregel niet173
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manipuleerbaar is heeft dit belangrijke voordelen:
(i) Om tot een 'goede' uitkomst van het beslissingsproces te komen, is
het noodzakelijk om over betrouwbare informatie over de individuele
voorkeuren te beschikken.
(ii) Het is overbodig om zich druk te maken over de strategische keuze
van het alternatief dat men zal rapporteren. Het volstaat om één der
favoriete alternatieven te noemen.
(iii) Individuen die een favoriet alternatief noemen, worden niet benadeeld
ten opzichte van anderen (als ze wèl benadeeld worden, is dit op zichzelf
al een motief om af te wijken).
In de sociale keuzetheorie zijn enkele onmogelijkheidsstellingen bekend
met betrekking tot het bestaan van redelijke niet-manipuleerbare stemregels.
Deze onmogelijkheidsresultaten pareren we door aangaande de individuele
preferenties enkele veronderstellingen te maken. Hierdoor perken we de
klasse van mogelijke preferenties in, waardoor de niet-manipuleerbaarheidsconditie zwakker wordt.
In de hoofdstukken 2, 3 en 4 nemen we aan dat alle preferenties door
dezelfde metriek op R™ worden geïnduceerd. We noemen een preferentie
geïnduceerd door de metriek 5 op R"*, indien er een punt 2 in R™ bestaat
zodat een punt hoger gewaardeerd wordt naarmate het dichter ligt bij 2,
gemeten volgens de metriek 5.
In hoofdstuk 2 gaan we er van uit dat 6 geïnduceerd wordt door een strikt
convexe norm. Voor m = 2 karakteriseren we de verzameling van stemregels
die niet-manipuleerbaar, zwak Pareto optimaal en anoniem zijn. Een sternregel noemen we ztuaifc Pareto opitmaa/, als deze voor elke combinatie van
gerapporteerde punten een compromispunt voorschrijft zodanig, dat er geen
ander punt in de alternatievenverzameling bestaat dat voor alle individuen
aantrekkelijker is dan het voorgeschreven punt. Een stemregel noemen we
anoniem, als deze geen onderscheid maakt tussen de individuen. Tevens
bewijzen we in hoofdstuk 2 de existentie van de klasse van stemregels die we
gekarakteriseerd hebben. De bewijsstructuur van dit hoofdstuk is gecompliceerd, en omvat onder andere de ontwikkeling van enige theorie op het
gebied van orthogonaliteit in eindig-dimensionale vectorruimten.
In hoofdstuk 3 gaan we uit van de Euclidische metriek. Wederom karakteriseren we voor m = 2 de klasse van niet-manipuleerbare, zwak Pareto
optimale, anonieme stemregels. De structuur van het bewijs van dit resultaat verschilt essentieel van die in het voorgaande hoofdstuk. Het bewijs is
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ook veel korter. Dat komt, omdat we in dit geval gebruik kunnen maken
van een stelling van Kim en Roush (1984). Verder laten we in dit hoofdstuk
zien dat het resultaat ook geldig is voor willekeurige door een inwendig produkt geïnduceerde metrieken. Tevens tonen we aan d a t er voor m > 2 geen
stemregels zijn die aan de gestelde voorwaarden voldoen.
In hoofdstuk 4 gaan we wederom uit van de Euclidische metriek. We
karakteriseren de klasse van stemregels die niet-manipuleerbaar en anoniem
zijn, en die tevens een convex bereik hebben. Hierbij maken we nogmaals
gebruik van het resultaat van Kim en Roush (1984).
In hoofdstuk 5 bestuderen we een geheel andere klasse van preferenties,
de klasse P*. Kort samengevat is />* de klasse van preferenties die minimaal één ideaal punt hebben en die zodanig zijn dat punten niet aantrekkelijker worden naarmate men coördinaatsgewijze van een ideaal punt vandaan loopt. Als alternatievenverzameling nemen we een open deelverzameling van R™. Aangezien de klasse P* veel preferenties bevat, is de nietmanipuleerbaarheidsconditie die we hier hanteren veel sterker dan die in
de voorgaande hoofdstukken. Dit stelt ons in staat om de klasse van alle
niet-manipuleerbare stemregels te karakteriseren.
In hoofdstuk 6 gaan we uit van een deelklasse van P*. We richten
onze aandacht in eerste instantie op zogeheten preferentieregels. Dit zijn
afbeeldingen die individuele preferenties aggregeren tot collectieve preferenties. We concentreren ons op preferentieregels die aan Arrow's (1963)
IIA-conditie (onafhankelijkheid van irrelevante alternatieven) voldoen. Deze
conditie houdt in dat de collectieve preferentie tussen twee alternatieven
bepaald wordt door de individuele preferenties tussen deze alternatieven.
We gaan nu uit van een willekeurige deelklasse ^ van P* die dusdanig is dat
elk alternatief een ideaal punt is van een preferentie binnen P . We tonen
aan dat met elke preferentieregel die aan de IIA-conditie voldoet een nietmanipuleerbare stemregel geassocieerd kan worden. Tevens tonen we aan
dat IIA met betrekking tot de klasse van Euclidische preferenties (die we in
hoofdstukken 3 en 4 bestudeerd hebben) tot een onmogelijkheidsresultaat
leidt. Dit duidt erop, dat IIA in de context van dit proefschrift een veel
zwaardere eis is dan niet-manipuleerbaarheid.

