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1.
In een eerste‐prijs gesloten‐bod veiling zullen bieders lager bieden naarmate zij, bij verlies, een hoger
nut ontlenen aan een hoger winnend bod. In een tweede‐prijs gesloten‐bod veiling is het effect op
het bod ambigu (zie Hoofdstuk 2).

2.
Een tweede‐prijs liefdadigheidsveiling levert meer geld op dan een eerste‐prijs liefdadigheidsveiling.
Opbrengst‐equivalentie geldt alleen in het extreme geval waarin bieders een euro voor het goede
doel hetzelfde waarderen als een euro voor henzelf (zie Hoofdstuk 3).

3.
Iemand die een veiling wil gebruiken om voor een goed doel opbrengsten te generen kan beter voor
een all‐pay veiling kiezen (waarbij iedereen betaalt ongeacht of hij wint of verliest) dan voor een
standaard veiling (waarbij alleen de winnaar betaalt) (zie Hoofdstuk 3).

4.
In een all‐pay liefdadigheidsveiling komt een te veel aan concurrentie de opbrengst niet ten goede
(zie Hoofdstuk 3).

5.
Multi‐object gesloten‐bod veilingen waarin bieders ook hun preferentieschema moeten opgeven (dit
voor het geval zij op meer dan het maximaal toegestane aantal te winnen kavels als winnaar uit de
bus komen), hebben nooit efficiënte evenwichten tenzij de objecten voldoende heterogeen zijn en
het aantal bieders klein is (zie Hoofdstuk 4).

6.
In tegenstelling tot het afgeven van signalen via het biedgedrag tijdens een veiling, kan het afgeven
van signalen voorafgaand aan een veiling de efficiëntie van de veiling vergroten (zie Hoofdstuk 5).

7.
Politici die zich graag bezighouden met a‐politieke vragen (zoals de vraag hoe het ontwerp van een
bepaalde veiling er precies uit moet komen te zien), zouden zich moeten afvragen of zij wel het juiste
beroep hebben gekozen.

8.
Dat goed beleid uit een goede analyse moet volgen wil nog niet zeggen dat een goede analyse tot
goed beleid leidt.

9.
Een deskundig macro‐econoom kan in ieder geval uitleggen waarom hij economische crises niet
betrouwbaar kan voorspellen.

10.
Veilingeconomen hebben het niet zo op schoonheidswedstrijden.

11.
Ook het overnemen van (niet‐technische) stellingen behorende bij proefschriften van anderen is
plagiaat, en dus een wetenschappelijk doodzonde (zie www.hora‐est.nl).

