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Summary  

This thesis consists of four essays dealing with topics relevant for the public sector. The 

essays cover issues from different parts of economics, partly overlapping with political 

science. They reach from labor taxation over monetary policy to the preference for voting 

institutions. Throughout this thesis it is, in contrast to classical economics, not assumed 

that humans are necessarily fully rational and selfish. Once full rationality is no longer 

assumed, experiments become an important tool to learn about human behavior and to 

test the hypotheses arising from behavioral theories. Therefore, most of the work in this 

thesis makes use of experimental methods.  

The first essay (Chapter 2) deals with labor market taxation. A classic economic result is 

that under full rationality a labor market tax levied on employers and a corresponding 

income tax levied on employees are equivalent. With boundedly rational agents, this 

equivalence is no longer obvious and the different reactions to these two taxes become 

important for policy making, political economics, and optimal taxation theory. This 

chapter studies the differential effects of the two taxes on preferences concerning the size 

of the public sector, subjective well-being, labor supply, and on-the-job performance. 

This is done in a real-effort laboratory experiment. The findings suggest that employer-

side taxes induce preferences for a larger public sector. In addition, subjective well-being 

is higher when the taxes are levied on employers while labor supply is lower, at least at 

the extensive margin. The essay also discusses three mechanisms that may underlie these 

results. These mechanisms are based on (i) considering a euro of wage more salient than 

a euro of tax, (ii) considering a tax a loss which looms larger than the plain effect of 

having lower net earnings, and (iii) experiencing pleasure when other people benefit from 

one’s own tax payments (more than when other people benefit in the same way from 

other people’s tax payments).  

The second essay (Chapter 3) is concerned with aggregate macroeconomic behavior and 

its implications for monetary policy. Expectations play a crucial role in modern 

macroeconomic models. In this chapter, the common assumption of rational expectations 

in a New Keynesian framework is replaced by the assumption that expectations are 

formed according to a heuristics switching model. This behavioral model of expectation 

formation assumes that individuals make their expectations using relatively simple 

heuristics. These heuristics are based on the past behavior of the relevant variables and 

individuals decide which heuristics they use based on how well these heuristics have 

performed in earlier forecasts. This chapter studies how the economy behaves under the 

rational and the behavioral models of expectation formation with a special focus on price 

stability, more precisely on inflation volatility. Contrary to the rational model, the 

behavioral model predicts that inflation volatility can be lowered if a central bank reacts 

to the output gap in addition to inflation. These opposing theoretical predictions are then 

tested in a learning to forecast experiment in the laboratory. The only difference between 

the treatments lies in the parameters of the monetary policy equation simulating the 

behavior of the central bank. The experimental results support the behavioral model and 

the claim that reacting to the output gap in addition to inflation can indeed lower inflation 

volatility.  



The two last essays are concerned with voting institutions. The focus in these essays lies 

on situations in which different groups make collective decisions by voting in an 

assembly with each group represented by a single person. Such voting takes place in a 

wide variety of institutions, including the Council of the European Union, UN General 

Assembly, German Bundesrat, ECB, and thousands of boards of directors and 

professional and non-professional associations.  

The third essay (Chapter 4) is the only one in this thesis not making use of experimental 

methods. It assumes throughout that a variable of interest is given standing for a citizen’s 

power (or influence or representation) in light of a voting system. This variable could be 

an expected payoff, but it could also be a more behavioral variable such as for example 

the probability of influencing the voting outcome, which can be measured in different 

ways. This chapter is about two closely related problems. The first problem is how to 

measure the inequality of a voting system. The second is called the inverse power 

problem: the problem of finding voting systems that approximate a voting power 

distribution as well as possible. The most common normative theoretical rules on the 

design of voting systems prescribe that indirect voting power should be as equal as 

possible for all individuals. This chapter argues that the coefficient of variation is an 

appropriate measure of inequality of a voting system and the appropriate way to specify 

the inverse power problem. For the inverse power problem, using the coefficient of 

variation turns out to be equivalent to an error term minimizing the distance of a 

normalized indirect voting power vector from the fair ideal. Furthermore, it is illustrated 

in this chapter that using objective functions that only consider (weighted) voting power 

at the group level to specify the inverse problem is suboptimal.  

Also the fourth essay (Chapter 5) is concerned with situations in which groups make 

collective decisions by voting in an assembly where each group is represented by a single 

person. Although there is a vast theoretical, normative literature on the question of what 

voting system such an assembly should use, to date there is no consensus. Instead of 

studying properties of voting systems based on theoretical concepts, this essay studies 

which voting systems individuals actually prefer. This is important for the legitimacy and 

acceptance of voting institutions. It can furthermore have an influence on peoples’ 

behavior as people react to the institutions and procedures in place. It is investigated in a 

laboratory experiment which voting systems participants choose behind the veil of 

ignorance, that is, when they do not know which group they will be in. As a control, also 

participants’ choices in front of the veil are observed, that is, when they do know which 

group they will be in. Behind the veil of ignorance, participants predominantly choose 

voting systems that allocate more voting power to larger groups than the most prominent 

theoretical concept (called Penrose’s Square Root Rule) suggests. Participants choose 

voting systems much more often that have the property that voting power as measured by 

the Shapley-Shubik power index is proportional to group size. Furthermore, participants 

in front of the veil of ignorance behave differently than behind the veil of ignorance. 

When participants know which group they will be in they choose to the benefit of their 

own group.  

 



Samenvatting (Summary in Dutch)  

Deze proefschrift is opgebouwd uit vier essays, die allen relevant zijn voor de publieke 

sec- tor. De essays behandelen onderwerpen die vallen binnen verschillende gebieden van 

de economische wetenschappen en deels overlappen met de politicologie. Ze reiken van 

belasting op arbeid tot monetair beleid en de voorkeur voor steminstituties. In 

tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de neoklassieke economie wordt in dit proefschrift 

niet aangenomen dat mensen in alle omstandigheden volledig rationeel en egoïstisch zijn. 

Zodra volledige rationaliteit niet langer wordt aangenomen, worden experimenten een 

belangrijk gereedschap om meer te weten te komen over menselijk gedrag en om de 

hypothesen die voortkomen uit gedragstheorieën te onderzoeken. Bij het merendeel van 

het werk in deze thesis wordt daarom gebruik gemaakt van experimentele methodes.  

Het eerste essay (Hoofdstuk 2) behandelt belastingen op de arbeidsmarkt. Een klassiek 

economisch resultaat is dat in het geval van volledige rationaliteit een 

werkgeversbelasting en de corresponderende inkomstenbelasting (opgelegd aan 

werknemers) equivalent zijn. Dat komt omdat de effecten van de belasting via 

marktwerking op de arbeidsmarkt worden doorgespeeld naar de lonen. In het geval van 

beperkt rationele agenten is deze equivalentie echter niet langer vanzelfsprekend en 

worden verschillen in de reacties op deze twee belastingen belangrijk voor 

beleidsvorming, politieke economie en optimale belastingtheorie. Dit hoofdstuk 

bestudeert de verschillende effecten van de twee belastingen op (i) de voorkeuren met 

betrekking tot de grootte van de publieke sector, (ii) subjectief welzijn, en (iii) 

arbeidsaanbod en werkprestaties. Dit wordt gedaan met behulp van een laboratorium- 

experiment waarin deelnemers taken uitvoeren tegen een beloning. De resultaten 

suggereren dat belastingen aan de werkgeverszijde voorkeuren teweegbrengen voor een 

grotere publieke sector. Bovendien is het subjectieve welzijn groter bij 

werkgeversbelastingen terwijl het arbeidsaanbod lager is. Het essay beschrijft verder drie 

mechanismen die aan deze resultaten ten grondslag kunnen liggen. Deze mechanismen 

zijn gebaseerd op (i) het idee dat een euro salaris meer opvalt dan een euro belasting, (ii) 

het idee dat een betaalde belasting als een verlies wordt beschouwd, dat verder reikt dan 

enkel het feit dat men een lager netto inkomen heeft en (iii) het ervaren van plezier 

wanneer andere mensen voordeel hebben van de eigen belastingafdracht (meer dan 

wanneer andere mensen op dezelfde wijze voordeel hebben van andermans 

belastingafdracht).  

Het tweede essay (Hoofdstuk 3) draait om geaggregeerd macro-economisch gedrag en de 

gevolgen daarvan voor het monetaire beleid. Uitgangspunt is dat verwachtingen een 

cruciale rol spelen in moderne macro-economische modellen. In dit hoofdstuk wordt de 

vaak gedane aanname van rationele verwachtingen in een Nieuw Keynesiaans kader 

vervangen door de aanname dat verwachtingen worden gevormd volgens een zogeheten 

‘heuristiek wisselmodel’. Dit gedragsmodel van verwachtingsvorming gaat uit van het 

feit dat individuen hun verwachtingen bepalen op basis van relatief eenvoudige 

heuristieken (vuistregels). Individuen beslissen welke vuistregel ze gebruiken op basis 

van hoe goed deze heeft gefunctioneerd bij eerdere voorspellingen. Dit hoofdstuk 

bestudeert hoe de economie zich gedraagt op basis van een gedragsmodel dat bouwt op 



het gebruik van heuristieken en vergelijkt dit met het rationele model van 

verwachtingsvorming. De focus is hierbij op prijsstabiliteit, of meer precies, op 

inflatievolatiliteit. In tegenstelling tot het rationele model voorspelt het gedragsmodel dat 

inflatievolatiliteit kan worden verlaagd als een centrale bank niet alleen kijkt naar inflatie, 

maar ook reageert op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt (meer precies op de 

zogenaamde ‘output gap’). Deze tegengestelde theoretische voorspellingen worden ver- 

volgens getest in een ‘learning-to-forecast’ experiment in het laboratorium. Het enige 

ver- schil tussen de experimentele condities zit in de parameters van de monetaire 

beleidsvergelijking die het gedrag van de centrale bank simuleert. De experimentele 

resultaten ondersteunen het gedragsmodel en de claim dat het reageren op de ‘output gap’ 

in aanvulling op inflatie inderdaad de inflatievolatiliteit kan verlagen.  

De laatste twee essays behandelen steminstituties. De focus in deze essays ligt op 

situaties waarin verschillende groepen collectieve beslissingen nemen door te stemmen in 

een vergadering, waarbij elke groep wordt vertegenwoordigd door één enkele persoon. 

Dit soort institutie komt in de praktijk veel voor, bijvoorbeeld in de Raad van de 

Europese Unie, de Algemene Vergadering van de VN, de Duitse Bondsraad, het ECB en 

duizenden besturen en professionele en niet-professionele verenigingen.  

Het derde essay (Hoofdstuk 4) is het enige in dit proefschrift waarin geen gebruik wordt 

gemaakt van experimenten. Het uitgangspunt hier is dat een variabele wordt ontwikkeld, 

die de invloed van een burger in het kader van een stemsysteem weerspiegelt. Deze 

variabele kan gebaseerd zij op een verwachte uitkomst. Het zou ook een meer op gedrag 

gerichte variabele kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de kans op beïnvloeding van de 

stemuitslag, hetgeen op verschillende manieren gemeten kan worden. Dit hoofdstuk 

draait vervolgens om twee sterk gerelateerde problemen. Het eerste probleem is hoe men 

de ongelijkheid van een stemsysteem kan meten. Het tweede wordt het ‘inverse power’ 

probleem genoemd: het vinden van stemsystemen die een bepaalde verdeling van invloed 

zo goed mogelijk benaderen. De meest gebruikte normatieve theoretische regels voor het 

ontwerp van stemsystemen schrijven voor dat indirecte stemmacht zo gelijk mogelijk 

verdeeld dient te zijn over alle individuen. In dit hoofdstuk wordt gesteld dat de 

variatiecoëfficiënt een geschikte maat voor de ongelijkheid van een stemsysteem is en 

een adequate manier biedt om het inverse power probleem te specificeren. Bovendien 

wordt in dit hoofdstuk geïllustreerd dat het gebruik van doelfuncties die alleen (gewogen) 

stemmacht op groepsniveau gebruiken om het inverse power probleem te specificeren 

suboptimaal is.  

Ook in het vierde essay (Hoofdstuk 5) wordt ingegaan op situaties waarin groepen 

collectieve beslissingen nemen door te stemmen in een vergadering, waarbij elke groep 

één vertegenwoordiger heeft. Hoewel er een grote hoeveelheid theoretische, normatieve 

literatuur beschikbaar is met betrekking tot de vraag welk stemsysteem bij een dergelijke 

bijeenkomst kan of moet worden gebruikt, is daar tot op heden nog geen consensus over. 

In plaats van het bestuderen van de eigenschappen van stemsystemen gebaseerd op 

theoretische concepten, bestudeert dit essay de vraag aan welke stemsystemen individuen 

eigenlijk de voorkeur geven. Dit is van belang voor de legitimiteit en acceptatie van 

steminstituties. Het kan bovendien van invloed zijn op het gedrag van mensen, omdat 

mensen reageren op de instituties en procedures die er zijn. Middels een 



laboratoriumexperiment wordt onderzocht welke stemsystemen participanten kiezen in 

een situatie waarin zij nog niet weten in welke groep zij zullen zitten. In een dergelijke 

situatie van onwetendheid kiezen participanten voornamelijk voor stemsystemen waarbij 

meer stemmacht wordt toegekend aan grotere groepen dan het meest prominente 

theoretische concept (dat de Wet van Penrose wordt genoemd) stelt. Participanten kiezen 

veel vaker voor stemsystemen die de eigenschap hebben dat stemmacht, zoals gemeten 

door de Shapley-Shubik machtsindex, proportioneel is aan groepsgrootte. Daarnaast 

gedragen participanten zich in een situatie van onwetendheid anders dan in een situatie 

van kennis. Wanneer participanten weten in welke groep zij zullen zitten, kiezen ze in het 

voordeel van hun eigen groep.  

 


