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Nobelprijswinnaars 
fluisteren in de oren van 
beleidsmakers

S tel, u heeft een door Paul McCartney gesigneerd 
exemplaar van The White Album en wilt dit ver-
kopen voor een zo hoog mogelijk bedrag. Welke 
veiling zou u daarvoor gebruiken? 

Voor het beantwoorden van die vraag en voor het ont-
werpen van frequentieveilingen kregen Paul Milgrom en 
Robert Wilson dit jaar de prijs toegekend van de Zweedse 
Rijksbank voor Economische Wetenschappen ter nage-
dachtenis aan Alfred Nobel (vaak Nobelprijs genoemd). 

Veilingen 
Veilingen zijn zo oud als de westerse geschiedschrijving. 
De Griekse historicus Herodotus beschreef al in 430 voor 
Christus veilingen die in Babylon werden gehouden. (Ove-
rigens zullen de objecten die toen onder de hamer kwamen 
menige hedendaagse wenkbrauw doen fronsen – jonge 
vrouwen die werden toegewezen aan de hoogst biedende 
man, om met hem in het huwelijksbootje te stappen.) 

In Nederland worden veilingen sinds jaar en dag 
gebruikt om groenten, bloemen en impressionistische 
strand- en zeegezichten te verkopen. Inmiddels zijn veilingen 
niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De stroom 
waarop uw koffiezetapparaat draait? De advertenties die u 
ziet als u ‘hypotheek’ googelt? De staatsobligaties waarmee de 
overheid geld binnenhaalt om u een goede gezondheidszorg 
te kunnen bieden? Alle worden verkocht via een veiling. 

Veilingen zijn er in vele soorten en maten. U kent 
ongetwijfeld de veiling bij opbod, waarbij de veilingmees-
ter de prijs telkens verhoogt, en waarbij degene wint die het 
laatste bod doet. Maar wist u dat er ook een veiling bij afslag 
bestaat, waar de veilingmeester juist de prijs verlaagt en het 
object naar degene gaat die als eerste aangeeft het voor die 
prijs te willen kopen? Bovendien zijn er gesloten-bodveilin-
gen, waarbij iedere deelnemer een bod kan uitbrengen zon-
der te weten wat anderen bieden. Vanaf de jaren zestig heb-
ben economen zich op de vraag gericht welke veilingvorm 
de doelen van de veilingontwerper het beste verwezenlijkt.

Veilingtheorie
De winnaar van de Nobelprijs in 1996, William Vickrey, 
was de eerste die veilingen analyseerde als een spel met 
incomplete informatie. Vickrey (1961) richtte zich op 
het speciale geval waarin de veilingmeester één item veilt, 
waarbij iedere bieder een private waarde voor het geveilde 
goed heeft. Zo kunt u zich voorstellen dat bieders verschil-
len in de mate waarin ze genieten van de krabbel van Paul 
McCartney. Vickrey ontdekte dat de bekendste veilingvor-
men dezelfde verwachte opbrengst opleveren als alle bie-
ders rationeel en risico-neutraal zijn. Echter, in de praktijk 
hebben de meeste geveilde goederen, naast een private 
waarde, ook een gemeenschappelijk waarde. De prijs waar-
mee de winnaar van uw veiling The White Album kan door-
verkopen aan een andere Beatles-fanaat is immers voor alle 
bieders gelijk. 

Robert Wilson (1969; 1977) analyseerde het andere 
eind van het spectrum waarin de waarde voor alle bieders 
hetzelfde is. Hij nam aan dat de bieders, voordat ze hun 
bod uitbrengen, verschillende private signalen ontvangen 
over de gemeenschappelijke waarde van het geveilde goed. 
Mocht u willen weten hoe dat werkt: via esb.nu/veiling kunt 
u deelnemen aan een veilingen met een gemeenschappelijke 
waarde en geld verdienen. 

Zoals gezegd, in het echte leven hebben de meeste 
goederen zowel een private als een gemeenschappelijke 
waardecomponent. Samen met Robert Weber bouwde 
Paul Milgrom een hanteerbaar model voor veilingen van 
deze goederen (Milgrom en Weber, 1982). Ze lieten zien 
dat veilingen een hogere verwachte opbrengst opleveren 
naarmate de prijs van het geveilde object de private infor-
matie van de bieders en de verkoper beter weerspiegelt (het 
linkage principle). 

Dit linkage principle heeft twee belangrijke impli-
caties voor het veilingontwerp. Ten eerste is de verwachte 
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opbrengst van de veiling bij opbod ten minste net zo hoog 
als de verwachte opbrengst van de veiling bij afslag en de eer-
ste-prijsveiling met gesloten bod. Dat komt omdat de deel-
nemers aan de veiling bij opbod private informatie over het 
goed verkrijgen, zodra hun concurrenten uit de veiling stap-
pen. Ten tweede kunnen verkopers een hogere opbrengst 
verwachten als ze hun eigen private informatie over het goed 
aan de bieders onthullen. Dit geldt ook als verkopers ongun-
stige informatie hebben, want als bieders geen informatie 
krijgen, hebben ze alle reden om uit te gaan van het slechtst 
mogelijke scenario. U kunt uw Beatlesplaat dus het beste 
verkopen in een veiling bij opbod, waarbij u alles onthult 
wat u over de plaat weet (hoeveel andere gesigneerde platen 
er op de markt zijn, of de plaat een bijzonder serienummer 
heeft, in welke mate de hoes beschadigd is, enzovoort).

Veilingpraktijk
Maar veel veilingvragen zijn wel andere koek dan het vei-
len van een collector’s item van The Beatles. Veilingen van 
mobiele-telecomfrequenties zijn een prominent voorbeeld 
hiervan. De omvang van mobiele-telecommarkten is gigan-
tisch, zodat beleidsmakers een sterke prikkel hebben om zo 
goed mogelijke veilingen te ontwerpen. Ter illustratie: deze 
zomer veilde het Ministerie van Economische Zaken en Kli-
maat 26 vergunningen in de 700-, 1400- en 2100MHz-fre-
quentiebanden voor een totaalbedrag van 1,23 miljard euro.

Al in 1959 pleitte Ronald Coase, Nobelprijswinnaar 
in 1991, ervoor om veilingen te gebruiken om radiofre-
quenties toe te wijzen (Coase, 1959). In de VS duurde het 
echter tot 1994 voordat de overheid een veiling voor dat 
doel gebruikte (McMillan, 1994). Voor die tijd gebruikte 
de Amerikaanse overheid vergelijkende toetsen en lote-
rijen om het radiospectrum te verdelen, met als gevolg dat 
de licenties vaak voor een schijntje in handen kwamen van 
weinig productieve telecombedrijven – ten koste van de 
consument en de belastingbetaler. 

Paul Milgrom en Robert Wilson waren nauw betrok-
ken bij de veiling van 1994. Ze hielpen een nieuw veilingfor-
mat te ontwerpen om verschillende objecten tegelijkertijd 
bij opbod te kunnen verkopen: de simultane meerronden-
veiling. Zodra er in een ronde op een object wordt gebo-
den, verhoogt de veilingmeester de prijs. De veiling stopt 
zodra er in een ronde geen enkel bod wordt uitgebracht. 
Degene die als laatste een bod op een object uitbrengt, wint 
het object en betaalt zijn laatste bod. Dit was ook het for-
mat dat de Nederlandse overheid dit jaar gebruikte voor de 
5G-veiling. 

De Amerikaanse spectrumveiling van 1994 was een 
groot succes. Duizenden licenties werden aan telecom-
bedrijven toegekend, wat een springplank was voor de 
snelgroeiende markt voor mobiele telecommunicatie. 
Bovendien leverde de veiling 20 miljard dollar op voor de 
Amerikaanse schatkist. 

Praktijk in Nederland
Vele landen, waaronder Nederland, volgden het Ame-
rikaanse voorbeeld, en schakelden veilingexperts in om 
vragen te beantwoorden als: ‘Hoe moeten de frequenties 
worden gebundeld in licenties?’ ‘Moet er een dynamische 
of een gesloten-bodveiling worden gebruikt?’ ‘Moeten 

licenties één voor één worden geveild of allemaal tegelijk?’ 
‘Moeten bieders de mogelijkheid hebben om pakketbiedin-
gen te doen?’ ‘Moet de veilingmeester het aantal licenties 
beperken dat een partij kan verwerven?’ ‘Welke informatie 
geeft de veilingmeester aan de bieders voorafgaand, tijdens 
en na afloop van het biedproces?’ De beleidsmaker zoekt 
samen met de veilingexpert naar de veilingvorm die het 
beste past bij de feitelijke marktomstandigheden. 

In Nederland ging dit in eerste instantie niet goed. De 
Nederlandse overheid gebruikte de simultane meerron-
denveiling in 1998 voor GSM-licenties, en in 2000 voor 
3G-licenties. Beide veilingen waren minder succesvol dan 
het Amerikaanse broertje, deels omdat de ontwerpdetails 
niet waren geijkt op de Nederlandse marktsituatie (Van 
Damme, 2000; 2001). 

In 2010 en 2012 gebruikte het Ministerie van EZ de 
combinatorische klokveiling, mede ontworpen door Paul 
Milgrom (Ausubel et al., 2006). In deze veiling kan niet 
alleen op individuele licenties geboden worden, zoals in de 
simultane meerrondenveiling, maar ook op pakketten van 
licenties. Met een combinatorische klokveiling kan voorko-
men worden dat bieders te veel betalen als ze onverhoopt 
een kleiner pakket in de wacht slepen dan gewenst. De vei-
linguitkomsten waren ditmaal meer naar tevredenheid: In 
2010 wisten nieuwe toetreders spectrum te verwerven, en 
in 2012 was de veilingopbrengst relatief hoog.

Jongensdroom
De wetenschappelijke carrière van Paul Milgrom en Robert 
Wilson is gelijk een jongensdroom. Als jonge academici 
stortten ze zich op theoretische vraagstukken rond veilin-
gen. Ondersteund door hun theoretische inzichten ont-
wierpen Milgrom en Wilson vervolgens praktische veilin-
gen voor veel complexere en maatschappelijk prominentere 
toepassingen, zoals het toewijzen van telecomfrequenties. 
Met deze veilingvormen worden wereldwijd honderden 
miljarden euro’s aan transacties verwezenlijkt, en daarvan 
plukken u en ik de vruchten. Ook als u uw gesigneerde 
album liever zelf houdt. 
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