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Nederlandse samenvatting 

 

Dit proefschrift zoekt een antwoord op de vraag ‘wie bestuurt de internationale 

financiële sector?’ en richt zich op de actoren die betrokken zijn bij het proces van de 

opbouw van het internationale financiële bestuur. Het onderzoek richt zich op een 

transnationale financiële beleidsgemeenschap van actoren, ook wel bekend als elite. 

Het proefschrift onderzoekt in het bijzonder die elites die zich organiseren als een club, 

maar die tegelijkertijd betrokken zijn bij alle stadia van beleidsvorming. Dit is een 

verhaal over hoe deze elites en instituties met elkaar omgaan, en hoe instituties en 

elites zich verhouden tot de bredere sociale structuur waarin ze hun rol spelen. Daarom 

gaat dit verhaal vooral over agency: wie zijn de actoren die besturen, hoe vergaren ze 

autoriteit en wat zijn de effecten op beleidsprocessen (de manier van besturen) en 

daadwerkelijke beleidsvorming (de inhoud van het beleid)? Dit proefschrift onderzoekt 

sleutelmomenten in het financiële beleid over een periode van dertig jaar (en in het 

bijzonder sinds de late jaren 1980) door middel van het werk en de opzet van de Groep 

van Dertig (G-30), een organisatie die mensen uit de publieke, private en academische 

wereld bij elkaar brengt and wiens lidmaatschap sinds de aanvang in 1978 vergelijkbaar 

is met een ‘wie is wie’ in de internationale financiële wereld. 

 

De G-30 is een niet-statelijke organisatie die, zoals dit proefschrift vaststelt, een 

belangrijke invloed heeft gehad op regelgevende en toezichthoudende praktijken in de 

financiële wereld op zowel nationaal als internationaal niveau. Empirisch gezien 

onderzoekt het proefschrift de rol van de groep en zijn beleidsmakende functies. Het 

blijkt dat de G-30 een belangrijk aandeel heeft gehad in het veranderen en 

harmoniseren van transnationale praktijken van regelgeving en toezicht op een manier 

die in lijn lag met de voorkeur van de private sector. De drie empirische case studies 

over de rol van de G-30 in de vorming van het regelgevende kader van verrekening en 

afrekening in de effectenmarkt, het omgaan met over-the-counter derivaten en het 

toezicht houden op grote financiële conglomeraten bevestigen dit. De G-30 is natuurlijk 

maar één partij met gezag over financiële beleidsvorming. Echter, dit proefschrift laat 

zien dat de studie naar zulke clubs ertoe doet, omdat zij duidelijk tonen hoe, als 

onderdeel van een zich ontwikkelende transnationale beleidsgemeenschap, organisaties 
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als de G-30 met succes een pleidooi kunnen houden voor publiekprivate samenwerking 

en het delegeren van autoriteit naar private actoren, en hoe zij in grote mate de 

uitkomst van enkele belangrijke debatten rondom regelgeving beïnvloeden. Als zodanig 

heeft de G-30 bijgedragen aan het ontstaan van een mix van publiek en privaat gezag in 

de internationale financiële wereld en heeft het de rol van private belangen in 

regelgevende en toezichthoudende functies beduidend versterkt.  

 

Ik bespreek de G-30 als onderdeel van een ‘club-model’ in internationaal financieel 

bestuur. Degenen die in dienst gaan bij de ‘club’ en hem steunen, worden gedreven 

door de erkenning van gelijkgestemden, door belangen, en door een ambitie om 

wereldwijd publieke goederen aan te bieden, gebaseerd op voor hen eervolle waarden. 

Deze elementen zijn niet onevenredig. Ik suggereer dat de notie van een club meer zegt 

over hoe de actoren die de regels voor het internationale financiële systeem maken, 

samenwerken, dan een passieve ‘epistemische gemeenschap’ of een agressieve 

transnationale kapitalistische klasse. Het idee van een club is meer dan een naam voor 

een groep die duidelijk zijn materiële belangen op het netvlies heeft en het proces van 

financiële regulering wil beetkrijgen. 

 

Het onderzoek vindt inderdaad dat clubs als de G-30 in staat zijn om het beleidsproces 

te vatten – maar dat vatten is hier genuanceerder geformuleerd dan gangbaar is in de 

literatuur – het is vooral een intellectueel beetkrijgen dat bepaalt wat geschikt bestuur 

vormt en dat mogelijke bestuursopties afbakent. Natuurlijk profiteren bepaalde 

belangen hiervan, inclusief de elites die betrokken waren bij het schrijven en 

herschrijven van de regels.  

 

Degenen die volgens het club-model handelen, volgen de regels, respecteren in grote 

lijnen wie mogen meedoen en wie worden uitgesloten van deelname, en het maakt hen 

niet uit of iemand uit de publieke of private sector komt. Clubs staan een mix toe van 

verschillende professionele identiteiten terwijl ze tegelijkertijd een gemeenschappelijk 

doel bieden dat niet afhangt van heel abstract gedeelde vaardigheden, zoals een 

wetenschappelijke gemeenschap, of een eenduidige hang naar winst, zoals een klasse of 

kartel met duidelijk afgebakende materiële belangen. Het clubmodel brengt de actoren 
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samen die de regels schrijven, het vergroot hun gedeelde prestige, verdedigt hun idee 

van eervol gedrag, en het bemoedigt en beschermt hen. 

 

Bij het naar voren brengen van een visie op de politiek van het club-model stelt het 

proefschrift drie specifieke inzichten centraal in verband met de vraag ‘wie bestuurt de 

internationale financiële sector?’: 

 

1. Het proefschrift geeft een omvattend beeld van club-modellen in financieel 
bestuur, vooral door het uitleggen van de motivatie van publieke en private 
beambten. 
 

2. Voortbouwend op werk over ‘epistemische gemeenschappen’ en 
beleidsnetwerken, zal de studie naar transnationale beleidsgemeenschappen in 
dit proefschrift (i) zich richten op de internationale/transnationale dimensie; (ii) 
kijken naar het beleidsproces op een diepgaandere manier door te onderzoeken 
hoe beleid wordt gemaakt en doorgevoerd, en door duidelijk te maken wie de 
relevante actoren zijn; (iii) onderzoeken waar deze gemeenschappen vandaan 
komen en hoe ze omgaan met en/of zich aanpassen aan veranderende 
omstandigheden, inclusief crisissituaties en (iv) vaststellen dat ‘uitsluitende’ 
kennis een belangrijk onderdeel is om gezag in de  besluitvorming te verkrijgen. 
 

3. Het proefschrift analyseert het politieke proces en het proces van het vormen 
van ideeën waarbij private actoren het bestuur van een beleidsterrein kunnen 
beetkrijgen – hoe private actoren te voorschijn komen, een formeel karakter 
krijgen en beleidsmakende functies verwerven die van invloed zijn op de 
regelgevende uitkomsten en autoriteit in het beleidsproces. 
 

Empirisch gezien presenteert dit proefschrift de G-30 en stelt het zijn empirische 

betekenis vast op basis van wat het is en wat het doet. De analyse legt uit hoe de groep 

zich ontwikkelde en zijn niche vond in het internationale financiële bestuurskader door 

zich te richten op de voortgang van zowel zijn lidmaatschap als zijn openbare 

uitkomsten. De G-30 brengt hooggeplaatste beambten samen van de grootste financiële 

instituties, centrale banken en andere publieke autoriteiten, evenals enkele belangrijke 

academische economen. Deze individuen zijn vakkundige beoefenaars, regelgevers en 

toezichthouders, die een actieve rol spelen in de werking van financiële activiteiten; ze 

gaan eveneens regelmatig door de ‘draaideur’, ze wisselen tussen verschillende 

instituties. De G-30 vormt een ontmoetingsplek voor financiële elites met vergelijkbare 

sociale, opleidings- en professionele achtergronden, die de grootste spelers in de 
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internationale financiële wereld zijn. In lijn met de club-analogie komen de positionele 

macht en prestige van deze individuen samen met de toetredingsregels voor een arena 

waar beleidsideeën worden bediscussieerd en beleidsproblemen worden gedefinieerd, 

los van inmenging van invloeden van buitenaf. Dit betekent niet er een stilzwijgende 

overeenkomst is over de ideeën zelf; een korte blik op het lidmaatschap door de tijd 

heen laat zien dat er verschillende aanpakken worden gebezigd. Het betekent echter 

wel een beperking van wie er wordt gehoord en welke belangen uiteindelijk worden 

vertegenwoordigd. En buiten de groep leidt het tot opmerkelijke coherentie in de 

voorgestelde beleidsprogramma’s. 

 

Dit is belangrijk omdat de G-30 eveneens laat zien hoe de transnationale financiële 

beleidsgemeenschap werkt. Door een opeenvolging van rapporten van studiegroepen 

combineert de groep beleidsdefiniërend onderzoek van hoge kwaliteit dat actueel en 

vaak technisch is met de capaciteit om beleid te beïnvloeden door zijn speciale positie in 

de nabijheid van beleidsmakers. Het belicht eveneens het proces van delegatie. 

Oefeningen in het delegeren van autoriteit die aanvankelijk waren gebaseerd op 

functionele, complexe en, voor de meeste mensen, ver afgelegen onderwerpen van 

regelgeving, kunnen geloofwaardigheid creëren en de deur openen naar de bijdragen 

aan grotere (en minder technische) beleidsonderwerpen. Er is inderdaad een duidelijke 

tendens naar de geleidelijke aanname van de gezagsfunctie van groepen als de G-30. De 

groep bouwde zijn geloofwaardigheid met werk omtrent verrekening en afrekening in 

de effectenmarkt, en nam vervolgens het initiatief met debatten over de (niet-

)regelgeving voor over-the-counter derivaten, waarna het eveneens een vroegtijdige 

proeftuin werd voor de opknapbeurt van wereldwijde regelgeving voor banken met 

Basel II. De laatste tijd heeft de groep actief deelgenomen aan discussies over 

hervormingen naar aanleiding van de crisis. Deze focus op het technisch karakter van 

economische vraagstukken en de doorgaande productie van relevant onderzoek helpt 

ook om het relatief lange leven en de doorgaande relevantie van de groep ten opzichte 

van andere organen te verklaren. 

 

Het proefschrift eindigt met het onderzoeken van de verschuiving van het 

bestuurskader als reactie op de wereldwijde kredietcrisis en de doorgaande 
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regelgevende antwoorden en met het analyseren van reacties van de 

beleidsgemeenschap op de crisis, zich daarbij richtend op de private beetneming van 

het beleidsproces, terwijl het de achterban definieert in wereldwijd financieel beleid, en 

de depolitisering van de financiële wereld en de ontwikkeling van ‘geschikte’ 

regelgeving aankaart. Het onderzoekt eveneens de mate waarin de club als een model 

voor bestuur wordt bedreigd. Het concludeert dat de politieke aanpak van het club-

model sinds de crisis nog steeds werkt en dat het ons helpt het kader te begrijpen 

waarin hervormingen worden bediscussieerd en doorgevoerd. In de context van 

crisismanagement en hervormingen heeft de beleidsgemeenschap een relatieve mate 

van autonomie behouden en is het de voornaamste aanbieder van beleidsideeën en 

hervormingsvoorstellen geweest. 

 




