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NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING (Dutch Summary) 
 
 
Onderzoeksoverzicht 

De “Equator Principles” (EP) werden in juni 2003 geïntroduceerd door tien 

internationale banken. De EP bevatten richtlijnen met betrekking tot het 

risicomanagement van milieu- en sociale effecten van projectfinanciering waar de 

deelnemende banken zich op vrijwillige basis aan houden. De EP werden door de 

financiële sector als een “revolutionair” initiatief gezien. Belangengroepen (niet-

gouvermentele organisaties of NGOs) die zich richten op projectfinanciering waren 

niet allemaal positief over de EP, omdat deze in hun ogen onvoldoende tegemoet 

kwamen aan de verantwoordingseisen die ze aan de financiële sector stellen. In juni 

2008 waren de EP door 60 financiële instellingen aangenomen, en een vast onderdeel 

geworden van hun projectfinancieringsactiviteiten. Desondanks bleven NGOs vragen 

om meer concreet bewijs van de positieve effecten van EP implementatie. 

 
Het doel van dit onderzoek is het beschrijven, begrijpen en verklaren van het proces 

van institutionalisering van de EP in de periode van 2003 tot 2008 en de invloed die 

dit proces heeft gehad op de sociale verantwoordelijkheid (accountability) van de 

betrokken financiële instellingen (de EPFI): waarom en hoe zijn de EP een gangbaar.  

 
Het onderzoek betreft een kwalitatieve gevalstudie van het EP 

institutionaliseringsproces in de periode van 2003 tot 2008. De data zijn afkomstig uit 

observatie, documenten en interviews. De interviews zijn gehouden met 31 

belangrijke EP actoren, van tien EPFIs, tien NGOs en 5 bredere 

stakeholderorganisaties. 111  Dit casusmateriaal is geïnterpreteerd door gebruik te 

maken van: 1) de concepten van accountability en legitimiteit en 2) het 

institutionaliseringsraamwerk van Dillard et al. (2004), om zodoende de opkomst en 

de evolutie van het EP institutionaleringsproces tussen 2003 en 2008 te belichten, 

alsmede de effecten op de verantwoordelijkheid van de EPFI. 

 
Dillard et al. beschouwen institutionalisering als een structureringsproces (Giddens, 

1984) dat zich voordoet op maatschappelijk, sector- en organisatorisch niveau. Dat 

wil zeggen, zij gaan er vanuit gaan dat er een wederkerige, voortdurende relatie 

                                                 
111 Een advocatenkantoor, een milieu-advieskantoor, twee afnemers van de mijnbouwindustrie, en een 
internationale belangengroep van de mijnbouwindustrie.  
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bestaat tussen de “structuren” die een specifieke institutie (dat wil zeggen een norm, 

waarde of standaard die algemeen geaccepteerd is) ondersteunen en de geïnformeerde 

en reflexieve partijen (“agents”) die met deze structuren in aanraking komen. Onder 

“structuren” worden hier de legitimerende, betekenisgevende, en dominerende 

(machts-) eigenschappen verstaan, die geassocieerd worden met het betreffende 

instituut. Dillard et al. stellen dat deze iteratieve relatie tussen structuren en agenten 

wordt gemobiliseerd door dagelijkse interactie tussen maatschappelijke, institutionele 

en organisatorische “criteria” en “praktijk”, en zich manifesteert in de opkomst, 

evolutie, en “acceptatie” van een institutie na verloop van tijd. In dit onderzoek 

worden de EP als een institutie (standaard) beschouwd, en is het kader van Dillard et 

al. gebruikt om te doorgronden en uit te leggen hoe de EP’s in 2003 opkwamen en 

zich ontwikkelden tot de geaccepteerde (geïnstitutionaliseerde) standaard voor 

duurzame projectfinanciering in 2008. 

 
Onderzoeksresultaten 
Op basis van het kader van Dillard et al. (2004) beschrijven de casebevindingen de 

ontwikkeling van de EP institutionalisering op sociaal-economisch en politiek niveau 

(SEP), sectorniveau (“organisational field”, OF), organisatieniveau (“organisational 

level”, OL) en intra-organisatieniveau (“intra-organisational level”, IOL) tussen 2003 

en 2008 (zie figuur 12, p.243).  

 
Meer specifiek wordt met de case eerst geïllustreerd waarom en hoe NGO campagnes 

voor accountability en “morele legitimiteit” van de financiële sector eind jaren 

negentig (SEP niveau) de aanzet gaven tot EP-ontwikkeling. Hierbij was een 

belangrijke rol weggelegd voor zogeheten “embedded agents” binnen vier banken 

(OL niveau), die samen met zes andere banken (OF niveau) de EP ontwikkelden en 

introduceerden in 2003 (onderzoeksvraag 1). 

 
Ten tweede wordt geanalyseerd hoe en waarom het institutionaliseringproces van de 

EP zich voltrok tussen 2003 en 2008 (onderzoeksvraag 2). Deze analyse benadrukt 

hoe de “kwestie” (Hoffman, 1999) van de EP, en van meer verantwoordelijke 

projectfinanciering, heeft geleid tot de ontwikkeling van een speelveld (OF niveau) 

van ongelijksoortige actoren (zoals EPFIs, NGOs, klanten, consultants en advocaten) 

die met elkaar in aanraking kwamen, hetgeen zonder de EP wellicht niet gebeurd zou 

zijn (zie Figuur 12, p.243).  
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Ten derde laat deze analyse zien hoe de EP “criteria” op OF niveau (dat wil zeggen de 

Principes zelf) werden geïnterpreteerd (betekenisgeving), gerationaliseerd (legitimatie) 

en beheerst (dominantie) door EPFI agenten op organisatieniveau (OL) en intra-

organisatieniveau (IOL), om te verzekeren dat de EP geïmplementeerd werden in 

“criteria” (beleid, handleidingen) en “praktijk” van risicomanagement en 

projectfinanciering. Hier worden de verschillen tussen EPFIs benadrukt. Ten vierde 

illustreert deze analyse hoe verschillende isomorfe invloeden op de EP-adoptie door 

andere financiële instellingen is uitgeoefend door de aard van de markt voor 

projectfinanciering op OF niveau. Hiermee laat dit onderzoek zien dat de instellingen 

die de EP pas later adopteerden in dit onderzoek zich niet “passief” aansloten bij de 

trend van EP-adoptie op OF niveau, maar dat deze “actief” hebben meegewogen wat 

hun risicomanagement “performance” op OL niveau was in hun beslissing om de EP 

te adopteren (zie Figuur 12, p.243). 

 
Ten vijfde, wordt in deze analyse kritisch bediscussieerd hoe actieve en reflexieve 

kennis van EPFI agenten van 1) ervaringen van EPFIs met EP implementatie op OL 

en IOL niveau; 2) uitdagingen op het gebied van EP governance op OF niveau; en 3) 

bewustzijn van voortdurende NGO kritiek van hetzelfde SEP niveau in de periode van 

2003 tot 2008, hebben geleid tot de introductie van EP II in 2006 en ontwikkelingen 

richting EP governance op OF en OL niveau tussen 2007 and 2008. Verder blijkt uit 

de case hoe EP criteria een geïnstitutionaliseerd facet van de EPFI 

projectfinancieringpraktijk op IOL niveau zijn, en hoe zij invloed uitoefenen op, en 

beïnvloed worden door EP institutionalisering op OL, OF en SEP niveau’s (zie Figuur 

12, p.243). 

 
Tot slot illustreren de bevindingen uit de case hoe het proces van institutionalisering 

van EP de sociale verantwoordelijkheid heeft beïnvloed in de periode van 2003 tot 

2008 (onderzoeksvraag 3). Dit toont de complexiteit aan van de 

verantwoordingskwesties die met de EP verbonden waren tussen 2003 en 2008, en 

hoe deze in dezelfde periode invloed uitoefenden, en beïnvloed zijn door het EP 

institutionaliseringsproces. Ondanks de voordurende ongelijkheden tussen de 

percepties van NGOs en EPFIs met betrekking tot wat sociale verantwoordelijkheid 

met betrekking to de EP in zou moeten houden, is de stelling van dit onderzoek dat EP 

institutionalisering de sociale verantwoordelijkheid van EPFIs over 2003 to 2008 
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eerder gestimuleerd heeft dan beperkt. Dit betrof niet alleen EPFI 

projectfinancieringsactiviteiten, maar ook de bewustwording van en activiteiten rond 

milieu en maatschappelijke effecten, die in meerdere bancaire activiteiten een impuls 

kregen. Hetgeen, zoals een hoge manager van een EPFI opmerkte, wellicht de 

“grootste nalatenschap” van de EP is. 

 
Bijdragen en beperkingen van het onderzoek 
Er is niet eerder een onderzoek uitgevoerd binnen de accountingdiscipline dat zich 

specifiek heeft gericht op de EP en de daarmee verbonden accountabilitydynamiek, of 

op de institutionalisering van de EP. Daarnaast is er geen specifiek onderzoek over EP 

institutionalisering onder het beperkte aantal onderzoeken dat is uitgevoerd met 

betrekking tot de EP in de bredere context van de “corporate social 

responsibility”(CSR) en de duurzame financieringliteratuur. Dit onderzoek heeft een 

aantal substantiële theoretische bijdragen geleverd aan de bestaande literatuur in beide 

gebieden. Daarnaast levert dit onderzoek nieuwe empirische bijdragen aan de 

bestaande literatuur, omdat het een kwalitatieve analyse van het EP 

institutionaliseringproces geeft vanuit het perspectief van de belangrijkste EP actoren 

in het veld. Daarnaast levert dit onderzoek een aantal praktische gevolgtrekkingen 

voor meerdere EP stakeholders: het is een zeer informatieve “introductie” met 

betrekking tot de evolutie van de EP sinds 2003 en biedt aanbevelingen aan EPFIs ter 

ondersteuning van toekomstige verbeteringen van hun EP accountability. 

 
Aangezien dit onderzoek zich heeft gericht op de EP institutionaliseringprocessen 

tussen 2003 en 2008, zou toekomstig onderzoek de periode na 2008 nader kunnen 

belichten. Daarnaast heeft dit onderzoek de perspectieven van een beperkt aantal 

EPFIs en NGOs vooropgesteld, en toekomstig onderzoek kan derhalve andere EP 

stakeholderperspectieven op EP institutionalisering belichten. In het bijzonder kan 

hierbij gedacht worden aan EPFI klanten en “Socially Responsible Investors” (SRIs). 

Dit zou direct bestaande hiaten in de literatuur met betrekking tot dit soort analyses 

dichten.  
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