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Abstract 

De mondiale financiële crisis heeft internationale financiële regulering op het 

voorplan van de hervormingsagenda geplaatst. Het Bazelcomité werd aangeduid om 

verstrengde  internationale financiële regulering op te stellen. Kort na het uitbreken 

van de crisis werd Bazel III gepubliceerd met als doel om via verhoogde 

kapitaalvereisten, extra kapitaalbuffers voor SIFI's, contracyclische kapitaalbuffers, 

verhoogde liquiditeitsratio's en een leverage ratio het internationaal financieel systeem 

beter te beschermen. In dit werk tonen we aan dat Bazel III niet voor de verhoopte 

fundamentele hervormingen heeft gezorgd door de kritieken van Bazel II te 

vergelijken met Bazel III. We stellen vast dat het derde Bazel akkoord voor een status 

quo zorgt binnen internationale financiële regulering. Vervolgens trachten we de 

stilstand te verklaren aan de hand van het interstatelijke, binnenlandse en 

transnationale niveau van Helleiner en Pagliari. Hierbij gaan we verder dan klassieke 

onderzoeken binnen IPE door China in de analyse te betrekken. We stellen dat de drie 

niveaus complementair zijn in het verklaren van het falende Bazel akkoord. We 

vonden binnen de 3 niveaus verschillende verklaringen voor de stilstand van 

financiële regulering en stellen dat de Europese Unie en de financiële sector het derde 

Bazel akkoord het meest verwaterd hebben. De wetenschappelijke verhandeling heeft 

een samenvattend karakter waardoor het op een niet-technische wijze het huidige 

internationaal reguleringsregime behandelt.     
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Inleiding  

De mondiale financiële crisis barstte in 2007 los in de Amerikaanse bankensector. De 

Amerikaanse kredietexplosie en vastgoedbubbel werden geïdentificeerd als 

hoofdoorzaken van de bankencrisis. Bijkomend lagen de excessieve bonuscultuur, het 

excessieve lenen in de Amerikaanse vastgoedmarkt, de risicovolle kredietverlening en 

de vergevorderde financiële innovatie mede aan de basis van de Amerikaanse 

bankencrisis (Acharya & Richardson, 2009; Crotty, 2009; Helleiner, 2011; Seabrooke 

& Tsingou, 2010). De uitgebreide verwevenheid van het mondiaal financieel systeem 

zorgde er voor dat de Amerikaanse bankencrisis reeds snel een mondiaal karakter 

kreeg. De omvang en diepte van de Amerikaanse financiële markt maakte dat 

financiële instellingen overal ter wereld Amerikaanse financiële producten hadden 

gekocht die afhankelijk waren van de Amerikaanse huizenprijzen. Dit systeem zorgde 

er voor dat het springen van de Amerikaanse vastgoedbubbel een mondiale schokgolf 

in het  internationaal bancair systeem als gevolg had, waardoor verschillende 

financiële instellingen over kop dreigden te gaan. Dit resulteerde in het bevriezen van 

interbancaire leningen. Nationale overheden zagen zich genoodzaakt om grote 

sommen belastinggeld te gebruiken om de eigen financiële sectoren te redden. De 

mondiale financiële crisis, de 'bail-outs' en mondiale economische crisis die 

voortkwamen uit de Amerikaanse bankencrisis maakten dat een internationale aanpak 

vereist was om de wereld te behoeden van een depressie. Op 15 november 2008 werd 

de G20 bijeengeroepen op het niveau van staatshoofden te Washington. Daardoor 

werd de G20 uitgeroepen tot het leidende crisiscomité dat zou instaan voor de 

heropleving van de wereldeconomie en hervormingen aan het internationaal 

financieel systeem zou doorvoeren door middel van internationale samenwerking. De 

voorkeur voor de G20 boven een G7/8 formatie duidt op het toegenomen 

economische gewicht  en macht van opkomende groeilanden op het internationale 

toneel. De mondiale financiële crisis was voornamelijk een Amerikaans en Europees 

probleem, waardoor het Westen genoodzaakt was om opkomende groeilanden  om 

hulp te vragen (Cooper, 2010). In het communiqué van Washington stellen de 

staatshoofden dat de  mondiale financiële crisis veroorzaakt werd door zwakke 

financiële regulering en een lakse houding van toezichthouders, beleidsmakers en 

regulatoren in bepaalde landen (G20, 2008). Daardoor stelde de G20 verstrengde 
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financiële regulering centraal op de hervormingsagenda. De toelatende regelgeving in 

de jaren voor de 'Grote Recessie' had geleid tot een enorme verhoging van de winsten 

in de financiële sector waardoor financiële instellingen blind waren geworden voor 

risico's (Seabrooke & Tsingou, 2010). Het internationaal financieel systeem is sinds 

de jaren '70, na de val van het Bretton Woods -systeem, onderhevig aan een sterke 

dereguleringsdynamiek. De opkomst van het neoliberale gedachtengoed genaamd de 

Washington consensus maakte dat er een groot vertrouwen was in het regulerend 

vermogen van de markt. Volgens verschillende academici is er heden ten dage sprake 

van een ideationele verschuiving op vlak van financiële regulering. Er wordt gesteld 

dat de financiële crisis het vertrouwen in de werking van de markt heeft doen dalen 

(Baker, 2013). In de nasleep van de crisis gaf de G20 de opdracht aan het Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS) om verstrengde internationale financiële 

regulering voor banken op te stellen. Het Bazel III akkoord zou de vorige Bazel 

akkoorden vervangen en zo voor een stabielere financiële wereld moeten zorgen. 

Bazel III wordt op dit moment wereldwijd met mondjesmaat geïmplementeerd. De 

gevolgen van dit akkoord worden  nu pas zichtbaar en maken het onderzoek  uiterst 

relevant. 

 

De mondiale financiële crisis duidde op de pijnlijke tekortkomingen van 

internationale financiële bankenregulering. Internationale financiële regulering werd 

plots actueel waardoor het Bazelcomité in het centrum van de hervormingsagenda 

kwam te staan. Het Bazel III akkoord dat werd voorgesteld door het BCBS zou het 

internationaal financieel systeem grondig moeten hervormen opdat de wereld in de 

toekomst behoed wordt van een nieuwe systeemwijde financiële crisis. In dit werk 

stellen we ons de vraag of er sprake is van een  fundamentele hervorming binnen 

internationale financiële regulering. 

We tonen op basis van een literatuuronderzoek aan dat het derde Bazel akkoord 

gefaald heeft door na te gaan of aan de kritieken die Bazel II kreeg tegemoet is 

gekomen in Bazel III. We stellen daarbij vast dat ondanks de initiële politieke wil om  

internationale financiële regulering grondig te hervormen, het derde Bazel akkoord 

weinig afwijkt van voorgaande regulering. De verhoogde kapitaalvereisten, 

liquiditeitsvereisten, contracyclische buffers, kapitaalbuffers voor grootbanken, 

voorwaardelijke leverage ratio en lange implementatieperiode die Bazel III 

vooropstelt om het internationaal financieel systeem veiliger te maken, zijn 
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onvoldoende diepgaand om een significant verschil te maken. Hierdoor kunnen we 

stellen dat Bazel III het akkoord van het status quo is geworden.  

We trachten deze vaststelling te verklaren aan de hand van theorieën binnen de  

internationale politieke economie door te kijken naar de verschillende preferenties en 

standpunten van de belangrijke actoren binnen het internationaal financieel 

reguleringsregime. We hanteren daarbij drie onderzoeksniveaus die Helleiner en 

Pagliari (2011) onderscheiden om internationale financiële regulering te verklaren, 

namelijk het interstatelijke, binnenlandse en transnationale niveau. We stellen dat de 3 

onderzoeksniveaus complementair zijn in de verklaring van het falen van Bazel III 

(Jeric, 2015). 

 Het interstatelijke niveau stelt dat dominante staten op basis van marktmacht eigen 

voorkeuren opleggen aan de rest van de wereld. De precrisis analyses van het 

financieel systeem erkende enkel de Verenigde Staten en Europa als dominante staten 

(Drezner, 2007; Oatley & Nabors, 1998; Posner, 2010). We stellen dat de uitbreiding 

van de leden van het Bazelcomité er voor zorgde dat nieuwkomer China de derde 

belangrijke dominante staat werd binnen internationale financiële regulering. We 

breiden de traditionele politiek economische analyses uit door China in de analyse op 

te nemen en trachten zo bij te dragen aan het wetenschappelijke debat rond financiële 

regulering. 

Het binnenlandse niveau verklaart de manier waarop de voorkeuren van dominante 

staten ontstaan door te focussen op de onderlinge strijd tussen binnenlandse actoren. 

We leggen daarbij niet enkel de focus op de rol van regulatoren, maar breiden de 

analyse uit door met verschillende actoren rekening te houden (Helleiner & Pagliari, 

2011; Singer, 2007; Walter, 2008). 

Het transnationale niveau verklaart de rol die de transnationale 

reguleringsgemeenschap speelt in de vorming van financiële regulering. We 

analyseren op basis van transnationale vetospelers hoe de hervormingsagenda dermate 

afgezwakt kon worden (Helleiner & Pagliari, 2011; Porter, 2005; Tsingou, 2013). We 

vinden verschillende elementen terug binnen de drie onderzoeksniveaus die de status 

quo van het derde Bazel akkoord kunnen verklaren.  

De wetenschappelijke verhandeling maakt gebruik van literatuuronderzoek waarbij 

verschillende documenten van het Bazelcomité werden doorgenomen samen met 

relevante politiek wetenschappelijke artikelen.  
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In het eerste deel van de verhandeling wordt een overzicht gegeven van de moderne 

geschiedenis van het internationaal financieel systeem, waarbij er dieper wordt 

ingegaan op het Basel Comittee on Banking Supervision en de  drie Bazel akkoorden.  

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen Bazel II en Bazel III om aan te tonen dat er 

geen sprake is van fundamentele hervormingen binnen internationaal 

bankenregulering. Het tweede deel tracht dan op zijn beurt te verklaren waarom de 

verregaande hervormingsretoriek vlak na de crisis niet werd omgezet in  

fundamentele hervormingen. Daarbij schetsen we eerste de postcrisis 

onderzoeksagenda, waarna we voor de drie onderzoeksniveaus afzonderlijk op zoek 

gaan naar elementen die de status quo van Bazel III kunnen verklaren. In het derde en 

laatste deel besluiten we de verhandeling door de bevindingen samen te gieten in een 

conclusie.  
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DEEL I: Fundamentele hervorming binnen 

internationale financiële regulering? 

In het eerste deel van de verhandeling wordt  ingegaan op de moderne geschiedenis 

van internationale financiële regulering. De focus wordt hierbij gelegd op het Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS) en de drie Bazel akkoorden die het 

comité tot nu toe heeft onderhandeld. Er wordt ingegaan op de aanloop, de inhoud en 

de kritieken van elk akkoord. Zo wordt er op het einde van het eerste deel een 

vergelijking gemaakt tussen Bazel II en Bazel III om aan te tonen waarom er geen 

sprake is van een fundamentele hervorming binnen het internationaal financieel 

reguleringsregime.   

 

1.  Moderne geschiedenis van internationaal financieel 

regulering 

Om het huidige gedecentraliseerd internationaal financieel reguleringslandschap te 

begrijpen, is het noodzakelijk om dieper in te gaan op de herkomst en de geschiedenis 

van het modern internationaal financieel systeem. Op die manier kunnen we de 

zwakke financiële regulering als gevolg van de decennialange dereguleringsdynamiek 

verklaren. Deze lag immers mede aan de basis van de mondiale financiële crisis.  

 Reeds begin jaren '40 gaven de geallieerde landen aan dat er werk moest gemaakt 

worden van een alternatief multilateralisme die de chaotische economische competitie 

van het interbellum moest vervangen. De onvoldoende internationale economische 

samenwerking zou voor een bemoeilijkt herstel hebben gezorgd na de Grote 

Depressie van de jaren '30. Het zou ook een voedingsbodem geweest zijn voor WOII 

(Verdier, 2013, pp. 1408–1409). In het interbellum werd er een poging ondernomen 

om aan internationale financiële samenwerking te doen door de oprichting van de 

Bank for International Settlements (BIS). De BIS werd opgericht naar aanleiding van 

de heropbouw van Duitsland door het Young plan. De BIS kreeg al snel de opdracht 

om te fungeren als bank voor de deelnemende centrale banken. De organisatie stond 

in voor de promotie van internationale financiële samenwerking en vrijwaring van 

internationale financiële stabiliteit. De grote hoeveelheden deviezen die omgewisseld 

werden op de wisselkoersmarkten zorgde voor een grote mate van financiële 



 

6 

 

 

volatiliteit waarbij de BIS voor stabiliteit moest zorgen. De organisatie slaagde echter 

niet om voor internationale stabiliteit te zorgen tijdens de jaren '30, aangezien de 

Verenigde Staten niet deelnam en de organisatie onvoldoende gefinancierd werd.  

De BIS is de oudste internationale financiële organisatie ter wereld en heeft doorheen 

de jaren het lidmaatschap van 7 centrale banken uitgebreid naar 60 centrale banken 

(Germain, 2010; Tarullo, 2008; Toniolo, 2005).  Na de Wall Street Crash werd de 

financiële sector in de Verenigde Staten aan banden gelegd door de opkomst van de 

New Deal en de terugkeer van de sterke staat. Roosevelt legde de schuld van de Grote 

Depressie bij de bankenindustrie en scheidde commerciële banken van 

investeringsbanken met de Glass-Steagall Act. Het absolute vertrouwen in de markt 

was verloren aangezien de markt steeds weer voor instabiliteit en chaos op de 

binnenlandse en internationale financiële markten zorgde (Ravenhill, 2014; Helleiner, 

2010). In 1944 richtten 44 landen het Bretton Woods-systeem op om een stabieler 

internationaal economisch klimaat te creëren dat vlotte internationale handel moest 

faciliteren. De Verenigde Staten namen een voortrekkersrol in het creëren van een 

nieuwe financiële architectuur. Wat in de hegemonische stabiliteitstheorie verklaard 

wordt door de dominante macht die de Verenigde Staten na de oorlog had. Daarbij 

werd een systeem van vaste wisselkoersen gehanteerd waarbij alle nationale munten 

gekoppeld werden aan de Amerikaanse dollar. De dollar werd op zijn beurt gekoppeld 

aan de waarde van goud tegen 35 dollar per ounce. Keynes en White waren de 

geestelijke vaders van het Bretton Woods-systeem en het embedded liberalism dat het 

systeem uitdroeg. Ze gaven aan dat de ongelimiteerde kapitaalstromen tijdens het 

interbellum een destabiliserend effect hadden op het internationaal financieel systeem. 

Het naoorlogse systeem stelde kapitaalcontroles in die de grote kapitaalstromen aan 

banden legden (Helleiner, 2010a; Verdier, 2013). Dit zorgde er voor dat grote 

kapitaalstromen niet konden plaatsvinden op de private markt en enkel verwezenlijkt 

werden tussen overheden.  

Het Bretton Woods-systeem kende opmerkelijk weinig bankencrisissen, wat te 

danken zou kunnen zijn aan die beperking van de internationale kapitaalstromen. Er 

was dus weinig sprake van internationale financiële regulering aangezien kapitaal 

enkel vrij was binnen de nationale grenzen van de Bretton Woods landen. Het 

naoorlogse financieel systeem was gebaseerd op een wetgevend kader dat er voor 

zorgde dat ondertekenende landen formeel gebonden waren door 

verdragsverplichtingen en intergouvernementele organisaties (Verdier, 2013, p. 
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1410).  De stabiliteit van de nieuwe financiële architectuur werd gevrijwaard door het 

nieuw opgerichte IMF en IBRD. Het IMF werd in 1944 opgericht met als opdracht de 

internationale samenwerking op monetair vlak te stimuleren en met als doel om de 

stabiliteit in het economische en het financiële systeem te bewaren. De organisatie 

fungeerde ook als “lender of last resort” (Debaere, 2010, pp. 31-32). Het IBRD stond 

initieel in voor de heropbouw van Europa, maar werd al snel gebruikt voor de 

financiering van ontwikkelingsprojecten onder de naam Wereldbank (Worldbank, 

2015). Beide intergouvernementele organisaties zorgde voor de toenmalige regulering 

van het internationaal financieel systeem. De lange implementatie van Bretton Woods 

zorgde voor een verzwakking van het systeem. Vervolgens traden er problemen op bij 

het opleggen van kapitaalcontroles en konden speculanten in Londen alsnog voor 

instabiliteit zorgen. De grote dollarreserves in Europa samen met de organisatie van 

het systeem zorgden ervoor dat de Verenigde Staten grote overheidstekorten moesten 

realiseren opdat het de wereld van krediet kon voorzien. Dit leidde uiteindelijk tot een 

vertrouwenscrisis en dwong president Nixon in 1971 de dollar/goud convertibiliteit op 

te geven. Twee jaar later gaven de meeste landen de vaste wisselkoers op, wat leidde 

tot het definitieve einde van het Bretton Woods-systeem (Oatley, 2014; Verdier, 

2013). Het falen van het Bretton Woods-systeem zorgde voor een terugkeer naar  

internationale kapitaalstromen en wisselkoersmarkten dankzij de vlottende 

wisselkoersen.  Verschillende landen stapten af van kapitaalcontroles, wat vervolgens 

leidde tot de globalisering van de internationale financiële wereld. 1973 wordt gezien 

als het beginpunt van het huidige gedereguleerd internationaal financieel systeem. Het 

vrijlaten van kapitaalstromen en deregulering van het financieel systeem zorgde voor 

een makkelijke financiering van overheidstekorten door de internationale 

kapitaalmarkten (Germain, 2010, pp. 56-58). Internationaal actieve banken werden 

steeds groter en talrijker in aantal door de afbouw van de sterke staat en de terugkeer 

van de vrije financiële markt. Het internationaal financiële reguleringsregime was 

onderhevig aan het opkomende neoliberalisme dat werd uitgedragen vanuit de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk door Reagan en Thatcher (Helleiner, 

1996). Het ging van een systeem dat gekenmerkt werd door gecentraliseerde formele 

regulering van de financiële markten, naar het huidige gedecentraliseerd 

reguleringregime dat gebaseerd is op informele regels en instituties. Maar door de 

terugkeer van grote internationale kapitaalstromen was ook de noodzaak weergekeerd 

om aan internationale financiële regulering te doen.  Kapitaal was niet langer  beperkt 
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tot de nationale financiële markt en nationale regulatoren kregen steeds meer moeite 

om toezicht en controle te houden over de uitbreidende internationale financiële 

sector.  De nood ontstond om aan internationale financiële samenwerking te doen. Die 

samenwerking werd steeds minder via formele instellingen zoals het IMF, de 

Wereldbank en de BIS uitgevoerd, maar via informele transnationale organisaties die 

niet-bindende internationale regelgeving maakten. De idee hierachter was om te leren 

van die samenwerking en op die manier de nationale financiële systemen aan te 

passen. De eerste significante transnationale organisatie kwam er met de oprichting 

van het Basel Committee on Banking Supervision. Later werden organisaties zoals de 

IOSOC, IAIS en FSF opgericht die als taak hebben om aan financiële regulering te 

doen. We beperken ons in dit werk echter enkel tot bankenregulering en gaan daarom 

enkel dieper in op het Bazelcomité (Kapstein, 1989; Verdier, 2013).   

 

1.1. Bazelcomité als centrum voor internationale bankenregulering 

In 1974 zorgden de faillissementen van de Herstatt-bank in Duitsland en de Franklin 

National Bank in de Verenigde Staten er voor dat interbancaire kredietverlening tot 

een stilstand kwam. Beide banken waren actief op de nieuwe wisselkoersmarkten en 

handelden wereldwijd (Goodhart, 2011). De problemen bij de Duitse en Amerikaanse 

banken maakten dat het internationaal financieel systeem onder druk kwam te staan. 

Bovenop de faillissementen was de eerste oliecrisis aan de gang. De aandacht van 

verschillende landen werd hierdoor gevestigd op de problemen die transnationale 

kapitaalstromen kunnen veroorzaken zonder voldoende internationale 

reguleringssamenwerking. De G10
1
 richtte daarom het Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS/Bazelcomité) op in 1974 in de Zwitserse stad Bazel. De 

gebeurtenissen begin jaren '70 hadden de gouverneurs van de centrale banken 

aangezet tot de vorming van het comité. In het charter van het Bazelcomité staat dat 

het comité de belangrijkste mondiale toonaangever is voor de vorming van 

prudentiële financiële regulering. Het fungeert bijkomend als forum voor een betere 

samenwerking in het toezicht van banken. Het Bazelcomité heeft het mandaat om 

regulering, toezicht en de praktijken van banken wereldwijd te versterken met als doel 

om voor een verhoging van financiële stabiliteit te zorgen (BCBS, 2013a). In het 

Bazelcomité worden de verschillende nationale banken vertegenwoordigd samen met 

                                                 
1
 De G10 bestaat uit: Frankrijk, België, Canada, Duitsland, Japan, Zweden, Luxemburg, Nederland, 

Italië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (Balin, 2008, p. 1). 
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de nationale toezichthouders en relevante internationale financiële organisaties. De G-

10 landen willen met de oprichting van het Bazelcomité de nationale 

bankenregelgeving en toezichtpraktijken laten convergeren zodat er internationale 

standaarden zouden ontstaan die de bankensector beter zouden wapenen tegen 

financiële turbulenties. De standaarden en regels die het comité formuleert zijn echter 

niet bindend. De teksten die het Bazelcomité voortbrengt moeten steeds omgezet 

worden in nationale wetgeving vooraleer ze een bindende kracht krijgen. Ze kaderen 

in het informele transnationale financiële reguleringsregime dat opkwam in de post 

Bretton Woods- periode. Het secretariaat van het Basel Committee on Banking 

Supervision werd ondergebracht in de formele organisatie BIS. Het bleef echter wel 

een aparte entiteit. Het BCBS wordt geleid door een verkozen voorzitter en 

beslissingen worden op basis van consensus genomen. Bijkomend bestaan er ook 

enkel werkgroepen en task forces die geaffilieerd zijn met het comité  (BCBS, 2014a; 

Verdier, 2013; Tarullo, 2008). 

 De situatie van de jaren '70 is vergelijkbaar met de meest recente financiële crisis in 

die zin dat het financieel systeem in beide gevallen te maken had met een bankencrisis 

en de bevriezing van interbancaire leningen. Dit verklaart waarom de G20 bij het 

uitbreken van de meest recente mondiale crisis de opdracht gaf aan het Bazelcomité 

om voor adequatere regelgeving te zorgen. Het lidmaatschap werd na de mondiale 

financiële crisis van 2007-2008 uitgebreid tot alle leden van de G20 en omvat 

tegenwoordig 28 leden
2
 (BCBS, 2015, 12 juni).  

De eerste inspanning die het Bazelcomité verrichtte was de het aanpakken van de 

problemen bij het toezicht op internationaal actieve banken. In 1975 werd het 

'Concordat' voorgesteld dat verschillende principes voor het delen van 

supervisieverantwoordelijkheden van internationale banken bepaalde tussen 'home' en 

'host' landen (Tarullo, 2008, pp. 2-3). Het 'Concordat' bepaalde op die manier welk 

land de verantwoordelijkheid draagt om de leiding te nemen op vlak van toezicht 

(Verdier, 2013). In 1997 maakte men werk van een breder aantal principes voor 

bankentoezicht die niet enkel voor de toezichthouders binnen het Bazelcomité waren, 

maar voor toezichthouders overal ter wereld.  

                                                 
2
 Het Bazelcomité bestaat uit: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Cananda, China, de Europese 

Unie, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Indonesië, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Mexico, 

Nederland, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het 

Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten (BCBS, 2015, 12 juni).   
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Het Bazelcomité staat echter bekend voor het formuleren van internationale 

standaarden voor kapitaalvereisten in de internationale bankensector. In 1988 werd 

Bazel I voorgesteld. Het was meteen het eerste internationaal akkoord rond 

kapitaalvereisten. Na de Aziatische crisis in de jaren '90 werd het eerste Bazel -

akkoord opgevolgd door Bazel II. Het tweede Bazel-akkoord zou de tekortkomingen 

van het eerste akkoord moeten wegwerken. Toen de mondiale financiële crisis uitbrak 

in 2007 was Bazel II nog in de implementatiefase. Er ontstond echter al snel een 

algemene consensus dat Bazel II de crisis niet voldoende had kunnen voorkomen. De 

G20 gaf daarom de opdracht aan het Bazelcomité om een nieuw verstrengd akkoord 

te maken, dat Bazel III werd genoemd (BCBS, 2014a; Verdier, 2013; Tarullo, 2008). 

De Bazelakkoorden worden in de volgende sectie uitvoerig besproken.  

 

1.2. Bazel I 

1.2.1. Aanloop 

In de jaren '80 werd duidelijk dat de recyclage van petrodollars in de Latijns-

Amerikaanse financiële markten niet duurzaam was en gezorgd had voor grote 

betalingsbalanscrisissen in verschillende Zuid-Amerikaanse staten. De opkomende 

internationaal actieve banken hadden sinds de eerste olieshock van 1973 steeds meer 

kapitaal ter beschikking, waarmee hoge rendementen werden nagestreefd in Latijns-

Amerika. Er ontstond een concurrentiestrijd binnen de internationale bankensector om 

kapitaal aan te trekken door de hoogste mogelijke rendementen aan te bieden. 

Daardoor gingen banken steeds risicovollere leningen uitgeven. De Latijns-

Amerikaanse landen konden op die manier hun tekorten financieren. Het 

succesverhaal kwam echter tot een halt toen Mexico in 1982 aangaf dat het zijn 

schulden niet meer kon terugbetalen. Amerikaanse, Japanse, Franse, Britse, Canadese, 

Duitse en Spaanse banken hadden risicovolle leningen gegeven aan de Latijns-

Amerikaanse landen waardoor ze in het oog van de storm kwamen te staan (Martinez 

Peria, Powell, & Vladkova-Hollar, 2002). De Mexicaanse crisis zorgde voor een 

massale kapitaalvlucht in de omringende landen waardoor de crisis al snel een 

internationale crisis werd. In het begin van de jaren '80, voor het uitbreken van de 

Mexicaanse crisis,  hanteerden verschillende nationale regulatoren van de G10 landen 

reeds informele kapitaalrichtlijnen voor banken om  financiële stabiliteit binnen de 

G10 te vrijwaren. In de jaren na het Bretton Woods- systeem waren namelijk de 
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algemene kapitaalbuffers van banken wereldwijd gedaald, wat de banken gevoeliger 

maakte voor insolventie en uiteindelijk makkelijker tot een bankencrisis kon leiden 

(Tarullo, 2008). Internationale coördinatie was echter nodig aangezien in een 

geliberaliseerde wereld een competitieve dereguleringsdynamiek was ontstaan 

waarbij de deregulering binnen één land druk zet op andere landen om ook te volgen. 

De mogelijkheid tot kapitaalvlucht zorgde voor een afstraffing van strenge 

kapitaalregulering. De neiging van kapitaal om tot een 'race to the bottom' te leiden 

maakten dat nationale regulatoren niet langer de macht hadden om hun eigen 

financiële markt te beschermen waardoor 'regulatory arbitrage' onstond (Kapstein, 

1989). Het eerste Bazel akkoord kwam tot stand naar aanleiding van de crisis van de 

jaren '80. De Reagan- administratie moest de bijdrage aan het IMF verhogen zodat het 

muntfonds de Latijns-Amerikaanse crisis beter kon bestrijden. Het Amerikaanse 

congres was echter zeer terughoudend om meer financiële middelen te geven aan het 

IMF. Het was van oordeel dat de verhoging van de quota zou leiden tot een feitelijke 

bail-out van grote Westerse banken die mede aan de basis lagen van de crisis. Het 

Amerikaanse congres ging uiteindelijk akkoord met de verhoging van de quota door 

aan te sturen op verstrengde bankenregulering (Davies & Green, 2008; Tarullo, 2008). 

Indien enkel de Amerikaanse bankensector verstrengde regulering opgelegd kreeg, 

zou de sector een competitief nadeel ondervinden tegenover buitenlandse 

concurrerende banken. De Amerikaanse bankensector stond onder druk van de 

opkomende Japanse bankensector. Het eerste Bazel akkoord moest daarom door 

internationale samenwerking voor een 'level playing field' voor alle internationaal 

actieve banken zorgen en in één klap de financiële stabiliteit van banken bewaken 

(Simmons, 2001). Zowel de Amerikaanse als de Britse bankensector waren in grote 

mate blootgesteld aan de problemen in Latijns-Amerika. Daardoor werd onder 

politieke druk gepleit voor verstrengde regulering in de Angelsaksische landen. 

Verschillende academici stellen dat het ontstaan van het eerste Bazel-akkoord kan 

verklaard worden door de financiële dominantie en druk van de Verenigde Staten en 

Groot-Brittannië. Beide Angelsaksische landen zouden verregaande kostelijke en 

strenge hervormingen moeten doorvoeren aan het eigen financieel systeem. De 

Angelsaksische landen dwongen de andere G10 landen om mee te werken aan een 

regime van kapitaalvereisten met een stok achter de deur door mogelijks 

markttoegang te ontzeggen aan staten die de zeer strenge Angelsaksische regels niet 

zouden volgen. De andere G10 landen werkten samen met de VS en GB en konden op 
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die manier voor een minder streng reguleringsregime zorgen dan het oorspronkelijke 

Angelsaksische voorstel. Het eerste Bazel-akkoord zou zo ten goede komen van alle 

landen die de standaarden implementeerden (Goodhart, Hofmann, & Segoviano, 

2004; Kapstein, 1989; Simmons, 2001; Singer, 2007). Oatley en Nabors stellen echter 

dat het eerste Bazel-akkoord niet zorgde voor een verbetering voor alle landen, maar 

net voor een herverdeling tussen landen in het voordeel van de Verenigde Staten 

(Oatley & Nabors, 1998). 

 De verontrustende lage kapitaalbuffers van de Westerse banken in de jaren '80, de 

binnenlandse verstrengde financiële regulering en het vrijwaren van een 'level playing 

field' voor alle landen hebben geleid tot de vorming van het eerste internationaal 

reguleringsregime voor kapitaalvereisten. 

 

1.2.2. Inhoud 

In 1982 kwamen de regulatoren, centrale banken en financiële organisaties van de 

G10 landen samen om te onderhandelen over de creatie van de eerste internationale 

standaarden voor kapitaalvereisten. De onderhandelingen zouden 6 jaar duren en 

uiteindelijk resulteren in een document van 28 pagina's genaamd het 'International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards' of kortweg: Bazel I. 

(Balin, 2008, p. 2). Het eerste Bazel-akkoord had twee fundamentele doelstellingen:  

het versterken van de stabiliteit van het internationaal bankensysteem en de 

competitieve nadelen tussen internationaal actieve banken wegwerken. Het 

Bazelcomité gaf zelf aan dat het akkoord een minimumstandaard vooropstelt en dat 

nationale regulatoren vrij zijn om hogere kapitaalvereisten te stellen. Het akkoord was 

in de eerste plaats bedoeld om van toepassing te zijn voor gevorderde financiële 

markten en Westerse internationaal actieve banken (BCBS, 1988). Bazel I werd 

opgedeeld in 4 pijlers. 

1. De eerste pijler werd de 'Constituent of Capital' genoemd. Hierin werd het 

kapitaal gedefinieerd dat zou kwalificeren als reservekapitaal en werd de 

hoeveelheid reservekapitaal bepaald die moest aangehouden worden door 

internationaal actieve banken. Tijdens de onderhandelingen werd er zwaar 

gedebatteerd over de definitie van kapitaal. De definitie van reservekapitaal 

werd in 2 categorieën onderverdeeld. De eerste categorie (Tier 1) omvatte 

aangegeven winsten en kapitaal dat gegenereerd wordt door de verkoop van 

het eigen vermogen via aandelen. De tweede categorie (Tier 2) hanteerde een 
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meer ambigue definitie voor kapitaal en omvatte achtergestelde leningen, 

reservekapitaal aangehouden tegen verlies en hybride schulden/vermogen 

(Balin, 2008; BCBS, 1988; Goodhart, 2011; Tarullo, 2008).  

 

2. De tweede pijler gaat over de risicoweging van het vermogen. In het 'Risk 

Weighting' deel wordt een omvattend risicowegingssysteem voorgesteld 

waarbij 5 verschillende categorieën gehanteerd worden. De eerste categorie 

weegt tegen 0% en wordt op die manier als risicoloos beschouwd. Het gaat 

over eigen vermogen en schulden die OESO-landen bij een bank hebben. De 

tweede categorie weegt tegen 20% en wordt voornamelijk gehanteerd bij 

leningen tussen banken uit de OESO-zone. Het gaat over leningen met een 

laag risico. De derde categorie wordt aanschouwd als matig risicovol en wordt 

daarom gewogen tegen 50%. Het gaat dan over gesecuritiseerde hypotheken 

die op de balans van de bank staan. De vierde categorie wordt tegen 100% 

gewogen en wordt op die manier aanschouwd als risicovol, waarbij het 

noodzakelijk is om grotere reserves aan te leggen. Het gaat dan vooral over 

leningen aan de privésector (bedrijven), leningen van niet -OESO banken die 

langer dan 1 jaar uitstaan, overheden buiten de OESO-zone en alle andere 

leningen die niet in bovenstaande categorieën werden geplaatst. Tenslotte 

wordt in een vijfde categorie een variabele risicoweging gehanteerd van 

0%,10%, 20% of 50 %. Het gaat dan over leningen aan binnenlandse publieke 

instellingen die gewogen worden volgens een inschatting van de centrale bank 

(Balin, 2008; BCBS, 1988; Tarullo, 2008).  

 

3. De derde pijler is de 'Target Ratio' die aangeeft hoeveel kapitaal er in totaal 

moet aangehouden worden. De eerste twee pijlers bepalen wat reservekapitaal 

is en hoe risicovol kapitaal voor een bank is. De voorlaatste pijler stelt een 

universele ratio van 8% voorop waaraan Tier 1 en Tier 2 in totaal aan moeten 

voldoen. Het eigen vermogen van Tier 1 heeft bijkomend een absoluut 

minimum van 4% risico gewogen vermogen. De kapitaalvereisten van 

internationale banken werden op die manier door het Bazelcomité op 8% 

geplaatst van het risico gewogen vermogen. Internationaal actieve banken 

moesten dus 8% eigen vermogen aanhouden ten aanzien van uitstaande 

vorderingen (Balin, 2008; BCBS, 1988). 
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4. De laatste pijler werd de 'Transitional and Implementing Agreements' 

genoemd waarin de implementatie van het eerste Bazelakkoord in wordt 

toegelicht. De centrale banken van de G10 landen werden aangemaand om 

streng toezicht te houden over de implementatiefase. Bazel I zou 4 jaar na 

ondertekening volledig geïmplementeerd worden in alle ondertekenende 

landen en later in meer dan 100 andere landen (Balin, 2008; BCBS, 1988).  

 

1.2.3. Kritiek 

Tijdens de implementatiefase werden er al kleine veranderingen doorgevoerd aan het 

eerste akkoord waarbij de 'Tier 2' definitie werd aangepast. Later werden bijkomend 2 

voorzichtige veranderingen doorgevoerd midden jaren '90 (Tarullo, 2008). De 

aanpassingen moesten tegemoet komen aan de grootste kritiek die naar voren was 

gekomen tijdens de beginjaren van Bazel I, namelijk dat het akkoord te rigide was en 

onvoldoende risico kon inschatten. De eenvoudigheid van de risicocategorieën maakte 

dat er een 'one size fits all' akkoord was ontstaan dat volgens critici onvoldoende 

rekening hield met het werkelijke risico. De rigiditeit van Bazel I zorgde er voor dat 

het akkoord de financiële innovaties en veranderingen in het internationaal bancair 

systeem onvoldoende kon inschatten en dus als inadequaat aanschouwd werd 

(Siqiwen, 2014). De opkomst van het 'originate to distribute model' is daar een 

voorbeeld van. Hierbij  kunnen banken risicovolle leningen verstrekken door de 

leningen om te vormen naar obligaties waarop andere financiële actoren kunnen 

intekenen. Waardoor er een scheiding ontstaat tussen de oorspronkelijke bank die 

toezicht houdt op de lening en de risicohouders, namelijk de banken die de obligatie 

kochten (Bord & Santos, 2012).  

In 1996 werd het akkoord drastisch aangepast om Bazel I risicogevoeliger te maken 

door het 'Market Risk Amendment'. Daardoor werd de deur opengezet voor het 

interne ratingsysteem, gebaseerd op marktregulering dat een paar jaar later de basis 

vormde voor Bazel II (BCBS, 2014a).  Een tweede geuite kritiek die naar boven 

kwam was dat Bazel I niet voor financiële stabiliteit in het volledige financieel 

systeem zou zorgen, aangezien het enkel gecreëerd was op basis van de noden van de 

G10 landen. De financiële markten en Westerse banken dwongen de opkomende 

groeilanden echter om het akkoord te implementeren, terwijl het akkoord duidelijke 

nadelige gevolgen had voor groeiende financiële markten.  De voorkeursbehandeling 
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die OESO-landen binnen Bazel I genoten is daar een duidelijk voorbeeld van. Zo 

wordt de overheidsschuld van een OESO land aan 0% gewogen en zijn banken 

geneigd om een voorkeur te hebben voor 'risicoloze' leningen die ten voordele zijn 

van de ontwikkelde markten. Omdat groeiende economieën door de internationale 

financiële markt gedwongen werden om de Bazelrichtlijnen te volgen, hadden hun 

nationale regulatoren een laksere houding aangenomen. Hierdoor had Bazel I een 

omgekeerd effect waarbij er net meer bankencrisissen ontstonden in de opkomende 

landen (Balin, 2008; Tarullo, 2008).  De kritieken samen met  het steeds veranderende 

financiële landschap zorgde er voor dat het Bazelcomité in 1999 werk begon te maken 

van een nieuw akkoord dat verder zou bouwen op het amendement van 1996.  

 

1.3. Bazel II 

1.3.1. Aanloop 

Eind jaren '90 werd gekenmerkt door grote internationale financiële turbulentie. In 

1994 kreeg Mexico wederom te maken met een financiële crisis die verspreid werd 

doorheen Latijns-Amerika. 3 jaar later brak echter een nog grotere crisis uit in Oost-

Azië met wereldwijde gevolgen. Jarenlang waren de Oost-Aziatische landen het 

investeringsparadijs van de financiële sector waardoor die landen grote 

kapitaalstromen ter beschikking kregen. Tot in 1997 Thailand zich genoodzaakt zag 

om de Baht te laten vlotten. Dit zorgde voor een enorme kapitaalvlucht uit het land. 

Het besmettingseffect zorgde vervolgens voor een massale kapitaalvlucht uit de 

andere Oost-Aziatische landen. De financiële crisis maakte dat het  IMF en de G7 

landen snel ter hulp moesten schieten om de Oost-Aziatische economieën en de eigen 

economieën te redden. Later kregen Rusland, Brazilië, Turkije en Argentinië ook te 

maken met financiële crisissen, waardoor de crisislanden op hun beurt naar het IMF 

moesten stappen (Kaminsky & Reinhart, 2000) . De crisissen zorgden er voor dat de 

G7 landen institutionele en reguleringshervormingen voorstelden  die de Nieuwe 

Internationale Financiële Architectuur (NIFA) werden genoemd. De NIFA zou aan de 

hand van het promoten van standaarden en codes gekoppeld met institutionele 

hervormingen zorgen voor internationale financiële stabiliteit. Het G20
3
 forum werd 

hierbij opgericht om zo tegemoet te komen aan de eisen van de groeilanden voor meer 

                                                 
3
 De G20 bestaat uit: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, de Europese Unie, 

Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, Verenigd 

Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea (G20, 2015, 14 juli). 
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representativiteit in het besluitvormingsproces (Morgan, 2012). Bijkomend werd het 

Financial Stability Forum (FSF) opgericht met als doel om de hervormingsdebatten 

binnen de G7 beter te coördineren tussen de verschillende financiële ministeries, 

centrale banken, toezichthouders en internationale organisaties (Helleiner, 2010b). De 

problemen in de groeilanden werden door het IMF en Westerse beleidsmakers 

steevast afgeschilderd als crisissen die veroorzaakt werden door slecht nationaal 

macro-economisch beleid. De oplossing voor de problemen kwamen daardoor steeds 

uit de ontwikkelde landen in de vorm van zware neoliberale voorwaarden en 

standaarden die opgelegd werden aan de groeilanden en vanuit het Westen kwamen. 

Uit protest tegen de opgelegde regels vanuit het IMF en het Westen bouwden de 

opkomende groeilanden hun afhankelijkheid van de ontwikkelde landen af door grote 

reserves te accumuleren, regionale alternatieven voor het IMF uit te vinden en de 

leningen van het IMF versneld terug te betalen. De Bazel-akkoorden moeten bekeken 

worden vanuit het internationaal promoten van standaarden en codes.  De update van 

Bazel I in 1996 waarbij er tegemoet werd gekomen aan de kritiek dat het eerste 

akkoord onvoldoende risicogevoelig was, zorgde voor de absolute doorbraak voor het 

regulerend vermogen van de markt en private actoren. De efficiënte markthypothese 

(EMH) van Fama stelt dat een liquide financiële markt de eigenschap heeft om de 

prijs of het effect van een aandeel exact te weten door alle mogelijke informatie in de 

markt te bekijken. De EMH stelt op die manier dat de markt zelfregulerend is en vrij 

moet gelaten worden (Fama, 1991). De EMH was sinds de val van het Bretton 

Woods-systeem het leidende gedachtengoed bij financiële regulering, wat reeds 

zichtbaar was bij het eerste Bazel-akkoord maar zeer duidelijk naar voren komt in het 

tweede Bazel-akkoord. Het intern risicomanagement  model zorgde voor een 

verschuiving van financiële regulering door de staat naar de privésector (Baker, 

2013). De financiële crisissen in de groeilanden zorgden ervoor dat het Bazelcomité 

werk maakte van nieuwe internationale financiële regulering, namelijk Bazel II. 

Helleiner en Pagliari verklaren het uitgebreid vertrouwen in de markt door te 

verwijzen naar de relatieve financiële stabiliteit die de wereld kende tussen 2001 en 

2007. Dit zorgde er voor dat regulatoren een laksere houding aannamen en 

lobbygroepen de financiële regulering zowel nationaal als op internationaal vlak 

konden beïnvloeden. Het tweede Bazel akkoord werd hevig beïnvloed door de 

leidende lobbygroep voor internationale banken: het Institute of International Finance 

(IIF) (Helleiner & Pagliari, 2010). Dit maakt dat het tweede Bazel akkoord 
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onderhevig was aan 'regulatory capture', waarbij regelgeving niet meer in het publieke 

belang is maar in het belang van enkele die het besluitvormingsproces hebben kunnen 

beïnvloeden. Regulatory capture zorgde volgens verschillende auteurs voor het 

toelatende reguleringsklimaat, de afzwakking van Bazel II  en de excessen die 

uiteindelijk tot de grote financiële meltdown van 2007 hebben gezorgd (Baker, 2010; 

Boyer & Ponce, 2012; Seabrooke & Tsingou, 2010; Underhill & Zhang, 2008; 

Verdier, 2013). Tarullo stelt dat in tegenstelling tot het eerste Bazel akkoord er dit 

keer niet één of twee landen waren die de gesprekken leidde met concrete 

hervormingsvoorstellen. Dit maakte de mogelijkheid nog groter voor private actoren 

om hun eigen belangen naar voren te schuiven (Tarullo, 2008).  

 

1.3.2. Inhoud 

In 1999 begon het Bazelcomité aan de bewerking van het eerste Bazel-akkoord. Het 

nieuwe akkoord moest voor betere maatregelen tegen risicoblootstelling zorgen door 

verbetering van de interne controle/risicobeheer en de nadruk te leggen op 

marktdiscipline. Het moest rekening houden met de snelle financiële innovatie van de 

jaren '90/begin 2000 en beter risico's bepalen. Na een 6 jaar lange 

onderhandelingsperiode werd in 2004 het 'International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: a Revised Framework' gelanceerd. Tijdens de 

onderhandelingen breidde het comité zijn eigen epistemische gemeenschap uit door 

de internationale bankensector uitvoerig te raadplegen via het IFF en sommige 

opkomende landen (BCBS, 2014a; Helleiner & Pagliari, 2010). Het tweede Bazel- 

akkoord bouwde verder op het pijlersysteem van zijn voorganger en zorgde voor 

uitbreidingen en aanpassingen. De simpliciteit van Bazel I werd vervangen door het 

347 pagina's tellende Bazel II-akkoord. Het geloof in de werking van de markt werd 

omgezet in de nieuwe financiële reguleringsstandaarden. Het tweede akkoord maakt 

gebruik van drie pijlers. 

1. De eerste pijler gaat over de minimale kapitaalvereisten die internationaal 

actieve banken moeten aanhouden en is het meest uitgewerkte onderdeel van 

het tweede akkoord. Bazel II tracht op die manier gevoeligere risicowegingen 

te verwezenlijken voor krediet door het rigide systeem van Bazel I te 

vervangen met 3 nieuwe mogelijkheden. 

De eerste mogelijkheid is de 'standardized approach' die geldt voor minder 

gesofisticeerde financiële instellingen. Hierbij wordt er verder gebouwd op de 
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rigide risicowegingscategorieën van Bazel I door die aan te vullen met 

verschillende risicowegingen op basis van de zogenaamde 

ratingagentschappen. Volgens het Bazelcomité zouden de ratingbureaus voor 

een verhoogde risicogevoeligheid zorgen en dus voor een meer stabiliteit 

zorgen. De beoordeling van de ratingagentschappen gaan van AAA tot BB-. 

Alles onder BB- wordt aan 150 %  gewogen en schulden die geen beoordeling 

kregen worden tegen 100 % gewogen. Er wordt in de gestandaardiseerde 

aanpak een onderscheid gemaakt tussen overheidsvorderingen, 

bankenvorderingen en bedrijfsvorderingen om beter rekening te houden met 

het werkelijke risico van de vorderingen (Balin, 2008; BCBS, 2004; Claessens 

& Underhill, 2010; Tarullo, 2008).  

De tweede mogelijkheid is de 'Internal Ratings Based approach' (IRB) dat 

verder bouwt op het amendement uit 1996 en de mogelijkheid geeft aan 

gevorderde banken om via interne 'Value at Risk' (VaR) modellen risico's te 

bepalen. Hierdoor krijgen gevorderde banken de mogelijkheid om lagere 

reserves aan te houden omdat de VaR modellen zogenaamd risicogevoeliger 

zouden zijn. De tweede mogelijkheid wordt de 'Foundation  IRB' (F-IRB) 

genoemd en  laat banken toe om via interne risicoweging aan 

risicomanagement te doen. Banken onder het 'Foundation IRB'  model zijn 

echter wel afhankelijk van de risicoassumpties die regulatoren hebben over 

uitstaande vorderingen.  

De derde mogelijkheid wordt de Advanced IRB (A-IRB) genoemd en wordt 

enkel toegestaan voor de meest geavanceerde banken. Het complexe interne 

ratingsysteem maakt dat banken zelf assumpties maken over kredietrisico's en 

op die manier feitelijk aan zelfregulering doen. Regulatoren vertrouwen hierbij 

de regulering volledig toe aan de bank zelf en zijn afhankelijk van de 

informatie die door de banken wordt vrijgeven. Het interne ratingsysteem van 

zowel de 'Foundation' als de 'Advanced' methode (A-IRB) gaven 

gesofisticeerde banken de mogelijkheid om lagere kapitaalreserves aan te 

houden en dus meer winst te genereren dan onder Bazel I. De eerste pijler van 

Bazel II steunt duidelijk op het geloof dat de markt risico's zelf kan bepalen. 

Interne risicobeheermodellen zouden veiliger en efficiënter zijn dan het 

oordeel van publieke regulatoren. Vervolgens wordt in de eerste pijler 

rekening gehouden met operationele risico's van banken, namelijk door het 
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berekenen van reserves tegen fouten die vanuit de bank zelf worden gemaakt 

door  verkeerde besluitvorming, individuen of materiaal. Tenslotte wordt in 

het tweede Bazel akkoord ook rekening gehouden met marktrisico's die 

voortkomen uit de continue schommeling van de bezittingen van een bank 

(Balin, 2008; BCBS, 2004; Claessens & Underhill, 2010).  

 

2. De tweede pijler bepaalt de rol tussen regulatoren en banken. Regulatoren 

moeten hierbij toezien op de interne risicomodellen van banken en bepalen 

welke banken in aanmerking komen voor de IRB mogelijkheden. 

Toezichthouders hebben de taak om regelmatige stress-testen uit te voeren die 

nagaan of een bank voldoende rekening houdt met risico's. Regulatoren 

krijgen daarbij de bevoegdheid om banken te dwingen het gestandaardiseerd 

model te volgen als blijkt dat de bank onvoldoende risicobestendig is onder 

een IRB- model. Indien banken die onder  het A-IRB- systeem vallen geen 

informatie verstrekken over hun intern risicobeheer kan een toezichthouder de 

bank bestraffen. Bovendien krijgen toezichthouders de mogelijkheid om een 

extra kapitaalbuffer op te leggen aan banken, als blijkt dat banken het Bazel II-

akkoord onvoldoende volgen. Tenslotte kregen toezichthouders extra 

mogelijkheden om te handelen als blijkt dat kapitaalreserves onder de 

minimumvereisten zakken. Op die manier krijgen regulatoren de mogelijkheid 

om sneller in te grijpen bij een nakende crisis (Balin, 2008; BCBS, 2004; 

Claessens & Underhill, 2010). 

 

3. De derde pijler gaat over marktdiscipline. Banken worden verplicht om te 

rapporteren over de hoeveelheid kapitaal die ze ter beschikking hebben. 

Bijkomend moeten de risicoprofielen van banken publiek gemaakt worden. Zo 

moeten banken onder Bazel II in hun kwartaalrapporten de hoeveelheid 

reservekapitaal van de bank weergegeven alsook de verschillende 

blootstellingen aan krediet, operationele en marktrisico's. De idee achter de 

derde pijler is om aandeelhouders beter de mogelijkheid te geven om het 

beleid van banken te beoordelen. Zo zou een extreem risicovolle bank volgens 

dezelfde logica afgestraft worden door zijn aandeelhouders wegens een slecht 

beleid en gedwongen worden om minder risico te lopen in de toekomst. De 

derde pijler werkt als complement van de eerste twee pijlers en duidt op het 
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geloof van het Bazel II akkoord dat marktdiscipline voor adequate 

risicobeheer zorgt (Balin, 2008; BCBS, 2004; Claessens & Underhill, 2010). 

 

De implementatiefase bleek al snel moeizaam te verlopen. Sinds de publicatie van 

Bazel II in 2004 werd het akkoord tweemaal aangepast om uiteindelijk in 2006 

definitief aangenomen te worden door alle G10 landen. Het nieuwe Bazelakkoord zou 

enkel van toepassing zijn op grote internationaal actieve banken. Er werden 

verschillende overgangsperiodes ingesteld waardoor de volledige implementatie 

verwacht werd in 2015. Bazel II was dus nog niet wereldwijd of volledig aangenomen 

toen de mondiale financiële crisis uitbrak. Landen zoals China gaven vanaf het begin 

al aan dat ze de Bazel II-normen niet gingen toepassen op de nationale bankensector. 

Later in de verhandeling tonen we aan dat daar verandering in komt na de financiële 

crisis (Balin, 2008; BCBS, 2014a; Tarullo, 2008).  

 

1.3.3. Kritiek 

In dit onderdeel wordt uitvoeriger aandacht besteed aan de kritieken die het tweede 

Bazel-akkoord kreeg dan bij het eerste Bazel-akkoord. Op die manier kunnen we later 

in het eerste deel aantonen dat het derde Bazel akkoord niet voor fundamentele 

veranderingen heeft gezorgd binnen internationale financiële regulering door beide 

akkoorden te vergelijken. De hoofdlijnen van kritiek worden onderverdeeld in 7 

argumenten die ingaan op de procycliciteit van Bazel II, de negatieve gevolgen voor 

groeilanden, de effectiviteit van de  Bazel II kapitaalvereisten, de concurrentiële 

implicaties, 'regulatory capture', de off-balance-sheet vehicles die buiten het tweede 

Bazel-akkoord vallen en de implementatiefase.  

 

Procycliciteit  

Een van de belangrijkste punten van kritiek stelt dat het tweede Bazel-akkoord 

procyclisch is en op die manier problematisch is voor de internationale financiële 

stabiliteit. De risicoberekeningen binnen Bazel II volgen de marktprijzen om zo 

risico's beter in te schatten. Dit heeft echter als gevolg dat het de conjunctuur van de 

economie volgt. Het conjunctuurversterkend effect van Bazel II zorgt er voor dat 

banken in tijden van hoogconjunctuur minder reservekapitaal moeten aanhouden en 

dus meer leningen kunnen verstrekken, terwijl de kredietnood minder groot is. Het 

omgekeerde effect dat plaats vindt tijdens laagconjunctuur zorgt er voor dat banken 
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hun kapitaalreserves moeten laten aangroeien en daardoor minder leningen uitgeven, 

terwijl de kredietnood het grootst is (Baker, 2013). Dit heeft grote gevolgen voor de 

reële economie. Bazel II zou er op die manier voor zorgen dat wanneer een crisis 

uitbreekt die meteen ook versterkt wordt door het opdrogen van kredietstromen. 

Financiële regulering is inherent procyclisch waardoor ook Bazel I 

conjunctuurversterkende effecten had. Het marktvertrouwen dat zichtbaar is in de 

Bazel II regulering heeft echter grotere cyclische gevolgen (Goodhart et al., 2004). De 

interne risicobeheer modellen en kredietrating agentschappen hebben daarbij een 

cruciale rol. 

De interne risicobeheermodellen van Bazel II geven de grootste banken de 

mogelijkheid om aan zelfregulering te doen. De verschuiving van de staat naar de 

markt zorgde voor kritiek aangezien de financiële crisis van 2007-2008 nogmaals had 

aangetoond dat de markt niet onfeilbaar was. De IRB-systemen zijn ontworpen om te 

reageren op veranderingen in prijzen en dus mee te evolueren volgens de conjunctuur. 

De procycliciteit van Bazel II had er voor gezorgd dat in de boom voor de financiële 

crisis, de kapitaalreserves van grootbanken zeer laag waren aangezien de economie 

het goed deed. Dit leidde tot grote solvabiliteitsproblemen bij grootbanken toen de 

crisis uitbrak, aangezien de interne risicobeheersystemen onvoldoende rekening 

hadden gehouden met een daling van de economische cyclus (Lowe, 2002; Ocampo 

& Griffith-Jones, 2010).  

Kredietrating agentschappen zorgen op hun beurt voor procycliciteit door de nieuwe 

rol die de private beoordeelaars kregen binnen Bazel II. Zo daalt de 

kredietwaardigheid van een bedrijf tijdens een economische recessie. Banken die 

gebruik maken van het gestandaardiseerd risicobeheermodel en dus van 

ratingagentschappen zijn genoodzaakt om hun kapitaalreserves te laten aangroeien 

wegens de verlaging van de ratings. Als gevolg van de verlaging geeft een bank 

minder leningen uit waardoor de economische recessie zwaarder wordt. Dit werd al 

aangetoond na de Oost-Aziatische crisis en herbevestigd na de recente financiële 

crisis (Stiglitz, Ferri & Liu, 1999; Utzig, 2010).   

 

Negatieve gevolgen voor groeilanden 

Het tweede punt van kritiek gaat over het effect dat de kapitaalvereisten hebben op 

ontwikkelingslanden. De opkomende groei-economieën werden gedwongen door de 

voorkeuren van internationaal kapitaal om Bazel II te implementeren. De G10-landen 
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hebben samen met Westerse private actoren de nieuwe kapitaalvereisten opgesteld, 

zonder raadpleging of inspraak van de rest van de wereld. De besluitvorming van het 

Bazelcomité werd door het ontbreken van vertegenwoordiging van andere 

economieën bekritiseerd. Bazel II weerspiegelt daarom enkel de voorkeuren van 

ontwikkelde financiële markten die verschillend zijn van de kleinere financiële 

markten. De complexiteit van Bazel II zorgt voor een praktisch probleem voor 

groeilanden. De bankensectoren en toezichthouders van ontwikkelingslanden hebben 

meer moeite dan Westerse landen met de aanpassing aan Bazel II-regulering omwille 

van de moeilijkheidsgraad en techniciteit. Hierdoor zouden regulatoren minder in 

staat zijn om buitenlandse internationaal actieve banken te beoordelen die actief zijn 

in de eigen financiële markt. Kleine financiële markten zijn gevoeliger voor 

fluctuaties dan grote liquide markten waardoor de procycliciteit van Bazel II voor een 

extra bedreiging zorgt voor de groeilanden (Balin, 2008; Claessens & Underhill, 

2010; Griffith-Jones & Persaud, 2008).   

Het tweede Bazel-akkoord zorgt voor ongelijke concurrentie tussen Westerse banken 

en banken uit ontwikkelingslanden waardoor ze een competitief nadeel ervaren. De 

meeste grootbanken bevinden zich in de G10 economieën en hebben daardoor de 

mogelijkheid om interne risicobeheer modellen te gebruiken die ervoor zorgen dat er 

lagere kapitaalreserves moeten worden aangehouden dan het geval is voor kleine, 

minder ontwikkelde banken in de ontwikkelingsmarkten. Kleine banken vallen 

namelijk onder het gestandaardiseerd model van Bazel II dat gebruik maakt van 

externe ratings van kredietbeoordelaars. Bazel II heeft negatieve gevolgen voor de 

kredietverlening aan financiële instellingen binnen opkomende groeilanden. De 

afhankelijkheid van ratingagentschappen maakt dat het vaak te kostelijk is voor 

banken uit ontwikkelingslanden om elke vordering een rating te laten toekennen. 

Internationale grootbanken zijn minder geneigd om leningen aan banken te geven die 

geen externe beoordeling hebben gekregen omdat de lening voor de grootbank dan als 

risicovol wordt beschouwd en de grootbank verplicht is om extra reserves aan te 

leggen. Hetzelfde geldt voor de bedrijven uit ontwikkelingslanden die vaak 

onvoldoende middelen hebben om zich te laten doorlichten door kredietbeoordelaars 

en daardoor steeds in de hoge risicoschaal belanden, ongeacht hun bedrijfsbalans of 

resultaten. De meeste bedrijven met een rating bevinden zich dan ook in de OESO-

landen. De complexiteit en structuur van Bazel II zorgen voor moeilijkheden in de 

opkomende markten waardoor de kredietverlening aan minder ontwikkelde banken 
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een kostelijke zaak is voor internationale banken. Dit zorgt ervoor dat opkomende 

groeilanden benadeeld worden door Bazel II (Balin, 2008; Claessens & Underhill, 

2010; Griffith-Jones & Persaud, 2008).  

 

Kapitaalvereisten en financiële stabiliteit 

Het vernieuwde Bazel-akkoord werd gecreëerd om aan de hand van kapitaalvereisten, 

die risicogevoeliger zijn dan Bazel I, te zorgen voor internationale financiële 

stabiliteit. Verschillende critici stelde vast dat Bazel II daar onvoldoende toe in staat 

zou zijn. Zo zorgt het A-IRB  model er voor dat grote internationale banken lagere 

kapitaalreserves kunnen aanhouden dan door regulatoren worden voorgeschreven. Dit 

is een problematisch gegeven, aangezien grootbanken net grotere risico's stellen voor 

de internationale stabiliteit (Kupiec, 2007). De algemene kapitaalvereisten van Bazel 

II zijn 8%, maar zouden volgens de critici onvoldoende zijn om een bankensector van 

een crisis te behoeden. De vraag naar een algemene 'leverage ratio' ontstond waardoor 

banken automatisch worden afgeremd om met geleend geld nieuwe leningen uit te 

geven en zo meer risico te lopen (Blum, 2008). Bijkomend zorgt Bazel II voor enkele 

ambigue definities die door banken voordelig kunnen worden gebruikt. De VaR- 

modellen die net voor meer stabiliteit zouden moeten zorgen maken het financiële 

systeem net vatbaarder voor crisissen. Vervolgens zorgt de rol van krediet-

ratingagentschappen binnen Bazel II voor problemen. Kredietbeoordelaars zijn zelf 

niet in staat om risico's adequaat in te schatten, zoals gebleken is tijdens de financiële 

crisis. Er spelen ook belangenconflicten mee die de beoordelingen ondermijnen 

(Danielsson et al., 2001; White, 2010). De marktregulering binnen Bazel II is van 

microprudentiële aard waarbij de focus op banken afzonderlijk wordt gelegd. Het 

toezicht is daardoor niet systeemwijd, maar hangt af van de banken zelf. Dit heeft als 

gevolg dat Bazel II systeemwijde risico's minder goed kan inschatten en dit gaat ten 

kosten van de internationale financiële stabiliteit (Baker, 2013; Claessens & 

Underhill, 2010).   

 

Concurrentiële implicaties 

De Bazel-akkoorden werden mede gecreëerd uit de vraag naar een level-playing field 

waarbij internationale banken gelijke concurrentie aan kunnen gaan doordat er geen 

willekeur is in regelgeving tussen landen. Zoals al werd aangetoond heeft het tweede 

Bazel-akkoord grote negatieve gevolgen voor minder ontwikkelde banken uit 
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opkomende economieën. De interne risicobeheer systemen zorgen er niet alleen voor 

dat ontwikkelingslanden grote concurrentiële nadelen ondervinden. Het zorgt er ook 

voor dat kleine internationale actieve banken binnen de OESO-landen benadeeld 

worden. Ze moeten onder het gestandaardiseerd model meer reservekapitaal 

aanhouden dan onder Bazel I waardoor de kleine banken een groot competitief nadeel 

ondervinden tegenover de grote financiële instellingen die lage kapitaalreserves 

kunnen aanhouden dankzij het intern risicobeheersysteem (Balin, 2008; Underhill & 

Zhang, 2008).   

    

Regulatory capture 

Het tweede Bazel-akkoord kwam tot stand met behulp van de private sector. 

Raadpleging van de bankensector is aangewezen wanneer er wordt nagedacht over 

nieuwe financiële regulering. Het besluitvormingsproces van Bazel II werd echter 

gekenmerkt door de grote invloed die het IIF kon uitoefenen op de toezichthouders. 

De bankenlobby kon op die manier beletten dat er nadelige regelgeving werd 

gecreëerd voor de financiële instellingen. Dat resulteerde in onduidelijke definities, 

het invoeren van een vorm van zelfregulering via de interne risicobeheermodellen en 

toelatende lakse financiële regulering. Regulatory capture was nadelig voor de 

internationale financiële stabiliteit, zo bleek later tijdens de financiële crisis. Het 

maakte dat groeilanden weinig input konden brengen in de besluitvorming, aangezien 

er bijna uitsluitend met de private sector werd overlegd. Regulatoren handelden 

hierdoor niet meer in het algemeen belang maar volgens de voorkeuren van de 

internationale bankengemeenschap die de drang heeft om winsten te maximaliseren. 

Dit bleek nefast voor het internationaal financieel systeem (Baker, 2010; Boyer & 

Ponce, 2012; Seabrooke & Tsingou, 2010; Underhill & Zhang, 2008; Verdier, 2013).  

 

Off-balance-sheet vehicles 

De minimum kapitaalvereisten die de Bazel-akkoorden opleggen zijn van toepassing 

op internationaal actieve banken. Het aanhouden van kapitaalbuffers heeft een 

kostprijs waardoor banken vorderingen van de bankbalans willen houden om zo hoge 

verplichte kapitaalreserves te ontlopen. Banken richtte daarom schaduwbanken op die 

los staan van de bank zelf. Op die manier vallen vorderingen buiten het Bazel-

akkoord of enige financiële regulering en dit geeft de financiële instelling de 

mogelijkheid om rendementen te verhogen. Financiële innovatieve producten zoals 
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CDO's MBS en CDS werden vooral ondergebracht in 'structured investment vehicles' 

(SIVs) die buiten enige regulering vielen. SIV bleken later een grote rol te spelen in 

het uitbreken van de Amerikaanse bankencrisis. Die negatieve impact van het 

schaduwbankensysteem staaft de kritiek op de beperkte reikwijdte van de toenmalige 

internationale financiële regulering (Acharya & Richardson, 2009; Helleiner, 2011).    

 

Implementatie  

De implementatiefase van het tweede Bazel-akkoord zou bijna 10 jaar duren, waarbij 

er verschillende overgangsfases waren. Dit had tot gevolg dat Bazel II niet wereldwijd 

was aangenomen toen de crisis in 2007/2008 uitbrak. De meeste landen hanteerden de 

herziening van Bazel I uit 1996. Daardoor waren de uitgebreide bevoegdheden die 

toezichthouders kregen onder Bazel II nog niet van toepassing. De lange 

implementatie van Bazel II verzwakte op die manier het akkoord en maakte het 

achterhaald na het uitbreken van de financiële crisis. Aangezien de Bazel-akkoorden 

steeds moeten omgezet worden in nationale wetgeving is de implementatiefase van 

cruciaal belang voor het succes van de akkoorden (Balin, 2008; Tarullo, 2008).  

 

1.4. Bazel III 

1.4.1. Aanloop 

De Amerikaanse bankencrisis, samen met de verwevenheid van het internationaal 

financieel systeem maakte dat de crisis wereldwijde gevolgen had. De G20 werd 

aangeduid als het leidende forum dat de wereld moest behoeden van een economische 

depressie. De G20 stond vervolgens in voor het bepalen van de internationale 

hervormingsagenda die zeer ambitieus was op het hoogtepunt van de crisis. Er was 

volgens verschillende waarnemers zelfs hoop op een Bretton Woods-moment waarbij 

de financiële architectuur helemaal hertekend zou worden (Helleiner & Pagliari, 

2009). In het Washington communiqué stelden beleidmakers dat de crisis veroorzaakt 

werd door het roekeloze gedrag van financiële instellingen met daaraan gekoppeld 

toelatende regelgeving en toezicht binnen 'sommige' landen (G20, 2008). Daarmee 

werd de verantwoordelijk duidelijk bij de bankensectoren in de ontwikkelde wereld 

gelegd. 

 Internationale financiële regulering heeft gefaald om voor financiële stabiliteit te 

zorgen en de crisis te voorkomen. Het tweede Bazel- akkoord was slecht gedeeltelijk 
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geïmplementeerd in enkele landen, maar toch ontstond er al snel een consensus dat 

Bazel II onvoldoende doeltreffend zou geweest zijn. De G20 gaf daarom op aanraden 

van het FSF, dat werd uitgebreid tot Financial Stability Board om zo alle G20 landen 

te omvatten, de opdracht aan het Bazelcomité om werk te maken van nieuwe 

internationale financiële regulering. Het BCBS werd tijdens de hervormingen net 

zoals het FSF uitgebreid om zo alle G20 landen te vertegenwoordigen die beter 

werden geïntegreerd in 'global governance'. De ledenuitbreiding van het Bazelcomité 

maakt dat Bazel III het eerste akkoord is dat ook rekening zou houden met de 

voorkeuren van groeilanden (Helleiner, 2011).  Het Bazelcomité erkende tijdens de 

crisis dat banken  'over leveraged' waren en onvoldoende liquiditeiten als buffer 

voorhanden hadden tijdens de financiële crisis. Dit werd aangevuld door een slecht 

beleid en risicobeheer in de bankensector. Wat uiteindelijk leidde tot het verkeerd 

inschatten van krediet/liquiditeit risico's en excessieve kredietcreatie. De zogenaamde 

schaduwbanken zoals de SIV die besproken werden in de Bazel II-kritieken, lagen 

mee aan de basis van de Amerikaanse bankencrisis. Het schaduwbankensysteem was 

ongereguleerd en bevatte  grote hoeveelheden complexe innovatieve financiële 

producten die  wereldwijd verhandeld werden  De toezichthouders en nationale 

banken van de leden van het Bazelcomité engageerden zich in 2009 om over te gaan 

tot de creatie van Bazel III. 

 Het derde Bazel-akkoord zou voor de versterking en uitbreiding van financiële 

regulering voor internationale actieve banken moeten zorgen. Hierbij zou er net zoals 

bij de voorgaande akkoorden, beter rekening gehouden worden met financiële 

innovaties. Bazel III zou leiden tot de uitbreiding van de reikwijdte van  financiële 

instellingen onder toezicht. De kwaliteit van het reservekapitaal werd aangepakt 

samen met enkele maatregelen om de inherente procycliciteit van Bazel II tegen te 

gaan. Internationale financiële regulering werd na de crisis nog belangrijker, 

aangezien de faillissementen en overnames van verschillende banken geleid had tot 

nog grotere belangrijke systeemwijde financiële instellingen (SIFI). Waardoor het 'too 

big to fail' probleem vergroot werd. (BCBS, 2014a; Mosley & Singer, 2009). We 

tonen later aan dat de hoopvolle hervormingsretoriek van de G20 en beleidsmakers 

afgezwakt werd naarmate de crisissituatie afnam. Daardoor hebben beleidsmakers een 

grote opportuniteit gemist om de financiële wereld werkelijk fundamenteel te 

hervormen.  
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1.4.2. Inhoud    

Het derde reguleringsregime voor internationaal actieve banken werd na slechts een 

jaar onderhandelen in 2010 gepubliceerd door het Bazelcomité en bouwt verder op het 

tweede Bazel akkoord. Bazel III vult op die manier de 3 bestaande pijlers aan met als 

doel om zo voor een weerbare en veilige internationale bankensector te zorgen. Sinds 

de publicatie van Bazel III werd het akkoord reeds driemaal bijgewerkt in 2011, 2013 

en 2014. Bazel III wil vooral de capaciteit van de bankensector om economische of 

financiële shocks efficiënt op te vangen, vergroten. Zo wordt een systeemwijde 

besmetting tegengegaan die de reële economie zou kunnen aantasten. Het 

Bazelcomité doet dit door betere risicobeheernormen te hanteren op zowel het micro- 

als het macroniveau. Bazel III omvat een leverage ratio en contracyclische 

maatregelen. De kwantiteit en kwaliteit van reservekapitaal werd verhoogd. De SIFIs 

kregen hogere kapitaalbuffers opgelegd en de 'off-balance-sheet vehicles' werden 

aangepakt door een uitbreiding van het reguleringsbereik. We bespreken hier enkel de 

nieuwe elementen van het derde Bazel-akkoord in vergelijking met de vorige 

akkoorden (BCBS, 2011).  

 

1. De pijler van kapitaalvereisten blijft de meest belangrijke pijler van het Bazel- 

akkoord. De 3 verschillende risicowegingsmodellen werden overgenomen uit 

Bazel II. Het begrip kapitaal werd geherdefinieerd, waardoor de nadruk meer 

op 'common equity' werd gelegd dat als stabieler reservekapitaal wordt 

ervaren. De definities van Tier 1 en Tier 2 kapitaal werden verduidelijkt en 

aangepast om zo voor kwaliteitsvoller reservekapitaal te zorgen. De nieuwe 

definities zouden beter rekening houden met de financiële innovaties (BCBS, 

2011).  

De hoeveelheid reservekapitaal werd ook aangepast. 'Common equity'  werd 

verhoogd van 2% onder Bazel II naar 4.5% kapitaal. Financiële instellingen 

moeten nu voor Tier 1 ten alle tijden minstens 6%  risico gewogen kapitaal 

aanhouden in plaats van 4% onder Bazel II. De totale kapitaalratio bleef 

ongewijzigd waardoor 8% eigen vermogen moet worden aangehouden 

tegenover uitstaande leningen (BCBS, 2011).  

 Er werd daar bovenop een extra kapitaalbuffer opgelegd van 2.5 % van het 

risicogewogen vermogen om banken te wapenen tegen financiële turbulentie 

en beter de mogelijkheid te geven om verliezen op te vangen.  
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De eerste pijler maakt ook werk van het procycliciteitsprobleem dat de 

bankencrisis exponentieel versterkte, door een contracyclische kapitaalbuffer 

tussen de 0 en 2.5% op te nemen in Bazel III. De contracyclische 

kapitaalbuffer kan worden opgelegd door toezichthouders als die van oordeel 

zijn dat er overdreven kredietcreatie in het financiële systeem aan de gang is 

die voor systeemwijde instabiliteit kan zorgen. Het helpt om een economische 

boom af te zwakken of voorziet instellingen in crisistijd van een nodige buffer.  

Het derde Bazel-akkoord combineert zo microprudentiële regulering met 

macroprudentiële regulering. De nieuwe systeemwijde kijk op prudentiële 

regulering maakt dat toezichthouders niet alleen naar individuele instellingen 

kijken, maar naar het financieel systeem als een geheel. Contracyclische 

kapitaalbuffers werden aangestipt als de belangrijkste macroprudentiële 

maatregel binnen Bazel III  (BCBS, 2011; Hanson, Kashyap & Stein, 2011).   

 

2. Net zoals bij Bazel II bepaalt de tweede pijler de relatie tussen regulatoren en 

financiële instellingen. Toezichthouders moeten onder Bazel III niet enkel 

beter toezicht uitoefenen op banken in de strikte zin van het woord, maar ook 

over de schaduwbanken en andere instellingen die bijdragen tot de 

blootstelling van een bank. Het toezicht wordt niet langer beperkt tot 

individuele banken en wordt uitgebreid tot het volledige financiële systeem. 

Uit de crisis was immers gebleken dat de verwevenheid van banken voor 

systeemrisico's zorgden. Regulatoren moeten de nieuwe macroprudentiële 

regulering opleggen en handhaven in het financieel systeem (BCBS, 2011).  

De tweede pijler omvat een leverage ratio van 3% om zo de enorme leverage 

van financiële instellingen en hun schaduwbanken te beperken. De leverage 

ratio werd meteen een sterk bekritiseerde maatregel. De eenvoudige ratio 

houdt geen rekening met risicowegingen van kapitaal en wil de grote 

hoeveelheid vreemd vermogen dat gebruikt wordt binnen een bank verkleinen 

om zo voor meer weerbare financiële instellingen te zorgen. Daarbij worden 

ook schaduwbanken vanaf nu meegerekend tot de balans van de geaffilieerde 

bank en vallen de entiteiten ook onder de leverage ratio. (BCBS, 2011).  

 

3. De derde pijler bepaalt dat onder Bazel III de banken de marktdiscipline beter 

moeten naleven. De blootstellingen tegenover schaduwbanken, 
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risicoproducten en financiële innovatieve producten moeten beter 

gerapporteerd worden in de gepubliceerde resultaten van banken. De manier 

waarop een bank zijn kapitaalratio's berekent moeten uitgebreid verklaard 

worden, opdat aandeelhouders banken in het gareel kunnen houden (BCBS, 

2011). 

  

Het Bazelcomité besteedde speciale aandacht aan de grote internationale 

systeemwijde financiële instellingen door bijkomende kapitaalbuffers op te leggen. 

De enorme omvang van de SIFI’s heeft als risico dat financiële moeilijkheden binnen 

een bank mogelijk kan leiden tot een wereldwijde instorting van het financieel 

systeem, net zoals het faillissement van Lehman Brothers deed. Het comité ontwierp 

een kader om SIFI’s te identificeren. Grootbanken worden daardoor verplicht om 

tussen de 1% en de 3% extra kapitaal aan te houden naar gelang de grootte van de 

bank (BCBS, 2011).  

Tenslotte omvat Bazel III een mondiale liquiditeitsstandaard die ervoor moet zorgen 

dat een bank over liquiditeiten van hoge kwaliteit beschikt om een 30 dagen durende 

stresstest te doorstaan die uitgevoerd wordt door de nationale toezichthouders. De 

liquiditeitsstandaard is van toepassing op de volledige balans van financiële instelling. 

Bazel III zou in 2019 volledig geïmplementeerd moeten zijn (BCBS, 2013b; BCBS, 

2014b).  

 

  



 

30 

 

 

2.  Het Bazel akkoord van de status quo 

2.1. Vergelijking Bazel II en Bazel III 

Het derde Bazel akkoord wordt aanzien als de hoeksteen van de internationale 

financiële reguleringsagenda die de G20 had samengesteld. De geuite kritieken en 

beperkingen die Bazel II kende werden zeker deels aangepakt door de 

kapitaalvereisten strenger te maken, de hoeveelheid reservekapitaal te verhogen, 

contracyclische buffers te hanteren, een leverage ratio te introduceren,  de reikwijdte 

van regulering te verbreden en systeemwijde belangrijke financiële instellingen aan te 

pakken. 

 We stellen echter vast dat de nieuw voorgestelde maatregelen binnen Bazel III 

onvoldoende diepgaand zijn om de Bazel II problemen adequaat aan te pakken. We 

stellen dat het derde Bazel-akkoord het postcrisis financieel systeem niet significant 

stabieler maakt en gaan dit na door de kritieken van Bazel II te vergelijken met het 

nieuwe akkoord.  

 

Procyliciteit  

Het eerste probleem bij Bazel II was de procyliciteit van het akkoord dat voortkwam 

uit de interne risicobeheer systemen en de kredietagentschappen. De conjunctuur 

versterkende neiging van het tweede akkoord had systeemwijde negatieve gevolgen 

voor het financieel-economisch systeem. Bazel III pakt de systeemwijde risico's aan 

door middel van een contracyclische kapitaalbuffer die tussen 0% en 2.5% ligt en kan 

opgelegd worden door toezichthouders aan banken wanneer er systeemrisico's 

dreigen. De buffer wordt echter verwaarloosbaar tijdens een excessieve kredietcyclus, 

aangezien het slecht 2.5% extra kapitaal maximaal aanhoudt. De oplegging van een 

contracyclische buffer door regulatoren wordt bemoeilijkt doordat home-country-

control geldt en dus regulatoren enkel nationale banken buffers kunnen opleggen. De 

interne risicowegingsmodellen werden naadloos overgenomen in Bazel III. Terwijl de 

interne beheersystemen ervoor gezorgd hadden dat gesofisticeerde financiële 

instellingen onvoldoende reservekapitaal aanhielden door de blootstelling tegenover 

kredietrisico's fout in te schatten. Verschillende onderzoekers stellen dat de Value at 

Risk-berekeningen aangepast moeten worden om efficiënter te werken (Embrechts, 

Puccetti, Rüschendorf, Wang, & Beleraj, 2014). De rol van kredietagentschappen bij 

het bepalen van risico's wordt onder toezicht van nationale regulatoren beter 
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opgevolgd, maar de procyclische aard van de beoordelingsagentschappen wordt enkel 

door de zwakke contracyclische kapitaalbuffer opgevangen. De kern van de 

procycliciteit werd dus niet aangepakt in Bazel III (Dowd, Hutchinson & Ashby, 

2011; Lall, 2014; Levinson, 2010; Vestergaard & Wade, 2012).  

 

Negatieve gevolgen voor groeilanden 

Het tweede probleem legde de focus op de negatieve invloed van Bazel II op 

opkomende economieën. Zoals hierboven gesteld wordt, werd de procycliciteit van 

internationale regulering te zwak aangepakt. Dit heeft een grote impact op de kleine 

kapitaalmarkten van ontwikkelingslanden. Het blijvend bestaan van de interne 

beheermodellen voor grote financiële instellingen zorgt nog steeds voor ongelijke 

concurrentie tussen de ontwikkelde en ontwikkelingsbankensector. De grootste 

banken worden onderworpen aan extra kapitaalbuffers. De extra buffers zijn positief 

voor de ontwikkelingslanden en de financiële stabiliteit, maar zijn net zoals alle 

verhogingen binnen Bazel III slechts marginaal. De complexiteit van het tweede 

akkoord maakte het moeilijk voor ontwikkelingslanden om de regels af te dwingen en 

te controleren. Bazel III maakte het complexe reguleringsregime nog moeilijker en 

uitgebreider, waardoor de feitelijke implementatie nog problematischer zal zijn. Het 

Bazelcomité pakte dus in Bazel III de problemen voor groeilanden onvoldoende aan 

(Vestergaard & Wade, 2012).   

 

Kapitaalvereisten en financiële stabiliteit 

Het derde probleem focuste op de kern van de Bazelakkoorden, namelijk de 

effectiviteit van de kapitaalvereisten om voor internationale financiële stabiliteit te 

zorgen. Bazel III verhoogde de kapitaal- en liquiditeitvereisten en voerde een leverage 

ratio in. De kwaliteit van reservekapitaal werd aangepast door de focus op 'common 

equity' te leggen. De verhoging van de Tier 1 kapitaalvereisten van 2.5 % naar 4% 

zorgde niet voor een stabieler financieel systeem aangezien de grootste banken voor 

de crisis zelf bijna 9 % hanteerde. Zelfs met de extra kapitaalbuffer die kan opgelegd 

worden tijdens een crisis en de contracyclische buffer, zouden de ratio's slechts een 

beperkte impact hebben.  Een studie van Miles, Yang en Marcheggiano stelt dat een 

verdubbeling van de Bazel III kapitaalratio's dichter bij het optimale niveau zouden 

liggen voor de bankensector (Lall, 2012, p. 630; Miles, Yang, & Marcheggiano, 

2013). Onder Bazel III zou een onverwacht verlies waarbij de waarde van het totale 
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vermogen van een bank slechts 4 % daalt kunnen leiden tot insolventie (Lall, 2012, p. 

630; Miles et al., 2013; Vestergaard & Wade, 2012, p. 484). De kapitaalverhogingen 

zorgen dus niet voor een fundamentele hervorming en hebben een marginale impact, 

daar ze in de buurt komen van de precrisis ratio's die gehanteerd werden door de 

grootste banken. De internationale leverage ratio kadert in diezelfde minimale 

regulering. De ratio werd op 3% vastgelegd, maar de grootte zou nog onder 

voorbehoud zijn. De ratio werd onder de tweede pijler geplaatst, waardoor de 

bindende kracht ondermijnd wordt. Het gaat over een bijkomende maatregel die 

intrinsiek van goede aard, maar onvoldoende ambitieus is. Het Bazelcomité tracht met 

de maatregelen de 'over leveraging' van de financiële sector tegen te gaan maar stelt 

de ratio veel te laag in. Een bank kan hierdoor nog  steeds 33 keer meer vreemd 

vermogen lenen dan het eigen vermogen. Andy Haldane, directeur financiële 

stabiliteit voor de Bank of England, stelt  terecht dat een dergelijke hoeveelheid 

leverage huiveringwekkend is als men aan financiële stabiliteit denkt (Financial 

Times, 2013, 12 juni). De internationale leverage ratio is een eenvoudig en goed 

instrument, maar wordt onvoldoende uitgewerkt binnen Bazel III. Tenslotte werd het 

'too big to fail' probleem aangepakt door SIFIs te onderwerpen aan extra 

kapitaalvereisten tussen de 1% en 3% bovenop de andere vereisten. De verhogingen 

zijn echter, net zoals alle verhogingen binnen Bazel III, onvoldoende om voor 

financiële stabiliteit te zorgen. Economen van de Federal Reserve stelde vast dat de 

extra kapitaalvereisten eerder rond de 7% zouden moeten liggen om effectief te zijn 

(Lall, 2012, p. 632). De kapitaalvereisten voor de grootste financiële instellingen ter 

wereld zijn echter van zeer groot belang, aangezien banken omvangrijker zijn dan 

voor de crisis. We stellen vast dat het 'too big to fail' probleem binnen Bazel III wordt 

onderschat. We kunnen bij uitbreiding stellen dat de verhoging van de 

kapitaalvereisten weinig impact gaat hebben op de stabiliteit van het internationaal 

financieel systeem. 

 

Concurrentiële implicaties 

Het vierde probleem waren de concurrentiële implicaties die Bazel II had voor kleine 

banken. Bazel III adresseert dit probleem deels door de oplegging van een extra 

kapitaalbuffer voor SIFI’s. De verhoging stelt echter niet veel voor. De interne 

risicowegingssystemen van Bazel II blijven intact waardoor het grootste voordeel 
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voor grootbanken blijft bestaan. We zien ook hier geen fundamentele hervormingen in 

Bazel III (Lall, 2012). 

 

Regulatory capture en off-balance-sheet vehicles 

We bundelen het vijfde punt met het zesde punt van kritiek. Bazel III was net als 

Bazel II onderhevig aan regulatory capture. Verschillende auteurs stellen dat dit de 

oorzaak is van het weinig ambitieuze derde Bazel akkoord (Baker, 2010; Dowd et al., 

2011; Lall, 2012, 2014). We gaan echter later in deel 2 van de verhandeling dieper in 

op het regulatory capture probleem binnen het Bazel III akkoord. 

Binnen Bazel III worden schaduwbanken voor het eerst onderheven aan regulering. 

Zo omvat de internationale leverage ratio ook de SIV van banken. De regulering 

binnen Bazel III pakt het schaduwbanken-systeem echter niet voldoende aan. Zo 

zouden de verhoogde kapitaalvereisten ervoor zorgen dat banken steeds meer gebruik 

gaan maken van de schaduwbanken. De maatregelen die Bazel III treft om dit tegen te 

gaan zijn zeer onduidelijk. We stellen vast dat de uitbreiding van 

reguleringsreikwijdte nog gevolgd moet worden door diepgang in de regulering van 

het schaduwbanken-systeem (Baur & Wackerbeck, 2013, 19 juni).  

 

Implementatiefase  

De lange implementatiefase van Bazel II maakte dat het akkoord nooit volledig 

geïmplementeerd werd. Bazel III lijkt hetzelfde lot beschoren. De volledige 

implementatie werd eerst vastgelegd op 2012, maar later verschoven naar 2019. Net 

zoals bij Bazel II wordt het derde akkoord gefaseerd aangenomen door de landen. Zo 

wordt de internationale leverage ratio pas in 2018 bindend. De verhoogde 

kapitaalvereisten worden geleidelijk aan verhoogd. De contracyclische buffer en extra 

buffer worden slechts in 2016-2019 bindend. Dit zorgt ervoor dat alle 

macroprudentiële en nuttige maatregelen die Bazel III oplegt pas 9 jaar na datum 

kunnen pogen om de stabiliteit in het internationaal financieel systeem te verbeteren 

(Vestergaard & Wade, 2012). De uitstelling van Bazel III kwam er uit schrik dat de 

verhoogde vereisten negatieve gevolgen zouden hebben voor kredietverlening en zo 

de fragiele economische groei tot een halt zou roepen (Lall, 2012). We sluiten ons 

echter aan bij de Martin Wolf, die stelt dat de wereld in de tussentijd 

hoogstwaarschijnlijk met een nieuwe crisis te maken zal hebben (Wolf, 2010, 14 

september). 
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 De weinig ambitieuze kapitaalverhogingen en regulering binnen Bazel III zouden 

toch een minimale verbetering kunnen zijn voor het financiële systeem. De uitgestelde 

implementatie maakt echter dat Bazel III zijn doel compleet dreigt te missen. 

 

3. Conclusie deel I  

We hebben aangetoond dat doorheen de moderne geschiedenis van het internationaal 

financieel reguleringsregime, beleidsmakers de overgang van de sterke staat naar de 

vrije markt hebben geïnstitutionaliseerd in internationale standaarden. We hebben 

daarbij het Bazelregime met de drie Bazel akkoorden uitvoerig besproken. 

Waarnemers stellen dat de dereguleringsdynamiek die in de financiële sector aan de 

gang was sinds de jaren '70 tot een halt werd geroepen na de financiële crisis. De 

algemene consensus zou niet langer zijn dat de financiële markt onfeilbaar is, maar 

dat ze inherent onstabiel en procyclisch is (Baker, 2013, p. 421). De politieke en 

publieke ideationele verschuiving in financiële regulering was op zijn hoogtepunt in 

de beginjaren van de crisis. We hebben aangetoond dat het recentste Bazel-akkoord 

de ambitieuze hervormingsretoriek echter niet weerspiegelt. Bazel III beantwoordt 

matig aan de kritieken die geuit werden op het tweede Bazel akkoord. We 

argumenteerden dat de nieuwe hervormingen die het Bazelcomité voorstelde slechts 

een marginale impact zullen hebben op de internationale financiële stabiliteit. 

Waardoor we ons aansluiten bij Ranjit Lall (2012)  die stelt dat het Bazelsysteem 

gefaald heeft. Bazel III zorgde voor enkele aanpassingen die in de beginfase hoopvol 

bleken, maar uiteindelijk van weinig ambitie getuigden. Andrew Baker (2013) stelt 

dat het macroprudentieel proces incrementeel en gradueel verloopt. Dit wordt 

duidelijk aangetoond in Bazel III, waardoor internationale financiële regulering ter 

plaatse blijft trappelen. Het derde Bazel-akkoord zorgt op die manier niet voor 

fundamentele hervormingen binnen het internationaal financieel reguleringsregime, 

waardoor Bazel III het akkoord van de status quo kan genoemd worden. 
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DEEL II: Interstatelijke, binnenlandse, 

transnationale verklaring van Bazel III 

In het eerste deel werd aangetoond dat het derde Bazel akkoord niet voor 

fundamentele hervormingen heeft gezorgd binnen internationale financiële regulering. 

We hebben aangetoond dat de nieuwe kapitaalvereisten en standaarden niet 

overeenkomen met de vooropgestelde hervormingsretoriek door de gebreken van 

Bazel II te vergelijken met Bazel III. In het tweede deel trachten we op basis van 

theorieën uit de internationale politieke economie te zoeken naar een verklaring voor 

de relatieve stilstand van internationale financiële regulering. De focus wordt daarbij 

gelegd op het interstatelijke, binnenlandse en transnationale niveau. Op het einde van 

deel twee worden de bevindingen geconcludeerd. 

  

4.  Theorie in een postcrisis periode  

In internationale politieke economie (IPE) wordt de strijd tussen winnaars en 

verliezers van mondiale economische interacties bestudeerd (Oatley, 2014, p. 2). We 

hanteren daarom theorieën die zich situeren in het IPE vakgebied om na te gaan 

waarom er geen sprake is van fundamentele hervormingen. We baseren ons daarbij op 

de drie analyse-niveaus die naar voor worden geschoven door Helleiner en Pagliari 

(2011) om de preferenties en standpunten van de belangrijkste actoren te 

identificeren: het interstatelijke, binnenlandse en het transnationale niveau. Daarbij 

wordt er rekening gehouden met de nieuwe inzichten die verworven werden na de 

crisis om zo tot een optimale verklaring te komen voor het huidige internationaal 

reguleringsregime.  

 

4.1. Het interstatelijke niveau 

De interstatelijke politieke context verklaart internationale financiële standaarden 

door de focus te leggen op de macht van dominante staten. Het interstatelijke niveau 

groepeert verschillende academici die de staat als unitaire actor beschouwen in het 

ontstaan van internationale financiële regulering. Het eerste onderzoeksniveau wordt 

gesitueerd in de realistische stroming aangezien dominante staten zouden handelen 

vanuit eigenbelang bij de creatie van internationale reguleringsstandaarden. De macht 
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van dominante staten wordt bepaald door de relatieve grootte van de markt. Staten 

gaan enkel samenwerken als de aanpassingskosten niet te hoog zijn. Dominante staten 

bepalen eerst de internationale standaarden om ze later wereldwijd op te leggen. 

Indien andere staten de opgelegde standaarden niet zouden aanvaarden wordt er 

gedreigd met een weigering tot markttoegang vanuit de dominante staten. Relatief 

grote financiële markten kunnen op die manier het beleid van andere staten 

beïnvloeden. Simmons (2001) verklaarde de oprichting van het eerste Bazel-akkoord 

door te verwijzen naar de machtmarkt die de Verenigde Staten en het Verenigde 

Koninkrijk hanteerden om andere landen onder druk te zetten tot aanvaarding van de 

regulering. Dominante staten prefereren informele clubsettings om  op die manier de 

eigen voorkeuren makkelijker door te drukken (Helleiner & Pagliari, 2011). Daniel 

Drezner (2007) stelt dat er slechts twee dominante staten bestaan de dag van vandaag, 

namelijk de Verenigde Staten en Europa. Europa wordt als een unitaire staat 

beschouwd vanwege de grootte van de gecombineerde financiële markten. De 

financiële crisis maakte echter duidelijk dat de industrielanden de hulp van 

opkomende economieën nodig hadden om een depressie te voorkomen. Dit leidde tot 

de uitbreiding van de representativiteit van opkomende groeilanden in internationale 

organisaties zoals het Bazelcomité. De macht van de Verenigde Staten en Europa zou 

hierdoor beperkt worden (Germain, 2012). Er zou niet langer enkel sprake zijn van de 

trans-Atlantische reguleringssamenwerking die  Elliot Posner (2010) als drijfveer van 

internationale financiële samenwerking identificeerde. Helleiner en Pagliari (2011) 

stellen dat het interstatelijke niveau daardoor meer rekening moet houden met 

opkomende economieën. We identificeren op basis van de relatieve grootte van de 

markt, China als de derde dominante staat in een postcrisis periode.  

 

China had volgens de Wereldbank het tweede hoogste BBP ter wereld in 2014 

(Worldbank, 2015, 29 juli). In 2015 waren 5 van de 10 grootste publieke bedrijven ter 

wereld van Chinese origine in de Forbes Global 2000. De eerste 4 plaatsen van de lijst 

werden ingevuld door Chinese banken (Forbes, 2015, 30 juli). De inclusie van China 

in het onderzoek is zeer interessant aangezien het voor de eerste keer kon deelnemen 

aan het besluitvormingsproces van het derde Bazel-akkoord.  

Het interstatelijke niveau poneert dat internationale financiële regulering enkel de 

preferenties van dominante staten weerspiegelt. We stellen echter dat het 

interstatelijke niveau een te enge visie heeft op de vorming van internationale 
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standaarden doordat het weinig rekening houdt met de voorkeuren van binnenlandse 

actoren. Daardoor zou de theorie van Drezner die zich binnen het eerste 

onderzoeksniveau van  Helleiner en Pagliari bevindt, ontoereikend zijn om de 

relatieve stilstand van internationale financiële regulering te verklaren. Om de 

voorkeuren van staten te kennen moet de binnenlandse context bestudeerd worden. 

 

4.2. Het binnenlandse niveau 

Het tweede analyse-niveau dat Helleiner en Pagliari onderscheiden binnen 

internationale politieke economie focust op de binnenlandse context. Hierbij wordt de 

rol van nationale regulatoren centraal gesteld. De binnenlandse context drijft de 

regulatoren om aan internationale financiële regulering te doen wanneer het 

vertrouwen in de stabiliteit van financiële instellingen daalt en tegelijkertijd 

regulatoren onder druk komen te staan om laksere regulering te hanteren vanwege 

competitieve druk van buitenlandse financiële instellingen die onder een voordelig 

reguleringsregime vallen (Helleiner & Pagliari, 2011). Singer bekijkt de binnenlandse 

context vanuit de 'principal-agent theorie'. Hij stelt dat nationale regulatoren als 'agent' 

fungeren die de eigen relevantie willen vrijwaren door zo veel mogelijk de 'principal', 

namelijk de wetgevende macht, te volgen. Singer identificeert drie verschillende 

stakeholders in de binnenlandse context, namelijk de regulatoren, verkozen 

beleidsmakers en de private sector. In de studies van Singer wordt de internationale 

financiële regulering bepaald door de binnenlandse context van de dominante staten, 

waardoor het als aanvulling op het interstatelijke niveau kan beschouwd worden 

(Helleiner & Pagliari, 2011; Singer, 2004; 2007). Andrew Walter bekijkt de 

aanvaarding van internationale financiële regulering volledig vanuit een binnenlandse 

context. Hij stelt dat de aanvaarding van internationale regulering niet gebeurt onder 

extern druk, maar door binnenlandse voorkeuren. Indien de internationale regulering 

als te kostelijk wordt ervaren of tegen de preferenties van binnenlandse actoren ingaat 

dan gaat er 'moc compliance' voorkomen, waarbij landen officieel stellen de regels te 

volgen maar in de praktijk ze links laten liggen. Walter verbreedt het aantal 

binnenlandse actoren die invloed uitoefenen op de besluitvorming door rekening te 

houden met NGO's, de bevolking en niet-financiële instellingen. Hij stelt dat de 

financiële industrie niet unitair is en uit verschillende standpunten kan bestaan, wat 

tegen Singer's model ingaat (Helleiner & Pagliari, 2011; Walter, 2008). De financiële 
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crisis heeft aangetoond dat de drijvende rol van regulatoren herbekeken moet worden. 

De crisis zorgde voor grote publieke belangstelling, maar vooral politieke 

belangstelling. Hierdoor moeten analyses meer rekening houden met een 

gediversifieerde binnenlandse context. De depolitisering van financiële regulering 

geeft de regulerende instellingen minder macht om alleen te handelen (Helleiner & 

Pagliari, 2011). We stellen echter dat de blijvende complexiteit binnen financiële 

regulering de transparantie van het besluitvormingsproces blijft bemoeilijken. Dit 

zorgt er voor dat private actoren zoals de financiële sector een zeer grote invloed 

blijven behouden in een postcrisis periode. Regulatory capture blijft hierdoor een zeer 

belangrijk fenomeen. De bovenstaande analyse van Bazel II wees op de 

problematische rol van regulatory capture. We wezen vervolgens op de blijvende 

disproportionele invloed van de financiële sector tijdens de vorming van Bazel III. 

We gaan later in deel twee in op de transnationale macht van de financiële sector 

(Baker, 2010). We stellen dat het binnenlandse niveau een cruciaal onderdeel is om de 

positie van staten te bepalen. De twee besproken niveaus verwaarlozen echter de rol 

die internationale organisaties uitoefenen op internationale financiële regulering. 

Transnationale organisaties zouden uitsluitend de voorkeuren van dominante staten 

vertegenwoordigen. Het derde niveau van Helleiner en Pagliari toont echter aan dat 

transnationale netwerken en ideeën van groot belang zijn bij internationale financiële 

regulering. 

 

4.3. Het transnationale niveau 

Tenslotte duidt het laatste onderzoeksniveau op het belang van de transnationale 

politieke context bij de vorming van internationale standaarden. Het legt de focus op 

transnationale organisaties zoals het Bazelcomité en niet-statelijke actoren. Het 

transnationale niveau overstijgt op die manier het klassieke onderscheid tussen de 

statelijke en binnenlandse context. Tony Porter stelt dat  informele transnationale 

netwerken bestaande uit technocraten van groot belang zijn bij het ontstaan van 

internationale standaarden. Regulatoren en technocraten vormen voorkeuren op basis 

van de sociale interacties die ze ervaren binnen een epistemische gemeenschap en niet 

zozeer vanuit de binnenlandse of statelijke context. Onderzoekers die actief zijn 

binnen de transnationale context maken gebruik van een constructivistische visie 

waarbij de gemeenschappelijke kennis, waardepatronen en de techniciteit van het veld 
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maken dat er gemeenschappelijke ideeën ontstaan. Op het transnationale niveau 

spelen, naast statelijke actoren, niet-statelijke actoren ook een belangrijke rol in de 

vorming van internationale financiële regulering. Binnen de private transnationale 

netwerken worden de voorkeuren van de verschillende financiële sectoren 

samengevoegd in private reguleringinitiatieven. Het IIF speelt een cruciale rol in 

internationale financiële regulering door actief te lobbyen bij het Bazelcomité. 

Hierdoor is regulatory capture ook op het transnationale niveau van groot belang. 

Porter stelt dat de complexiteit die internationale financiële regulering met zich 

meebrengt, maakt dat transnationale netwerken relatief autonoom te werk kunnen 

gaan. De politisering van internationale financiële regulering na de crisis zou daar 

verandering in kunnen brengen op lange termijn (Helleiner & Pagliari, 2011; Porter, 

2005). We sluiten ons echter aan bij Eleni Tsingou die stelt dat er op transnationaal 

niveau eerder aan 'muddling through' wordt gedaan, waarbij er zeer incrementeel en 

traag vooruitgang wordt geboekt op alle vlakken. Ze stelt dat er 'transnationale veto-

players' zijn die invloed uitoefenen op het internationale reguleringsregime. Veto-

players kunnen hervormingen vertragen indien ze tegen hun voorkeuren ingaan. 

Tsingou maakt daarbij een onderscheid tussen private actoren, transnationale actoren 

en expertgroepen. Tsingou stelt dat er rekening moet gehouden worden met de 

voorkeuren van veto-players als men hervormingen wilt doorvoeren (Tsingou, 2013).  

Helleiner en Pagliari (2011) stellen dat de uitbreiding van het Bazelcomité voor 

moeilijkheden kan zorgen voor de consensusvorming binnen het transnationaal 

niveau. Het transnationale niveau zou onder druk staan in een postcrisis periode. 

Het laatste onderzoeksniveau geeft op die manier een derde verklaring voor het 

ontstaan van internationaal financiële regulering.  

 

4.4. Geïntegreerde theorie 

We maken gebruik van de verschillende beleidsniveaus om zo tot een optimale 

verklaring te komen voor het internationaal reguleringsregime.  Het interstatelijke 

niveau maakt dat we op basis van relatieve marktmacht drie landen centraal kunnen 

stellen om het derde Bazel-akkoord te verklaren: de Verenigde Staten, Europa en 

China. Die landen herbergen de grootste en diepste financiële markten ter wereld 

waardoor ze cruciaal zijn voor de stabiliteit en toezicht van het financiële systeem. 

Drezner en Simmons veronderstellen dat de staat een unitaire actor is die nationale 
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belangen nastreeft. Hierdoor wordt de gediversifieerde binnenlandse context over het 

hoofd gezien. We stellen echter dat een staat verschillende belangen heeft naargelang 

de invloed die binnenlandse regulatoren, private actoren en politici kunnen uitoefenen 

op het besluitvormingsproces. Singer legde de focus voornamelijk op de rol van 

regulatoren in de binnenlandse context. We volgen echter Walter die stelt dat private 

en politieke actoren de binnenlandse context sterk beïnvloeden door de focus  meer op 

het verdeelde binnenlandse financiële landschap te leggen binnen de drie landen. 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op de invloed die de private en publieke sector op 

nationale regulatoren hebben. Het transnationale niveau is de derde en laatste context 

die invloed heeft over het besluitvormingsproces van het Bazelcomité. We volgen hier 

Porter die stelt dat de techniciteit binnen financiële regulering voor een epistemische 

gemeenschap zorgt en een eigen dynamiek heeft. We hanteren Tsingou's concept van 

'transnational veto-players' in de analyse van het transnationaal niveau. We trachten 

door middel van de drie beleidsniveaus samen te voegen een verklaring te vinden 

voor de gemiste kans van het Bazelcomité.  

 

5. Dominante staten binnen internationale financiële 

regulering: het interstatelijke niveau 

Onderzoekers die actief zijn op het interstatelijke niveau stellen dat het Bazelcomité 

in functie van de preferenties van dominante staten handelt. Internationale regulering 

wordt in deze staatscentrische visie gecreëerd door de oplegging van 

reguleringsstandaarden vanuit staten die over grote markten beschikken. De 

standaarden kunnen een bepaalde aantrekkingskracht hebben voor andere staten om 

de eigen regulering te convergeren of ze kunnen eigen regulering onder dwang 

opleggen aan andere staten (Damro, 2012; Drezner, 2007). Zoals in het bovenstaande 

deel reeds werd aangegeven, identificeren we drie dominante staten in het huidige 

internationaal financieel systeem: de Verenigde Staten, Europa en China. We gaan 

eerst na wat de algemene belangen zijn van de dominante staten om op die manier 

Bazel III te verklaren. 

 

5.1. De Verenigde Staten 

Sinds het einde van WOII hebben Amerikaanse preferenties de internationale 

reguleringsagenda geleid. De Verenigde Staten hebben het tweede hoogste BBP ter 
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wereld en moet daarbij enkel de Europese Unie voor zich laten.  De Amerikaanse 

economie was decennia lang de grootste ter wereld. De grootte van de Amerikaanse 

markt maakt dat het land al jarenlang beschikte over een structurele macht over de 

wereldeconomie. De oorspong van de mondiale financiële crisis lag in het 

Amerikaanse financiële systeem, waardoor verschillende waarnemers stellen dat de 

VS minder machtig uit de crisis kwam. De uitbreidingen binnen de verschillende 

'global governance' organisaties en de rol die groeilanden speelde als de 'lender of last 

resort' voor Westerse staten zouden hier op kunnen wijzen.  We stellen echter dat de 

Amerikaanse financiële markt een van de diepste en grootste ter wereld blijft ondanks 

de financiële crisis. De Amerikaanse financiële instellingen zijn niet langer de 

grootste ter wereld, maar behoren nog steeds bij de meest innovatieve en 

winstgevende banken ter wereld.  

Het belang van de volledige open Amerikaanse financiële markt maakt dat de 

Amerikaanse financiële sector nog steeds centraal staat in de organisatie en werking 

van het internationaal financieel systeem (Germain, 2012). Dit maakt dat de VS in de 

postcrisis periode van zeer groot belang blijft voor de hervorming van het 

internationaal financieel systeem. 

Het Amerikaanse congres was tijdens de Bazel III- onderhandelingen bezig met het 

ontwerp van nieuwe nationale financiële regulering. De grote hoeveelheid 

overheidsgeld dat gebruikt werd tijdens de financiële crisis en de toekomstige 

stabiliteit van het Amerikaanse financieel systeem maakte dat een verstrenging en 

verhoging van reguleringsstandaarden noodzakelijk was. Het was in het algemeen 

belang van de Amerikaanse staat om financiële hervormingen door te voeren.  

De Verenigde Staten gebruikte het Bazelcomité om wereldwijd voor verhogingen van 

kapitaalvereisten te zorgen. Opdat de nationale strenge kapitaalvereisten de eigen 

bankensector geen competitief nadeel zouden bezorgen, moesten alle financiële 

markten ter wereld onderworpen worden aan strengere regulering. Op die manier 

werd de vrees voor 'regulatory arbitrage' aangepakt waarbij kapitaal zou wegtrekken 

naar staten waar minder regulering geldt. De Amerikaanse bankensector hanteerde 

voor de crisis reeds hogere reservebuffers dan zijn internationale concurrenten. De 

Verenigde Staten  kon Bazel III als een instrument gebruiken om een internationaal 

'level-playing field' te creëren, net zoals bij het eerste Bazel-akkoord. De verhoging 

van de kapitaalvereisten beperkt de bankensector, maar heeft een relatief kleine 

impact op de Amerikaanse economie. De Amerikaanse financieel geleide groei wordt 
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voornamelijk via de kapitaalmarkten gefinancierd. De terugval in kredietverlening 

heeft daardoor minder impact op de Amerikaanse economie dan in andere landen 

(Jeric, 2015, pp. 17-18). 

 Het Amerikaanse congres had in hetzelfde jaar dat Bazel III gepubliceerd werd, werk 

gemaakt van een eigen bankenhervorming door middel van de Dodd-Frank 

wetgeving. De wetgeving werd gedeeltelijk aangepast om zo de informele regels van 

Bazel III in nationale wetgeving om te zetten. In een recent 'Regulatory Consistency 

Assessment Programme' rapport (RCAP) van het Bazelcomité werd de Amerikaanse 

implementatie van Bazel III als positief beoordeeld. Er waren slechts 2 elementen die 

negatief geëvalueerd werden. De Dodd-Frank wetgeving wijkt gedeeltelijk af van 

Bazel III door een verbod op externe kredietbeoordelaars op te leggen. Hierdoor komt 

de nationale wetgeving niet overeen met het gestandaardiseerd risicomodel binnen 

Bazel III. Vervolgens werd er vertraging opgelopen tijdens de implementatie van het 

akkoord voor bepaalde grootbanken (BCBS, 2014c). De afwijkingen in de 

Amerikaanse wetgeving duiden op een ambitieuzer nationaal reguleringsbeleid dan 

Bazel III. Dit kan verklaard worden door het belang dat de Amerikaanse staat heeft bij 

een streng gereguleerd systeem, aangezien de Amerikaanse bankensector de meest 

innovatie en excessieve ter wereld is.   De grotendeels volledige instemming en goede 

opvolging van het derde Bazel akkoord zou kunnen duiden op een goede 

weerspiegeling van de Amerikaanse belangen in het nieuwe internationale 

reguleringsregime. De Verenigde Staten kon de binnenlandse financiële 

hervormingen exporteren naar andere staten doordat het over een grote en belangrijke 

financiële markt beschikt. Op die manier werden de Amerikaanse 

hervormingsvoorkeuren over heel de wereld verspreid. 

 

5.2. Europa 

De Europese Unie classificeert als dominante staat door middel van de marktmacht 

die het kan uitoefenen op andere staten. In 1992 werd binnen de Europese Unie de 

eengemaakte markt werkelijkheid. Sindsdien kunnen personen, goederen, diensten en 

kapitaal vrij bewegen over de landgrenzen heen.  De interne Europese markt maakt 

dat de Europese Unie het hoogste BBP ter wereld heeft. Europa is daardoor de 

grootste geïndustrialiseerde markt ter wereld.  We classificeren de Europese Unie als 

staat vanwege de Europese integratie die doorheen de laatste 2 decennia heeft 



 

43 

 

 

plaatsgevonden. Dit is opmerkelijk aangezien de rol van internationale organisaties 

minimaal is binnen het realisme. De Europese Unie is echter een sui generis 

organisatie en wordt hier niet als internationale organisatie opgevat maar als staat. Het 

interstatelijke niveau negeert de binnenlandse verschillen tussen lidstaten en 

beschouwt de Europese Unie als een unitaire actor, waardoor we de verschillen tussen 

de lidstaten in het volgende deel bespreken. We stellen dat de Europese Unie op basis 

van haar marktgrote in staat is om haar binnenlands beleid te exporteren naar het 

buitenland. Zo is Europa in staat om zelfgemaakte standaarden wereldwijd op te 

leggen. Europa heeft alle kenmerken van een dominante staat (Drezner; 2007; Damro, 

2012).  De Europese economie werd, na de Amerikaanse economie, het tweede 

zwaarst getroffen door de financiële crisis. De Europese financiële sector had 

doorheen de jaren voor de crisis talloze Amerikaanse financiële producten 

opgestapeld op de bankbalansen. De financiële verwevenheid maakte dat de Europese 

banken zwaar getroffen werden door de mondiale crisis. Binnen Europa werden 

enorme bedragen belastingsgeld gebruikt om de bankensector te redden, waardoor er 

ook hier een grote publieke en politieke druk kwam om financiële hervormingen door 

te voeren. De Europese Unie was echter terughoudend om hoge kapitaalvereisten op 

te leggen aan de eigen financiële sector. Dit komt omdat binnen Europa de vrees 

leefde dat de kredietverlening aan de reële economie tot een stilstand zou komen bij 

hogere kapitaalreserves. De Europese economie is zeer afhankelijk van 

kredietverlening uit het bancaire systeem. Bedrijven en individuen halen voornamelijk 

krediet op via het bancaire systeem in plaats van de kapitaalmarkten. Europese 

banken hielden historisch gezien lagere kapitaalreserves aan dan Amerikaanse banken 

waardoor de kostprijs van Bazel III hoger ligt voor de Europese financiële sector. De 

beperkte definitie van reservekapitaal en afschaffing van hybride kapitaal binnen 

Bazel III waren nadelig voor het Europese financieel systeem. De Europese 

Commissie zette in 2013 de Bazel-regulering om in bindende wetgeving in  het 

'capital requirements regulation and directive (CRR/CRD IV)'. Hierbij zwakte de 

Commissie bepaalde elementen van Bazel III af om zo beter overeen te komen met de 

Europese belangen.  De strikte definitie voor reservekapitaal werd versoepeld. De 

leverage ratio werd afgezwakt en uitgesteld, net zoals de liquiditeitsratio. De 

Europese unie legde druk op het Bazelcomité om de implementatie van Bazel III zo 

lang mogelijk uit te stellen uit vrees voor de nadelige gevolgen van 

kapitaalverhogingen voor de kredietverlening (Damro, 2012; Quaglia, 2014).  In 2014 
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stelde het Bazelcomité tijdens een doorlichting vast dat de Europese implementatie 

van de nieuwe financiële regulering niet overeenstemt met de minimumstandaarden 

die voorgelegd worden binnen Bazel III (BCBS, 2014d). Het derde Bazelakkoord 

wordt voor de Europese Unie als te streng ervaren, waardoor het afwijkingen 

doorvoerde tijdens de implementatie fase van het akkoord. Posner en Véron (2010) 

stellen dat Europa verder bouwde op Amerikaanse regulering met enkele 

aanpassingen om zo de noden van de eigen financiële markt te omvatten. De auteurs 

stellen dat er geen trans-Atlantisch verschil bestaat op vlak van financiële regulering. 

We hebben echter aangetoond dat Europa voor de afzwakking van de Amerikaanse 

eisen heeft gezorgd.  

Dit resulteerde in de beperkte kapitaalverhogingen binnen Bazel III. De Europese 

Unie bevindt zich in een tweestrijd tussen enerzijds de publiek/politieke druk om 

verregaand te hervormen en anderzijds de vrijwaring van de prille heropleving van de 

Europese economie, vanwege de centrale rol die banken spelen in het Europees 

model. We wijken dus af van Posner en Véron en stellen dat de Europese Unie de 

internationale reguleringsagenda gematigd heeft door haar eigen voorkeuren door te 

dringen binnen het Bazelcomité. Europa kon op basis van marktmacht de 

internationale financiële reguleringsagenda sturen volgens de eigen belangen.  

 

5.3. China  

Onderzoekers die binnen het interstatelijke niveau actief zijn, focuste voor de crisis 

voornamelijk op de rol die de Verenigde Staten en Europa vertolkten op het 

internationaal toneel. Beide staten werden doorgaans als de enige dominante actoren 

geïdentificeerd die over de mogelijkheid beschikken om het beleid van andere staten 

te beïnvloeden. Daniel Drezner (2007) stelde in 2007 dat beide staten de 

internationale standaardenregimes bepaalde op basis van hun marktmacht. We stellen 

dat beide staten primordiaal zijn om het huidige reguleringsregime te verklaren, maar 

breiden onze analyse uit om zo rekening te houden met de machtsverschuiving die 

heeft plaatsgevonden in de postcrisis periode. De uitbreiding van verschillende 

internationale organisaties zorgde ervoor dat de opkomende groei-economieën 

betrokken raakten bij internationale besluitvormingsprocessen zoals binnen het 

Bazelcomité. Het derde Bazel akkoord werd daardoor het eerste akkoord dat 

beïnvloed kon worden door landen die niet bij de oorspronkelijke G10 leden 
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behoorden. We houden rekening met de postcrisis onderzoeksagenda van Helleiner en 

Pagliari (2011) en betrekken China bij de analyse van het internationale 

reguleringregime. Op basis van het interstatelijke niveau kwam er bij de uitbreiding 

van het Bazelcomité slechtst een land in aanmerking om de hervormingsagenda mee 

te sturen vanwege de relatieve grote van de markt. China heeft de derde grootste 

economie ter wereld, waardoor het op basis van marktmacht mogelijkheden heeft om 

andere landen te beïnvloeden of onafhankelijk te handelen van andere dominante 

staten. De Chinese economie is reeds jaren aan een stuk aan een sterke opmars bezig, 

waardoor sommige onderzoekers stellen dat China de Verenigde Staten voorbij zou 

steken in de volgende jaren (Morgan, 2012).  

De groeiende Chinese markt en haar verwevenheid met de Europese en Amerikaanse 

markten maken van China een dominante staat. China heeft een groot handelssurplus 

waardoor het goedkoop krediet verleent aan de Amerikaanse staat, die op die manier 

haar grote tekorten kan financieren. De Verenigde Staten is afhankelijk van Chinees 

kapitaal om haar eigen groei te bestendigen. De financiële crisis had minder zware 

rechtstreekse gevolgen in China dan in het Westen aangezien de Chinese financiële 

sector en overheid weinig Amerikaanse toxische financiële producten op hun 

handelsbalansen hadden (Weaver, 2011). De Chinese markt is overigens grotendeels 

afgesloten door middel van kapitaalcontroles waardoor internationale kapitaalstromen 

minder effect hebben op de Chinese economie.  De mondiale recessie zorgde echter 

wel voor een terugval in de Chinese export, waardoor het groeimodel van China onder 

druk kwam te staan. Het groeimodel was gebaseerd op export en investeringen. De 

daling in export, wegens de wereldwijd dalende vraag, zorgde er voor dat de Chinese 

overheid steeds meer de binnenlandse consumptie moest gaan stimuleren om de 

broodnodige economische groei te vrijwaren. Het Chinese economische model 

verschilt van de Europese en Amerikaanse groeimodellen, waardoor het een 

interessante actor is in onze analyse. Net zoals in Europa is het Chinese financieel 

systeem afhankelijk van de bankensector. Het Chinese bankensysteem wijkt echter af 

van de Westerse bankensectoren omdat de bankensector voornamelijk uit staatgeleide 

banken (SOB's) bestaat. De bankensector wordt gedomineerd door 4 grote banken die 

een fundamentele rol spelen in het Chinese groeimodel. Individuen en bedrijven zijn 

verplicht om hun spaargeld op de rekening van staatsbanken te plaatsen, waarna de 

staatsbanken leningen moeten verstrekken volgens politieke richtlijnen aan bepaalde 

staatsbedrijven die een centrale rol spelen in de economische groei van het land. Dit 
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systeem zorgde voor de creatie van de grootste banken ter wereld die echter wel 

geplaagd werden door een massa aan onproductieve leningen De staatsbanken waren 

voornamelijk binnenlands georiënteerd waardoor er geen nood was aan internationale 

financiële regulering (Nölke, 2015). De voorbije jaren werd de Chinese markt met 

mondjesmaat opengesteld, waardoor internationale banken actief werden binnen 

China en de eigen banken meer naar het Westerse model gingen handelen.  Hierdoor 

implementeerde de internationale financiële standaarden met vertraging. Het tweede 

Bazel akkoord werd nooit geïmplementeerd vanwege de complexiteit en de 

problemen die het akkoord met zich meebracht voor groeilanden.  

Het derde Bazel akkoord werd vreemd genoeg wel hartelijk onthaald. Het is namelijk 

in het algemeen belang van China dat de Westerse excessieve bankensectoren stabiel 

zijn aangezien de Chinese exportgeleide groei afhankelijk is van de vraag uit het 

Westen. Bijkomend zouden de verhogingen van de kapitaalvereisten het eigen 

financieel systeem ook stabieler maken zonder competitiviteitsverlies (Goldstein, 

2012). Andreas Nölke (2015) stelt dat China een mainstream rol speelde bij de Bazel 

III onderhandelingen waarbij het land niet afweek van de andere dominante staten.  

De formele aanvaarding van Bazel III werd bevestigd door het Bazelcomité die na een 

doorlichting van het Chinese financieel systeem stelde dat het Chinese systeem 

overeenstemt met de kapitaalvereisten van Bazel III (BCBS, 2013c).   

We merken op dat hoewel China de mogelijkheid heeft om de reguleringsagenda te 

sturen er weinig bewijs is op het interstatelijke niveau van de uiting van Chinese 

marktmacht. De marktmacht verleent het land de kans om onafhankelijk van de 

andere dominante staten te handelen maar dit gebeurt niet op vlak van financiële 

regulering. China probeert vreedzaam te groeien op het internationaal toneel door het 

Westerse kapitalisme niet frontaal aan te vallen maar gedeeltelijk te omarmen.  

 

5.4. Interstatelijke verklaring Bazel III  

We hebben binnen het interstatelijke niveau drie dominante staten geïdentificeerd aan 

de hand van hun marktmacht. Daarbij hebben we voor elke afzonderlijke staat de 

algemene voorkeuren verkend op vlak van financiële regulering. Het interstatelijke 

niveau verleent enkele interessante elementen die de relatieve stilstand van het nieuwe 

reguleringsregime kunnen verklaren. Internationale reguleringsstandaarden 

weerspiegelen het interne beleid van dominante staten die daardoor andere staten 
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aanzetten tot de aanvaarding er van. De invloed op andere dominante staten zou 

minder groot zijn dan op staten met relatief kleine markten (Drezner, 2007). We 

hebben vastgesteld dat de Verenigde Staten een grote voorstander was van 

verstrengde financiële regulering. De politieke/publieke druk die na de gigantische 

bail-outs ontstond zorgde voor binnenlandse druk om de financiële sector aan banden 

te leggen. De Europese Unie was zeer terughoudend om strengere kapitaalvereisten 

op te leggen door de centrale rol die banken spelen in de Europese economie. 

Tenslotte was het voor de Chinese staat voordelig om de Amerikaanse standaarden 

formeel aan te nemen, aangezien de export geleide groei van China afhankelijk is van 

de vraag uit het Westen. We kunnen de standpunten simplificeren en stellen dat de 

Verenigde Staten voorstander was van strenge financiële regulering, Europa 

tegenstander en China onverschillig was. Het interstatelijke niveau stelt op die manier 

dat het weinig ambitieuze Bazel III- akkoord enkele positieve vooruitgangen boekt 

dankzij de hervormingswens van de Verenigde Staten, maar dat de Amerikaanse 

ambitie tegengehouden werd door de Europese terughoudendheid en het 

besluitvormingsproces weinig beïnvloed werd door China. Hierdoor zouden we 

kunnen concluderen dat Europa haar interne regulering het beste kon opleggen aan de 

rest van de wereld om zo het weinig ambitieuze derde Bazel-akkoord te vormen. We 

stellen echter dat dit een te vereenvoudigd beeld geeft van internationale financiële 

regulering. De Amerikaanse staat streefde naar verstrengde financiële regulering, 

maar zelfs de nieuwe binnenlandse regulering was niet zo ambitieus en adequaat om 

voor fundamentele hervormingen te zorgen die tot financiële stabiliteit zou leiden. 

Hoe kan dit verklaard worden? Hoe werden de algemene belangen van de dominante 

staten gevormd? Het interstatelijke niveau beschouwt de staat als een unitaire actor. 

We stellen dat het noodzakelijk is om Bazel III te verklaren door rekening te houden 

met de binnenlandse en de transnationale context.  
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6. Binnenlandse actoren binnen financiële regulering: het 

binnenlandse niveau 

Het interstatelijke niveau duidde op de algemene belangen die de 3 dominante staten 

hebben binnen internationale financiële regulering. De staatscentrische analyse stelt 

dat staten unitaire actoren zijn, waardoor de manier waarop de interne 

reguleringsstandaarden worden gecreëerd over het hoofd worden gezien. De 

binnenlandse context leent zich tot het analyseren van de binnenlandse voorkeuren en 

standpunten die uiteindelijk leidden tot de binnenlandse wetgeving. We moeten de 

binnenlandse context begrijpen om de internationale standpunten van de dominante 

staten voldoende te verklaren. We bekijken in dit deel de binnenlandse context van de 

3 dominanten staten aangezien er nog steeds binnenlandse reguleringsverschillen zijn 

tussen de 3 landen, ondanks de vorming van de Bazel-akkoorden. We gaan de 

klassieke focus op de nationale regulatoren voorbij door meer aandacht te besteden 

aan de invloed die private actoren en politici uitoefenen op het besluitvormingsproces. 

De strijd tussen private actoren en politici staat centraal in onze analyse.   

 

6.1. De Verenigde Staten 

De financiële crisis zorgde er voor dat 8 miljoen Amerikanen hun job verloren. De 

Amerikaanse economie ging in een recessie. De New York Stock Exchange daalde op 

2 jaar tijd maar liefst 50% in waarde. De internationale handel ging drastisch 

achteruit. De Amerikaanse bankencrisis had tot de 'Grote Recessie' geleid. De 

Amerikaanse overheid moest tijdens de jaren 2007-2009 haar economie stabiliseren 

met het geld van de belastingbetaler om een depressie te voorkomen. Zo pompte De 

'Stimulus Act' in 2008 152 miljard dollar in de economie om uit de laagconjunctuur te 

raken. Eind 2008 stemde het Amerikaanse congres  voor een bail-out pakket van 700 

miljard dat het Troubled Asset Relief Program (TARP) werd genoemd. Het geld was 

bedoeld om de lijdende bankensector opnieuw ademruimte te geven (Weaver, 2011, 

pp. 126-128). Dit zorgde voor grote media aandacht en publiek debat aangezien het 

TARP pakket in werkelijkheid de bankensector een blanco cheque gaf.  Diezelfde 

bankensector die de crisis had veroorzaakt en honderdduizenden mensen in de 

armoede had geduwd, taste nogmaals in de buidel van de Amerikaanse burgers.   
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Er heerste een groot gevoel van onrecht in de publieke opinie waardoor verschillende 

burgerbewegingen zoals 'Occupy Wall street' op straat kwamen en eiste voor 

hervormingen.  De financiële crisis zorgde voor politieke actie. Het Amerikaanse 

congres maakte werk van verstrengde financiële regulering en creëerde de Dodd-

Frank wetgeving. Financiële regulering werd plots een brandend actueel onderwerp 

en werd vanuit de obscuriteit naar het voorplan van de politieke agenda gebracht. 

Politici willen hun electorale steun behouden om herverkozen te worden, daarvoor 

moeten ze de bankensector reguleren om zo voor stabiliteit te zorgen en toekomstige 

systeemwijde crisissen te voorkomen. Aan de andere kant willen politici de 

competitiviteit van de eigen financiële sector niet ondermijnen om zo de politieke en 

financiële steun te behouden van de financiële sector. Verschillende enquêtes die 

afgenomen werden in de Verenigde Staten wezen op de wens van de publieke opinie 

om de bankensector strenger te reguleren en risicogedrag aan te pakken. Hierdoor 

waren politici genoodzaakt om financiële regulering te hervormen. De nood om de 

competitiviteit van de eigen financiële sector te bewaren maakte internationale 

reguleringssamenwerking noodzakelijk (Oatley & Winecoff, 2012, pp. 10-11).   

Naast de vraag van de publieke opinie om verstrengde bankenregulering op te stellen 

is er in de postcrisis periode volgens verschillende waarnemers sprake van een 

ideationale verschuiving van de markt efficiëntie hypothese naar macroprudentiële 

regulering (Baker, 2013; Hanson, Kashyap, et al., 2011; Helleiner & Pagliari, 2011). 

Het belang van ideeën wordt verder in het transnationale niveau besproken. We 

stellen echter dat het dalend geloof in marktregulering belangrijk was in de 

binnenlandse context, aangezien het de vorming van de Dodd-Frank en Bazel III 

wetgeving beïnvloed heeft. De nieuwe kijk op financiële regulering maakte dat 

nationale beleidsmakers en regulatoren open stonden voor strenge financiële 

regulering. De publieke en politieke vraag naar strengere regulering heeft het dus 

gedeeltelijk gehaald aangezien de Dodd-Frank wetgeving en Bazel III verstrengde 

kapitaalvereisten opleggen. Beleidsmakers werden door de crisis gedwongen om de 

financiële sector beter onder controle te houden aangezien op zeer grote schaal was 

gebleken dat "global banks are international in life but national in death" zoals de 

voormalige gouverneur van de Engelse centrale bank Sir Mervyn King opmerkte (The 

Economist, 2013, 7 augustus).   
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We hebben aangetoond dat de Amerikaanse bevolking hervormingen wou en 

daardoor haar politieke vertegenwoordigers dwong tot het creëren van een nieuw 

reguleringskader. Het verklaart echter niet waarom de uiteindelijke uitkomst van de 

binnenlandse hervormingen, bij uitbreiding internationale hervormingen, gefaald 

heeft. We stellen dat het lobbywerk van de Amerikaanse financiële sector de 

binnenlandse context sterk heeft gestuurd. Het Amerikaans financieel 

reguleringsbeleid wordt gekenmerkt door een tweespalt tussen publieke en private 

belangen (Oatley & Winecoff, 2012). Het publieke belang bij financiële regulering is 

diffuus waardoor het moeilijk wordt om zich te organiseren, terwijl de bankensector 

een duidelijk doel heeft om harde financiële regulering tegen te gaan waardoor ze het 

collectieve actieprobleem kunnen vermijden. We hebben tijdens de bespreking van 

het tweede Bazel akkoord gewezen op het probleem dat  regulatory capture stelt voor 

financiële regulering. De overdreven invloed die financiële instellingen hebben op de 

vorming van regulering is geleidelijk aan gegroeid sinds de Amerikaanse financiële 

boom van eind jaren '90. De verwevenheid tussen de financiële sector en regulatoren 

was zo diepgaand voor de crisis dat Jagdish Bhagwati (1998) de term 'Wall Street-

Treasury complex uitvond. Verschillende auteurs stellen dat het toelatende 

reguleringsregime voor de crisis was ontstaan dankzij de kaping van 

reguleringsprocessen door private financiële instellingen. Dit zorgde er voor dat de 

interne reguleringsmodellen en lage kapitaalreserves werden aanvaard door de 

Amerikaanse regulerende instanties (Baker, 2010; Underhill & Zhang, 2008). Op het 

transnationaal niveau werd het Bazelcomité beïnvloed door het IIF bij de formulering 

van al haar akkoorden. De Amerikaanse bankensector is nationaal ook zeer actief 

bezig met het veroveren van beleid. Dit is logisch aangezien het IFF de grootste 

banken vertegenwoordigt en die bevinden zich grotendeels in de Verenigde Staten. 

We stellen dat er geen sprake is van één enkele unitaire bankensector met algemene 

belangen, maar dat er verschillen  zijn in voorkeuren tussen bijvoorbeeld regionale 

banken en grootbanken (Helleiner & Pagliari, 2011). Regionale banken hebben een 

competitief nadeel in de huidige financiële regulering, waardoor ze voorstanders zijn 

van verhoogde kapitaalbuffers voor SIFI's. Kleinere banken willen echter zelf geen 

strengere regulering opgelegd krijgen aangezien de aanpassingskostprijs veel hoger is 

voor kleine tot middelgrote banken. Banken lobbyen zowel individueel als in groep. 

Een recente studie toonde aan dat grootste lobbybedragen werden uitgegeven door de 

banken die later in de slechtste papieren raakte tijdens de crisis (Igan, Mishra & 
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Tressel, 2011). Dit is niet onlogisch aangezien de grootste banken over de meeste 

financiële middelen beschikken en zo meer mogelijkheden hebben om het beleid te 

beïnvloeden. De financiële crisis heeft geleid tot verschillende overnames binnen de 

Amerikaanse bankensector, waardoor de financiële sector in een grotere mate 

gedomineerd wordt door SIFI's. Andrew Baker (2010) stelt dat 'regulatory capture' 

onvoldoende werd aangepakt tijdens de financiële hervormingen waardoor de 

financiële sector nog steeds de mogelijkheid heeft om de reguleringsagenda te kapen. 

Het Amerikaanse financieel reguleringslandschap bestaat uit verschillende 

agentschappen zoals de Treasury, de FED, de FDIC, de SEC en de CFTC wat er voor 

zorgt dat er veel ruimte is voor 'revolving doors'. De verwevenheid tussen de publieke 

sector en de private sector zorgt voor een stroom van werknemers die van 

bankensector naar de reguleringsagentschappen over stappen en later terugkeren. Dit 

creëerde wat Simon Johnson de Wall Street-Washington Corridor noemt. Zo was 

bijvoorbeeld Henry Paulson in de financiële boomperiode CEO van Goldman Sachs 

om later het hoofd van de Amerikaanse treasury te worden (Baker, 2010; The 

Atlantic, 2009). Er zijn nog talloze voorbeelden van bankiers die beleidsmakers of 

regulator werden en nadien terug naar de private sector trokken. Op die manier 

kunnen bankiers het beleid rechtstreeks beïnvloeden. De financiële sector speelt ook 

een grote rol  in partij en verkiezingsbijdragen voor politieke partijen.  

De Dodd-Frank wetgeving met haar kapitaalverhogingen, verstrenging van de 

kapitaalvoorwaarden, extra buffers voor SIFI's, aan banden leggen van 

ratingagentschappen, faillissementregeling etc. is  een uiting van de strijd tussen 

enerzijds de Amerikaanse publieke voorkeuren die strengere financiële regulering 

wouden bekomen en de financiële sector die te veel regulering wou voorkomen. De 

binnenlandse kapitaalvereisten zijn hoger en strenger dan in de andere dominante 

staten, maar zijn desalniettemin onvoldoende hoog om voor effectieve financiële 

stabiliteit te zorgen (Miles et al., 2013).  Dit zou verklaard kunnen worden door de 

invloed die de Amerikaanse financiële sector had op de besluitvorming door te wijzen 

op de korte termijn economische kost die regulering met zich meebrengt en de 

gevolgen die het zou hebben op de kredietverlening. De Dodd-Frank wetgeving werd 

gestemd door het congres, maar de financiële sector doet er alles aan om tijdens de 

implementatiefase de wetgeving af te zwakken. Zo is de nieuwe bankenregulering 

enkel van toepassing op kernbanken binnen de Amerikaanse financiële sector.  
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Volgens gegevens van 'Centre for Responsive Politics', die zich baseren op cijfers die 

werden vrijgegeven door de Amerikaanse senaat, is het bedrag dat de financiële sector 

uitgeeft aan lobbypraktijken met 31 % gestegen sinds het uitbreken van de 

Amerikaanse financiële crisis. De hoeveelheid geld die banken spenderen om 

regulering te versoepelen staat op zijn hoogste pijl in 15 jaar tijd (Centre for 

Responsive Politics, 2015, 21 juli). Dit wijst op de strijd die de Amerikaanse 

financiële sector voert tegen verstrengde financiële regulering.  

De binnenlandse context stelt dat regulatoren aan internationale samenwerking doen 

wanneer de financiële stabiliteit van het eigen systeem onder druk staat samen met de 

competitiviteit van de eigen bankensector. We hebben aangetoond dat in de 

Amerikaanse samenleving er zowel politieke als publieke wil was om de excessieve 

bankensector aan banden te leggen, maar dat de bankensector net zoals in het verleden 

alles in werking stelde om de hervormingsagenda te verzwakken en dat nog steeds 

blijft doen tijdens de nationale implementatie van de financiële regulering. De 

binnenlandse context bepaalde het Amerikaanse standpunt bij de onderhandelingen 

van Bazel III. 

 

6.2. Europa 

Het interstatelijk niveau beschouwt Europa als een unitaire actor waardoor de 

onderlinge verschillen tussen de verschillende lidstaten over het hoofd worden gezien. 

De talrijke binnenlandse belangen groepen maken dat een analyse van de Europese 

context, buiten de tegenstelling tussen publieke en private belangen, rekening moeten 

houden met een tweestrijd tussen twee kapitalistische regimes in financiële 

regulering. 

Aan de hand van het 'Varieties of Capitalism' kader kunnen we twee verschillende 

kapitalistische regimes onderscheiden binnen Europa, namelijk de liberale markt 

economieën en de georganiseerde markt economieën (Hall & Soskice, 2001). Binnen 

de Europese Unie kwalificeert Groot-Brittannië zich als voornaamste liberale markt -

economie. Dit komt omdat de Britse economie grotendeels dezelfde kenmerken heeft 

als die van de Verenigde Staten en de rest van de Angelsaksische wereld. Groot-

Brittannië hanteerde steeds een neoliberale visie op financiële regulering die de markt 

zo veel mogelijk vrij liet, net zoals de Verenigde Staten. 
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 De twee andere zwaargewichten in de Europese economie zijn Duitsland en 

Frankrijk, die als georganiseerde markt economieën worden gekwalificeerd. Beide 

landen hebben historisch gezien een marktsturende visie op financiële regulering, 

waarbij de vrije markt aangepast wordt in het voordeel van de georganiseerde 

economie (Buckley & Howarth, 2010). De mondiale financiële crisis had een grote 

impact op de Europese economie. Het Europese vasteland wordt gekenmerkt door 

relationeel bankieren, waarbij banken en bedrijven een duurzame commerciële relatie 

aangaan (McCann, 2010, p. 102). Het bancaire systeem van Groot-Brittannië wijkt 

hier van af en leunt meer aan bij het Amerikaanse financiële systeem. Britse banken 

werden daardoor in grote mate blootgesteld aan de toxische Amerikaanse financiële 

producten die het wereldwijde bankensysteem lam legde. Het Europese vasteland was 

in mindere mate verbonden met de innovatieve financiële producten. De Amerikaanse 

crisis zorgde desalniettemin voor een Europese kredietcrisis die uitmondde in de 

Eurozone crisis. Net zoals in de Verenigde Staten zorgde de financiële crisis voor 

grote druk vanuit de publieke  en politieke sfeer om financiële hervormingen door te 

voeren. Groot-Brittannië werd plots een grote voorstander van verhoogde 

kapitaalreserves en verstrengde financiële regulering. De Britse financiële sector werd 

het hardst getroffen binnen Europa vanwege de verwevenheid met het Amerikaanse 

systeem. De Britse regering was genoodzaakt om 1.16 biljoen pond belastinggeld te 

gebruiken om te bankensector te redden. De bankensteun kwam overeen met 31% van 

het totale Britse BBP (NAO, 2011).  De enorme bedragen staatssteun en de 

Angelsaksische bankenstructuur zorgde er voor dat Groot-Brittannië na de financiële 

crisis de grootste voorstanders werden van strenge financiële regulering binnen 

Europa. De Angelsaksische wereld wou samen met verschillende Noord-Europese 

landen striktere definities voor reservekapitaal, verhoogde kapitaalvereisten met 

additionele buffers en een snelle implementatieperiode om de stabiliteit van het eigen 

financiële systeem te vrijwaren. Frankrijk en Duitsland waren vreemd genoeg 

tegenstanders van verstrengde financiële regulering. De Frans-Duitse as, aangevuld 

met de rest van Europa, wouden een verbrede kapitaaldefinitie, lagere 

kapitaalverhogingen, geen liquiditeitsratio, een geleidelijke implementatieperiode en 

geen leverage ratio (Jeric, 2015). We stellen dat alle belangrijke staten binnen Europa 

na de crisis een omgekeerde voorkeuren hadden voor financiële regulering. Het verzet 

tegen strengere financiële regulering binnen de rest van Europa is te wijten aan de 

centrale positie die het relationele bankieren in de Europese economie heeft. 
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Zo was de Duitse bedrijfswereld in 2011 voor 50% afhankelijk van banken om krediet 

te verkrijgen tegenover slechts 27% in Groot-Brittannië. Verhoogde kapitaalvereisten 

zou de kredietverlening aan de reële economie stil leggen.  De Europese financiële 

sectoren, met Duitsland als koploper, bestaan voornamelijk uit kleine en middelgrote 

banken die regionaal actief zijn. Bijkomend herbergt het continentale financiële 

systeem veel publieke banken zoals de Duitse Landesbanken die essentieel zijn voor 

het politiek beleid. Verstrengde regulering zou zeer kostelijk zijn voor de regionale 

banken, waardoor ze competitief benadeeld worden en in moeilijkheden komen. 

Lakse financiële regulering was volgens beleidsmakers in de postcrisis periode de 

beste manier geworden voor het Europese vasteland om uit de economische recessie 

te komen (Howarth & Quaglia, 2013; Jeric, 2015).  

De strijd tussen de twee verschillende kapitalistische modellen werd grotendeels 

gewonnen door Duitsland en Frankrijk die de reguleringsagenda konden verzwakken.  

Lucia Quaglia stelt dat de besluitloosheid binnen de Europese context ervoor zorgde 

dat de Europese Unie niet met één stem sprak op het internationale toneel, waardoor 

de Europese invloed in het Bazelcomité beperkt werd. Nationale regulatoren streefden 

eigen belangen en die van hun eigen financiële industrie na (Quaglia, 2014). Het 

derde Bazel-akkoord werd afgezwakt tijdens de omzetting in Europese wetgeving om 

te voldoen aan de eisen van het Europese vastenland en de financiële sector. In 

tegenstelling tot de Amerikaanse nationale regulering is het nieuwe 

reguleringsakkoord toepasbare op alle banken binnen de Europese financiële sector 

waardoor Europese banken veel baat hadden bij de matiging van de 

reguleringsagenda. We stellen vast dat er in de Europese binnenlandse context grote 

verdeeldheid was. De Europese publieke opinie was samen met Groot-Brittannië 

voorstander van verstrengde financiële regulering. De andere Europese regulatoren en 

beleidsmakers waren tegen strenge regulering gekant vanwege de  hoge economische 

kost voor het Europees georganiseerde marktmodel. De Europese financiële sector 

maakte gebruik van de moeilijke consensusvorming binnen de Europese context door 

zelf de reguleringsagenda aan te vallen. De centrale rol die banken spelen in het 

Europese financieel systeem maakt dat beleidsmakers automatisch openstaan voor 

invloeden van de bankensector, aangezien politici bankenkrediet nodig hebben om de 

reële economie te financieren. Regulatory capture is duidelijk aanwezig in de 

Europese financiële sector (Monnet, Pagliari, & Vallée, 2014). 
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Net zoals in de Amerikaanse context is er ook sprake van revolving doors in de 

Europese financiële regulering. Jacques de Larosière is daar een sprekend voorbeeld 

van. In  maart 2009 was hij nog hoofd van de Europese werkgroep rond financiële 

regulering waar hij het Laroisèrerapport opstelde die de Europese financiële 

reguleringsagenda vorm gaf door te pleitten voor strengere regulering. In oktober van 

datzelfde jaar was hij echter overgestapt naar het IFF waar hij radicaal andere 

standpunten innam en de strenge reguleringsagenda die hij zelf had gevormd frontaal 

aanviel. 

De nieuwe financiële regulering zorgde voor een centralisering van toezicht binnen 

Europa. De Europese Centrale Bank werd zo de centrale toezichthouder voor de 

nieuw opgerichte Europese bankenunie. De toewijzing van  centrale 

toezichtbevoegdheden zou mogelijks leidden tot een performanter duidelijk financiële 

reguleringregime. Pierre Boyer en Jorge Ponce stellen echter dat de centralisering van 

financiële regulering de invloed van de financiële sector vergroot, samen met het 

risico op regulatory capture. De financiële sector heeft één centraal punt om al haar 

middelen op te focussen, wat de mogelijkheid op beleidsverovering groter maakt 

(Boyer & Ponce, 2012). Kevin Young stelt op zijn beurt dat de postcrisis periode voor 

een veranderd financieel landschap heeft gezorgd waardoor de financiële sector 

minder actief kan lobbyen tijdens het besluitvormingsproces. De bankensector gaat 

zich daarom meer focussen op de implementatiefase (Young, 2013). De grote invloed 

van de bankensector in financiële regulering blijft behouden, maar de focus verschuift 

in de postcrisis periode naar de implementatiefase.  

We kunnen stellen dat de publieke opinie in heel Europa voor hervormingen pleitte, 

na het massale gebruik van overheidsgeld bij de redding van de Europese financiële 

sector. Dit uit zich in de oprichting van verschillende niet-gouvernementele 

organisaties zoals Finance Watch, die als motto hebben dat financiën ten goede 

moeten komen van de volledige maatschappij (Finance Watch, 2015).  

We stelden vast dat er een tweestrijd is tussen de liberale markteconomie van Groot-

Brittannië en de georganiseerde markteconomieën van Europa, voornamelijk 

Frankrijk en Duitsland. De Britse financiële markt werd het hardst getroffen binnen 

Europa waardoor de hervormingsaspiraties meer in de lijn lagen van de bevolking. De 

verschillende rollen en organisatie van de bancaire sector in de Angelsaksische en 

continentale landen zorgde voor divergerende belangen binnen de Europese 

binnenlandse context. Frankrijk en Duitsland trokken hierbij aan het langste eind. 
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De politieke belangen vallen in de Europese context deels samen met de financiële 

sector. We hebben aangetoond dat regulatory capture ook een Europees fenomeen is 

waardoor de private belangen terug te vinden zijn binnen de financiële 

reguleringsagenda. In de Europese binnenlandse context heeft de terughoudendheid 

van de private sector en de continentale landen om te reguleren ervoor gezorgd dat de 

nieuwe financiële regulering weinig ambitie vertoont. 

 

6.3. China 

China werd grotendeels gespaard van moeilijkheden in de binnenlandse bankensector 

tijdens de mondiale financiële crisis. Dit is te wijten aan een bankensector die 

voornamelijk op het binnenland gericht is en het gebruik van kapitaalcontroles die de 

binnenlandse financiële markt afschermen. Andreas Nölke classificeert China als een 

'state permeated market economy'. Dit wil zeggen dat er een verregaande 

samenwerking is tussen binnenlands kapitaal en de staat. Staatsbanken spelen een 

cruciale rol in de kredietverlening van de Chinese bedrijfswereld (Nölke, 2015, p.3). 

China onderscheidt zich van de georganiseerde Europese economieën vanwege een 

verschillende financiële structuur en een bijna absolute afhankelijkheid van het 

bancaire systeem om de broodnodige economische groei te realiseren. Het Chinese 

bancaire systeem bestaat uit 4 belangrijke staatsbanken en enkele kleinere 

commerciële banken. Richard Carney stelt dat leden van de Chinese Communistische 

Partij het financieel systeem gebruiken om op te klimmen in de rangen van de partij. 

Partijleden die op het lokale, provinciale niveau actief zijn, krijgen economische 

doelen opgelegd van hoger uit die ze moeten realiseren. De promotiedrang zorgt 

ervoor dat ze de staatsbanken dwingen tot overvloedig leengedrag om op die manier 

de economische doelen te bereiken. Hierdoor zorgen lokale partijleden voor een grote 

sociale kost voor de Chinese maatschappij want de promotiedrang leidt tot veel niet-

performante leningen die het Chinese financieel systeem onder druk zetten. De 

partijleiders worden dan genoodzaakt om de onvermijdelijke bankencrisissen op te 

vangen door financiële hervormingen door te voeren (Carney, 2012).  

Het Chinese financieel systeem wordt gekenmerkt door een strijd tussen een 

veralgemenende factie en een technocratische factie binnen de Chinese 

Communistische Partij. De veralgemenende factie gebruikt de bankensector voor 

nationale en regionale ontwikkelingsdoeleinden.  
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Terwijl de technocratische factie zich voornamelijk bezighoudt met gecentraliseerde 

politieke controle over de economie en de stabiliteit van het volledige financiële 

systeem (Nölke, 2015, pp. 8-9). De laatste jaren werden de Chinese banken 

gedeeltelijk geliberaliseerd. Banken laten bijvoorbeeld een deel van hun vermogen op 

de beurs vlotten waardoor aandeelhouders de prestaties van de banken kunnen 

beoordelen. Chinese banken werden internationaal actief door de beperkte 

liberalisering van het financieel systeem. De liberalisering is echter beperkt waardoor 

Chinese banken op internationaal vlak nog niet in dezelfde mate actief zijn als de 

Westerse banken (Zhang & Nolan, 2010, pp. 105-106). De grote economische 

stimuluspakketten die in de nasleep van de crisis in de economie werden gepompt 

waren gedreven door de economische groei drijfveer van de gegeneraliseerde factie. 

Als reactie hierop moest de technocratische factie de bankensector beperkt 

liberaliseren om zo buitenlands kapitaal en expertise aan te trekken die de algemene 

stabiliteit van het systeem zouden kunnen verbeteren. Het is de technocratische factie 

die voorstander is van internationale bankenregulering. Het Chinese standpunt lijkt 

daarbij de voorkeuren van de Westerse landen formeel over te nemen. De Chinese 

binnenlandse context toont echter aan dat de regels niet altijd in de praktijk worden 

bekrachtigd. Andrew Walter stelt dat de technocratische factie aan over-compliance 

doet op vlak van internationale financiële regulering waarbij de standaarden zelfs 

hoger zijn dan binnen Bazel III, maar dat de lokale/regionale gegeneraliseerde factie 

gekenmerkt wordt door moc-compliance waarbij de regulering niet wordt 

afgedwongen in het Chinese financiële systeem. De bankenhervormingen binnen 

China moeten niet bekeken worden als een gevolg van extern druk op China maar als 

een gevolg van binnenlandse dynamieken (Walter, 2008, 2010, 2014). De financiële 

repressie blijft in de postcrisis periode overeind. De vier staatsbanken willen de 

buitenlandse concurrentie buiten houden en hebben baat bij kapitaalcontroles. De 

Chinese centrale bank behoort tot de technocratische factie en is al jaren voorstander 

van een versoepeling van het Chinese kapitaalcontrole regime (Vermeiren & Dierckx, 

2012).  

De Chinese vorm van kapitalisme wijkt duidelijk af van de neoliberale Westerse 

vorm. De verwevenheid van de bankensector met de Chinese Communistische Partij 

en de Chinese economie maakt dat er een tweestrijd bestaat binnen de Chinese 

binnenlandse context.  
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De lokale/regionale partijleden en staatsbanken die we als de generaliserende factie 

beschouwen zijn tegen financiële hervorming aangezien de financiële repressie 

binnen het Chinese systeem voordelige herverdelende effecten heeft voor beide 

actoren. De nationale politici en centrale bank die we als de technocratische factie 

beschouwen zijn voor financiële hervorming aangezien het de financiële stabiliteit 

van het binnenlandse systeem op die manier kan bewaren. De technocratische factie is 

dan ook grote voorstander van internationale financiële regulering, wat blijkt uit de 

snelle implementatie van Bazel III. Dit wordt door de rest van China aanvaard, 

aangezien de regelgeving niet op de voet wordt nageleefd. Tenslotte merken we op 

dat niet alle nationale politici voorstander zijn strenge financiële 

reguleringshervormingen omdat de bankensector nog steeds primordiaal is voor het 

Chinese groeimodel.  

 

6.4. Binnenlandse verklaring Bazel III 

We konden aan de hand van het binnenlandse niveau de verschillende binnenlandse 

belangen van de dominante staten analyseren op vlak van internationale financiële 

regulering. De binnenlandse context toonde aan dat in de Verenigde Staten en Europa 

de publieke opinie en verschillende politici voorstanders waren van verstrengde 

financiële regulering. De Angelsaksische wereld werd het hardst getroffen tijdens de 

financiële crisis en was daarom de grootste voorstander van verhoogde 

kapitaalvereisten. In de Chinese binnenlandse context vonden we dat de centrale bank 

en nationale beleidsnemers voorstander waren van de verstrengde regulering om zo 

het eigen financieel systeem beter te kunnen beschermen tegen de negatieve effecten 

van de boom-politiek. De ambitieuze politieke retoriek werd echter tegengewerkt 

door de financiële sectoren binnen de Westerse landen. Door middel van regulatory 

capture trachtten en slaagden private actoren er in om de hervormingsagenda af te 

zwakken en tijdens de implementatiefase voor de verwatering van de hervormingen te 

zorgen. De rol die banken spelen in de economie was hierbij doorslaggevend. De 

Amerikaanse bankensector is in mindere mate van belang voor de kredietverlening in 

de reële economie dan in Europa en China. De verwevenheid van de bankensector 

met de reële economie en de politiek in beide landen maakt dat niet alleen private 

actoren tegenstanders zijn van hervormingen, maar ook politieke actoren.  
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Bij de analyse van Europa onderscheidden we Groot-Brittannië van de rest van de 

Europese Unie op basis van de VoC. We stelden dat het continentale Europa tegen 

hervormingen was en de Britse belangen meer in de lijn lagen van het Amerikaanse 

financieel systeem. De machtstrijd tussen alle lidstaten werd in het voordeel van de 

continentale lidstaten en het relationeel bankiersysteem beslecht. Binnen China laat de 

generaliserende factie de technocratische factie begaan op vlak van internationale 

samenwerking omdat ze achteraf de regelgeving niet naleven (moc compliance).  

De binnenlandse context toont aan dat er interne verdeeldheid is binnen alle 

dominante staten op vlak van internationale financiële regulering. Het ontoereikende 

derde Bazel-akkoord kan verklaard worden door de hervormingsaversie van 

verschillende binnenlandse actoren in de dominante staten.  

Het binnenlandse niveau houdt geen rekening met de rol die ideeën en transnationale 

actoren spelen bij de vorming van internationale financiële regulering. Het derde en 

laatste niveau dat Helleiner & Pagliari (2011) voorstellen houdt hier wel rekening 

mee.  

 

7. Transnationale actoren binnen internationale financiële 

regulering: Het transnationale niveau 

We hanteren het concept van transnationale vetospelers dat Eleni Tsingou (2013) 

gebruikt om de transnationale actoren te analyseren. Verschillende auteurs stellen dat 

de crisis de autonomie van transnationale actoren heeft aangetast en daardoor de 

internationale financiële agenda minder kunnen beïnvloeden. Zo zou bijvoorbeeld de 

transnationale financiële sector minder invloed hebben op beleidsvorming dan 

gedacht. (Helleiner & Pagliari, 2011; Young, 2012).  We stellen dat 8 jaar na het 

uitbreken van de crisis blijkt dat het transnationale niveau wel degelijk een 

belangrijke rol heeft gespeeld in de vorming en implementatie van internationale 

financiële regulering. De transnationale gemeenschap stond onder druk, maar blijft 

intact (Tsingou, 2009, p. 2). De keuze van de G20 om de nieuwe financiële 

reguleringsagenda via het Bazelcomité te creëren duidt hier op. De transnationale 

vetospelers die we identificeren in dit deel zijn enerzijds de leden van het 

Bazelcomité, expertgroepen en de internationale financiële sector. 

De voornaamste hervorming die de financiële crisis teweeg heeft gebracht bij 

vertegenwoordigers en expertgroepen is de ideationele verschuiving die plaatsvond op 
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vlak van financiële regulering. De opkomst van macroprudentiële reguleringsideeën  

zorgde voor een intellectuele radicale verschuiving van marktefficiënte regulering 

naar systeemwijde regulering die terug in de handen van staat zou komen. De 

techniciteit van financiële regulering maakt dat er transnationale netwerken ontstaan 

met gelijkaardige opvattingen en ideeën. Dit zorgde ervoor dat de nationale 

vertegenwoordigers binnen het Bazelcomité en de verschillende expertgroepen, los 

van hun binnenlandse of statelijke onderlinge verschillen, de nieuwe 

macroprudentiële regulering algemeen aanvaardden. Helleiner en Pagliari (2011) 

stelden dat de uitbreiding van het Bazelcomité voor andere visies op financiële 

regulering zouden kunnen zorgen. We vinden hier geen duidelijke bewijzen op vlak 

van ideationele verschuiving terug en sluiten ons aan bij de inmiddels beroemde zin 

die Claudio Borio in 2009 uitte: "We are all macroprudentialists now" (Borio, 2009, 

12 augustus). De snelle en radicale opkomst van macroprudentiële regulering werd 

echter niet omgezet in radicale nieuwe regelgeving daar de invulling en uitvoering 

nog ter discussie staan.  We stellen samen met verschillende auteurs dat de omzetting 

van de beleidsagenda een incrementeel proces volgt aangezien het tijd vergt om de 

nodige expertise en kennis op te bouwen binnen zowel de nationale als de 

transnationale gemeenschap. Tsingou stelt dat het hervormingsproces in een 

'muddling through' modus zit naar het bekende concept van Lindblom (Baker, 2013; 

Lindblom aangehaald in: Tsingou, 2013; Tsingou, 2013, p. 320). De uitwerking van 

het nieuwe macroprudentieel beleid valt steeds terug op de ideeën die in de periode 

2008-2009 werden gelanceerd binnen het transnationale niveau. De uitbreiding van de 

leden van het Bazelcomité zou de consensusvorming bemoeilijken waardoor de 

nieuwe macroprudentiële reguleringsmaatregelen moeilijk tot stand kwamen 

(Helleiner & Pagliari, 2011). 

De verschillende visies binnen de expertgroepen die de eigen transnationale belangen 

nastreefde, zorgde er voor dat een 'window of opportunity' werd gemist. Eind 2009 

publiceerde de expertgroepen reeds 11 rapporten over hoe het financieel systeem  in 

de toekomst gereguleerd moest worden. De visies van de expertgroepen kunnen 

opgedeeld worden in twee kampen. Het eerste kamp was gericht op het behoud van de 

financiële architectuur en focuste vooral op nationale hervormingen. Terwijl het 

tweede kamp de financiële architectuur radicaal wou veranderen door systeemwijde 

hervormingen door te voeren. De onenigheid tussen de expertgroepen werkte de status 

quo in de hand  (Seabrooke & Tsingou, 2014). De ideationale verschuiving binnen het 
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Bazelcomité en de expertgroepen zorgden wel voor enkele verbeteringen binnen het 

internationaal reguleringsregime, maar stellen de basisfuncties van banken niet in 

vraag. De nieuwe macroprudentiële maartregelen werden enkel bovenop de bestaande 

microprudentiële regulering gegoten, zonder de werkelijke problemen van het 

internationaal financieel systeem aan te pakken (Baker, 2013).   

Verschillende auteurs verklaren de matige hervormingsresultaten binnen de 

transnationale context door te wijzen op de invloed die de transnationale financiële 

sector had op de besluitvorming en vooral de uitvoering van het derde Bazel-akkoord. 

De complexiteit van financiële regulering maakt dat de financiële sector steeds in de 

reguleringsgemeenschap betrokken is. De eerste jaren van de crisis werd de 

hervormingsagenda door politici bepaald waardoor de internationale financiële sector 

weinig invloed kon uitoefenen. Het ongeloof in het precrisis model, de financiële 

verliezen en de faillissementen maakte dat de internationale financiële sector 

ogenschijnlijk aan macht moest inboeten. Toen het Bazelcomité de opdracht kreeg om 

de hervormingsagenda een gedaante te geven, werd internationale financiële 

regulering wederom gedepolitiseerd en ontransparant. Dit gaven grote financiële 

instellingen en het IFF de mogelijkheid om aan regulatory capture te doen. Het reeds 

aangehaalde onderzoek van Andrew Baker (2013) stelt dat het probleem van 

beleidsverovering niet werd aangepakt in de postcrisis periode waardoor de financiële 

sector ook op het transnationale niveau haar voorkeuren kon doordrukken. Op die 

manier werd de effectiviteit van het derde Bazel akkoord onderuitgehaald. Het 

revolving doors probleem dat we vaststelden in de binnenlandse context is ook 

prominent aanwezig op het transnationale niveau.  Een van de belangrijkste figuren 

bij de formulering van Bazel III was Marc Saidenberg die de New York Federal 

Reserve vertegenwoordigde binnen het Bazelcomité. Tot en met 2008 was Saidenberg 

het hoofd van het reguleringsbeleid van Merrill Lynch en lid van het IFF comité voor 

marktpraktijken. Eind 2007 was hij actief aan het lobbyen bij regulatoren om radicale 

hervormingen tegen te houden. Een jaar later werd hij zelf regulator. Na 5 jaren bij de 

New York Federal Reserve's stapte hij in 2013 terug over naar de private sector om te 

gaan werken bij Ernst & Young. Het IFF vertegenwoordigt de voorkeuren van de 

internationale financiële sector en is daarmee één van de belangrijkste actoren binnen 

de hervormingsagenda.  
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De transnationale lobbygroep was zeer actief in de postcrisisperiode zo stapte 

verschillende leden van het Bazelcomité zoals Hendricks, Ferguson en Jackson van 

hun rol als regulator over naar het IFF. We hebben het belangrijkste voorbeeld van 

‘revolving doors’ reeds besproken toen we het hadden over Jacques de Larosière die 

een U-turn maakte in zijn visie op financiële regulering toen hij lid werd van het IFF( 

Lall, 2012, p. 627). 

 Ranjit Lall (2012; 2014) stelt dat grote financiële instellingen het best op de hoogte 

zijn van de agenda binnen het Bazelcomité en daardoor genieten van 'first mover 

advantage' die de financiële sector in staat stelt om de hervormingsagenda te 

verzwakken (Lall, 2012, p. 628). Het tijdstip van betrokkenheid bij het 

besluitvormingsproces is daarbij cruciaal, aangezien beleidsmaatregelen die in een 

vroeg stadium werden gemaakt de neiging hebben om zelfversterkend te werken 

(Lall, 2012, p. 616).  In de consultatieve fase van Bazel III was de internationale 

financiële sector zeer prominent aanwezig met maar liefst 77 % van de ingediende 

commentaren. Het IFF maakte uitvoerig gebruik van haar invloed door zelf  

verschillende onheilspellende rapporten te verspreiden tijdens de onderhandelingen 

van Bazel III. De voorgestelde kapitaalverhogingen werden afgezwakt door een vroeg 

gepubliceerd rapport van het IFF dat stelde dat een verhoging van slechts 2% reeds  

voor een verslies van 3.1 % in economische output zou zorgen in de Eurozone, de VS 

en Japan waardoor meer dan 9 miljoen jobs verloren zouden gaan. Een jaar na het IFF 

rapport publiceerde het Bazelcomité samen met het FSB zelf een rapport dat stelde 

dat de output slechts met 0.38 procent zou dalen. Het kwaad was echter al geschied. 

Een paar maanden na de publicatie van het IFF rapport werden de kapitaalvereisten 

versoepeld en gematigd. Het oorspronkelijke voorstel voor de leverage ratio was veel 

ambitieuzer dan het uiteindelijke voorstel. Het IFF counterde het voorstel reeds 

midden 2009 door te stellen dat een simpele leverage ratio haar doel voorbij zou 

schieten. Het Bazelcomité besliste hierop om de leverage ratio onder de tweede niet- 

bindende pijler te plaatsen. De extra kapitaalbuffers voor SIFI's en de liquiditeitratio 

kwamen ook vroegtijdig onder vuur te liggen door het IFF. De transnationale 

financiële sector slaagde erin om de implementatie van Bazel III uit te stellen door te 

wijzen op de economische kost die de snelle invoering zou hebben (Lall, 2012, pp. 

628-632).   
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De vroegtijdige rapporten die het IFF uitbracht samen met de grote expertise en 

financiële middelen waarover de internationale bankensector beschikt, zorgde voor de 

verwatering van de voorgestelde hervormingsmaatregelen die vanuit de 

publiek/politieke ruimte werden voorgesteld. 

We kunnen stellen dat de transnationale financiële sector de reguleringsagenda 

verwaterd heeft door als transnationale vetospeler op te treden die niet instemt met de 

vooropgestelde veranderingen. Alle transnationale vetospelers moeten de 

hervormingsagenda aanvaarden om zo beleidsveranderingen te realiseren.  

 

7.1. Transnationale verklaring Bazel III 

In de eerste fase van de crisis kwam de autonomie van het transnationale niveau onder 

druk te staan door de politisering van financiële regulering. Na verloop van tijd kwam 

er internationale samenwerking tot stand en werd het Bazelcomité aangewezen alsook 

het FSB om de reguleringsagenda vorm te geven. De transnationale gemeenschap 

kreeg op die manier de mogelijkheid om haar stempel op het derde Bazel-akkoord te 

zetten. We identificeerden 3 transnationale vetospelers namelijk de leden van het 

Bazelcomité, experts en de internationale financiële sector.  

Binnen het Bazelcomité was de opkomst van macroprudentiële regulering als nieuw 

leidend idee de voornaamste vooruitgang binnen het transnationale niveau. De korte 

tijdspanne en gebrek aan ervaring zorgden er echter voor dat de omzetting in beleid 

traag verliep, waardoor de politieke ambities verwaterden.  

De nieuwe hervormingsagenda werd bemoeilijkt door de onenigheid tussen de 

verschillende expertgroepen over hoe de nieuwe financiële architectuur eruit moest 

zien. De verschillende visies werden neergeschreven in belangrijke rapporten die de 

hervormingsagenda beïnvloedden. De moeilijke consensusvorming binnen de 

expertgroepen werkte de status quo in de hand. 

De internationale financiële sector heeft het meeste invloed gehad op het 

transnationaal niveau. De financiële crisis toonde aan dat de financiële sector geen 

monoliet blok is. De internationale bankensector kreeg rake klappen tijdens de crisis 

waardoor de gehele sector in diskrediet werd gebracht. We toonden aan dat de 

financiële sector nog over genoeg middelen beschikte om de voorgestelde 

hervormingsmaatregelen van Bazel III te doen verwateren. 
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Internationale financiële instellingen besteden hoge sommen geld aan lobbypraktijken 

tegen de strenge reguleringsagenda. De postcrisis periode toonde aan dat ‘revolving 

doors’ nog steeds prominent aanwezig is op het transnationaal niveau.  Het IFF 

speelde een cruciale rol in de afzwakking van Bazel III door steeds in een zeer vroege 

fase rapporten uit te brengen die duidden op de negatieve kanten van strenge 

regulering zoals de hoge kostprijs van extra regulering voor de reële economie. We 

toonden aan dat de transnationale financiële sector gebruik  maakte van het 'first 

mover advantage' om Bazel III af te zwakken.  

We vinden binnen het transnationaal niveau dat de leden van het Bazelcomité 

voorstanders waren van verstrengde financiële regulering, maar dat de verdeeldheid 

tussen de expertgroepen en de weerstand van financiële sector voor een verzwakking 

van de hervormingsagenda heeft gezorgd. Hierdoor traden beide actoren op als 

transnationale vetospelers die veranderingen tegenhielden.  

 

8. Conclusie deel II: geïntegreerde verklaring Bazel III 

We hebben aan de hand van Helleiner en Pagliari's  (2011) interstatelijke, 

binnenlandse en transnationale niveau gepoogd een verklaring te vinden voor de 

status quo van het derde Bazel-akkoord. Het interstatelijke niveau toonde aan dat de 

Verenigde Staten en China voorstanders waren van verstrengde financiële regulering. 

De Europese Unie was echter tegen vergevorderde financiële regulering. De drie 

dominante staten waren cruciaal tijdens de vorming van Bazel III door gebruik te 

maken van hun marktmacht. De Verenigde Staten wou haar gefaalde bankensector 

strenger reguleren en gebruikte daarvoor internationale samenwerking om zo de 

competitiviteit van de eigen bankensector te vrijwaren. China werd financieel minder 

zwaar getroffen door de crisis, maar had baat bij verstrengde regulering opdat het 

mondiaal financieel systeem stabiel genoeg zou zijn om de Chinese exportgeleide 

groei op te vangen. De geslotenheid van het Chinese financieel systeem zorgde ervoor 

dat het Bazelakkoord weinig negatieve gevolgen had voor China. De Europese Unie 

hangt, net zoals China, grotendeels af van bankenkrediet om de reële economie te 

financieren.  

De afhankelijkheid van de Europese bankensector voor de economische groei maakte 

dat Europa tegen strenge regulering was en op die manier de internationale agenda 

voor verstrengde kapitaalvereisten matigde.  
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Het binnenlandse niveau toonde aan dat verschillende actoren binnen de 3 dominante 

staten de algemene belangen van de staten mee bepaalden. In de Verenigde Staten 

was er grote publieke en politieke druk op de Amerikaanse regulatoren om de 

excessieve bankensector aan banden te leggen. De Dodd-Frank wetgeving getuigt van 

een zekere ambitie door hogere vereisten op te leggen. De Amerikaanse financiële 

sector doet er echter alles aan om de uitvoering van de nieuwe wetgeving te 

bemoeilijken. We stelden vast dat regulatory capture de Amerikaanse context 

beïnvloed heeft waardoor de publieke/politieke hervormingsambities gemilderd 

werden. De Europese context toonde de verschillende belangen tussen  enerzijds 

Groot-Brittannië en anderzijds Frankrijk en Duitsland aan. De hervormingsdrang van 

Groot-Brittannië werd tegengewerkt door de afhankelijkheid van de bankensector 

binnen continentaal Europa. De financiële sector had een grote invloed op de 

Europese hervormingsagenda vanwege de verwevenheid tussen politiek en het 

bancaire systeem. De onenigheid binnen Europese context zorgde voor de 

terughoudende positie van Europa tijdens de internationale onderhandelingen. De 

Chinese binnenlandse context toonde het belang van de staatbanken aan in het 

Chinese groeimodel. De gegeneraliseerde factie zou het financieel systeem gebruiken 

om groei te creëren en zo politieke promoties te bemachtigen. De technocratische 

factie wou dit tegengaan door de financiële sector beter te reguleren en zo 

toekomstige crisissen te vermijden. De Chinese steun bij Bazel III kan verklaard 

worden door de drang naar stabiliteit binnen de technocratische factie, maar de 

uitvoering van de regelgeving zou minder voor de hand liggend zijn vanwege de 

Chinese belangen om economische groei aan te houden. 

Het transnationaal niveau toonde aan dat hoewel er een ideationele verschuiving heeft 

plaatsgevonden binnen de transnationale gemeenschap, de onenigheid binnen de 

expertgroepen en de grote invloed van de transnationale financiële sector de 

hervormingsagenda  hebben verzwakt. De transnationale vetospelers bemoeilijkten de 

vorming van Bazel III. 
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DEEL III: Conclusie 

We hebben de moderne geschiedenis van internationale financiële regulering 

geschetst om zo de postcrisis reguleringsdynamieken beter te begrijpen. We legden 

daarbij de focus op het Bazelcomité en de Bazel-akkoorden. De verhandeling trachtte 

vervolgens aan te tonen waarom het derde Bazel-akkoord geen significante 

verbetering is tegenover het precrisis reguleringsregime. We hebben aan de hand van 

een vergelijking tussen Bazel II en Bazel III aangetoond waarom het nieuwe akkoord 

feitelijk ter plaatse blijft trappelen door te wijzen op de gebreken van het nieuwe 

akkoord. In het tweede deel van de verhandeling hebben we getracht om de status quo 

van Bazel III politiek economisch te verklaren aan de hand van Helleiner en Pagliari's 

(2011) drie analyseniveaus. We hebben daarbij rekening gehouden met de postcrisis 

onderzoeksagenda, door China als voornaamste groeiland te betrekken in de analyse. 

We hebben de verschillende auteurs binnen de onderzoeksniveaus aangevuld door de 

opmerkingen van Helleiner en Pagliari te incorporeren in onze analyse. De drie 

analyseniveaus zijn daarbij niet conflicterend, maar complementerend. Hier ligt dan 

ook de wetenschappelijke bijdrage van het werkstuk. We vonden op elk niveau 

verschillende elementen terug die de relatieve stilstand van internationale financiële 

regulering kunnen verklaren. Het interstatelijke niveau toonde aan dat de Europese 

Unie de grootste dwarsligger was op vlak van verstrengde regulering. Het 

binnenlandse niveau toonde aan dat binnen de drie dominante staten verschillende 

actoren tegen strenge financiële regulering gekant waren. De financiële sector was, 

zoals verwacht, tegen strenge regulering in zowel de Amerikaanse als Europese 

context en heeft de reguleringsagenda afgezwakt. De Chinese bankensector is 

voornamelijk gedomineerd door SOB's waardoor we geen bewijzen vonden van een 

weerspannige financiële sector. De Europese context toonde aan dat de Europese 

continentale landen tegen verstrengde financiële regulering waren vanwege de 

centrale rol van de bankensector in de Europese economie. Het transnationale niveau 

duidde op de grote invloed die de internationale financiële sector en de verschillende 

visies van de expertgroepen hadden op de uitwerking van Bazel III.  

We kunnen aan de hand van de drie niveaus besluiten dat de georganiseerde 

economieën van Europa en de internationale financiële sector de hoofdoorzaken zijn 

van het gefaalde derde Bazelakkoord. De rol die de bankensector speelt in een 
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economie is dus bepalend voor de reguleringsvoorkeuren van een land. De 

vastgestelde invloed van de financiële sector tijdens het Bazelproces toonde aan dat 

de banken, net zoals in het verleden, aan beleidsverovering kunnen doen en op die 

manier hun eigen lot mee kunnen bepalen. De rol die China speelde bij de creatie van 

Bazel III was verwaarloosbaar aangezien het land  ogenschijnlijk weinig afweek van 

de bestaande voorkeuren binnen internationale financiële regulering. 

We stellen dat de wetenschappelijke verhandeling op een eenvoudige manier het 

nieuwe reguleringsregime trachtte te verklaren op basis van een literatuuronderzoek. 

Het samenvattend karakter van de verhandeling ondermijnt mogelijks de 

verschillende nuances binnen internationale financiële regulering, daar financiële 

regulering een zeer complexe materie is. De techniciteit van Bazel III maakt het 

moeilijk om de reguleringsagenda adequaat weer te geven en te verklaren waardoor 

de verhandeling soms kort door de bocht lijkt te gaan. Het is dan ook aannemelijk dat 

we belangrijke elementen over het hoofd hebben gezien. Desalniettemin stellen we 

dat de verhandeling bijdraagt aan het wetenschappelijk debat. 

Toekomstig onderzoek moet de implementatie van Bazel III blijven analyseren, 

aangezien  we vaststelden dat de financiële sector tijdens de uitvoeringsfase van het 

derde Bazel-akkoord de regulering tracht af te zwakken. Het venijn zit dus mogelijk 

in de staart. De beperkte literatuur over de opkomende groeilanden binnen het 

Bazelcomité toont aan dat onderzoekers de invloed van de uitbreiding van het 

Bazelcomité in de toekomst moeten bestuderen. Zo moesten we de Chinese rol in 

internationale financiële regulering verklaren vanuit een beperkte literatuur. We 

stellen dat China steeds belangrijker wordt in de toekomst aangezien er tekenen zijn 

van Chinese financiële liberalisering. Het toenemende belang van het FSB binnen 

internationale financiële regulering werd niet besproken binnen de verhandeling, maar 

zou ook geschikt zijn voor een analyse op basis van de drie onderzoeksniveaus.  
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