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Voorwoord
Times Square. Hét boegbeeld van het kapitalisme met een schier eindeloze
hoeveelheid lichten, Broadway shows, billboards en taxi’s. Times square is ook het plein
dat ik op mijn eerste avond in New York bezocht. Slechts vijf blocks van het
appartement vandaan waar ik verbleef voor mijn stage bij het hoofdkwartier van de
Verenigde Naties. Het is een rare combinatie om te werken bij een organisatie die zich
bezig houdt met de minstbedeelden in de wereld, wonende in de stad die nooit slaapt
en waar de grenzen van het kapitalisme nog moeten worden uitgevonden.
Dat is één van de redenen dat ik gekozen heb onderzoek te doen naar het
democratisch gehalte van mondiaal sociaal-economisch beleid. Is er in de organisaties
waar dat beleid gemaakt wordt ook zo’n groot verschil tussen de kapitalistische landen
en de landen die de minstbedeelden van de wereld huisvesten? “Money talks” zei mijn
huisgenoot in New York vaak, een treffende uitspraak van iemand die drie banen heeft
om het hoofd in het peperdure Manhattan boven water te houden. De Nederlandse
vertaling van haar motto is uiteindelijk de titel van mijn Masterscriptie geworden,
waarvoor ik Christine wil bedanken.
Het schrijven van een scriptie is een eenzame exercitie. Productieve dagen
worden afgewisseld door dagen van totale wanhoop waarop de tijd voorbijgaat met
het kijken van Top Gear en Friends. Het is dan ook een fijn gevoel te weten dat mij weer
een sociaal leven te wachten staat. Overigens wil ik dit voorwoord niet gebruiken om
te uiten hoe zielig ik wel niet was, want ik mag na een fantastische tijd in New York niet
klagen. Sterker nog, ik mag de coördinatoren van mijn Master en mijn begeleider, dr.
Gijs Jan Brandsma, bedanken voor hun flexibele opstelling die mijn stage hebben
mogelijk gemaakt. De begeleiding van Gijs Jan was bovendien uitstekend en heeft mij
zeer geholpen om tot dit resultaat te komen, waarvoor dank. Volgens goed gebruik wil
ik ook mijn vrienden en familie bedanken die mij natuurlijk geholpen hebben. Specifiek
Fon Tunnissen, die de gehele tekst op grammatica, spelling en interpunctie heeft
gecontroleerd.
Tot slot wil ik nog zeggen dat Times Square niet alleen symbool staat voor het
kapitalisme, maar ook voor mijn tijd in New York die het begin was van het einde van
mijn ‘academische loopbaan’. Ik heb veel dingen die ik heb geleerd in vier jaar Bestuursen Organisatiewetenschappen kunnen toepassen in mijn stage. Nu wordt het tijd om
uit de beschermde omgeving van de USBO te stappen en de chaos van de ‘echte wereld’
,Times Square, tegemoet te treden. Laat maar komen.
Michiel Tunnissen
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Inleiding

De recente financiële en economische crisis heeft op vele vlakken geleid tot het
heroverwegen van de inrichting van het financiële systeem. Van het minimaliseren van
bonussen tot het vergoten van de macht van de toezichthouders en van
‘bankenbelasting’ tot het verbieden van leenconstructies. Daarnaast heeft de crisis er
voor gezorgd dat de discussie op een meer institutioneel niveau opnieuw gevoerd wordt.
President Sarkozy van Frankrijk en bondskanselier Merkel van Duitsland pleitten in
2009 allebei voor de creatie van een ‘Economic Security Council’ (ESC) binnen de
Verenigde Naties (VN).1 Deze raad zou de internationale financiële sector moeten
reguleren en op gelijke voet moeten staan met de Veiligheidsraad van de VN.
De vraag naar een Economic Security Council bestaat echter al langer. Al ruim
twee decennia lang laait de discussie zo nu en dan weer op, zowel binnen de VN als in
de wetenschap. In 1985 doet de Joint Inspection Unit van de VN voor het eerst een
voorstel voor een ESC als een forum waar economische problemen kunnen worden
besproken. Ook de Global Commission for Governance doet in 1995 een voorstel en
in 2001 schrijven Stewart en Daws een working paper over de Economic and Social
Security Counil. Tijdens verschillende officiële VN bijeenkomsten door de jaren heen
is de vorming van een Economic and Social Council steeds besproken als onderdeel van
de hervorming van de (reeds bestaande) Economic and Social Council (ECOSOC).
Ondanks de voortdurende discussie over de vorming van de ESC, is er tot op
heden nog geen enkel voorstel serieus in overweging genomen. In de tussentijd zijn
andere instituties taken gaan vervullen die de beoogde ESC zou moeten doen. Zo zijn
de Bretton Woods Institutions (Internationaal Monetair Fonds, Wereldbank) actief
werkzaam op het gebied van macro-economisch beleid, een taak die bij het tekenen
van het akkoord in Bretton Woods nog aan de VN was toebedeeld.2 Daarnaast is er een
orgaan dat zich steeds actiever gaat bemoeien met macro-economisch beleid, maar ook
met beleid dat daar mee samenhangt: de G20. Sinds de oprichting in 1999 als officieuze
opvolger van de G7/G8, is het belang van de groep van de negentien belangrijkste
economieën plus de Europese Unie voortdurend gegroeid. Oplossingen voor de meest
recente crisis worden besproken in deze setting3, evenals het klimaatprobleem en de
positie van het Internationaal Monetair Fonds.
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Hoofdstuk 1- Inleiding
1.1 Een ‘democratisch alternatief ’
Tot op heden lijkt de G20 dus een goede stap in de richting voor de coördinatie
van (sociaal)economisch beleid. Maar om tot werkelijk effectieve stappen op globale
schaal te komen, is een meer transparant, consultatief en inclusief forum nodig, zo
zeggen sommigen.4 Tegelijkertijd zijn de VN het enige mondiale orgaan met (vrijwel)
universele participatie en vaststaande legitimiteit en zou de G20 deze realiteit moeten
onderkennen door de VN meer te betrekken.5 Maar hoe moet deze betrokkenheid er
uit zien? Betekent dit het geven van een stem aan de Secretaris-generaal (die de G20
bijeenkomsten reeds bijwoont), moeten meer landen deelnemen aan de G20 of moet
de G20 meer naar de VN worden toegehaald? In de laatste optie komt de Economic
Security Council weer in beeld. De Commission of Experts of the President of the General
Assembly van de VN noemt de ESC in haar rapport van 2009 zelfs een democratisch
alternatief voor de G20.6
Een ‘democratisch alternatief ’ is uiteraard aanlokkelijk, maar hoe is vast te
stellen dat een internationale organisatie ‘democratisch’ is? Het democratisch gehalte
is in op nationaal, parlementair niveau al lastig te bepalen, laat staan op supranationaal
niveau. Wetenschappers als Porter (2001) en Held (1995) stellen dat het veelal slecht
gesteld is met het democratisch gehalte van internationale instituties, maar benadrukken
ook dat het democratisch gehalte zeer lastig te bepalen is vanwege de mondiale context.
Theorieën over democratie veronderstellen namelijk vrijwel altijd verkiezingen en
verantwoording binnen de grenzen van een nationale staat. Op internationaal niveau
zijn deze twee basisvereisten echter afwezig.7
Porter geeft in zijn artikel The democratic deficit in the institutional arrangements for
regulating global finance (2001) drie redenen voor het democratisch tekort binnen
internationale financiële instellingen. Ten eerste wordt het marktprincipe in de financiële
sector te sterk gedragen. Private partijen moeten zo veel mogelijk de vrijheid krijgen om
te kunnen handelen, waarvoor specialisten nodig zijn. Democratische verantwoording
brengt politieke inmenging met zich mee, die weer kan leiden tot een verstoorde vrije
markt.
Ten tweede speelt het volgens Porter mee dat de regels die wel zijn opgesteld
om de financiële sector te reguleren, vooral zijn gecreëerd door de G7. Al deze landen
zijn democratieën en daarom wordt gesteld dat diegenen die de regels formuleren,
democratisch gekozen zijn. Er is daarom een mindere noodzaak voor democratische
maatregelen binnen de instituties zelf.
Ten derde is het moeilijk om in supranationale instituties procedures en regels
toe te passen die van oorsprong zijn gecreëerd in (nationale) democratieën. De schaal,
complexiteit en cultuur van een internationaal orgaan verschillen doorgaans erg van
een orgaan op nationaal niveau.
Het ontbreken van democratische verantwoording is volgens Porter echter een
10
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slechte zaak. Het financiële stelsel kent ook politieke conflicten die niet kunnen worden
opgelost door technocraten. Als de Wereldbank, bijvoorbeeld, normen van behoorlijk
bestuur oplegt aan ontwikkelingslanden, wie bepaalt dan wat die normen zijn? Dit soort
zaken zijn bij uitstek politiek van aard en politieke verantwoording mag daarom niet
ontbreken. Daarom wordt het democratisch gehalte van de G20, de Bretton Woods
Institutions en de ESC onder de loep genomen. Leidt het institutionaliseren van een
orgaan als G20 binnen de VN tot een hoger democratisch gehalte? De onderzoeksvraag
die is geformuleerd, luidt:
In hoeverre draagt de creatie van een Economic Security Council bij aan het verhogen van het
democratisch gehalte van mondiaal sociaal-economisch beleid?
Niet alleen Porter vindt het ontbreken van democratische verantwoording in mondiaal
sociaal-economisch beleid problematisch. Er zijn meer redenen die het beantwoorden
van bovenstaande vraag relevant maken.
1.2 Waarom is democratie in internationale organisaties belangrijk?
De bijeenkomsten van de G20 gaan vrijwel altijd gepaard met protesten. De
actievoerders zijn vaak anti-globalisten en milieuactivisten, maar er is ook een deel dat
protesteert tegen het gebrek aan democratie in de G20. Zij zijn het er niet mee eens dat
een groep van twintig landen achter gesloten deuren kan bepalen hoe het mondiale
sociaal-economische beleid eruit komt te zien. Voor de Wereldbank en het IMF gaan
dezelfde geluiden op, hetzij in mindere mate. Hiervan wordt ook gezegd dat de landen
die het meest beïnvloed worden door het beleid, het minste invloed hebben.8 Er is
daarom sprake van een democratisch tekort, een term uitgevonden in de studies naar
de Europese Unie.9
Er zijn echter ook tegengeluiden te horen.10 De internationale organisaties zijn
verlengstukken van nationale (democratische) staten en dus verloopt de verantwoording
via de nationale politici. Er hoeft daarom helemaal geen sprake te zijn van democratie
in de internationale organisaties in deze visie. In dit onderzoek wordt er echter vanuit
gegaan dat zelfs wanneer deze aanname juist is, er vanuit de burger nog altijd behoefte
is aan meer democratie gezien de vele protestacties. Een onderzoek van Glen (2008) laat
zien dat de protestacties gegrond zijn. De opkomende landen worden ondergesneeuwd.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft
bijvoorbeeld 62,3% van de stemmen in handen bij het IMF, terwijl het procentueel een
stuk minder inwoners heeft. Het is daarom niet goed gesteld met de inputlegitimiteit van
deze organisaties, zo stelt Glen. Met inputlegitimiteit wordt de representatie van de
leden bedoeld en de mogelijkheid tot participatie voor bijvoorbeeld NGO’s. Sceptici
zullen wellicht zeggen dat inputlegitimiteit niet van belang is, zolang de uitkomsten van
11
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het beleid maar in het belang van iedereen zijn: outputlegitimiteit. Maar ook de
outputlegitimiteit van de Wereldbank en het IMF blijkt niet hoog te zijn: “The World
Bank and IMF have pursued a neoliberal agenda promoting both trade and capital account
liberalisation which, with the exception of a few, has not served the interests of the developing countries.”
11
Het gevoerde beleid blijkt dus vooral in het voordeel te zijn van de geïndustrialiseerde
landen.
De protesten die dus overal in de maatschappij worden gehouden, blijken in de
wetenschappelijke discussie te worden ondersteund. Zowel op inputlegitimiteit als
outputlegitimiteit van mondiaal sociaal-economisch beleid wordt slecht gescoord en
dit vertaalt zich in de roep van de burgers om meer democratie. Het stellen van de
vraag of de creatie van een Economic Security Counicl bijdraagt aan het verhogen van
het democratisch gehalte van mondiaal sociaal-economisch beleid, is daarmee
gerechtvaardigd.
1.3 Wat is er al bekend?
In de wetenschappelijke literatuur is al veel verschenen over democratie en zelfs ook
over democratie in internationale organisaties. Het belang van democratie in
internationale organisaties wordt steeds meer onderschreven. “Expanding Democracy has been seen as
a general desirable goal at both the domestic and international levels”.12 De meeste wetenschappers
die zich hier mee bezig houden erkennen dat het democratisch gehalte van de
organisaties vaak te laag is of dat het huidige systeem niet goed genoeg functioneert.
Kuper (2004) stelt bijvoorbeeld dat “in the face of what is bluntly called globalization, it is
arguable that an international political system base on states will be unable to meet some of the most
daunting political challenges”.13 Porter (2001) stelt, zoals eerder gezegd, dat er nauwelijks
sprake is van democratie in internationale financiële instellingen.
Het probleem wordt dus onderkend in de wetenschap, maar de discussie wordt
vooral gevoerd in twee uitersten van het probleemgebied. Aan de ene kant worden er
empirische onderzoeken gedaan waarin bijvoorbeeld het verantwoordingsarrangement
van organisaties gemeten wordt. Het Global Accountabillity Project is hier een
voorbeeld van. Dit soort onderzoeken zijn alleen gericht op het onderzoeken van het
verantwoordingsarrangement, maar bieden weinig aanknopingspunten voor het
verbeteren ervan. Bovendien is verantwoording slechts één van de elementen van
democratie. Aan de andere kant zijn er zeer theoretische onderzoeken te vinden, waarin
alternatieven worden geschetst voor de huidige inrichting van het (internationale
bestuur). Het gaat hier meestal om politiek-filosofische theorieën die weinig praktisch
nut hebben, omdat ze vrijwel onmogelijk te realiseren zijn. Zo stelt Kuper (2004) een
Responsive Democracy voor, waarin staten niet langer de primaire actoren zijn maar
medespelers samen met NGO’s, IGO’s en bedrijven. Held (1995) presenteert een model
voor een kosmopolitische democratie waarin staten ook steeds meer macht afstaan aan
12
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internationale organisaties. Dit soort modellen zullen voorlopig modellen blijven, omdat
staten niet erg happig zijn soevereiniteit over te dragen aan internationale organisaties.
Dit onderzoek richt zich daarom op het midden van het probleemgebied. Aan
de ene kant wordt het democratisch gehalte gemeten, aan de andere kant wordt er een
haalbaar alternatief getoetst: een Economic Security Council.
1.4 Leeswijzer
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt in hoofdstuk twee beschreven
wat het democratisch gehalte nu precies is en hoe het in dit onderzoek gemeten wordt.
Hierop volgt een uiteenzetting van de huidige inrichting van de internationale
organisaties die zich bezig houden met mondiaal sociaal-economisch beleid. Vervolgens
wordt het democratisch gehalte hiervan gemeten. In hoofdstuk vijf wordt beschreven
hoe de Economic Security er uit moet komen te zien volgens de voorstellen, om
vervolgens in hoofdstuk zes van één ontwerp (Economic and Social Security Council)
ook het democratisch gehalte te meten. In de conclusie kan dan antwoord worden
gegeven op de vraag of een Economic Security Council bijdraagt aan het verhogen
van het democratisch gehalte.
Voetnoten:
EUobserver.com (2009)
Daws & Stewart (2001)
3
Sinds het begin van de crisis is de G20 al 3 keer bij elkaar geweest (NRC, 2009)
4
United Nations University Midday Forum, 25 maart 2010,
5
United Nations University Midday Forum, 25 maart 2010 & United Nations General Assembly
(2009-a)
6
United Nations General Assembly (2009-a)
7
Kuper (2004)
8
One World Trust (2008)
9
Nye (2001)
10
Zie bijvoorbeeld Mearsheimer (1995) en Krasner (1999)
11
Glenn (2008) p. 233
12
Porter (2001) p. 427
13
Kuper (2004) p. 1
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Het Democratisch gehalte
Wat is het en hoe meet je het?

Om het democratisch gehalte te kunnen bepalen van mondiaal sociaaleconomisch beleid, moet het democratisch gehalte eerst gedefinieerd worden. In de
wetenschappelijke literatuur bestaan er grote verschillen in opvattingen over democratie
en zonder duidelijke afbakening is het daarom onmogelijk om het democratisch gehalte
van de G20, Wereldbank, IMF en de ESC te toetsen. In dit hoofdstuk wordt daarom
ingegaan op het begrip ‘democratisch gehalte’.
2.1 Democratie
Het begrip democratie stamt af van het Griekse woord δῆμος (dèmos), “volk” en
κρατέω (krateo), “heersen” en betekent vrij vertaald “volksheerschappij”. Een van de
eerste definities van democratie stamt dan ook uit de Griekse oudheid en is te vinden
in de grafrede van Perikles: “Onze staatsvorm heet een democratie, omdat ze in handen is van velen
en niet van enkelen. In persoonlijke geschillen verzekeren onze wetten gelijk recht aan allen. Als het
gaat om het vervullen van openbare ambten speelt sociale klasse geen rol, maar tellen slechts de
werkelijke kwaliteiten die iemand bezit. Armoede is voor niemand die de publieke zaak kan dienen
een belemmering, hoe gering zijn status ook mag zijn”.1 Opvallend genoeg komen drie
elementen uit bovenstaande definitie in vrijwel iedere definitie van democratie terug,
ondanks het feit dat er grote verschillen bestaan in opvattingen over democratie. De drie
elementen zijn:
- volksheerschappij
- gelijkheid
- burgerrechten
In onderstaand stuk zullen verschillende definities van democratie onder de loep
worden genomen, waaruit zal blijken dat de drie elementen ook in deze tijd nog altijd
de basis van vrijwel iedere definitie van democratie vormen. Vervolgens wordt duidelijk
dat de definitie van Coleman en Porter (2001) voor democratie in internationale
organisaties na wat kleine aanpassingen ook de basiselementen van democratie in
nationale staten kan meten. Deze theorie wordt dan ook gebruikt in dit onderzoek.
Er zijn grote verschillen in de definities van democratie. Zo zijn er enerzijds
minimalistische definities over democratie en anderzijds zeer uitgebreide, waarin
15
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bijvoorbeeld ook sociaal-economische aspecten worden meegenomen. Alvarez e.a.2
hanteren een zeer nauwe definitie van democratie. Zij kennen geen glijdende schaal
van meer of minder democratie, maar maken een onderscheid tussen democratie en
dictatuur. Er is volgens hen sprake van democratie als de (minister-)president en het
parlement (in)direct gekozen zijn In deze nauwe definitie komt enkel het element
volksheerschappij nog naar voren.
Maar aan de andere kant van het spectrum staat een aantal wetenschappers3 dat
zich in hun definitie van democratie baseert op Dahl’s concept van polyarchie (1971)
en hierin komen alle drie de elementen naar voren. Polyarchie is volgens Dahl het
resultaat in de praktijk van de benadering van het ideaal: democratie. Er kan wel s
prake zijn van meer of minder polyarchie, maar niet van meer of minder democratie,
omdat democratie een ideaal is.4 Coppedge and Reinicke (1990) en ook Bollen (1993)
hebben een schaal ontwikkeld om de mate van polyarchie te kunnen meten.
Uitgangspunt hierbij zijn de acht criteria die Dahl heeft opgesteld:
- Vrijheid van samenkomst en vrijheid om organisaties te starten
- Vrijheid van meningsuiting
- Stemrecht
- Het recht zich verkiesbaar te stellen
- Het recht van politici campagne te voeren voor steun
- Voldoende alternatieve bronnen voor informatie
- Vrije en eerlijke verkiezingen
- Instituties die er voor zorgen dat overheidsbeleid een afspiegeling is van de wens van
de kiezer5
Naast het element volksheerschappij, is in de bredere definities ook het element
gelijkheid te vinden. In Dahl’s criteria is dit bijvoorbeeld terug te vinden in het feit dat
iedereen stemrecht heeft en het recht heeft zich verkiesbaar te stellen. Het International
Institute For Democracy and Electoral Assistance6 en Beetham7 merken volksheerschappij en
gelijkheid aan als de twee belangrijkste kenmerken van democratie. Maar zoals gezegd,
zijn er drie elementen van democratie die in vrijwel alle definities zichtbaar zijn. Het
derde element is burgerrechten. Hoewel het element zelden letterlijk wordt genoemd in
definities, blijkt het veelal wel in de definities besloten te liggen. Zo heeft Bollen
bijvoorbeeld beargumenteerd dat drie van Dahl’s acht criteria te plaatsen zijn bij wat hij
political liberties noemt. De elementen vrijheid van samenkomst, vrijheid van
meningsuiting en voldoende alternatieve bronnen voor informatie zijn volgens Bollen
political liberties, wat hier in meer algemene termen burgerrechten wordt genoemd.8
Er zijn dus drie gemeenschappelijke elementen te ontdekken in definities van
16
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democratie. Beetham heeft deze
elementen weergegeven in de
‘democratische driehoek’ of
‘democratische piramide’ (Figuur
1), maar gebruikt iets andere
termen.
De
elementen
volksheerschappij, gelijkheid en
burgerrechten kunnen wel herkend
worden in de piramide. Hieronder
zal de piramide worden toegelicht
en het verband met de hierboven
gedefinieerde elementen worden
Figuur 1: de democratische driehoek (bewerking van the uitgelegd.
Het eerste element is ook
democratic pyramid, in Beetham (1994)
in de piramide burgerrechten. Zonder
basisrechten als vrijheid van meningsuiting en handelingsvrijheid is het functioneren van
een democratie vrijwel onmogelijk. Het tweede element is representatie. Samen met het
derde element, verantwoording, dekt dit de lading van volksheerschappij. In de huidige
democratieën is er namelijk altijd sprake van representatie. Burgers kunnen kiezen door
wie zij zich willen laten vertegenwoordigen. De gekozen vertegenwoordigers leggen
verantwoording af aan de mensen die zij vertegenwoordigen. Het meeste tastbare
mechanisme hiervoor zijn de periodiek terugkerende verkiezingen, maar ook direct via
continue verantwoording van het beleid via de media en indirect via verantwoording aan
belangengroepen. Door middel van representatie en met behulp van
verantwoordingsmechanismen kan er alsnog sprake zijn van volksheerschappij. In de
piramide van Beetham komt het element gelijkheid niet specifiek naar voren. Maar zoals
al eerder gezegd, is gelijkheid voor Beetham een van de twee belangrijkste elementen
van democratie. Omwille van de helderheid en meetbaarheid wordt gelijkheid echter een
onderdeel van de andere elementen. Beetham schrijft: “As the principles of popular control
and political equality stand, however, they are too general. Like the indices developed by other political
scientist, they need to be broken down into specific, and where possible, measurable, criteria”.9 Tot
slot: Beetham plaatst het element Civil society in het midden van de piramide. Met civil
society wordt het geheel van organisaties bedoeld die mensen gebruiken om hun
belangen te behartigen. Zoals zichtbaar is in de piramide, verbindt de civil society alle
elementen met elkaar. In de meeste democratische theorieën is de civil society echter
een belangrijk gevolg van democratie, maar niet een noodzakelijk voorwaarde.10
In dit stuk worden de elementen van Beetham gebruikt als uitgangspunt voor
het meten van het democratisch gehalte. Maar zoals hieronder zal blijken, zijn de
elementen moeilijk toepasbaar op democratie in internationale organisaties. Daarom
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wordt er verder gezocht naar een internationaal toepasbare definitie.
2.2 Internationale democratie
Hierboven zijn een aantal definities van democratie en de hierin te herkennen
basiselementen van een democratie uiteengezet. Voor het meten van het democratisch
gehalte van de Economic security Council, de Wereldbank, het IMF en de G20 zijn
bovengenoemde definities en de elementen echter niet geschikt. In de nauwe definitie
van Alvarez e.a.11 zou het bijvoorbeeld betekenen dat de alle internationale organisaties
dichter bij een dictatuur liggen dan een democratie. De secretaris-generaal van de VN
wordt bijvoorbeeld niet gekozen, en dat zou de VN volgens deze definitie een dictatuur
maken. Ook in de theorieën die Dahl’s polyarchie als uitgangspunt nemen, zouden
internationale organisaties er bekaaid vanaf komen. Niemand kan zich bijvoorbeeld
verkiesbaar stellen voor de Wereldbank en er worden dan ook geen verkiezingen
gehouden. Daarmee voldoen internationale organisaties al niet aan twee van de acht
criteria. Het wordt zo duidelijk dat internationale organisaties niet voldoen aan de
uitgangspunten van de theorieën. Ten eerste gaat hier niet om staten met een duidelijke
afgebakende grens en inwoners, maar om organisaties. Ten tweede is er geen sprake van
een nationale democratie, maar van een internationale democratie waarvan veel landen
deel uitmaken. Er moet daarom gezocht worden naar een definitie van democratie die
meer internationaal toepasbaar is en ook organisaties in ogenschouw neemt.
De vraag naar een dergelijke definitie is niet nieuw. Met de opkomst van
internationale en supranationale instituties wordt het belang van kwesties als ‘good
governance’ en het democratisch gehalte in een mondiale context steeds groter. Zo
hebben academici de Wereldbank meerdere malen getoetst aan haar eigen principes
van behoorlijk bestuur12 en wordt de Europese Unie vaak geassocieerd met een
zogenaamd democratisch tekort.13 Volgens wetenschappers is het echter moeilijk om de
verschillende instituties met elkaar te vergelijken, omdat er een grote variatie bestaat in
de aard en kenmerken van internationale instituties.14 Desondanks bestaat er wel een
theorie die beoogt op meer algemene wijze het democratisch gehalte van internationale
organisaties te meten. Coleman en Porter hebben een set universele criteria ontwikkeld
waarmee het democratisch gehalte van een internationale organisatie kan worden
gemeten. Deze zes criteria hebben zij gedestilleerd uit nationale democratieën en
vervolgens vertaald naar universeel toepasbare indicatoren. Hieronder worden de zes
criteria uiteengezet.
Transparantie. Kan een geïnteresseerde zichzelf volledig informeren over lopende
zaken? Vaak wordt beleid in dusdanig technische taal geformuleerd dat het voor een
niet-expert nauwelijks te begrijpen is. Een heldere website met volledige informatie in
duidelijke taal is belangrijk. Vaak zijn het volgens Coleman en Porter echter de NGO’s
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die de link vormen tussen internationale instituties en de burger.
Mogelijkheid tot directe participatie. Mondiale instituties kunnen pas democratisch
zijn als alle betrokken partijen de mogelijkheid hebben om te participeren, zo stellen
Coleman en Porter. Voor een hoger democratisch gehalte zijn mechanismen
noodzakelijk die participatie voor iedereen mogelijk maken. Wederom NGO’s zijn vaak
belangrijke schakels tussen de organisatie en de landen.
Quality of discourse. In een samenleving is er sprake van een voortdurende discussie
over normen en waarden, ethische dilemma’s, wetten, regelgeving, beleid etc. Deze
discussie zorgt voor een legitimiteit van beleid. Internationale organisaties moeten
volgens Coleman en Porter daarom een platform creëren waar discussie kan plaats
vinden
Representatie. Representatie heeft op nationaal niveau veelal de vorm van
verkiezingen, waarbij vertegenwoordigers worden gekozen om de belangen te
behartigen. Op internationaal niveau is dit een stuk lastiger, zo niet onmogelijk. Het is
echter wel mogelijk om bij de samenstelling van het orgaan goed te bekijken welke
groepen er allemaal vertegenwoordigd worden en of zij evenredig gerepresenteerd zijn.
Effectiviteit. Elke democratie en internationale organisatie moet een leidinggevende
groep hebben. In een democratie is dit een regering, in een organisatie een directie.
Het leidinggevende orgaan moet de juiste grootte hebben om slagvaardig te kunnen
zijn. Daarnaast zijn voldoende middelen en niet politiek gekleurde medewerkers
indicatoren van een hoog democratisch gehalte volgens Coleman en Porter.
Fairness. Fairness verwijst naar een gemeenschappelijke set van regels over
rechtvaardigheid. Deze regels zijn noodzakelijk om een democratisch proces te laten
functioneren, met name wanneer een groep het niet eens is met de uitkomst van het
proces. Er bestaat een onderscheid tussen procedurele rechtvaardigheid en inhoudelijke
rechtvaardigheid Met procedurele rechtvaardigheid wordt vooral op elementen als de
voorgaande punten gedoeld, inhoudelijke rechtvaardigheid gaat over de uitkomsten
van beleid. Wanneer er door een organisatie expliciet verwezen wordt naar
rechtvaardigheid of wanneer het impliciet uit het handelen blijkt, dan zijn dit
indicatoren hiervoor.
De zes criteria van Coleman en Porter zoals die hierboven uiteen zijn gezet, zijn
nuttig voor het meten van het democratisch gehalte van internationale organisaties
omdat ze democratie in algemene termen als uitgangspunt nemen. Toch is het goed om
kritisch naar de criteria te kijken. Dekken zij de hele lading van het democratisch gehalte
of zijn er indicatoren die vereenvoudigd kunnen worden? Het principe van less is more
gaat zeker op voor een definitie van het democratisch gehalte: hoe minder indicatoren,
hoe overzichtelijker het onderzoek en daarmee de resultaten. Omwille van de
overzichtelijkheid en leesbaarheid van het onderzoek worden daarom de criteria nader
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bekeken.
Er zijn twee criteria aan te wijzen die problematisch zijn wanneer ze daadwerkelijk
gebruikt worden bij onderzoek. Dit zijn quality of discourse en fairness. De kwaliteit van
het discours is zeer lastig vast te stellen. Steenbergen e.a. zeggen hierover: “Political
scientists have been slow to consider deliberation and discourse as research themes. An issue may be
the dearth of measurement instruments that allow researchers to operationalize and quantify the quality
of discourse, and that open up deliberation for empirical research”.15 De auteurs ontwikkelen
wel een methode om quality of deliberation te meten. De discourse quality index (DQI) is
echter zo complex dat het gebruik ervan in dit onderzoek onmogelijk maakt. Het meten
van het DQI is een onderzoek op zich. Efficiënter is daarom het gebruik van een
alternatief voor de kwaliteit van het discours: de kwaliteit van de overweging (quality of
deliberation). Het is empirisch namelijk gemakkelijker vast te stellen hoe een besluit tot
stand is gekomen dan hoe het discours heeft bijgedragen aan het besluit. Wanneer we
echter kijken naar hoe quality of deliberation gemeten wordt, blijkt dat er een grote overlap
is met de overige indicatoren van Coleman en Porter. Nanz en Steffek (2005) geven vier
indicatoren aan voor het meten voor de kwaliteit van de overweging, te weten:
(1) Access to deliberation;
(2) Transparency and access to information;
(3) Responsiveness to stakeholder concerns;
(4) Inclusion of all voices.16
Wanneer deze indicatoren gehanteerd worden, meten zij vrijwel hetzelfde als de
criteria van Coleman en Porter. Acces to deliberation komt overeen met het criterium
mogelijkheid tot participatie. Transparency and access to information komt logischerwijs overeen
met transparantie en inclusion of all voices komt overeen met representatie. Alleen de
indicator responsiveness wordt niet direct gemeten door de zes criteria. Responsiviteit
moet daarom ook gemeten worden, al zal hieronder duidelijk worden dat er nog geen
goede methoden zijn om dit te meten.
Nanz en Steffek (2005) maken een onderscheid tussen ex-post en ex-ante
responsiviteit. Bij ex-post responsiviteit gaat het om het feit dat beleid verantwoord
wordt door rekening te houden met de wensen van de burgers. Van ex-ante
responsiviteit is sprake als voorstellen van burgers worden meegewogen in de
besluitvorming of op de agenda komen. Nanz en Steffek merken op dat ex-ante
responsiviteit zwaarder weegt dan ex-post responsiviteit en stellen in hun artikel dat
responsiviteit gemeten kan worden door standpunten van bijvoorbeeld NGO’s te
vergelijken met de punten op de agenda van de organisatie en de uitkomsten van beleid.
Een concrete theorie presenteren zij echter niet.
Powell (2004) stelt dan ook dat er nog geen goede methoden bestaan om de
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responsiviteit van verschillende landen of organisaties te meten en te vergelijken.17
Responsiviteit volgens Powell is dat overheden of organisaties uitvoeren wat de burgers
willen. In de ideale situatie verloopt dit via de ‘keten van responsiviteit’ (zie figuur 2).
De kiezer uit zijn wens door middel van verkiezingen, vervolgens wordt er een regering
gevormd en die regering brengt de verkiezingsuitslag tot uitvoering. Naast het feit dat
Powell verschillende knelpunten aanwijst die het meten van de verschillende fases in de
keten bemoeilijken, geldt voor internationale organisaties dat deze keten zeer moeilijk
toepasbaar is. De in dit onderzoek onderzochte organisaties kennen immers geen
verkiezingen en daarmee vallen de eerste twee fases in de keten weg. Een oplossing
hiervoor is de lidstaten zien als vertegenwoordigers van de wensen van hun burgers in
de internationale organisatie. Burgers kiezen immers een regering die deelneemt aan
vergaderingen van internationale organisaties of vertegenwoordigers afvaardigt. Vanuit
deze optiek wordt responsiviteit echter al gemeten door de indicatoren participatie en
representatie, omdat hier gekeken wordt naar het aantal lidstaten dat deelneemt en de
relatieve inbreng van iedere lidstaat. De responsiviteit van de organisatie voor de
inbreng van de lidstaten (en daarmee de burgers) wordt daarmee al gemeten. Zolang
er niet een “more complex research agenda ,involving multiple, context-sensitive measures of
procedure, substantive content, and citizen evaluation”18 bestaat, kan responsiviteit niet volledig
worden onderzocht. In dit onderzoek wordt responsiviteit daarom bekeken binnen de
andere indicatoren van democratie.

Figuur 2: De keten van responsiviteit. Bron: Powell (2004) p. 92

Naast responsiviteit wordt ook quality of discourse geschrapt, omdat dit criterium
dus lastig meetbaar blijkt en de best passende oplossing (quality of deliberation) al gemeten
blijkt te worden door andere criteria.
Ook voor het criterium fairness geldt dat het in belangrijke mate al gemeten
wordt door andere criteria. Lauber en Knuth (1999) hebben een onderzoek gedaan
naar de mate van rechtvaardigheid bij het New York State Department of Environmental
Conservation. Zij hebben drie schalen opgesteld die tezamen rechtvaardigheid meten.
Dit zijn de influence scale, honesty scale en impartiality scale. De influence scale meet of
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burgers invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming, de honesty scale meet of de
organisatie toegang geeft tot alle informatie en eerlijk antwoord geeft op vragen en de
impartiality scale meet of alle betrokkenen gelijk worden behandeld.19 Twee van de drie
schalen worden al gemeten door andere criteria van Coleman en Porter. De influence
scale wordt reeds gemeten door het criterium mogelijkheid tot participatie en de impartiality
scale wordt al gemeten door het even hiervoor toegevoegde criterium responsiveness.
Daarom zal in dit onderzoek ook het criterium fairness niet worden gebruikt.
Kortom
Na het schrappen van de criteria fairness en quality of discourse blijven er nog vier
criteria van Coleman en Porter over die bruikbaar zijn voor het meten van internationale
democratie in organisaties: tranparantie, effectiviteit, representatie, en de mogelijkheid tot directe
participatie. Van responsiviteit is gebleken dat dit zeer lastig meetbaar is in internationale
organisaties en dat het daarom grotendeels ook al wordt gemeten door de criteria
representatie en mogelijkheid tot directe participatie.
2.3 Elementen en criteria samengevoegd
In deze paragraaf wordt aangetoond dat de vier overgebleven criteria van
Coleman en Porter wel de volledige brede definitie van democratie van Beetham
kunnen meten, maar dan in internationale organisaties. Dit betekent dat nu ook
internationale organisaties langs de meetlat van democratie kunnen worden gelegd om
het democratisch gehalte te kunnen meten. Figuur 3 geeft weer met behulp van welke
indicatoren ieder element van democratie kan worden gemeten.
De indicatoren van Coleman en Porter kunnen soms meer dan één element
van democratie van Beetham meten . Hieronder wordt de plaatsing van iedere indicator
toegelicht.
Transparantie
De indicator ‘transparantie’ meet zowel het element verantwoording als civil
society. Transparantie is namelijk zeer belangrijk voor verantwoording, omdat burgers
zodoende goed in de gaten kunnen houden wat de vertegenwoordigers uitvoeren. Maar
deze controle wordt ook vaak uitgevoerd door NGO’s, zo stellen Porter en Coleman
en daarom is transparantie ook een indicator voor het element civil society.
Effectiviteit
Ook ‘effectiviteit’ meet twee elementen. Het gaat hier om de slagkracht van het
leidinggevende deel van de organisatie en die wordt onder andere bepaald door de
eventuele politieke gekleurdheid van medewerkers en of er voldoende middelen
beschikbaar zijn.20 De politieke gekleurdheid heeft te maken met het element
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representatie en de beschikbaarheid van middelen heeft te maken met verantwoording.
Representatie
In dit onderzoek wordt bij de indicator bij de indicator representatie enkel
gekeken naar de afspiegeling. Wordt iedereen vertegenwoordigd? Of iedereen ook een
gelijke stem heeft, wordt door andere criteria gemeten.
Responsiviteit
In figuur 3 is zichtbaar dat responsiviteit raakvlakken heeft met drie van de vier
elementen van democratie van Beetham. Hierboven is echter al duidelijk geworden er
maar twee elementen gemeten kunnen worden, te weten representatie en participatie
en dat deze elementen al op andere manieren worden gemeten.

Figuur 3: welke indicatoren van Coleman en Porter meten welke elementen van democratie van Beetham?

Mogelijkheid tot directe participatie
Coleman en Porter stellen dat er mechanismen nodig zijn om directe participatie
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mogelijk te maken. Vaak zijn NGO’s een belangrijke schakel tussen
(inter)gouvermentele organisaties en individuen. Wanneer men dus kijkt naar de positie
van NGO’s in het faciliteren van participatie, kijkt men naar de kracht van het
maatschappelijk middenveld
2.4 Indicatoren en parameters
Nu duidelijk is welke criteria voor dit onderzoek relevant zijn, hoe deze zich
verhouden tot de elementen van democratie en wat de criteria precies inhouden, kan
worden overgegaan tot het formuleren van parameters. Tabel 1 geeft de parameters
weer. Hieronder worden deze toegelicht.

Tabel 1: Indicatoren en parameters om het democratisch gehalte te kunnen meten

2.5. Operationalisering
Hieronder wordt de onderzoeksvraag geoperationaliseerd. Hoe kan de vraag
beantwoord worden? Er zal duidelijk worden hoe bovenstaande theorieën gebruikt
zullen worden om het democratisch gehalte te kunnen meten. Vervolgens wordt
beschreven hoe het onderzoek wordt vormgegeven.
2.5.1 Parameters
De indicatoren van Coleman en Porter maken het meten van het democratisch
gehalte meer tastbaar, maar nog altijd is niet duidelijk wat nu het gehalte verhoogt of
verlaagt. Wanneer is iets transparant en wanneer is de representatie ‘goed of slecht’? Om
dit te kunnen bepalen, zijn in de tabel hierboven al parameters weergegeven. In dit
hoofdstuk zal worden toegelicht waarom er voor deze parameters is gekozen en hoe ze
gemeten kunnen worden.
Allereerst is het belangrijk te weten dat er gewerkt zal worden met een
onderscheid tussen drie actoren: lidstaten, burgers en NGO’s. Internationale
organisaties bevinden zich in een bijzonder gebied, waarin meer dan één partij een rol
speelt. Wanneer we bijvoorbeeld naar de VN kijken, dan hebben zij in de eerste plaats
te maken met staten. De VN zijn een zogenaamde IGO (international governmental
organization) en zoals de naam al zegt is de VN een organisatie die bestaat uit losse
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staten. Ten tweede vertegenwoordigen zij zes miljard burgers op aarde. En ten derde
spelen non-gouvermentele organisaties een grote rol. Doordat er vanauit drie
perspectieven naar de indicatoren wordt gekeken, kan de uitkomst kan verschillen. Het
kan bijvoorbeeld zo zijn dat een internationale organisatie wel luistert naar de inbreng
van staten, maar niet naar de inbreng van NGO’s. Dit heeft dan gevolgen voor de
indicator participatie. Om deze reden wordt een aantal indicatoren voor de drie actoren
afzonderlijk gemeten. Dit zijn representatie, mogelijkheid tot directe participatie en responsiviteit.
De indicatoren effectiviteit en transparantie worden één keer gemeten, omdat de
uitkomsten niet afhankelijk zijn van het gekozen perspectief. De fondsen van een
organisatie blijven bijvoorbeeld gelijk, ongeacht vanuit welke actor dit bekeken wordt.
Deze indicatoren worden daarom één maal gemeten.
2.5.3 Het meten van de parameters
Voor iedere indicator zijn hiervoor een aantal parameters genoemd. Deze
parameters komen echter niet zomaar uit de lucht vallen en worden ondersteund door
een aantal theorieën. Hieronder wordt weergegeven met behulp van welke theorie de
parameters zullen worden gemeten. Voor de indicatoren effectiviteit en representatie
geldt dat de reeds genoemde parameters helder genoeg zijn en voldoende om de
indicatoren te kunnen meten.
Transparantie
Grigorescu (2004) heeft een methode geformuleerd voor het meten van
transparantie in internationale organisaties, waarbij op zeer praktische wijze wordt
gekeken naar hoe organisaties informatie verschaffen op twee vlakken. Het eerste vlak
betreft het beantwoorden van vragen over de organisatie per e-mail. Daarbij wordt
gekeken naar de reactiesnelheid en het aantal beantwoorde vragen. Het tweede vlak
betreft de informatie op de website. Is alle informatie beschikbaar op de website?21 De
voor dit onderzoek geformuleerde vragen staan in bijlage I.
Participatie
Voor het meten van de participatie wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen
van het Global Accountabillity Project (GAP). Zij hebben een schema opgesteld (zie bijlage
II) met criteria die zowel de participatie in de praktijk als de vastgelegde mechanismen
toetsen.22 De richtlijnen van het GAP zijn een zeer volledig meetinstrument dat het
mogelijk maakt relatief eenvoudig organisaties te kunnen vergelijken.
Effectiviteit
Voor het meten van effectiviteit worden de parameters gebruikt die in Tabel 1
staan. Allereerst wordt er gekeken naar de financiële middelen van de organisatie. Zijn
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de middelen voldoende om het gewenste beleid te voeren? Ten tweede wordt er
gekeken naar de mate waarin de organisatie beleid kan afdwingen. Kan het sancties
opleggen wanneer beleid niet wordt uitgevoerd? Ten derde wordt er ook gekeken naar
het aantal medewerkers. Is dat aantal voldoende om alle taken uit te voeren of zijn er
klachten van werknemers dat de werkdruk te hoog is of dat het werk te traag wordt
uitgevoerd ?
Representatie
Representatie is in dit onderzoek gelijk aan afspiegeling. Komen de
(stem)verhoudingen overeen met de verhoudingen in de wereld? Worden alle burgers
van de wereld vertegenwoordigd?
Bij het meten van de parameters zal geen gebruik worden gemaakt van
classificaties door middel van getallen. Een (element van) democratie is namelijk
moeilijk te koppelen aan een cijfermatige waardering, omdat de materie zeer complex
is en veel nuanceverschillen kent. Deze kleine verschillen zouden verloren gaan wanneer
er gebruik wordt gemaakt van getallen. Beetham e.a. zeggen over het gebruik van
classificaties: “judgments then become concealed behind the illusionary authority of a number, and
its pretensions to scientific precision”.23 Daarom wordt er in dit onderzoen voor gekozen de
uitkomsten in woorden te beschrijven, zodat nuances kunnen worden weergegeven
Omwille van de leesbaarheid wordt er aan het einde van de analyse van een indicator
wel een tabel weergegeven waarin de score van de organisatie ten opzichte van andere
organisaties is af te lezen.
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Hoe ziet de status-quo eruit?
De G20 als katalysator van de Wereldbank en
het IMF

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of de Economic Security Council
zou kunnen bijdragen aan het verhogen van het democratisch gehalte, moet er gekeken
worden naar het democratisch gehalte van de huidige inrichting en vervolgens naar de
ESC Alleen dan kan worden bepaald of de creatie van een ESC iets verandert aan de
status-quo. In de status-quo wordt het mondiale sociaal-economische beleid mo
gevormd door drie instituten, te weten: de Wereldbank, het Internationaal Monetair
Fonds en de G20. Het is belangrijk te weten hoe deze organen precies te werk gaan.
Daarom wordt hieronder uiteengezet wat de inrichting is van de huidige instituties. Er
wordt begonnen met een uiteenzetting van de oorsprong van de Bretton Woods
Institutions om de verhoudingen tussen de verschillende instituten duidelijk te maken.
3.1 Bretton Woods: de oorsprong van de Wereldbank en het IMF
In juli 1944 komen 43 wereldleiders bij elkaar in Bretton Woods op een
conferentie om de wereldeconomie weer op te lappen na de Tweede Wereldoorlog.
Daar wordt besloten het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank op
te richten. Samen worden deze twee organisaties de Bretton Woods Institutions genoemd.
Het doel van het IMF bij de oprichting is het creëren van een stabiel handelsklimaat
door het afstemmen van monetair beleid en het beheersen van de koersschommelingen.
Daarnaast kan het IMF leningen verstrekken aan lidstaten die tijdelijke
betalingsproblemen hebben. De Wereldbank heeft als taak geld uit te lenen aan landen
die bezig zijn met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en deze leningen zijn
meer structureel van aard.1
In 1945 worden de Verenigde Naties opgericht en twee jaar later wordt besloten
dat de Wereldbank en het IMF worden erkend als twee zelfstandige agentschappen van
de VN. De agentschappen vallen onder de supervisie van de Economic and Social
Council. De laatste jaren houdt ECOSOC altijd een vergadering met het IMF en de
Wereldbank na de zogenaamde ‘spring meeting’ (zie hieronder) van de Bretton Woods
Institutions2, temeer omdat de Wereldbank en het IMF zich steeds meer bezighouden
met macro-economische planning en coördinatie. Deze taak was oorspronkelijk
weggelegd voor de VN.3
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3.2 De Wereldbank
Zoals hierboven geschreven, wordt in 1944 tijdens de Bretton Woods conferentie
besloten de Wereldbank op te richten. In 1945 is de oprichting een feit en sindsdien
bestaat de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). De IBRD is wat
de meeste mensen als de Wereldbank kennen. Deze term werd voor het eerst
geïntroduceerd door The Economist op 22 juli 1944 tijdens de Bretton Woods
Conferentie. Vervolgens was de titel van de eerste officiële vergadering van het IMF en
de IRDB ‘World Fund and Bank Inaugural Meeting’ en in verschillende media werd in de
verslaglegging van deze vergadering van de Wereldbank gesproken. In 1975 werd de
algemeen aanvaarde bijnaam de officiële afkorting van de International Bank for
Reconstruction and Development.4
3.2.1 De Wereldbank Groep
De meeste mensen kennen de IBRD dus als de Wereldbank. Vandaag is de
IBRD echter slechts één van de vijf onderdelen van de Wereldbank Groep. De groep
bestaat uit de volgende onderdelen:5
International Bank for Reconstruction and Development
De IBRD is het oudste onderdeel van de Wereldbank Groep. Dit onderdeel voerde de
oorspronkelijke taak van de bank uit: landen helpen bij de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog. Nu verstrekt het leningen aan landen met middeninkomens en
kredietwaardige arme landen. De voorwaarden waaronder deze landen kunnen lenen,
zijn bij de IRDB een stuk gunstiger dan op de kapitaalmarkt.
De IBRD heeft een zogenaamde AAA-rating. Dit betekent dat het geld op de
kapitaalmarkt kan lenen tegen de meest gunstige voorwaarden. Dit geld wordt dus
vervolgens weer uitgeleend aan ontwikkelingslanden. De landen die van de IBRD lenen,
huisvesten 75% van de wereldbevolking die leeft van minder dan één dollar per dag.
Zodra landen de drempel van een middeninkomen overschrijden (gemiddeld jaarsalaris
per inwoner van 9206 dollar), komen zij niet meer in aanmerking voor leningen van
de IBRD.
Op dit moment zijn 186 landen lid van de IBRD en in 2009 leende het 32,9
miljard dollar uit.6
International Development Association
Na de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, verlegde de IBRD zijn
aandacht naar ontwikkelingslanden. Het werd echter al snel duidelijk dat de
ontwikkelingslanden niet in staat waren tegen de voorwaarden van de IBRD geld te
lenen. De rente op de leningen is voor ontwikkelingslanden te hoog. Daarom besloot
een deel van de lidstaten in 1960 de International Development Association (IDA) op te
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richten, waar ontwikkelingslanden geld konden lenen tegen soepeler voorwaarden.
Omdat de lidstaten wel de discipline van een bank wilden hanteren, besloten zij dat de
IDA onderdeel moest zijn van de Wereldbank.
De IDA leent geld uit aan de armste landen van de wereld tegen nul procent
rente en een looptijd van 35-40 jaar. Om hier voor in aanmerking te komen, mag het
gemiddelde jaarinkomen van een land per inwoner niet hoger zijn dan 1135 dollar en
daarmee dus niet in staat te lenen van de IBRD. De landen die in aanmerking komen
voor leningen van de IDA huisvesten 2,5 miljard mensen, waarvan 1,1 miljard mensen
leven van minder dan één dollar per dag. Het belangrijkste verschil tussen de IBRD en
de IDA is dus het type landen waar zij aan lenen en onder welke voorwaarden. Een
ander verschil is dat de IDA haar geld niet haalt van de kapitaalmarkt, maar uit en fonds
dat wordt gevuld door de rijke lidstaten Het bedrag dat de lidstaten doneren, mogen
zij aftrekken van de in de VN afgesproken 0,8% van het bruto nationaal product dat
wordt besteed aan ontwikkelingshulp.7
Op dit moment zijn 169 landen lid van de IDA en in 2009 leende het 46,9
miljard dollar uit.8
The International Finance Corporation
The International Finance Corporation (IFC) is in 1956 opgericht om een
tekortkoming van de IBRD en de IDA te compenseren. De laatst genoemde
organisaties lenen alleen geld uit aan regeringen van lidstaten en niet aan bedrijven. De
IFC bevordert economische ontwikkeling door geld te lenen aan de private sector in
ontwikkelingslanden. Het financiert programma’s die door reguliere geldverstrekkers als
te risicovol worden beschouwd.
Op dit moment zijn 182 landen lid van de IFC en leende de organisatie in 2009
5,1 miljard dollar uit.9
The Multilateral Investment Guarantee Agency
The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) is 1988 opgericht en
biedt garanties aan investeerders die in ontwikkelingslanden willen investeren. Het gaat
hier om garanties tegen niet-commerciële risico’s, zoals oorlog, valuta-instorting,
handelsembargo’s etc. Partijen uit alle lidstaten van de MIGA kunnen in aanmerking
komen voor deze garanties.
Sinds de oprichting heeft de MIGA voor 21 miljard dollar garant gestaan en de
organisatie heeft op dit moment 175 lidstaten.10
The International Centre for Settlement of Investment Disputes
Het vijfde en laatste onderdeel van de Wereldbank Groep is The International Centre
for Settlement of Investment Disputes (ICSID), waar handelsgeschillen worden
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beslecht. Het ICSID bestaat sinds 1966 en kent een bestuursraad en een secretariaat.
De voorzitter van de bestuursraad is de president van de Wereldbank en bestaat verder
uit één vertegenwoordiger per land dat de conventie heeft ondertekend. Tenzij dat een
lidstaat anders besluit, is dit dezelfde vertegenwoordiger als bij de IBRD.
De ICISD heeft op dit moment 155 lidstaten, waarvan 144 de conventie
hebben geratificeerd.11
Wanneer er gesproken wordt over de Wereldbank, dan gaat het formeel gezien
alleen over de IBRD en de IDA. Deze twee organisaties voeren ook het oorspronkelijke
beleid uit van de bank. Er wordt gesproken van de Wereldbank Groep als het gaat om
alle vijf de onderdelen.
3.2.2 Lidmaatschap en bestuur
Lidstaten kopen aandelen van de organisaties van de Wereldbank Groep waar
zij lid worden. Om lid te kunnen worden van de IBRD, moet een staat eerst lid zijn van
het IMF. En om lid te kunnen worden van een van de andere organisaties van de
Wereldbank Groep, moet het land eerst lid zijn van de IBRD.
Het bestuur van de
Wereldbank Groep (zie
figuur 4) is in handen van de
lidstaten. Iedere lidstaat heeft
één vertegenwoordiger in
The Board of Governors. Dit
bestuur komt één keer per
jaar samen met het bestuur
van het IMF in de
zogenaamde spring meeting om
Figuur 4: Relatie tussen de lidstaten en de Wereldbank groep.
de stand van zaken te
Bron: Wereldbank (2003)
bespreken. Het dagelijks
bestuur is in handen van The Board of Executive Directors. Het bestuur kent 24 directors.
De vijf grootste aandeelhouders (VS, Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk) benoemen ieder één director. De andere landen worden verdeeld in regio’s
en iedere regio wordt vertegenwoordigd door één director die door de regio gekozen
is. Over het algemeen besluit het bestuur op basis van consensus. Desondanks heeft
iedere director een bepaald stemgewicht op basis van het aantal aandelen dat zijn land
of regio heeft (zie figuur 5). The board of executive directors wordt voorgezeten door
de president van de Wereldbank Groep. Sinds het bestaan van de bank is er een
ongeschreven regel dat de president een Amerikaan is. In ruil daarvoor is de hoogste
baas van het IMF een Europeaan.12
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Wanneer een land zijn
verplichtingen
niet
nakomt
aan
de
Wereldbank Groep, dan
kan
het
worden
geschorst. Is er na een
jaar nog niet aan de
verplichtingen voldaan,
dan wordt het land
geroyeerd.

Figuur: 5 stemverhoudingen

3.3 Het Internationaal Monetair Fonds
Het Internationaal Monetair Fonds is het andere instituut dat is opgericht
tijdens de Bretton Woods conferentie in 1944. Toch gaan de ideeën voor een dergelijk
instituut terug tot de jaren ’30. Door de grote depressie die begon in 1929 daalde de
waarde van de wereldhandel met meer dan 60%. De meeste landen hadden de waarde
van hun munt gekoppeld waarde van het goud, maar die koppeling bleek door de
depressie onhoudbaar te zijn. Er werden in jaren ’30 daarom meerdere internationale
monetaire conferenties bijeengroepen om de orde te herstellen en de economie weer
op gang te krijgen. Geen van de conferenties had echter resultaat, omdat de wil tot
samenwerken ontbrak.13 De Amerikaan Harry Dexter White en de Engelsman John
Maynard Keynes, kwamen begin jaren ’40 daarom afzonderlijk van elkaar, maar vrijwel
gelijktijdig, met plannen voor een nieuw monetair stelsel. In dit stelsel zouden de
wisselkoersen worden gestabiliseerd en het vrije handelsverkeer worden bevorderd.
Een permanente instelling zou verantwoordelijk moeten zijn voor de bewaking hiervan.
Gedurende de oorlog worden de plannen uitvoerig bediscussieerd; de laatste
onderhandelingen vinden plaats in Bretton Woods.14 In december 1945 tekenen 29
landen de overeenkomst en in maart 1947 wordt de organisatie operationeel. Frankrijk
is in 1948 het eerste land dat een lening krijgt van het IMF.
Tot 1971 zorgde het IMF voor een stabiele wisselkoers van valuta via het par
value system, ook wel het Bretton Woods systeem genoemd. Kort gezegd hield dit in dat
landen niet zomaar de waarde van hun munt konden aanpassen zonder toestemming
van het IMF. De waarde van de punt mocht niet te veel afwijken van de vastgestelde
waarde (par). De par-waarde werd vastgesteld op basis van de belangrijkste reservemunt
van het IMF, de dollar. De dollar was op zijn beurt weer gekoppeld aan de waarde van
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het goud. Toen de schulden van Amerika echter begonnen op te lopen door onder
andere de Vietnamoorlog, verloor men het vertrouwen in de dollar, en begon de munt
om te wisselen voor goud. De goudreserves bleken niet groot genoeg te zijn en de
dollar werd daarom ontkoppeld van de goudprijs. Met het ontkoppelen van de
dollarkoers werd het systeem stopgezet.15 Tegenwoordig zijn dit de belangrijkste taken
van het IMF:
- Advies aan overheden en centrale banken op basis van analyses van economische trends
en ervaringen in gelijkwaardige landen;
- Onderzoek, statistieken, voorspellingen en analyses op basis van het volgen van globale,
regionale en individuele economieën;
- Leningen verstrekken aan landen om economische problemen te boven te komen;
- Bijzondere leningen aan ontwikkelingslanden om armoede te bestrijden en;
- Inhoudelijke hulp en training voor landen om het management van hun economieën te
verbeteren.16
Het verstrekken van leningen aan landen om economische problemen te boven te
komen, is wellicht de kerntaak van het IMF. In ieder geval is het de meest zichtbare taak
met als meest recente voorbeeld de leningen aan Griekenland door het IMF en de
Europese Commissie.17 Het IMF verstrekt leningen die in principe korter lopen dan
de leningen van de Wereldbank. Ze zijn bedoeld om acute tekorten op te vangen en niet
voor de sociaal-economische opbouw van een land.
3.3.1 Lidmaatschap en bestuur
Op dit moment zijn 186 landen lid van het IMF. Kosovo is het meest recent
toegetreden lid in juni 2009. Om lid te worden moet een land een aanmelding indienen
die goedgekeurd moet worden door een meerderheid van de leden. Wanneer een land
lid wordt, krijgt het een quotum toegewezen. Dit quotum wordt bepaald op basis van
de positie van het land in de wereldeconomie en quota van andere landen in een
vergelijkbare situatie die reeds lid zijn. Quota worden berekend in Special Drawing Rights
(SDRs), de valuta van het IMF. Het quotum is belangrijk voor de positie van een lidstaat.
Ten eerste bepaalt het quotum het bedrag dat een lidstaat moet afdragen aan het IMF.
Hoe hoger het quotum, hoe hoger de afdracht. Ten tweede worden de
stemverhoudingen bepaald door het aantal SDRs, dat in belangrijke mate afhangt van
het quotum. Iedere lidstaat heeft een basis van 250 stemmen plus één extra stem voor
iedere 100.000 SDR. Dit betekent bijvoorbeeld dat de VS de meeste stemmen hebben
(371.743) en Palau de minste stemmen heeft (281). Ten derde bepaalt het quotum het
maximale bedrag dat een lidstaat kan lenen van het IMF. Een land kan jaarlijks maximaal
200% van zijn quotum lenen en bij elkaar opgeteld niet meer dan 600%. In
uitzonderlijke gevallen kan hier wel een uitzondering op gemaakt worden, zoals in 2010
bij Griekenland het geval is.18

34

Hoofdstuk 3 -Hoe ziet de status-quo eruit?
In april 2008 is er door het bestuur van het IMF een hervorming van het
quotasysteem geaccepteerd. Deze hervorming zorgt ervoor dat opgekomen
economieën meer evenredig worden vertegenwoordigd en dat Low Income Countries
ondanks hun relatief lichte gewicht toch een zwaardere stem krijgen. De hervorming
heeft echter nog niet plaats gevonden omdat het goedgekeurd moet worden door
minimaal 112 lidstaten die tezamen minimaal 85% van de stemmen vertegenwoordigen.
In maart 2010 hebben 65 lidstaten die tezamen 70% van de stemmen
vertegenwoordigen de hervorming goedgekeurd.19
De bestuursstructuur van het IMF komt vrijwel geheel overeen met de
structuur van de Wereldbank. Ook bij het IMF is the board of governors het hoogste
orgaan. Iedere lidstaat heeft een vertegenwoordiger in deze raad. Het dagelijks bestuur
is in handen van the executive board. De acht grootste economieën hebben in deze raad
een eigen vertegenwoordiger, de andere 177 landen zijn verdeeld in verschillende regio’s
en worden gerepresenteerd door 16 vertegenwoordigers. Het uitvoerend bestuur wordt
voorgezeten door de managing director, die zoals gezegd altijd uit Europa afkomstig is. Het
enige wezenlijke verschil in de structuur van de Wereldbank en het IMF is het
adviesorgaan dat het IMF kent. The International Monetary and Financial Committee (IMFC)
adviseert the board of governors en het dagelijks bestuur. In de het IMFC zitten
vertegenwoordigers van dezelfde landen die zitting hebben in het dagelijks bestuur. De
vertegenwoordigers zijn voorzitters van centrale banken, ministers van financiën etc.
Ook de Wereldbank zit in het IMFC, maar met de status van observant. Figuur 6 geeft
de structuur van het IMF weer. Opvallend is ook dat de G20 in dit figuur wordt
weergegeven als in een
informeel adviserend orgaan.
Hierop wordt ingegaan in
paragraaf 3.5
3.4 De G20
De G20 is het derde
en laatste orgaan van de
status-quo. Het zal hieronder
duidelijk worden dat de G20
belangrijk is, maar toch is het
gek om de G20 een orgaan te
noemen. Het kent geen vaste
thuisbasis,
heeft
geen
secretariaat en zoals Michael
Hodges het zei op een
Figuur 6: organisatiestructuur IMF. Bron: IMF(2010)
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conferentie: “it has neither a pension plan nor a cafeteria” 20. Hieronder wordt het ontstaan
van de G20 beschreven, gevolgd door een uiteenzetting van de kenmerken.
3.4.1 Historie
De groep van twintig Ministers van Financiën en Voorzitters van Centrale
Banken (G20) is opgericht in 1999 in Berlijn om te overleggen over belangrijke
economische onderwerpen. De G20 stamt af van de G10, die werd opgericht in
1962. De G10 ontstond doordat tien landen besloten mee te doen aan de General
Arrangements to Borrow (GAB), waarmee fondsen voor het IMF beschikbaar werden
gemaakt waarvan deelnemende landen gebruik konden maken indien nodig.21 De G10
bestond uit België, Canada, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, Engeland, Verenigde
Staten, Duitsland en Zweden. In de loop van de jaren ’70 wilden de Verenigde Staten
echter een nieuw forum creëren om een aantal belangrijke zaken te bespreken,
waaronder het ontkoppelen van de dollarkoers aan de waarde van goud en monetair
beleid in het algemeen. De G10 zou hiervoor niet geschikt zijn omdat het te groot was,
maar bovenal omdat de Amerikanen de grote vertegenwoordiging ven Europese landen
vreesden. In 1973 nodigde de Amerikaanse minister van financiën daarom zijn collega’s
uit van Frankrijk, Duitsland en het Verenigde Koninkrijk in de bibliotheek van het
Witte Huis om het monetair beleid te bespreken. Een jaar later tijdens de jaarlijkse
vergadering van het IMF in Nairobi, nodigde de Japanse minister van financiën de
‘Library Group’ uit in de residentie van de Japanse Ambassadeur en hier werd
afgesproken dat de vijf landen elkaar voortaan op regelmatige basis zouden spreken.
Bij de eerste ontmoeting drong de Amerikaanse president van de Centrale bank er op
aan dat hij aanwezig zou zijn en zette hiermee de toon: Voortaan werden de ministers
van financiën vergezeld door de voorzitters van de centrale banken. Daarmee was de
Groep van vijf Ministers van Financiën en Voorzitters van Centrale Banken geboren.
In 1986 werd de G5 de G7 toen Italië en Canada zich bij de groep voegden. De landen
zetten al langere tijd druk om hen uit te nodigen voor de vergaderingen, waarbij Italië
dreigde Amerikaanse luchtvaartbases te sluiten.22 De val van het communisme zorgt,
met enige vertraging voor het achtste lid van de G7. De Russische president Gorbatsjov
is er in 1991 in Londen formeel nog niet bij, maar is wel in de stad aanwezig en heeft
ontmoetingen met alle leiders van de G7. Jeltsin neemt later het stokje over en heeft ook
veel informele ontmoetingen met de leiders van de G7 tijdens de toppen. President
Bush van de Verenigde Staten stelt daarom voor om de G7 om te dopen tot de G8 ,
maar andere leiders zagen hier in eerste instantie weinig in. In 1994 nam Rusland
daarom voor het eerste officieel deel aan de top als achtste land van de G7. Pas in 1997
werd in Denver besloten de G7 te hernoemen naar de G8.23

36

Hoofdstuk 3 -Hoe ziet de status-quo eruit?
3.4.2 Kenmerken G20
Twee jaar na de officiële oprichting van de G8 werd de G20 al opgericht, zodat
ook opkomende economieën konden overleggen met gevestigde economieën.24 De
ministers vertegenwoordigen de belangrijkste geïndustrialiseerde en ontwikkelende
landen. Het gaat hier om 19 landen, het 20ste lid is de Europese Unie. Doel van de
groep is om groei en ontwikkeling te bevorderen in de hele wereld. Naast de ministers
zijn de directeur van het IMF en de president van de Wereldbank aanwezig bij de
vergaderingen. Tezamen representeren de landen ongeveer 90% van het wereldwijde
bruto nationaal product, 80% van de wereldhandel en tweederde van de
wereldbevolking. Volgens de eigen website geeft dit de G20 een hoge mate van invloed
en legitimiteit op het gebied van economisch beleid.25
De G20 is zoals gezegd de opvolger van de G8 en lijkt deze steeds meer te
vervangen. President Obama van de Verenigde Staten noemde in zijn jaarlijkse ‘state
of the union’ in 2010 alleen de G20 en niet de G8, volgens de Ambassadeur van
Singapore bij de VN een teken dat de G20 het nieuwe mondiale podium is voor
economisch beleid.26 De G20 vormde gedurende de recente economische crisis dan
ook het podium om gezamenlijke actie te bespreken. Ondanks de toenemende gewicht
van de G20, blijft het nog altijd een informeel forum. Dit betekent dat afspraken
juridisch niet bindend zijn voor de leden.27 De groep van 20 heeft geen formeel statuut
en heeft geen ondersteunend secretariaat.
3.4.3 Werkwijze
Het werkterrein van de G20 breidt zich steeds verder uit. Waar het voorheen
draaide om puur economische beslissingen, speelt nu sociaal-economisch beleid en
milieubeleid ook een rol. Zo werd tijdens de top in Londen het emissiebeleid besproken
en in Pittsburgh de (economische) gevolgen van migratie. Ieder jaar zit één land de
groep voor, dat ad-hoc een ondersteunend team opzet dat de vergadering(en)
voorbereidt. Er is in principe één ‘G20-top’ per jaar, waarop de premiers en presidenten
met elkaar spreken. Daarnaast zijn er twee vergaderingen per jaar waarbij de ministers
van financiën worden afgevaardigd. Deze vergaderingen vinden vlak voor de spring en
annual meeting van het IMF en de Wereldbank plaats in Washington. De vergaderingen
van de ministers van financiën en de G20-top worden voorbereid tijdens de
zogenaamde deputy meetings. Deze vergaderingen zijn van groot belang, omdat hier
meestal al consensus wordt bereikt voordat de politieke leiders elkaar ontmoeten. “The
deputies are the most senior officials from the international divisions of finance ministries and the
deputy governors of central banks. They carry out most of the work in the process and their
contributions are pivotal to the process of consensus formation”.28 De ambtenaren die de
vergaderingen voorbereiden hebben regelmatig contact met elkaar en ontmoeten in
elkaar zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers. Vanwege hun belangrijke
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voorbereidende en ondersteunende rol, staan de ambtenaren beter bekend als sumit
sherpa’s, vernoemd naar de berggidsen in de Himalaya.29 “In other words, the process is
informal, collegial, secretive and exclusive, and has a specific culture and series of procedural and
behavioural practices surrounding it, which facilitate consensus formation and enable a small group of
key senior officials to play a dominant agendasetting role”.30
De onderwerpen die worden besproken tijdens de vergaderingen van de
ministers en premiers staan dus al vast en veelal is de uitkomst ook al uitonderhandeld
door ambtenaren. Bayne (2001) concludeert dat de premiers en presidenten tijdens de
top vooral de mogelijkheid hebben om bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen.
In zijn analyse van de G7/G8 wordt zichtbaar dat iedere voorzitter minimaal één te
bespreken onderwerp aandraagt voor de top. Zo plaatste president Clinton in 1997
hulp aan Afrika op de agenda en werd onder het voorzitterschap van Bondskanselier
Schroeder het kwijtschelden van schulden van ontwikkelingslanden besproken. Het
toevoegen van een agendapunt betekent overigens niet dat er ook een besluit over
genomen wordt. Sterker nog, meestal wordt een dergelijke ‘haastklus’ niet met open
armen ontvangen. “Ideas for brand new policies seldom prevail, if they have not been filtered
through the preparatory process. So Clinton was blocked by the Europeans at Naples 1994 when he
proposed without warning a new round of trade negotiations”.31
3.4.4 Macht van de G20
Omdat de G20 geen formele organisatie is en formeel geen speciale
bevoegdheden heeft, is het lastig om de macht van de groep te bepalen. Bovendien is
het voor de G20 belangrijker dat er consensus wordt bereikt in een akkoord van
algemeenheden, dan dat er een tot in detail uitonderhandeld plan op tafel ligt.32 Dat
maakt dat de mate van overeenstemming tussen de lidstaten moeilijk te bepalen is.
Baker (2008) heeft in meer algemene zin beschreven op welke vier manieren de G7
invloed kan uitoefenen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit voor de G20
anders zou zijn, dus daarom worden zij hieronder uiteengezet.
De G20 heeft effectief veto-macht in mondiaal sociaal-economisch beleid.
Plannen zonder steun van (een groot deel van) de G20 lidstaten zullen geen doorgang
vinden. De G20 heeft de macht om onderwerpen op de internationale agenda te
plaatsen in verschillende organisaties. Veel medewerkers in organisaties als het IMF en
de Wereldbank worden gedetacheerd van nationale ministeries of centrale banken.
Veruit het grootste deel van de medewerkers van deze organisaties is afkomstig van
G20 lidstaten en daardoor heeft de G20 een flinke vinger in de pap. Bovendien wordt
er meer aandacht geschonken aan een voorstel van een blok van twintig landen, dan van
een voorstel van een of twee lossen landen.
De macht van goedkeuring is ook een belangrijk element. Zoals gezegd heeft de G20
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geen secretariaat en het leeuwendeel van het onderzoek naar sociaal-economisch beleid
wordt gedaan in andere organisaties. De G20 kan echter wel conclusies en
aanbevelingen uit dit onderzoek extra onderstrepen of juist onder laten sneeuwen. Zo
kan de toon voor maatregelen worden gezet.
Tot slot heeft de G20 de macht van het geld. Alleen al de landen van de G7
hebben de afgelopen decennia zo’n 44 procent van alle financiën van de Wereldbank
en het IMF bijgedragen. Dit wordt uitgedrukt in het stemgewicht van de landen, maar
ook doordat de secretariaten van de Wereldbank en het IMF de voorstellen van de G20
met speciale aandacht bekijken.33
De G20 kan ondanks dat het geen formele macht heeft, dus wel heel duidelijk
werken als katalysator of rem voor het mondiaal sociaal-economisch beleid. Dat past
bij de rol die de G7 al voor zichzelf zag weggelegd en die de G20 heeft overgnomen:
“The G7 intends to make of use of the existing international organizations to achieve certain objectives,
but absolutely does not intend to replace them”.34 De G20 heeft bijvoorbeeld het IMF en de
Wereldbank opgeroepen de hervorming van stemverhoudingen snel door te voeren.35
Daarnaast stelde Canada in 1999 als eerste voorzitter van de G20 al, dat “The G20 was
created as a deliberative rather than decisional body, but one designed to encourage the formation of
consensus on international issues”.36 Hoewel de G20 dus geen formeel vastgelegd orgaan is,
speelt het een belangrijke rol in internationale besluitvorming over sociaal-economisch
beleid.
3.5 Relatie tussen de organisaties
De relatie tussen de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de
G20 is deels vastgelegd en is deels een kwestie van praktijk. De relatie tussen de
Wereldbank en het IMF staat op papier. Beide organisaties zijn opgericht tijdens de
conferentie in Bretton Woods en ze maken allebei deel uit van het VN-systeem.
Zoals gezegd komen de Wereldbank, het IMF en de Economic and Social Council
van de VN eens per jaar samen tijdens de zogenaamde spring meeting.37 Hier wordt
de voortgang van het werk van de organisaties besproken. Daarnaast bestaat er het
Development Committee, waarin zowel vertegenwoordigers van de Wereldbank als het
IMF zitten. Deze commissie adviseert de besturen van de Bank en het Fonds op het
gebied ontwikkelingsproblematiek en over het toewijzen van middelen aan
ontwikkelingsprojecten.38
Er is niets vastgelegd over de relatie tussen de G20 en de Bretton Woods
Institutions. In de literatuur wordt, zoals hierboven duidelijk werd, aangenomen dat de
G20 van grote invloed is op deze organisaties, maar dat de G20 andersom ook niet
zonder hen zou kunnen.39 De G20 heeft bijvoorbeeld de hervormingen van de
Wereldbank en het IMF in gang gezet. Jones (2010) stelt dat veel andere beslissingen
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op vergelijkbare wijze worden genomen. Er zijn volgens hem geen internationale
organisaties waarin “G-20 consensus would not be a powerful position around which other states
could rally and which could form a firm basis for negotiations”.40 Feit blijft echter wel dat de G20
vrijwel altijd andere organisaties nodig heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Van
Houtven stelt dat de G20 en haar voorganger de G7 veel gebruik maken van
bijvoorbeeld het IMF. Het IMF levert de data aan voor de besprekingen op de toppen
van de G7 en de G20. Meebeslissen is, ondanks de aanwezigheid van de Managing
Director, voor het IMF niet mogelijk. “Thus the group of Seven trusted the IMF as an objective
analyst but continued to keep policy consideration of the issues within the group”.41
Soms kunnen de Bretton Woods organisaties en de VN ook de G20
beïnvloeden. Zo heeft het secretariaat van de VN de G20 geadviseerd om een biljard
dollar te investeren in opkomende economieën om zo de recente crisis te verzachten.
Dit advies is overgenomen door de G20.42 Over het algemeen heerst het beeld echter
dat de G20 het beleid van de andere organisaties domineert. “The creation of the Group
of 20 has added –rightly or wrongly– to the perception that these countries are determined to dominate
the global financial agenda”.43
De G20 is dus van grote invloed op het beleid van de andere organisaties en
andersom is dit in mindere mate soms ook het geval. Het is duidelijk dat de
organisaties deel uitmaken van een systeem en er geen sprake is van onafhankelijke
eilandjes.
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4

Analyse van het democratisch
gehalte van de status-quo
Representatie als zwakste plek

In dit hoofdstuk wordt het democratisch gehalte van de huidige samenstelling
van internationale instituties die zich bezig houden met sociaal-economisch beleid
beschreven. In het voorgaande hoofdstuk zijn de organisaties al feitelijk uiteengezet
en in dit hoofdstuk worden ze langs de lat van democratie gelegd. Zoals al verteld in
de methodologie worden de indicatoren representatie, mogelijkheid tot directe participatie en
responsiviteit drie keer gemeten, om zo eventueel verschil in actor (burger, staat of NGO)
te kunnen weergeven. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: de organisaties worden
geanalyseerd per indicator, te beginnen met de niet variabele indicatoren effectiviteit en
transparantie. Vervolgens worden de drie andere variabelen uitgewerkt per actor. Aan
het einde van iedere analyse van een indicator staat een tabel waarin de score van iedere
organisatie wordt weergegeven. De score, geuit in sterren (zie legenda hieronder), maakt
het mogelijk om in één oogopslag de organisaties te kunnen vergelijken. De
onderbouwing met de hiervan is in de tekst te vinden, waar ook nuanceverschillen uit
blijken die niet in een tabel zijn weer te geven. Na alle organisaties te hebben
weergegeven, volgt een conclusie over het democratisch gehalte van de status-quo.
Hieronder wordt begonnen met de analyse van de Wereldbank. De gebruikte checklists
zijn terug te vinden in de bijlagen.
«
««
«««
««««
«««««

Slecht
Matig
Voldoende
Goed
Uitstekend

Legenda: kwalificatie scores in sterren

4.1 Transparantie
4.1.1 Wereldbank
Met de transparantie van de Wereldbank is het over het algemeen goed gesteld.
De contactinformatie van alle kantoren in de wereld is er te vinden, alsmede de
beknopte historie en de missie van de bank. Ook de projecten worden beschreven. Er
43

Hoofdstuk 4 - Analyse democratisch gehalte status-quo
is een aparte webpagina beschikbaar waarop een groot aantal partnerorganisaties
zichtbaar is met een korte toelichting.
Op financieel vlak is de basisinformatie ook voor handen. In de jaarverslagen
is terug te vinden hoeveel geld er is uitgeleend en aan welke delen van de wereld.
Informatie over leningen aan landen is echter een stuk lastiger te vinden. Er bestaat
geen overzicht dat alle uitstaande leningen aan landen laat zien. Via de zoekmachine
kunnen wel contracten over leningen gevonden worden aan individuele landen.
Contracten van 150 pagina’s zijn echter vaker regel dan uitzondering, dus het is
onmogelijk om in korte tijd een overzicht te krijgen.
De agenda’s van grote vergaderingen zijn op internet te vinden. De agenda’s van
de spring meeting en de annual meeting en ook de board meetings staan op de website.
Notulen van de vergaderingen zijn niet online beschikbaar. Men kan dus wel vinden wat
er besproken is tijdens de vergaderingen, maar de uitkomsten zijn niet te vinden. Ook
van vergaderingen tussen medewerkers op operationeel niveau is geen verslaglegging
te vinden op internet.
De website meldt dat er zo’n 65.000 documenten te vinden zijn in de database
op de website. De database bestaat sinds het jaar 2000 en de documenten zijn vrij
toegankelijk voor iedereen. Wil men inzicht in historische documenten, dan moet men
zich aanmelden. Aanmelden is gratis, waarna medewerkers van de bibliotheek zullen
helpen met het zoeken naar een document. Sinds mei 2010 is er ook een aparte database
waarin statistische gegevens over veel lidstaten van de Wereldbank zijn te vinden. Van
deze gegevens maakt de bank zelf ook gebruik, wanneer het bijvoorbeeld een land
onderzoekt dat in aanmerking wil komen voor een lening.
De Wereldbank krijgt per 1 juli 2010 een nieuwe disclosure policy waarin staat
welk type documenten openbaar wordt gemaakt en welke niet. Volgens de nieuwe
richtlijnen komen ook notulen van board meetings beschikbaar en samenvattingen van
discussies in commissies. Daarnaast komt er meer informatie beschikbaar over
projecten die worden voorbereid en over de voortgang van lopende projecten.1
Documenten die door lidstaten aan de Wereldbank worden geleverd, worden ook
gepubliceerd volgens de regels van de disclosure policy, tenzij dat de lidstaat bij het
aanleveren expliciet gemeld heeft dat het gaat om vertrouwelijke informatie. Het
vrijgeven van meer documenten zal de transparantie uiteraard ten goede komen, maar
desondanks zijn er ook onder de nieuwe richtlijnen een aantal zaken die niet worden
vrijgegeven. Met name de laatste twee typen informatie in de opsomming in het
document trekken de aandacht:
“- Information relating to the Bank’s corporate administrative matters, including, but not limited to,
corporate expenses, procurement, real estate, and other activities.
- Certain information about the Bank’s financial activities—unless it becomes eligible for declassification
according to defined timelines”.2
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Niet alle informatie over de financiële activiteiten van de Wereldbank en administratieve
zaken wordt dus vrijgegeven. Een onderzoek uit het verleden bevestigt dit beeld. In
1990 was slechts vijf procent van alle documenten die beschikbaar waren in de interne
database van de Wereldbank, ook beschikbaar in de externe database.3 Natuurlijk is dit
percentage omhoog gegaan in de loop der jaren en zal dit nog verder stijgen met het
nieuwe beleid, maar het geeft desondanks goed weer dat niet alle informatie openbaar
wordt gemaakt. Overigens krijgen lidstaten, als aandeelhouders van de bank, deze
informatie wel. Documenten die door lidstaten aan de Wereldbank worden geleverd,
worden ook gepubliceerd volgens de regels van de disclosure policy, tenzij dat de lidstaat
bij het aanleveren expliciet gemeld heeft dat het gaat om vertrouwelijke informatie.
Tot slot kan er gezegd worden dat de Wereldbank al haar statuten en
grondbeginselen heeft gepubliceerd op de website. Opvallend was ook de vraag mee
te werken aan een enquête over hoe de website verbeterd kan worden.
4.1.2 IMF
Het IMF laat de meeste informatie zien op haar website, maar toch ontbreken
er ook een aantal elementen die in de checklist staan. De contactinformatie en de
algemene uitleg zijn eenvoudig te vinden en is uitgebreid. Zo is er contactinformatie te
vinden voor verschillende afdelingen en niet enkel algemene gegevens. De jaarverslagen
zijn terug te vinden op de website en in de jaarverslagen kunnen de financiële gegevens
worden teruggevonden.
Ook op het gebied van governance op de checklist scoort het IMF goed. De
statuten zijn online beschikbaar en ook richtlijnen voor werknemers zijn op de website
te vinden. Daarnaast is het transparantiebeleid na te lezen. Opvallend is dat veel van de
regels in het transparantiebeleid vrijblijvend zijn. Het document zegt dat het vrijgegeven
van informatie wordt aangemoedigd, maar wanneer het informatie over een lidstaat
betreft de lidstaat zelf toestemming mag geven om het vrij te geven. “The IMF’s approach
to transparency is based on the overarching principle that it will strive to disclose documents and
information on a timely basis unless strong and specific reasons argue against such disclosure. The
principle respects the voluntary nature of publication of documents that pertain to member countries”.4
Dit betekent dat informatie niet automatisch wordt vrijgegeven, maar dat een lidstaat
eerst actief een handeling moet verrichten (schriftelijk toestemming geven).5 Bij de
Wereldbank is dit precies andersom: een lidstaat moet actief een handeling verrichten
om te voorkomen dat de informatie wordt vrijgegeven. Het beleid van het IMF
vermindert de transparantie, al moet er wel bijgezegd worden dat ongeveer 90% van de
lidstaten de informatie vrijgeeft.
In het transparantiebeleid worden agenda’s en notulen van vergaderingen niet
genoemd als documenten die wel of niet worden vrijgegeven. Het laatste is het geval,
want ze kunnen niet worden gevonden met de zoekmachine op de website. Het is nu
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dus lastig na te gaan wat er besproken wordt in de vergaderingen van het dagelijks
bestuur.
Van geen enkel type document worden conceptversies op de website geplaatst,
behalve van onderzoeksstukken, de zogenaamde working papers. Ook kunnen
medewerkers van het IMF (opinie)stukken schrijven die worden gepubliceerd in een
speciaal tijdschrift. Dit tijdschrift is ook te vinden op de website van het IMF.
4.1.3 G20
Op het gebied van transparantie scoort de G20 slecht op de checklist. Daar
moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat een aantal criteria niet van toepassing
waren op de G20. Desondanks is het wel opvallend dat de G20 ook bij de eerste paar
vragen van de lijst niet goed scoort. Er zijn nauwelijks contactgegevens beschikbaar,
enkel een e-mailadres van het organiserende land. Een telefoonnummer is niet
beschikbaar en een postadres evenmin. Dit heeft te maken met het feit dat de G20
geen vast secretariaat heeft en daarom ook geen vast adres. Dat neemt niet weg dat in
contact komen met de G20 nu erg lastig is. De website vermeldt wel wat de historie van
de G20 is en wat de doelen van de organisatie zijn.
Er zijn geen jaarverslagen of overzichten van activiteiten van de G20 te vinden
op de website. Omdat er ook geen agenda’s van vergaderingen online staan, is het lastig
na te gaan wat de G20 nu precies uitvoert en besluit. Wel zijn er perscommuniqués te
vinden waarin statements zijn te lezen die zijn opgesteld na een G20 vergadering. Verder
zijn er nauwelijks documenten beschikbaar. Documenten zoals statuten, richtlijnen,
transparantiebeleid en dergelijke kunnen ook niet worden gevonden. Dit kan worden
verklaard door het feit dat de G20 officieel een informeel orgaan is; er is dus niets over
vastgelegd en besluiten zijn juridisch niet bindend.6 Via de documentatiesystemen van
de lidstaten is ook geen informatie te vinden. Een steekproef leert dat de Europese
Unie niets anders dan persberichten over de G20 publiceert en dat Nederland alleen
brieven aan de Tweede Kamer publiceert, waarin het in te nemen standpunt uiteen
wordt gezet. Er wordt geen informatie over het verloop en de uitkomsten vrijgegeven.
De G20 noemt zichzelf op haar website: “the premier forum for our international economic
development that promotes open and constructive discussion between industrial and emerging-market
countries on key issues related to global economic stability”.7 Als de G20 inderdaad het
voornaamste forum is voor internationale economische ontwikkeling, dan mag er
wellicht ook wat meer worden vastgelegd. Op het gebied van governance scoort de
G20 daarom zeer slecht op de checklist (zie bijlage I).
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Tabel 2: Transparantiescore Wereldbank, IMF en G20

4.2 Effectiviteit
4.2.1 Wereldbank
De Wereldbank Groep heeft ongeveer 10.000 werknemers, waarvan er 8.000
werken op het hoofdkantoor in Washington. Het grootste deel hiervan komt uit
Europa, gevolgd door de Verenigde Staten.
De afgelopen twintig jaar heeft de Wereldbank altijd voldoende fondsen gehad.
Door de recente economische crisis heeft de Wereldbank sinds 2008 meer dan 100
miljard dollar geleend aan ontwikkelingslanden en is de bodem van de kas in zicht.
Lidstaten zullen daarom waarschijnlijk 3,5 miljard extra investeren in de Wereldbank.8
Het gebrek aan fondsen kan de Wereldbank ineffectiever maken. De groep van 24
ontwikkelingslanden en opkomende landen (G24) bevestigt dit door te zeggen dat de
3,5 miljard onvoldoende is. “It poses a severe constraint on post-crisis lending”.9 Voldoende
fondsen zijn dus een vereiste voor het snel leningen kunnen verstrekken door de
Wereldbank en op het moment van schrijven zijn er onvoldoende fondsen.
Wanneer een land geld van de Wereldbank leent, krijgt het niet het geleende
bedrag ineens. Er wordt als het ware een lopende rekening geopend waarvan het land
met toestemming van de bank bedragen kan opnemen. Als een land achterloopt met
de betalingen of zich niet houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in de
contractvoorwaarden, dan kan het geschorst worden. Als er 30 dagen niet wordt
voldaan aan de verplichtingen dan komt het land niet meer in aanmerking voor
eventuele nieuwe leningen, totdat de schuld is voldaan. Wordt er langer dan zestig dagen
niet betaald, dan wordt ook de lopende lening stopgezet. Als het land vervolgens na een
jaar nog steeds niet voldaan heeft aan de verplichtingen, dan kan het worden geroyeerd
als lid van de Wereldbank. Tot op heden is er nog nooit een land geroyeerd, waaruit kan
worden kan opgemaakt dat de machtsmiddelen van de bank voldoende effectief zijn.10
4.2.2 IMF
Het IMF heeft ongeveer 3.000 medewerkers11 in 165 landen. Het hoofdkantoor
staat in Washington, waar het secretariaat zich bevindt. Voor het IMF gaat hetzelfde
verhaal op als voor de Wereldbank: tot aan de meest recente crisis waren er vrijwel
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altijd voldoende fondsen. Maar door de crisis wordt er in rap tempo aanspraak gemaakt
op de reserves van het fonds. In 2008 werd er al voor 43 miljard dollar geleend uit het
reservefonds van 200 miljard dollar.12 Recentelijk is daar 30 miljard voor Griekenland
bij gekomen.13 Mocht het reservefonds inderdaad ook op raken, dan heeft het IMF drie
mogelijkheden om aan extra geld te komen. Ten eerste kan er een ronde gemaakt
worden langs alle industrielanden om extra te investeren in het IMF. Dit is de
gebruikelijke manier van het IMF. De tweede manier is geld lenen van de kapitaalmarkt,
zoals de Wereldbank dit ook doet. Dit is tot op heden nog nooit gedaan door het IMF.
De derde, en meest onwaarschijnlijke optie, is het drukken van geld. Het fonds kan
extra Special Drawing Rights (SDR’s) drukken om de kas te spekken. Dit is tot nu toe
slechts één keer gebeurd, na de val van de Sovjet-Unie.14 Hoewel de fondsen van het
IMF dus zijn geslonken in de afgelopen jaren, kan het indien nodig altijd extra geld
verkrijgen. Daarmee is het feitelijk altijd mogelijk om effectief te kunnen helpen indien
nodig.
Wanneer het IMF geld leent aan een lidstaat, is één van de eisen dat een land
een programma opstelt waarin wordt voorgesteld hoe het geld wordt terugbetaald.
Gewoonlijk geschiedt de terugbetaling binnen drie tot vijf jaar. Formeel gezien heeft
het IMF de mogelijkheid een lidstaat uit te sluiten van verdere leningen als er niet op
tijd wordt terugbetaald. Dit is tegenwoordig echter alleen nog een mogelijkheid op
papier, omdat deze maatregel als te zwaar werd beschouwd en het ontwikkelingslanden
af zou schrikken van het IMF te lenen.15 In plaats daarvan werkt men nu met
prestatiecriteria: macro-economische indicatoren die meten of een programma volgens
planning verloopt. Is dit niet het geval, dan kan het IMF de geldkraan dichtdraaien. De
lidstaat moet dan zorgen dat aan de criteria wordt voldaan, voordat de kraan weer open
gaat. Het verschil met voorheen is dat een lidstaat wel in aanmerking blijft komen voor
andere leningen bij het IMF. Desondanks kan ook van deze methode gezegd worden
dat het voldoende effectief is om betalingen af te dwingen. In 2009 waren er slechts
drie landen met een betalingsachterstand van zes maanden of langer.16
4.2.3 G20
De G20 heeft geen eigen secretariaat. Het land dat het presidentschap over de
groep heeft zet ad-hoc een ondersteunende organisatie op die het voorbereidende werk
voor de vergaderingen doet. Omdat er verder nooit beleid hoeft te worden uitgevoerd,
doet een ad-hoc secretariaat niet veel af aan de effectiviteit van de G20 zelf. Sterker nog,
voormalig Australisch minister van financiën Parkinson stelt dat “the lack of a formal
bureaucracy, the limited number of participants, and the open nature of discussion are key strengths”.17
Het is daarom belangrijker om te kijken of de G20 beleid kan afdwingen.
Beleid afdwingen bij andere organisaties is voor de G20 nauwelijks een
probleem. De leden van de G20 hebben in totaal 64,8% van de stemmen bij het IMF

48

Hoofdstuk 4 - Analyse democratisch gehalte status-quo
en 67,6% van de stemmen bij de Wereldbank.18 In deze totalen is de stem van de EU
als geheel niet meegerekend, ondanks dat de EU de 20ste deelnemer van de groep is.
Wordt dit wel gedaan, dan wordt het aandeel van de G20 alleen maar groter. Dat
betekent dat wanneer de G20 consensus bereikt tijdens een vergadering, de kans zeer
groot is dat dit voorstel ook uitgevoerd gaat worden door de Wereldbank of het IMF.
De effectiviteit van het IMF is op dit vlak dus zeer hoog.

Tabel 3: Effectiviteitscore Wereldbank, IMF en G20

4.3 Representatie
De indicator representatie wordt bekeken vanuit het perspectief van drie
actoren. Hieronder zal begonnen worden met het perspectief van de lidstaat.
4.3.1 Wereldbank
Lidstaat
De Wereldbank heeft 184 lidstaten, acht minder dan de Verenigde Naties.
Daarmee zijn vrijwel alle landen van de wereld lid van de Wereldbank. Zoals al eerder
uiteengezet, koopt iedere lidstaat zichzelf in bij de Wereldbank. Hoe hoger het bedrag
(dat wordt bepaald op basis van de economische positie in de wereld), hoe meer
stemmen een land heeft. De Verenigde staten betalen het grootste bedrag aan de
Wereldbank en hebben dus ook de meeste stemmen. De stemmen zijn evenredig
verdeeld naar het bedrag dat wordt betaald. In dat opzicht is er dus sprake van eerlijke
representatie. Er zijn echter ook dingen aan te wijzen die een evenredige representatie
tegenspreken. Een belangrijk feit is dat de president van de Wereldbank altijd een
Amerikaan is. Verschillende wetenschappers stellen dat de president zeer machtig is en
dat “any policy that displeases him or her will not be implemented”.19 Tezamen met het feit dat
de VS 16,41% van de stemmen hebben en er voor fundamentele beslissingen (zoals
hervorming van de stemverhoudingen) 85% van de stemmen nodig is, betekent dit dat
VS als enige land een veto kunnen uitspreken.
Daarnaast bestaat er inmiddels consensus over het feit dat opkomende landen
en ontwikkelingslanden ondervertegenwoordigd zijn. Dit komt omdat de –weliswaar
evenredige – stemverhoudingen enkele decennia geleden zijn vastgesteld op basis van
de toenmalige economische verhoudingen. Met name voor de opkomende landen geldt
dat hun internationale financiële positie in de afgelopen decennia aanzienlijk is
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verbeterd, maar dat deze verbetering niet terug is te zien in de huidige
stemverhoudingen. De G20 is daarom in september 2009 overeengekomen dat het
totaal aantal aandelen van ontwikkelingslanden en opkomende landen moet worden
verhoogd van 44 procent naar 47 procent.20 Op dit moment zijn de oude verhoudingen
echter nog van kracht en dat betekent dat de ontwikkelingslanden
ondervertegenwoordigd zijn.
Burger
Vanuit het perspectief van de burger spelen economische verhoudingen een
stuk kleinere rol. Het is dan logischer te kijken of het aantal inwoners van een land
overeenkomt met de stemverhoudingen. Bij de Wereldbank is dit niet het geval. Zo
heeft India bijvoorbeeld 2,78% van de stemmen en de VS 16,48%, terwijl India
beduidend meer inwoners heeft. Het beleid van gewogen stemmen zorgt er voor dat
de geïndustrialiseerde landen snel een machtsblok kunnen vormen. De VS, Canada, het
Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland, Frankrijk en Italië hebben samen bijvoorbeeld
meer dan 40% van de stemmen in handen, terwijl zij slechts een kleine 11% van de
wereldbevolking vertegenwoordigen.21 In dit opzicht kunnen de stemverhoudingen dus
onevenredig genoemd worden.
NGO
Bij 81% van de projecten van de Wereldbank zijn Civil Society Organizations (CSO’s)
betrokken, de verzamelnaam van de bank voor NGO’s, not-for profit organizations,
vakbonden etcetera.22 Één van de vijf functies die de Wereldbank CSO’s toedicht is de
functie van representatie en NGO’s zijn belangrijk om alle groepen in een samenleving
te betrekken bij de uitvoering van een project van de Wereldbank. De organisatie
benadrukt daarom ook dat het belangrijk is de betrokken NGO’s een afspiegeling te
laten zijn van de samenleving. Daarvoor kan selectie nodig zijn, al stelt de Wereldbank
in haar richtlijnen voor consultatie van de Civil Society dat “the process of selection is best
carried out by CSOs themselves, for example, via an umbrella or apex body (such as an NGO
federation) or national steering group”.23 Mocht deze ‘natuurlijke’ selectie niet voldoende zijn,
dan worden er vier middelen gebruikt om tot een selectie te komen:
- het advies van medewerkers van de bank in het betreffende land gebruiken;
- het advies van de belangrijkste spelers in de civil society van het land gebruiken;
- waarborgen dat de betrokken actoren het volledige spectrum van groepen in de
samenleving vertegenwoordigen;
- het gebruik van objectieve selectiecriteria, zoals de staat van dienst van de organisatie
en de geloofwaardigheid van de organisatie bij andere NGO’s.24
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Het is opvallend dat in de richtlijnen verder geen andere selectiecriteria worden
genoemd en hoe ze kunnen worden gemeten. Daarnaast kunnen er vraagtekens gezet
worden bij de objectiviteit van de twee selectiecriteria die wel zijn genoemd: wanneer
is de staat van dienst van een organisatie goed of slecht/ kort of lang?
Er kan al met al gezegd worden dat er door de Wereldbank wel nagedacht wordt
over een evenredige representatie van NGO’s, maar dat er geen concreet beleid voor
is vastgesteld. De richtlijnen zijn niet helder genoeg om te garanderen dat er altijd sprake
is van evenredige representatie.
Kortom
Over het algemeen kan gesteld worden dat de Wereldbank zich veel bezighoudt
met het vraagstuk van representatie. Als men vanuit het perspectief van een lidstaat kijkt
naar de representatie, dan is die op papier evenredig. Hoe hoger de contributie, hoe
zwaarder een stem weegt. In de praktijk blijkt echter dat door de verouderde
verdeelsleutel de verhoudingen niet meer kloppen en dat de president van de
Wereldbank als Amerikaan een grote invloed heeft op de besluitvorming. Vanuit het
perspectief van de burger blijkt dat de westerse landen oververtegenwoordigd zijn in
de Wereldbank en vanuit het perspectief van de NGO blijkt dat het selectiebeleid voor
een evenredige representatie van NGO’s niet concreet genoeg is geformuleerd.
4.3.2 IMF
Lidstaat
Net als bij de Wereldbank geldt ook bij het IMF: one dollar, one vote. Hoe groter
de bijdrage aan het IMF is, hoe meer stemmen. Het aantal stemmen loopt evenredig
op met het bedrag dat wordt bijgedragen. Vanuit dit perspectief is er in eerste instantie
dus sprake van evenredige representatie. Maar in tweede instantie blijkt dit niet helemaal
waar te zijn. Ten eerste kloppen de gegevens op basis waarvan de aandelen - en dus
stemmen - zijn verdeeld niet meer. Veel opkomende economieën groeien harder dan
de industrielanden, maar deze inhaalslag is nog niet weerspiegeld in de
stemverhoudingen. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar vijf Europese landen (Italië,
Nederland, België, Zweden en Zwitserland) en vijf opkomende landen (China, India,
Korea, Brazilië en Mexico), dan hebben de opkomende landen een groter aandeel in het
bruto nationaal product van de wereld. Deze landen hebben samen 11,9% in handen,
tegenover 8,1% van de Europese landen. Het aandeel in het totaal aantal stemmen bij
het IMF is van de Europese landen echter groter. Tezamen hebben de Europese landen
10,4% van de stemmen, tegenover 8,2% van de opkomende landen.25 In dit opzicht is
er dus zelfs volgens het one dollar, one vote-systeem geen sprake van evenredige representatie
Het is voor landen niet mogelijk om simpelweg aandelen bij te kopen. Er moet in
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overleg met alle landen een herverdeling van de aandelen plaatsvinden.
Ten tweede zijn de opkomende landen en ontwikkelingslanden
ondervertegenwoordigd in het bestuur. In het hervormingsvoorstel van 28 maart 2008
(zie hieronder) van het IMF was aanvankelijk dan ook opgenomen dat er twee extra
vertegenwoordigers van opkomende landen en ontwikkelingslanden in het bestuur
zouden komen. Deze maatregel is echter later uit het voorstel geschrapt. Bryant (2008)
stelt het als volgt: “Throughout the discussions leading up to the March 28th agreement, all questions
about the size of the Executive Board and the disproportionate dominance of European chairs” were
taken off the table completely”.26 Tot op heden zijn ontwikkelingslanden en opkomende
landen dus nog steeds ondervertegenwoordigd in het bestuur van het IMF.
Burger
Vanuit het perspectief van de burger gaat het bij representatie er om dat de
verhoudingen een afspiegeling zijn van de wereldpopulatie. Zoals gezegd in de
beschrijving van het IMF in een eerder hoofdstuk, heeft het bestuur van het fonds op
28 maart 2008 ingestemd met de hervorming van de representatie in het IMF. Hierdoor
wordt het IMF iets meer een afspiegeling van de wereldpopulatie. Ontwikkelingslanden
en opkomende landen krijgen meer zeggenschap dankzij deze hervorming. Hun
aandeel stijgt van 39% naar 42% van de stemmen. Het probleem is echter dat de
hervorming nog altijd nog niet is goedgekeurd door minimaal 112 lidstaten die tezamen
minimaal 85% van de stemmen vertegenwoordigen. In maart 2010 hebben 65 lidstaten
die tezamen 70 % van de stemmen vertegenwoordigen de hervorming goedgekeurd.
Dat betekent dat opkomende landen en ontwikkelingslanden op dit moment nog altijd
ondervertegenwoordigd zijn. Maar zelfs wanneer deze hervorming wordt aangenomen,
bestaat er nog steeds een onevenwichtige verhouding tussen industrielanden en de
overige landen. In een voorlichtingsvideo van het IMF over de hervorming spreekt
managing director Dominique Strauss-Kahn over een algemeen aanvaard ideaal van
50-50 tussen industrielanden en de overige landen.27 Met het huidige tempo waarin het
akkoord uit 2008 wordt goedgekeurd, zal het nog jaren duren voor dat het ideaal van
50% voor ontwikkelingslanden en opkomende landen wordt gehaald. Daarmee blijft
representatie voorlopig onevenredig.
NGO
Sinds halverwege de jaren negentig hebben NGO’s steeds meer interesse in het
IMF gekregen.28 Het IMF komt logischerwijs daardoor ook steeds meer in aanraking
met NGO’s. In 2003 heeft het daarom richtlijnen voor haar medewerkers opgesteld
over hoe om te gaan met NGO’s. In deze richtlijnen wordt summier genoemd hoe een
evenwichtige representatie van NGO’s bewerkstelligd kan worden. Het uitgangspunt
dat het IFM in principe met iedere NGO’s in contact kan treden, maar omdat dit in de
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praktijk niet mogelijk is, moet men selecteren. Dit zijn de selectiecriteria:
“(a) Engage with diverse sectors of civil society.
(b) Aim to alternate the Fund’s contacts between different CSOs, rather than always and only meeting the
same organizations and individuals.
(c) Contact locally based associations as well as the local offices of transnational CSOs—the former are often
less assertive in approaching the Fund. In particular, staff should not rely on North-based groups to speak on
behalf of South-based stakeholders.
(d) Extend the Fund’s dialogue with CSOs beyond elite circles. Contact small enterprise as well as big business,
peasants as well as commercial farmers, poor people as well as the affluent, etc.
(e) Meet with CSOs across the political spectrum. Include critics as well as supporters of the IMF. Consider
meeting opponents as well as backers of the current government of a country.
(f) Reach out beyond civil society circles that look familiar. Formally organized, western-type associations are
not always representative of the mainstream in some cultural contexts. In any event, avoid inadvertent favoritism
to English speakers in places where English is not the principal language”.29

In de criteria wordt goed rekening gehouden met de diversiteit die er bestaat bij NGO’s.
Verschillen in politieke voorkeur, bereik, grootte en bekendheid worden allemaal
genoemd in de criteria. Er wordt zodoende geprobeerd de representatie van NGO’s zo
evenwichtig mogelijk te laten zijn. Als minpunt kan genoemd worden dat het hier gaat
om richtlijnen. Deze werkwijze kan niet worden afgedwongen en er is voor NGO’s
geen mogelijkheid bezwaar te maken indien zij worden gepasseerd door het IMF.
Kortom
Als het gaat om representatie, dan lijken de geplande hervormingen van het
IMF geen overbodige luxe. Het one dollar, one vote-systeem is vastgesteld op basis
van achterhaalde economische verhoudingen en de stemverhoudingen binnen het IMF
zijn dan ook geen evenredige afspiegeling meer. Ook vanuit het perspectief van de
burger is er geen sprake van een evenredige afspiegeling. De industrielanden zijn
oververtegenwoordigd. Wat betreft NGO’s houdt het IMF in haar richtlijnen goed
rekening met het belang van een evenwichtige representatie, maar deze richtlijnen zijn
niet bindend.
4.3.3 G20
Lidstaat
Hoewel de G20 besluiten neemt die de hele wereldeconomie beïnvloeden, zijn
er in principe slechts 20 leden. Tezamen representeren de landen ongeveer 90% van het
wereldwijde bruto nationaal product, 80 procent van de wereldhandel en tweederde
van de wereldbevolking. Dat is veel, maar toch minder dan tenminste één van de
organen van de Wereldbank en het IMF. Daar zijn namelijk alle landen in
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vertegenwoordigd. In het geval van de G20 worden er veel landen in zijn geheel niet
gerepresenteerd. Wel kan er gezegd worden dat wanneer landen een aanmerkelijk belang
hebben bij een agendapunt van de G20, zij worden uitgenodigd voor de vergadering.
Dit was bijvoorbeeld het geval met Nederland ten tijden van de bankencrisis, omdat
Nederland een grote financiële sector heeft.30 Desondanks kan er wel geconcludeerd
worden dat er geen sprake is van een evenwichtige representatie in de G20 omdat er
te veel landen niet worden vertegenwoordigd, terwijl in het voorgaande hoofdstuk
gebleken is dat besluiten van de G20 hen wel beïnvloeden. Het recente loskoppelen van
de Chinese Yuan van de Amerikaanse dollar dat onder druk van de G20 is gebeurd, is
hier een goed voorbeeld van.31
De landen die wel in de G20 deelnemen, besluiten op basis van consensus. Er
is geen sprake van gewogen stemmingen, ieder land heeft één stem. Binnen de G20 is
er dus sprake van evenwichtige stemverhoudingen.
Burger
De G20 representeert ongeveer tweederde van de wereldbevolking. Een derde
van de bevolking wordt dus niet gerepresenteerd en dat kan met een groep van twee
miljard mensen een groot gebrek worden genoemd. Wel stelt de G20 op de website dat
er bij de vorming van de groep rekening is gehouden met geografische representatie.
NGO
Ook over de representatie van NGO’s is weinig te melden: er is geen
representatie van NGO’s bij de G20. In de G20 spelen alleen staten een rol en er is dus
geen sprake van wel of geen evenredige representatie.

Tabel 4: Representatiescore Wereldbank, IMF en G20, verdeeld in actoren

4.4 Participatie
Ook de indicator participatie wordt voor zowel burgers, staten, als NGO’s
gemeten. Voor het meten is gebruik gemaakt van parameters uit het Global
Accountability Project.
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4.4.1 Wereldbank
Lidstaat
Voor lidstaten bestaat geen apart beleidsdocument over de participatie. De
regels over participatie van lidstaten liggen besloten in de algemene structuur van de
Wereldbank. Lidstaten zijn namelijk, zoals bij iedere intergouvermentele organisatie,
de primaire actoren. Zoals al eerder gezegd, heeft iedere lidstaat één vertegenwoordiger
en het gewicht van de stem van de vertegenwoordiger hangt af van de contributie die
zijn of haar land betaalt. Iedere lidstaat heeft in plenaire vergaderingen dus de
mogelijkheid te participeren. Bij vergaderingen van de board of directors zijn echter maar
24 vertegenwoordigers aanwezig. Niet ieder land kan dus hoofdelijk aanwezig zijn en
moet zich laten vertegenwoordigen door een ambassadeur van een ander land, die
iedere twee jaar verkozen wordt door zijn regio. Dit belemmert de directe participatie.
Regels hierover zijn voor iedereen duidelijk en ook te vinden op de website van de
Wereldbank.
Burger
De Wereldbank kent een Participation and Civic Engagement Group die de
participatie van burgers en civil society probeert te vergroten. Er is een uitgebreid
handboek beschikbaar dat voorbeelden geeft van participatie en methoden om de
participatie te meten. Het handboek maakt perfect duidelijk wat de verhoudingen tussen
de bank en burgers zijn, op welke momenten er geparticipeerd kan worden en wat het
doel is van de participatie.32 Opvallend is dat alle voorbeelden en meetmethoden in het
handboek gericht zijn op participatie van burgers bij de uitvoering van projecten. Er
wordt niet gesproken over participatie bij besluitvorming over deze projecten.
Participatie is voor individuele burgers op dit niveau dan ook niet mogelijk bij de
Wereldbank.
NGO
De Wereldbank werkt op dit moment aan een beleidsdocument over hoe om
te gaan met de (participatie van) de civil society. Tot op heden was er formeel nog geen
algemeen beleid vastgelegd op papier; er bestond enkel een paper ‘Issues and Options for
Improving Engagement Between the World Bank and Civil Society Organizations’ dat gebruikt
werd als raamwerk. De bank schrijft dan ook op haar website: “Thus far, most experiences
with participatory processes in the context of Bank lending have taken place at the micro or project
level. However, with a shift towards programmatic forms of support and policy based lending and the
new operational policy on development policy lending there is a greater recognition of the need to promote
participatory approaches at the macro or policy level”33 Het beleidsdocument dat dit gat moet
opvullen, wordt geproduceerd door een stuurgroep met medewerkers van de
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Wereldbank en vertegenwoordigers van NGO’s. Het nieuwe beleid wordt dus in
samenspraak met de NGO’s gemaakt.
De Wereldbank maakt ook duidelijk wat de toegevoegde waarde van
participatie van NGO’s is: “Stakeholder participation in World Bank-funded projects and
programs can be key for ensuring their long-term sustainability. Promoting participation helps build
ownership and enhances transparency and accountability, and in doing so enhances effectiveness of
development projects and policies”.34 Verder kan er weinig gezegd worden over de participatie
van NGO’s, omat er nog niets op papier staat. De Wereldbank moet zich duidelijk nog
ontwikkelen op dit punt.
Kortom
De mogelijkheden van directe participatie in de besluitvorming zijn
op dit moment niet aanwezig voor burgers en NGO’s. Er wordt gewerkt aan richtlijnen
voor participatie door NGO’s, maar burgers spelen bij de bank alleen een rol bij
uitvoering van individuele projecten. Op dit microniveau is participatie tot in de puntjes
vastgelegd voor zowel NGO’s als burgers. Op macroniveau spelen alleen staten een
rol. Iedere staat is vertegenwoordigd en participeert in plenaire vergaderingen, maar in
vergaderingen van de board of directors participeren slechts de ambassadeurs van 24
landen direct. De voorwaarden waaronder dit gebeurt en welke landen door welke
ambassadeur worden vertegenwoordigd zijn duidelijk vastgelegd.
4.4.2 IMF
Lidstaat
De primaire actoren van het Internationaal Monetair Fonds zijn lidstaten.
Iedere lidstaat heeft een vertegenwoordiger bij het IMF. In het dagelijks bestuur zitten
24 vertegenwoordigers, dus hier is niet ieder land vertegenwoordigd door een persoon
van zijn eigen land. 162 landen worden indirect vertegenwoordigd door de ambassadeur
van hun regio. Belangrijke besluiten moeten wel altijd worden goedgekeurd door the
board of govenors, dus er nog kan nog geparticipeerd worden door ieder afzonderlijk land,
maar dan slechts door te stemmen in the board of governors.
Burger
Het IMF kent nauwelijks burgerparticipatie. Er is geen beleid vastgesteld over
burgerparticipatie. In 2008 werd er tijdens de jaarlijkse annual meeting van de Wereldbank
en het IMF voor het eerst ook een aantal bijeenkomsten voor burgers georganiseerd,
bijvoorbeeld vergaderingen voor jongeren uit heel de wereld. Meer mogelijkheden om
te participeren zijn er niet voor burgers. Dit heeft vermoedelijk te maken met de visie
van het IMF. In de richtlijnen voor medewerkers over NGO’s staat geschreven: “The
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IMF is accountable to its member governments. Dialogue with and transparency toward citizens are
important complements to this accountability”.35 Hieruit blijkt dat het IMF lidstaten als
belangrijkste actoren ziet en NGO’s als waardevolle aanvulling voor accountabillity.
NGO’s zijn voor het IMF het instrument om burgers te bereiken.
NGO
Voor de participatie van NGO’s heeft het Internationaal Monetair Fonds wel
beleid opgesteld. Het beleid is opgesteld in samenwerking met organisaties uit de civil
society en laat duidelijk zien wat voor rol het IMF aan NGO’s toedicht. Transparantie,
draagkracht, en input voor beleid zijn de drie resultaten die het IMF graag uit de
samenwerking met NGO’s ziet voorkomen.36 Het is opvallend dat een van de gewenste
resultaten input voor beleid is. Met andere woorden: er mag worden meegedacht over
het beleid. De uiteindelijke besluitvorming blijft wel volledig in handen van het IMF.
Het is niet duidelijk wat er wordt gedaan met de input van NGO’s en wat de invloed
van NGO’s is tijdens het proces van beleidsvorming. Tot slot is ook nog opvallend dat
het document bedoeld is voor werknemers van het IMF. Er is geen equivalent voor
NGO’s te vinden op de website. Wel is het document in verschillende talen te
downloaden.
4.4.3 G20
Omdat directe participatie voor burgers en NGO’s in zijn geheel onmogelijk is
bij de G20, worden de drie actoren hier niet afzonderlijk beschreven. Voor de lidstaten
geldt dat zij volledig kunnen participeren. Ieder land heeft in principe dezelfde stem en
besluiten worden genomen in vergaderingen waar alle lidstaten bij zijn. Baker (2008)
merkt wel op dat er minimaal twee vergaderingen per jaar in Washington worden
gehouden in aanloop naar de spring en annual meetings van de Wereldbank en het
IMF. Omdat de host van de vergadering verantwoordelijk is voor het opstellen van de
agenda en voor het opstellen van de conceptversie van het statement achteraf, hebben
de VS disproportioneel veel invloed hierop met de grote hoeveelheid vergaderingen die
er wordt gehouden.37
Landen die niet lid zijn van de G20, hebben niet de mogelijkheid direct te
participeren. Alleen de lidstaten van de Europee Unie kunnen indirect wellicht nog
meedoen, omdat de EU als geheel lid is van de G20.

Tabel 5: Participatiescore Wereldbank, IMF en G20, verdeeld in actoren
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4.5 Conclusie: het democratisch gehalte van de status-quo
Kijkend naar het democratisch gehalte van het geheel van instituties dat zich
bezig houdt met sociaal-economisch beleid, vallen twee dingen op. Ten eerste dat de
organisaties vooral slecht scoren op het gebied van representatie en directe participatie.
De westerse landen zijn oververtegenwoordigd gezien de huidige economische
verhoudingen. Daarnaast beslissen de landen die een relatief klein deel van de
wereldbevolking vertegenwoordigen ook over de landen die tezamen een veel groter
deel van de bevolking vertegenwoordigen. Ook hebben burgers bij geen van de
organisaties de mogelijkheid tot directe participatie. Zelfs staten kunnen niet altijd
volledig meedoen, vooral bij de G20. Voor de participatie van NGO´s hebben het IMF
en de Wereldbank wel beleid opgesteld, maar dit beleid staat nog in de kinderschoenen.
Het is te vrijblijvend om effectief te kunnen zijn.
Ten tweede is het opvallend dat de G20 met afstand slechter scoort dan de
Wereldbank en het IMF. De laatste twee organisaties scoren veel beter als het gaat om
transparantie en op het vastleggen van beleid ten aanzien van participatie en
representatie. Het is belangrijk te beseffen dat de G20 zeer van invloed is op het beleid
van het IMF en de Wereldbank. Wat is de transparantie van het IMF bijvoorbeeld waard
als er in de G20 al besloten is hoe de hervorming van het IMF eruit komt te zien? De
discussie hierover is dan niet terug te vinden in de notulen van het IMF, maar in de nietopenbare notulen van de G20. Dit verlaagt het democratisch gehalte van de huidige
situatie aanzienlijk.
Het democratisch gehalte van de status-quo is, wanneer het in afzonderlijke
delen wordt beschouwd, dus redelijk. Op het gebied van representatie en participatie
schieten de organisaties wel tekort, maar er kan worden gezegd dat er op dit terrein
hervormingen in aantocht zijn. De som der delen wordt echter een stuk minder positief
door de slechte score van de G20. Omdat dit forum wel een belangrijke rol speelt in
de relaties tussen de organisaties en het mondiaal sociaal-economisch beleid, daalt het
democratisch gehalte van de status-quo ook.
Voetnoten:
The World Bank (2009-b)
The World Bank (2009-b)3 Schaaf (1990)
4
International Monetary Fund (2010-b)
5
Global Transparency Initiative (2008)
6
LeVine & Franis (2009)
7
G20.org (2010)
8
Reuters AlertNet (2010)
9
Reuters AlertNet (2010)
10
The World Bank (2007)
1
2

58

Hoofdstuk 4 - Analyse democratisch gehalte status-quo
Beursgorilla.nl (2007)
The Daily Telegraph (2008)
13
Beurs.nl (2010)
14
The Daily Telegraph (2008)
15
Riesenhuber (2001)
16
International Monetary Fund (2009)
17
Beeson & Bell (2009)
18
Global Policy Forum (2009)
19
Kjear (2007)
20
Reuters AlertNet (2010)
21
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009)
22
http://go.worldbank.org/Y55YH23K50
23
The World Bank (2007)
24
The World Bank (2007)
25
Bryant (2008)
26
Bryant (2008)
27
IMF.org (2010)
28
Bhatt & Dawson (2001)
29
International Monetary Fund (2003)
30
EUbusiness.com 2008)
31
Volkskrant (2010)
32
The World Bank (2006)
33
Worldbank.org (2010)
34
The World Bank (2008)
35
International Monetary Fund (2003)
36
International Monetary Fund (2003)
37
Baker (2008)
11
12

59

5

Hoe ziet de Economic Security
Council eruit?
Een vervanging van ECOSOC en de G20

De Economic Security Council is een nog niet bestaande raad binnen de
Verenigde Naties. Al sinds de jaren ’80 worden er voorstellen gedaan voor de oprichting
van deze raad. In 1985 werd in een rapport van de UN Joint Inspection Unit voor het
eerst een aanbeveling gedaan om een Economic Security Council op te richten.1 De
voorstellen zijn een reactie op de onvrede die er bestaat over de Economic and Social
Council (ECOSOC), een wel bestaande raad binnen de VN. De Economic and Social
Council is opgericht in 1945 om een leidinggevende rol te spelen op het gebied van
sociaal-economisch beleid. In de praktijk is dat tot op heden nooit goed gelukt. Er zijn
uitgebreide onderzoeken gedaan naar de ineffectiviteit van ECOSOC, maar daar zal
hier niet op worden ingegaan. De belangrijkste probleempunten zijn de grootte van de
raad (54 leden) waardoor het moeilijk is besluiten te nemen, de verantwoording die
ECOSOC aan de General Assembly moet afleggen en de wijze van besluitvorming
(consensus).
De voorstellen voor een Economic Security Council zijn zoals gezegd talrijk. In
1994 stelt het United Nations Development Programme (UNDP) in haar rapport vast
dat de Economic and Social Council te weinig invloed heeft omdat staten liever invloed
en middelen toekennen aan organisaties met het one dollar, one vote-systeem. “To put it quite
bluntly, many donors have always preferred the Bretton Woods system of one-dollar, one-vote over the
one-country, one-vote system at the UN. So, they gave the UN far fewer resources than the Bretton
Woods organizations, or the multilateral development banks or the bilateral agencies. This lack of
resources reduced the UN’s effectiveness- and in a vicious circle this became a further reason to deny it
resources”.2 UNDP stelt daarom de creatie van een Economic Security Council voor.
Deze raad zou in het voorstel elf permanente leden hebben en elf roterende leden.
De permanente leden vertegenwoordigen de meest welvarende landen, binnen de elf
roterende leden kunnen ook minder welvarende landen zitten. Er wordt getracht
beslissingen te nemen op basis van consensus. Mocht er toch gestemd moeten worden,
dan is een simpele meerderheid van landen niet voldoende. Er moet een meerderheid
van de geïndustrialiseerde landen én een meerderheid van ontwikkelingslanden en
opkomende landen voor het voorstel zijn. Naast dat de Economic Security Council
het werk van de VN agentschappen zou coördineren, zou het ook als een waakhond
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dienen over mondiaal sociaal-economisch beleid.
Een speciale commissie van experts onder leiding van Nobelprijswinnaar
Stiglitz die zich bezighield met hervorming van het internationale monetaire –en
financiële systeem, deed in 2009 de suggestie voor een Global Economic Coordination
Council (GECC).3 De GECC zou net als de Economic Security Council, het beleid van
de VN- agentschappen coördineren. Het IMF en de Wereldbank worden dan dus actief
gecontroleerd en gecoördineerd door de GECC. Ook deze raad zou niet erg groot
moeten zijn, maar wel zouden alle regio’s gerepresenteerd moeten worden. Het zou in
aanzien volgens de commissie gelijk moeten staan met de General Assembly en de
Veiligheidsraad. De aanbevelingen die door de commissie van experts zijn gedaan
(waaronder de creatie van de GECC), zijn door de General Assembly aangenomen op
6 mei 2009.4 Dat betekent niet dat de GECC nu zeker wordt gecreëerd, maar wel dat
de optie nu met instemming van de GA serieus onderzocht gaat worden door de VN.
Het ligt voor de hand om dit voorstel dus als uitgangspunt te nemen voor het
onderzoek naar het democratisch gehalte. Toch wordt daarvoor een derde onderzoek
voor gebruikt: het voorstel voor een Economic and Social Security Council (ESSC)
door Daws en Stewart (2001). De keuze hiervoor wordt hieronder toegelicht.
5.1 The Economic and Social Security Council
De Economic and Social Security Council is het meest gedetailleerde voorstel
in zijn soort. Daar staat tegenover dat de Global Economic Coordination Council het
enige voorstel is dat de General Assembly is gepasseerd. Toch wordt er gekozen voor
de ESSC. Hieronder wordt de keuze verklaard en vervolgens wordt de ESSC
uiteengezet.
5.1.1 De keuze voor de Economic and Social Security Council
De aanbeveling door de commissie van experts voor de creatie van de Global
Economic Coordination Council is door de General Assembly aangenomen en dit
maakt de GECC in eerste instantie het meest geschikt om te gebruiken voor de analyse
van het democratisch gehalte. De GECC heeft namelijk de meeste kans van slagen,
omdat het in ieder geval het fiat van de GA heeft gekregen om onderzocht te worden.
In het rapport van de commissie wordt de GECC echter slechts beknopt uitgewerkt.
Enkel de functie, de inrichting en de positie van het orgaan in het internationale
financiële stelsel worden uiteengezet. Deze informatie is niet voldoende om het
onderzoek naar het democratisch gehalte op te baseren en er moet daarom naar een
alternatief worden gekeken. Het voorstel van Daws en Stewart voor de Economic and
Social Security Council blijkt bijzonder goed overeen te komen met de hoofdlijnen van
de GECC die in het rapport van de commissie van experts zijn geschetst. Het bevat
bovendien een veel meer gedetailleerde uitwerking van deze hoofdlijnen en is daarom
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beter geschikt voor dit onderzoek.
De twee voorstellen komen overeen ten aanzien van de drie hoofdlijnen uit het
voorstel van de commissie van experts. Ten eerste is de beoogde functie gelijk. Zowel
de GECC als de ESSC moeten het sociaal-economisch beleid coördineren, waarbij de
Bretton Woods Institutions nadrukkelijker onder de VN-paraplu komen te vallen. Het
moet een democratischer orgaan zijn dan de in de bestaande structuur het geval is met
de Economic and Social Council en de G20. Ten tweede is in beide voorstellen het
uitgangspunt dat de beoogde verhoging van het democratische gehalte niet verloren
mag gaan van de effectiviteit. Beide voorstellen willen daarom een raad die niet te groot
is, maar waarin wel alle regio’s worden vertegenwoordigd en waarin ongeveer evenveel
industrielanden als ontwikkelingslanden zitting hebben. Daws en Stewart stellen een
raad van twintig landen voor, in de meest recente werkdocumenten van de VN wordt
een aantal van maximaal 23 landen genoemd.5 Ten derde is de positie van het orgaan
binnen de VN in beide voorstellen gelijk. Zowel de GECC als de ESSC zouden op
gelijke voet moeten staan met de GA en de Veiligheidsraad. Het resultaat is daarmee
in beide voorstellen hetzelfde: “a democratically representative alternative to the G20”. 6 In
het voorstel voor de ESSC wordt veel gedetailleerder uitgewerkt hoe dit bereikt kan
worden. Dit is logisch, aangezien de GA pas net de toestemming heeft gegeven om
het voorstel voor de GECC verder uit te werken. De Economic and Social Security
Council kan daarom als een zeer goede potentiële uitwerking gezien worden van de
GECC en daarom wordt dit voorstel als uitgangspunt genomen voor het onderzoeken
van het democratisch gehalte.
5.2 Basiskenmerken Economic and Social Security Council
Daws en Stewart stellen dat “the founders of the UN created no effective institutions for
world economic and social governance, nor for protecting the poor at a world level”.7 In het systeem
van de VN ligt de verantwoordelijkheid voor sociaal-economisch beleid vooral bij
ECOSOC. Dit betekent in de praktijk vooral veel rapporten schrijven en goedkeuren,
maar concrete actie kan door ECOSOC niet worden ondernomen. In het voorstel van
Daws en Stewart wordt daarom de Economic and Social Council vervangen door de
Economic and Social Security Council (ESSC). Deze ESSC zou met name één taak
van ECOSOC nadrukkelijker op zich nemen: het coördineren van de activiteiten van
de VN-agentschappen op het gebied van sociaal-economisch beleid. Naast dat het
ECOSOC zou vervangen, moet de ESSC ook de plaats van de G20 gaan innemen als
primair forum voor sociaal-economisch beleid. De ESSC houdt twee keer in het jaar
vergaderingen op ministerieel niveau en kent een drietal adviesorganen; één op
economisch gebied, één op sociaal gebied en één op het gebied van milieu. Het geheel
wordt ondersteund door een klein(er) secretariaat.
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5.3 Lidmaatschap en bestuur
Daws en Stewart uiten kritiek op manier waarop beslissingen worden genomen
in ECOSOC. De Economic and Social Council heeft op dit moment 54 leden. Ieder
jaar wordt één-derde van de leden opnieuw gekozen voor een periode van drie jaar.
Hoewel er geen onderscheid bestaat tussen permanente en niet-permanente leden, zijn
de vijf permanente leden van de Security Council nog nooit niet gekozen in de
Economic and Social Council. Er wordt gebruik gemaakt van het systeem van one
country, one vote, dus iedere stem weegt even zwaar. Besluiten worden genomen door
middel van stemmingen, waarbij een meerderheid voldoende is. Omdat er meer
ontwikkelingslanden en opkomende landen dan industrielanden in de raad zitten, kan
deze groep feitelijk het beleid bepalen. In de ESSC wordt dit voorkomen. Het aantal
leden van de ESSC is in het voorstel twintig, bestaande uit de tien economisch
belangrijkste landen en tien gekozen landen voor een termijn van vijf jaar. Deze landen
worden door de General Assembly van de VN gekozen. De landen die zijn toegelaten
op basis van economische criteria, worden iedere twaalf jaar herzien om te kijken of
het inderdaad nog steeds de tien belangrijkste landen zijn. De gekozen leden worden
gekozen per regio om een evenwichtige representatie te waarborgen. Zo worden er in
het voorstel bijvoorbeeld zeven ontwikkelingslanden gekozen, ten opzichte van drie
ontwikkelde landen. In tabel 6 is de voorgestelde verdeling van de zetels te zien.

Tabel 6 : Voorstel verdeling zetels ESSC (Daws & Stewart, 2001)

Besluitvorming in de ESSC vindt plaats op basis van een tweederde
meerderheid. Dat betekent dat geen enkel land een veto kan uitspreken, zoals dit
mogelijk is in de Veiligheidsraad, maar ook dat er geen besluiten kunnen worden
genomen zonder de steun van de grootste economische blokken in de wereld.
Ontwikkelingslanden kunnen dus niet langer de besluitvorming domineren, zoals bij
ECOSOC het geval is, maar ontwikkelde landen kunnen evenmin hun wil opleggen.8
Tabel 7 geeft een overzicht weer van de verhouding tussen ontwikkelingslanden en
ontwikkelde landen in de verschillende internationale organen, zodat de verschillen
duidelijk worden.
Ontwikkelde landen

Ontwikkelingslanden Manier van stemmen
64

Hoofdstuk 5 - Hoe ziet de Economic Security Council eruit?

Tabel 7: Overzicht van de samenstelling en wijze van stemmen van de Wereldbank, IMF, G20, Security
Council en ESSC. Bron: bewerking van: Daws & Stewart (2001).

De ESSC kan besluiten nemen zonder de instemming van de General
Assembly, maar kan niet zelf beleid uitvoeren. Het geeft de andere instellingen opdracht
beleid uit te voeren, zoals dit mogelijk is volgens het VN-verdrag. Bovendien
rapporteren deze instituties aan de raad.
5.4 De voordelen van de Economic and Social Security Council
Daws en Stewart noemen vier redenen waarom zij denken dat de Economic and
Social Security Council meer kans van slagen heeft dan de huidige inrichting van de VNinstellingen. Ten eerste zou de ESSC de economische en politieke realiteit beter
weerspiegelen. Doordat ontwikkelingslanden de meeste macht hebben in ECOSOC,
weigeren ontwikkelde landen middelen en macht toe te kennen aan dit orgaan.
Hierdoor vinden de belangrijke besluiten in andere organen plaats, zoals het IMF, de
Wereldbank en de G20. Omdat ontwikkelde landen in de ESSC een grotere stem
krijgen, zullen zij eerder bereid zijn het als het primaire orgaan voor de ontwikkeling
van sociaal-economisch beleid te erkennen. Ten tweede zou het aantal van twintig leden
de ESSC effectiever maken dan ECOSOC. En omdat de vergaderingen van de ESSC
op ministerieel plaatsvinden zou, ten derde, de kracht voor implementatie op nationaal
niveau groter zijn dan wanneer de onderhandelingen gedaan worden door
vertegenwoordigers op een lager niveau. Ten vierde blijft de ESSC effectief en efficiënt
doordat het niet zelf beleid uitvoert maar andere organisaties opdracht geeft dit doen.
Hierdoor is er geen sprake van overlap en hoeft er geen grote bureaucratie te worden
opgezet om de ESSC te ondersteunen.
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Of deze voordelen inderdaad bestaan en of ze zo groot zijn als Daws en
Stewart schetsen, wordt in het volgende hoofdstuk geanalyseerd. Alle vier de elementen
zijn namelijk nauw verbonden met de indicatoren voor het meten van het democratisch
gehalte, met name de indicatoren effectiviteit en representatie.
5.5 De Economic and Social Security Council als katalysator
De ESSC vervangt ECOSOC en de G20 als het primaire forum voor het
bespreken van sociaal-economisch beleid. Dat betekent dat de ESSC ten minste
evenveel invloed zou moeten hebben op de Wereldbank en het IMF als de G20 in de
huidige situatie heeft. Er zijn genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat dit inderdaad
het geval is. De ESSC kan als een katalysator werken voor de andere organisaties. Ten
eerste is de positie van de ESSC van belang. De positie zal namelijk vergelijkbaar zijn
met die van de Veiligheidsraad en uit onderzoek is gebleken dat leden van de
Veiligheidsraad meer gedaan krijgen bij het IMF dan niet-leden.9 Leden van de
Veiligheidsraad kunnen gemakkelijker leningen krijgen van het IMF en hun stem wordt
meer gehoord. Toekomstige leden van de ESSC zullen dus ook een grotere invloed
hebben bij het IMF, dan niet-leden. Ten tweede is de samenstelling van de ESSC
belangrijk. De raad bestaat voor de helft uit ontwikkelde landen en voor de helft uit
opkomende landen en ontwikkelingslanden. Dat betekent het wellicht als een
katalysator voor hervormingen binnen het IMF en de Wereldbank kan werken. Net
zoals de G20 heeft de ESSC grote invloed op besluiten van deze twee organisaties,
omdat het simpelweg een groot deel van de stemmen in handen heeft. Omdat de ESSC
echter meer opkomende landen als leden heeft dan de G20, kunnen de voorstellen
voor hervormingen verder gaan dan die van de G20. De ESSC kan dus een
evenwichtigere representatie in de Wereldbank en het IMF op de agenda plaatsen en
heeft vervolgens al een groot deel van de benodigde stemmen in handen.
Naast dat de Economic and Social Security Council invloed heeft binnen de
Wereldbank en het IMF, heeft de ESSC, ten derde, ook invloed doordat deze
organisaties moeten rapporteren binnen de kaders van de raad. Het IMF en de
Wereldbank moeten verantwoording afleggen over hun beleid aan de ESSC. Op deze
manier worden zij automatisch verplicht hun handelen transparant te laten zijn en
beslissingen te onderbouwen.
Voetnoten:
Betrand (1985)
UNDP (1994)
3
United Nations General Assembly (2009-a)
4
United Nations General Assembly (2009-b)
5
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Office for ECOSOC Coordination
and Support (2010)
1
2
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United Nations General Assembly (2009-a) p. 12
Daws & Stewart (2001)
8
Daws & Stewart (2001)
9
Dreher, Sturm & Vreeland (2006)
6
7
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Analyse van het democratisch
gehalte van de Economic
Security Council
Representatie als sterkste punt

Omdat de Economic and Social Security Council nog niet bestaat, kan het op
sommige punten moeilijk worden om het democratisch gehalte te meten. Hoe kan
bijvoorbeeld de transparantie gemeten worden als er nog geen sprake is van een
organisatie die al dan niet transparant kan zijn? Om dit probleem te ondervangen, zal
er daar waar nodig gekeken worden naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
De Economic and Social Security Council maakt per slot van rekening deel uit van het
VN-systeem en staat in het voorstel op gelijke voet met de Veiligheidsraad. De keuze
hiervoor komt dan ook niet zo maar uit de lucht vallen. Op het gebied van participatie
van NGO’s stellen Daws en Stewart letterlijk voor het beleid over te nemen van de
Veiligheidsraad. Op het gebied van transparantie worden veel dingen centraal geregeld
door de VN (zoals online documentatiesysteem, UN-TV, contactgegevens, etcetera)
en om deze reden kan ook hier gekeken worden naar de GA en de Veiligheidsraad.
Voor de indicatoren effectiviteit en representatue is voldoende informatie beschikbaar
in het voorstel. Al met al kan daarom worden aangenomen dat de ESSC vergelijkbare
kenmerken zal hebben op gebieden die niet onderzocht kunnen worden op basis van
het voorstel. Hieronder wordt begonnen met de analyse van de indicator transparantie.
6.1. Transparantie
Met de transparantie van de Economic Security Council is het redelijk gesteld,
afgaande op de huidige VN-organen. Op een aantal basiselementen scoort de VN
verrassend slecht. Er zijn bijvoorbeeld geen adresgegevens te vinden en er is geen
contactinformatie te vinden op de website. Er is alleen een contactformulier
beschikbaar waarmee via de website een e-mail gestuurd kan worden. Het e-mailadres
is daarbij niet zichtbaar en opvallend is ook de zin die vermeld staat op de webpagina:
“Kindly note that we may not be able to reply individually to all e-mails at this time”.1 In contact
komen met de VN is dus lastig en wanneer het contactformulier wordt gebruikt, is het
niet zeker dat men ook daadwerkelijk een reactie krijgt.
Op het gebied van informatievoorziening scoort de Economic Security Council
in het VN-systeem erg goed. Van zowel de VN in het algemeen, de General Assembly,
als de Veiligheidsraad is de historie terug te vinden, zijn de rapporten beschikbaar en
kunnen de agenda’s van vergaderingen worden ingezien. Ook zijn er van vrijwel alle
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vergaderingen notulen te vinden. Er moet wel actief voor worden gezocht in de
database van de VN, want er is geen overzicht beschikbaar. Alleen van gesloten
vergaderingen van de Veiligheidsraad zijn geen notulen beschikbaar. De agenda’s
hiervan zijn wel beschikbaar op internet. Ook worden de belangrijkste vergaderingen
van de General Assembly, de Veiligheidsraad en de Economic and Social Council
uitgezonden via UN-TV. Indien ECOSOC wordt vervangen door de ESSC, kunnen
dus ook belangrijke vergaderingen van de ESSC worden uitgezonden.
Verder kennen de VN het Official Document System (ODS). In deze database zijn
alle officiële documenten te vinden van de VN vanaf 1993. Ook zijn er alle resoluties
vanaf de oprichting van de VN te vinden. De bibliotheek van de VN werkt momenteel
aan het digitaliseren van alle documenten van voor 1993. Mocht men een document
willen hebben van voor 1993, dan kan contact worden opgenomen met de bibliotheek
die kosteloos helpt.
Hoewel de informatievoorziening van de verschillende VN-organen dus goed
is, is er opvallend genoeg lange tijd geen expliciet transparantiebeleid geweest. Wel is
het duidelijk dat de vraag naar transparantie de laatste jaren sterk is geweest en dat er
uit verschillende resoluties blijkt dat VN de transparantie proberen te vergroten. Op 12
februari 2009 tekende secretaris-generaal van de VN de zogenaamde performance act, die
er op gericht is de transparantie en de verantwoording te vergroten. Op 19 februari
2008, een jaar eerder dus, is door de General Assembly het accountabillity framework
aangenomen, waarin wordt geschetst hoe de VN onder andere de transparantie kunnen
vergroten.2
Tot slot is er een speciale pagina waarop de partners van de VN kunnen worden
bekeken en waar wordt uitgelegd welke projecten met welke partners worden
uitgevoerd.

Tabel 8: Transparantiescore ESSC

6.2. Effectiviteit
Bij de Verenigde Naties werken zo’n 40.000 mensen. De begroting is met 4,9
miljard dollar een schijntje vergeleken bij de Wereldbank en het IMF. De kosten van
vredesoperaties (zo’n 7,1 miljard dollar) zijn niet meegerekend in dit bedrag.3 De VN
verkrijgen het geld door middel van verplichte contributies en vrijwillige bijdragen. De
hoogte van de verplichte contributie wordt bepaald aan de hand van de economische
kracht van een lidstaat en het geld dat hiermee wordt opgehaald wordt grotendeels
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besteed aan het secretariaat en voor een klein deel aan vredesoperaties. De VN kunnen
moeilijk rondkomen van het totaalbedrag, temeer omdat veel landen niet op tijd betalen.
In september 2008 bijvoorbeeld, waren 59 lidstaten nog een totaalbedrag schuldig van
3,4 miljard dollar voor het lopende jaar. Soms voldoet een lidstaat niet aan zijn
verplichtingen omdat het daar simpelweg niet toe in staat is, maar vaker ligt er een
politieke reden aan ten grondslag. De Verenigde Staten zijn met 94% van het totaal
verschuldigde bedrag de grootste wanbetaler en zij weigeren te betalen uit politieke
overwegingen. “Trust between the member states and the trust within the working committees is
strained. Often it has been called not a financial but a political crisis”.4 De Verenigde Naties
hebben geen machtsmiddelen om betalingen af te dwingen en hebben de afgelopen
jaren zodoende te maken gehad met een tekort aan fondsen, wat de effectiviteit niet ten
goede komt.
In het voorstel voor de Economic and Social Security Council wordt er niet
gesproken over het afdwingen van het betalen van contributie of het afdwingen van
beleid. Lidstaten worden door de ESSC verzocht actie te ondernemen, al kan het
volgens het voorstel in de toekomst wel mogelijk zijn dat de ESSC sancties oplegt aan
landen die systematisch verzoeken naast zich neerleggen.
Er is een belangrijk kenmerk van de ESSC dat de effectiviteit wel ten goede
komt. Dit heeft alles te maken met het feit dat de ESSC het ECOSOC zou vervangen.
Aan ECOSOC is een grote hoeveelheid functionele commissies, vaste commissies, adhoc commissies en expert commissies verbonden. Daws en Stewart stellen dat veel
dingen die deze commissies doen al worden gedaan door andere commissies in het
VN-systeem of gemakkelijk kunnen worden overgenomen. Ten minste vier commissies
kunnen volgens hen worden geschrapt, wat de efficiëntie en effectiviteit ten goede
komt.

Tabel 9: Effectiviteitsscore ESSC

6.3. Representatie
Bij het bespreken van de indicator representatie wordt er weer een onderscheid
gemaakt tussen de actoren.
Lidstaat:
De Economic and Social Security Council scoort goed op het gebied van
representatie. Hoewel er slechts twintig landen zitting hebben in de ESSC, worden wel
alle regio’s vertegenwoordigd. De tien economisch belangrijkste landen zijn automatisch
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lid van de ESSC, de andere tien worden gekozen door de General Assembly. Bij het
kiezen wordt rekening gehouden met het feit dat de tien economisch belangrijkste
landen veelal westerse landen zijn en dat er dus meer ontwikkelingslanden moeten
worden gekozen dan ontwikkelde landen om de verhoudingen evenwichtig te laten
zijn. Omdat de gekozen landen ook nog worden verdeeld over de verschillende regio’s,
is er een goede afspiegeling van arme en rijke landen over de hele wereld. Het feit dat
de General Assembly de keuze maakt wie er zitting neemt in de ESSC, maakt de
representatie eerlijker. De leden van de G20 worden bijvoorbeeld niet gekozen door
andere landen. Dat neemt echter niet weg dat 172 landen niet rechtstreeks
vertegenwoordigd worden.
Er is geen onderscheid in stemverhoudingen tussen de tien rijkste landen en de
gekozen landen. Er wordt een one country, one vote-systeem gehanteerd. In principe worden
besluiten op basis van consensus genomen, maar als dit niet mogelijk is dan volstaat een
tweederde meerderheid. Omdat er een nagenoeg gelijke verdeling is tussen de tien
rijkste landen en de overige landen, kan het ene blok nooit het andere overrulen. Landen
zijn in de ESSC dus gelijkwaardig.
Tot slot is het belangrijk te melden dat de landen die op basis van hun aandeel
in de wereldeconomie uitmaken van de tien direct geplaatste lidstaten, iedere twaalf
jaar worden herzien. Als zich dan veranderingen hebben voorgedaan in de economische
posities, dan kan dit worden aangepast in de ESSC.
Burger:
Zoals al eerder gezegd, is bij representatie vanuit het perspectief van de burger
vooral de verhouding naar inwonersaantallen belangrijk. Er kan gezegd worden dat er
in de tien economisch belangrijkste landen ook zeer veel mensen wonen, met landen
als de VS, China, Brazilië, Japan en India. De ESSC zal dus een groot deel van de
wereldbevolking kunnen vertegenwoordigen, maar landen met veel inwoners hebben
geen zwaardere stem in de ESSC. Vanuit het perspectief van de burger kan dit
onevenwichtige representatie genoemd worden. Wel is het zo dat er een goede
geografische representatie is, zodat de belangen van verschillende regio’s allemaal naar
voren kunnen komen.
NGO:
De Verenigde Naties kennen een speciale procedure om NGO’s te accrediteren.
Door de VN geaccrediteerde NGO’s kunnen deelnemen aan speciale vergaderingen.
Ook niet- geaccrediteerde NGO’s kunnen deelnemen, maar moeten voor iedere
vergadering opnieuw toestemming vragen. Er zijn op dit moment zo’n 13.000
organisaties geaccrediteerd. De voorwaarden van accreditatie zijn in 1996 door
ECOSOC aangenomen in resolutie 1996/31. Om een evenwichte representatie te
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waarborgen, staat er in het document: “The Committee, in considering applications for
consultative status, should ensure, to the extent possible, participation of non-governmental
organizations from all regions, and particularly from developing countries, in order to help achieve a
just, balanced, effective and genuine involvement of non-governmental organizations from all regions
and areas of the world”.5 Er worden verder geen criteria genoemd om dit te waarborgen,
maar op de website is te zien dat er wel sprake is van een evenwichtige geografische
representatie. Tabel 10 laat dit zien. Daarnaast staat er in de resolutie dat meer
participatie van NGO’s uit ontwikkelingslanden moet worden aangemoedigd. . Er
wordt verder niet gespecificeerd of er ook gekeken wordt naar inhoudelijke criteria,
zodat er bijvoorbeeld niet een overschot ontstaat van milieu-gerelateerde NGO’s.
2350
Afrika
Azië

2402

Europa

2885

Noord Amerika

2616

Oceanië

355

Latijns Amerika en de Cariben 1178
Niet gespecificeerd

5261

Tabel 10: Regio’s en het aantal geaccrediteerde NGO’s
Afrika

Tabel 11: representatiescore ESSC, verdeeld naar actor

6.4. Participatie
Lidstaat:
In principe is het slechts voor twintig landen mogelijk direct te participeren als
lid van de ESSC. Wel is het, net als in de Security Council, mogelijk deel te neem aan
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vergaderingen als men hier voor uitgenodigd wordt. Leden van de raad kunnen een
ander land uitnodigen als men vindt dat dit land een bijzonder belang heeft in het te
bespreken onderwerp. Deze procedure is gelijk aan die van de G20. Ook daar kunnen
landen met een bijzonder belang worden uitgenodigd voor de vergaderingen, zoals
Nederland met een grote financiële sector werd uitgenodigd voor de vergaderingen
over de aanpak van de kredietcrisis.
Zonder uitnodiging is het voor de overige 172 leden van de VN echter niet
mogelijk te participeren in de ESSC. Wel kunnen ze brieven aan de raad sturen om
bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen. Er is verder geen document
beschikbaar waarin de mogelijkheden voor participatie worden uitgelegd.
Burger:
Uitgaande van de procedures bij de Veiligheidsraad, zal het voor burgers
onmogelijk zijn te participeren in de ESSC. Alleen staten kunnen deelnemen aan
vergaderingen. In theorie is het volgens de Provisional Rules of Procedure of the UN Security
Council mogelijk dat individuen communiceren met de raad via brieven, maar in de
praktijk zijn deze individuen altijd vertegenwoordigers van een lidstaat en niet ‘gewone’
inwoners van een lidstaat. Communiceren met de raad zou voor gewone burgers alleen
al onmogelijk zijn omdat het adres niet te vinden is, zoals bleek in de paragraaf
transparantie.
NGO:
In het voorstel van Daws en Stewart wordt gesuggereerd de relatie van de ESSC
met NGO’s over te nemen van de relatie die de Veiligheidsraad op papier heeft met
NGO’s. Deze relatie is ook vastgelegd in The Provisional Rules of Procedure of the UN
Security Council. Voor het analyseren van de representatie van NGO’s bij de ESSC wordt
dit document dan ook uit uitgangspunt gebruikt.
In het reglement van de Veiligheidsraad wordt duidelijk gesteld dat alleen
lidstaten van de Verenigde Naties kunnen deelnemen aan vergaderingen. Wel kunnen
NGO’s per brief hun standpunt laten weten, informatie verschaffen etcetera. Hierover
staat het volgende in de regels:
“A. A list of all communications from private individuals and non-governmental bodies relating to
matters of which the Security Council is seized shall be circulated to all representatives on the Security
Council”
B. A copy of any communication on the list shall be given by the Secretariat to any representative on
the Security Council at his request” .6
Deze regels zijn niet opgesteld in overleg met NGO’s en ook is er niet vastgelegd wat
er precies gedaan wordt met de schriftelijke inbreng van NGO’s. Dit is de enige formele
vorm van participatie bij de Veiligheidsraad en dus ook in het voorstel voor de
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Economic and Social Security Council. Informeel bestaat echter al sinds 1995 de NGO
Working Group on the Security Council, waaraan zo’n 30 NGO’s deelnemen. Hill (2002)
schrijft er het volgende over: “The NGO Working Group on the Security Council instituted a
mechanism for off-the-record dialogue between around thirty organizations and Council members. These
exchanges are not official Council briefings, but rather a dialogue between NGOs and the Council
member or President speaking in his or her national capacity. NGOs have found these exchanges to
be particularly useful in decoding the resolutions and statements of the Council for their members
around the world. The meetings also give NGOs an opportunity to ask questions and provide relevant
information and feedback to the Security Council”.7 Informeel kunnen NGO’s dus toch
participeren. Het zijn alleen slechts een aantal NGO’s die zich bovendien vooral bezig
houden met mensenrechten, een beleidsterrein waar de ESSC weinig mee van doen zal
hebben. Er is dus geen sprake van diversiteit.

Tabel 12: participatiescore ESSC

6.5 Conclusie: het democratisch gehalte van de Economic and Social Security
Council
De Economic and Social Security Council heeft een behoorlijk hoog
democratisch gehalte. Met name op het gebied van representatie scoort de ESSC heel
hoog. Er is sprake van een goede geografische representatie en een goede verdeling op
basis van economische kenmerken. Omdat er wordt besloten op basis van een one
country, one vote-systeem met een tweederde meerderheid, kunnen industrielanden nooit
besluiten nemen zonder de instemming van enkele ontwikkelingslanden en andersom.
De ESSC zou als onderdeel van het VN-systeem het meest uitgebreide systeem ten
aanzien van NGO’s en de participatie daarvan kunnen kennen.
In het voorstel van Daws en Stewart neemt de ESSC echter het NGO-beleid
van de Veiligheidsraad over. In de Veiligheidsraad kunnen NGO’s niet direct
participeren en bestaat er alleen een informeel netwerkje van een beperkt aantal NGO’s.
Dit komt de directe participatie niet ten goede. Ook burgers kunnen niet participeren
in de ESSC. Alleen staten kunnen op verzoek van leden van de ESSC deelnemen aan
vergaderingen. Participatie lijkt daarmee het zwakke punt in het democratisch gehalte
van de ESSC.
Op het gebied van transparantie scoort de ESSC wel goed. Hoewel de meest
eenvoudige informatie zoals contactgegevens niet op de website kunnen worden
gevonden, wordt er wel goed gescoord op het gebied van informatievoorziening. Alle
relevante documenten kunnen worden gevonden en in 2009 is er door de VN een
raamwerk opgesteld voor het verder verhogen van de transparantie.
De score op effectiviteit is nogal uiteenlopend. Aan de ene kant hebben de VN
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nauwelijks voldoende middelen omdat veel landen achterstallige betalingen hebben.
Het gebrek aan geld zou ook voor de ESSC gelden. Aan de andere kant zorgt de
vervanging van ECOSOC door de ESSC voor vermindering van het aantal commissies,
waardoor de ESSC efficiënter en effectiever kan werken. Maar de belangrijkste slag op
het gebied van effectiviteit wordt gemaakt doordat de ESSC slechts twintig leden kent,
34 minder dan ECOSOC. Hierdoor hoeft het ondersteunende apparaat kleiner te zijn
en kunnen er sneller beslissingen worden genomen.
Al met al is het democratisch gehalte van de ESSC hoog en dit komt met name
door de goede scores op de indicatoren representatie en transparantie. Ook zal de
ESSC naar verwachting een stuk effectiever zijn de Economic and Social Council.

Tabel 13: Score ESSC op de indicatoren voor het democratisch gehalte

Voetnoten:
http://www.un.org/en/contactus/
United Nations General Assembly (2008)
3
Weisser (2009)
4
Weisser (2009)
5
ECOSOC Resolution 1996/31
6
United Nations Security Council (1983)
7
Hill (2002).
1
2
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In de conclusie zal uiteraard antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag,
maar eerst wordt er stil gestaan bij de betekenis van dit onderzoek en de gebruikte
methode. Daarna volgt de beantwoording van de vraag, om vervolgens de
beleidsrelevantie toe te lichten en af te sluiten met een korte discussie.
7.1 Waarde van het onderzoek
Het verrichte onderzoek heeft zowel waarde voor de wetenschap als voor de
maatschappij. De maatschappelijke relevantie komt voort uit de brede vraag van burgers
in de wereld naar meer democratie in de internationale organisaties die hun leven deels
bepalen. De protesten bij de G20-top in Toronto van juni 2010 zijn hier een goed
voorbeeld van. Dit onderzoek biedt geen pasklare oplossingen voor democratische
tekorten in internationale organisaties, maar laat wel zien waar de winst te behalen valt.
Het onderzoek kan daarom bijdragen in de maatschappelijke discussie hierover.
Wetenschappelijk draagt dit onderzoek bij op twee manieren. Ten eerste draagt
het onderzoek bij aan de discussie over het democratisch gehalte in internationale
organisaties die natuurlijk ook in de wetenschap wordt gevoerd. Het is duidelijk
geworden dat er vele voorstellen zijn gedaan tot de oprichting van een soort Economic
Security Council. In dit onderzoek is voor het eerst gemeten of de creatie van een
dergelijk orgaan ook daadwerkelijk het beoogde effect heeft: verhoging van het
democratisch gehalte. Maar behalve dat het onderzoek antwoord geeft op deze vraag,
presenteert het, ten tweede, een operationalisering om het democratisch gehalte van
internationale organisaties te meten. Er zijn op dit gebied nauwelijks instrumenten voor
handen, met uitzondering van die van Coleman en Porter (2001). Deze theorie bleek
echter niet op alle punten te operationaliseren te zijn. Met de operationalisering van
Coleman en Porter als uitgangspunt, is in dit onderzoek een instrument gepresenteerd
dat meten mogelijk maakt en bovendien alle elementen van democratie meet die
wetenschappers als Beetham (1994) voor een nationale democratie hebben
gedefinieerd. Deze operationalisering biedt dus de mogelijkheid om het democratisch
gehalte van internationale organisaties met elkaar te vergelijken en kan zelfs worden
toegepast worden op staten, indien men organisaties met staten wil vergelijken.
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7.2 Draagt de creatie van een Economic Security Council bij aan het
democratisch gehalte?
Het mondiaal sociaal-economsich beleid wordt op dit moment gemaakt door
de Wereldbank, het IMF en de G20. Het oorspronkelijke platform voor mondiaal
sociaal-economisch beleid, de Economic and Social Council, is volledig
ondergesneeuwd door deze organisaties. Het is gebleken dat de G20 aanzienlijke
invloed heeft op de besluiten die worden genomen in de Wereldbank en het IMF.
Daarnaast besluit de G20 zo nu en dan zelf maatregelen te nemen die gevolgen hebben
voor de hele wereld. Wanneer de ESSC zou worden opgericht, is het de bedoeling dat
dit orgaan de G20 gaat vervangen. Het is dan dus de ESSC die aanzienlijk invloed zou
kunnen uitoefenen op het beleid van de Wereldbank en het IMF. De vraag is nu of de
creatie van de Economic and Social Security Council bijdraagt aan het verhogen van het
democratisch gehalte van mondiaal sociaal-economisch beleid? Hieronder zal een
antwoord worden gegeven op deze onderzoeksvraag.

Tabel 14: Scores op alle indicatoren voor de Wereldbank, IMF, G20 en ESSC

In het huidige systeem van internationale organisaties die het mondiaal sociaaleconomische beleid bepalen, wordt nog altijd gewerkt met een systeem van wie betaalt,
bepaalt. Sinds de oprichting van de Bretton Woods Institutions na de Tweede
Wereldoorlog, zijn de veranderde economische verhoudingen slechts in zeer beperkte
mate doorgevoerd in de verhoudingen in de Wereldbank en het IMF. De G20 is als
opvolger van de G8 evenmin een goede afspiegeling van de economische verhoudingen
in de Wereld. Hoewel ook opkomende economieën deel uitmaken van de G20, wordt
de groep toch nog altijd gezien als een ‘rich men’s club’ . Dit is terug te zien in de indicator
representatie, waarop alle drie de organisaties matig scoren (zie tabel 14).
De Economic and Social Security Council zou een stuk beter scoren op het
gebied van representatie dan de G20. Er is in de ESSC sprake van een evenwichtige
verdeling op basis van zowel geografische als economische criteria. Zowel
ontwikkelingslanden als industrielanden hebben zitting in de raad. De wordt nog eens
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verhoogd doordat de helft van de leden van de ESSC gekozen wordt door de General
Assembly van de Verenigde Naties, waarin 192 landen lid zijn. De democratische
legitimatie is daarom groter. Bovendien wordt er gewerkt met het one country, one votesysteem in plaats van het one dollar, one vote- systeem, waardoor ontwikkelingslanden een
even zware stem hebben als industrielanden. Wie betaalt, bepaalt gaat daarmee niet meer
op in de Economic and Social Security Council.
Op het gebied van effectiviteit is de ESSC niet per definitie een aanwinst.
Hoewel de raad op papier een stuk effectiever zou zijn dan zijn voorganger ECOSOC,
is dat nog niet per definitie een verbetering van de status-quo, omdat ECOSOC in het
huidige systeem nauwelijks van belang is en het orgaan het democratisch gehalte van
mondiaal sociaal-economisch beleid daardoor ook niet beïnvloedt. De G20 is echter
zeer invloedrijk en scoort ook zeer goed op het gebied van effectiviteit. Belangrijke
redenen hiervoor zijn het kleine aantal lidstaten en de grote invloed die deze lidstaten
hebben in de Bretton Woods institutions. De ESSC heeft deze kenmerken op papier
ook, maar kent ook een negatief kenmerk: het gebrek aan fondsen bij de VN. Dit kan
de slagkracht negatief beïnvloeden. Verder doet de ESSC echter niet onder voor de
G20.
Opvallend genoeg maakt de ESSC ook niet het verschil op het gebied van
participatie. Op statelijk niveau, kennen zowel de G20 als de ESSC twintig leden. De
ESSC is wel verbonden met de 192 leden in de General Assembly, maar landen die niet
lid zijn van de ESSC kunnen niet zomaar deelnemen. Ze kunnen wel worden
uitgenodigd voor één vergadering door leden van de ESSC als het land een speciaal
belang heeft in het te bespreken onderwerp. Dit is echter niet anders dan bij de G20.
Ook hier worden landen soms uitgenodigd om de vergadering bij te wonen als zij een
speciaal belang hebben.
Het feit dat de participatie op statelijk niveau hetzelfde is kan wellicht nog
worden begrepen, omdat beide organen bewust klein willen blijven vanwege de
effectiviteit. Het is echter zeer opvallend dat de ESSC, als onderdeel van het VNsysteem, niet beter scoort bij de representatie van burgers en NGO’s. De VN in het
algemeen hebben een goede naam als het gaat om de representatie van NGO’s, dankzij
het speciale systeem van accreditatie. In het voorstel voor de ESSC wordt dit systeem
echter terzijde geschoven en wordt het NGO-beleid van de Veiligheidsraad
overgenomen. De Veiligheidsraad heeft nauwelijks banden met NGO’s, behalve op
informele wijze met een select groepje. Dit zou dus ook gelden voor de Economic and
Social Security Council en daarom is de score zeer slecht. Ook voor de participatie
van burgers bij de ESSC kan hetzelfde verhaal worden verteld en de scores van de G20
en de ESSC zijn op het gebied van participatie daarom gelijk. Het IMF en de
Wereldbank scoren hier wel goed. Zij hebben speciaal beleid ontwikkeld voor de
participatie voor burgers en NGO’s.
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Op het gebied van transparantie scoren met name de Wereldbank en het IMF
goed. Veel van het werk van deze instellingen is te raadplegen op de websites. De G20
scoort ronduit slechts op de indicator transparantie. Het enige dat op de website van
de G20 kan worden gevonden zijn perscommuniqués die worden uitgegeven na afloop
van een bijeenkomst. De ESSC scoort beter: zelfs wanneer het minst transparante
orgaan van de VN (de Veiligheidsraad) als uitgangspunt wordt genomen, dan is de
uitkomst positiever.
Kortom
Het is duidelijk geworden dat de ESSC een hoger democratisch gehalte heeft
dan de G20. Het scoort gelijk op de indicatoren effectiviteit en participatie, maar scoort
beter op de indicator transparantie en veel beter op de indicator representatie. Dit
betekent dat de creatie van Economic and Social Security Council bijdraagt aan het
verhogen van het democratisch gehalte. Hoewel de Bretton Woods instituties niet
plotseling zullen veranderen door de creatie van de ESSC, betekent het wel dat deze
instituties beïnvloed zullen worden door een orgaan met een democratischer gehalte
dan de G20. De ESSC zou namelijk formeel actie kunnen vragen van de Wereldbank
en het IMF, omdat alle instituties dan onder de VN-paraplu vallen. Wellicht is de ESSC
met meer opkomende landen en ontwikkelingslanden als leden ook eerder bereid tot
hervorming van de Bretton Woods institutions. Het stemmen hierover moet nog wel
altijd plaats vinden in de instellingen zelf, maar de ESSC kan als katalysator werken.
De creatie van de Economic and Social Security Council draagt dus bij aan het
verhogen van het democratisch gehalte van mondiaal sociaal-economisch beleid. Het
is een orgaan dat vooral op het gebied van representatie beter scoort dan de G20 en
het kan, als nieuw invloedrijk orgaan, de ontwikkelingen in de Bretton woods
institutions nauwgezet volgen en beïnvloeden.
7.3 Beleidsrelevantie
Nu duidelijk is geworden dat de creatie van een raad als de ESSC het
democratisch gehalte van mondiaal sociaal-economisch beleid kan verhogen, komt er
een tweede vraag op: wat kan er gedaan worden met deze informatie? Oftewel, wat is
de beleidsrelevantie? Het antwoord hierop is voorzichtig. Een massale omarming van
deze uitkomst met directe actie als gevolg kan niet verwacht worden. Het idee voor de
creatie van een variant van de Economic and Social Security Council bestaat al sinds de
jaren tachtig. Pas een jaar geleden, zo’n twintig jaar later, is er door de General Assembly
ingestemd met de aanbevelingen van de commissie onder leiding van Stiglitz. Een van
deze aanbevelingen was het onderzoeken van de mogelijkheden voor de creatie van
wat de commissie een ‘Global Economic Coordination Council’ noemde. Zoals gezegd
vertoont deze raad veel overeenkomsten met de Economic and Social Security Council,
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zoals voorgesteld door Daws en Stewart. Nu in dit onderzoek is gebleken dat de creatie
daarvan het democratisch gehalte van mondiaal sociaal-economisch beleid kan
verhogen, kan dat worden meegenomen in het onderzoek naar de mogelijkheden. Dit
onderzoek wordt voorbereid door medewerkers van het secretariaat van de Verenigde
Naties. Een aantal daarvan ontvangen de samenvatting van dit onderzoek in het Engels.
Wederom kan er niet verwacht worden dat directe acties of conclusies het gevolg zullen
zijn, maar dit onderzoek kan wel dienen als startpunt voor de betrokken medewerkers.
7.4 Discussie
Tot slot is het belangrijk om stil te staan bij de uitvoering van het onderzoek.
Zouden de resultaten anders zijn geweest als er zou zijn gekozen voor een andere
aanpak? De gebruikte theorie is er op gericht om alle elementen van democratie te
meten. In dat opzicht liggen andere resultaten bij een andere methode niet in lijn der
verwachting, omdat in een eventuele andere methode ook alle elementen van
democratie gemeten zullen worden. Wat wel van invloed kan zijn op de resultaten is de
manier waarop de verschillende elementen van democratie gemeten worden. In dit
onderzoek is er gebruik gemaakt van literatuurstudie en checklists die door de
onderzoeker zelf zijn ingevuld. Andere onderzoeken, zoals het jaarlijkse Global
Accountability Report van One World Trust, maken ook gebruik van feedback van
medewerkers van de organisaties door middel van bijvoorbeeld enquêtes. Dit kan de
uitkomsten beïnvloeden. Wat op papier een effectieve organisatie lijkt te zijn, kan door
de medewerkers bijvoorbeeld ervaren worden als een trage en ineffectieve organisatie.
Het bevragen van medewerkers zou in dit onderzoek echter lastig zijn, vanwege het
feit dat twee van de vier onderzochte organisaties geen medewerkers hebben. Wanneer
de theorie zou worden toegepast om het democratisch gehalte van andere organisaties
te meten, dan kan het bevragen van werknemers een waardevolle toevoeging zijn.
Dit onderzoek heeft laten zien dat het creëren van de Economic and Social
Security Council bij zou kunnen dragen aan het verhogen van het democratisch gehalte
van mondiaal sociaal-economisch beleid. Zoals gezegd is de creatie van een dergelijke
raad ook de meest waarschijnlijk optie die nu voor ligt bij de General Assembly. Toch
zijn in de maatschappelijke discussie ook andere opties de revue gepasseerd. Het
institutionaliseren van de G20 door het een formeel orgaan te maken en het een
secretariaat te geven is bijvoorbeeld één van de opties. Ook het opnieuw inrichten van
ECOSOC wordt genoemd. In vervolgonderzoek kunnen deze opties worden
geanalyseerd om te kunnen beoordelen of dit wellicht meer bijdraagt aan de verhoging
van het democratisch gehalte van mondiaal sociaal-economisch beleid.
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Bijlagen

Accounting

Basic website
content

Ja. http://go.worldbank.org/DM4A38OWJ0

Ja. http://go.worldbank.org/M7ARDFNB60

background about the mission and goals of the
organization?

descriptions of the organization's projects?

annual financial summaries?

Ja, in de jaarverslagen. http://go.worldbank.org/VLWFADE5O0

Ja. http://go.worldbank.org/EROS2XNAG0

phone numbers and email addresses for the
organization?

Does the website include:

Ja. http://go.worldbank.org/EROS2XNAG0

Yes/No (source)

the name and address of the organization?

Does the website include:

Transparantie Wereldbank

Bijlage I: Transparantie checklists

Work product

Meeting notes

Ja. http://go.worldbank.org/G7VSZBNMF0

Does the website offer links to the websites of any
other organizations that receive grants from this
organization, and links to the websites of any
organizations that provide services that this
organization pays for?

Does the website include copies of all the finished
reports and publications written by staff members?

more than 65,000 World Bank documents which are made available to the public in order to
better share the institution's knowledge base and to implement the disclosure policy. The types of
documents you will find include: Country Focus (strategic priorities and directions for lending
activities); Economic & Sector Work (in-depth background studies); Project Documents
(loan/credit related documents released to the public according to the project cycle, including legal
agreements); and Publications & Research (formal publications, working papers & informal
series from departments around the Bank).

Ja. Documents & Reports, previously known as World Development Sources (WDS) contains

Nee.

copies of meeting agendas and meeting minutes for
department-level staff meetings?

Does the website include:

Ja, van board meetings, spring meetings en annual meetings
beschikbaar

copies of agendas of meetings ?

Does the website include:

Ja. http://go.worldbank.org/VLWFADE5O0

annual reports of the assets and investments held by
the organization, listing individual securities held?

Governance

Does the website offer a fossil record of historical
documents?

copies of any of the other official written policies of the Ja. Bijvoorbeeld de code of conduct.
organization?
http://go.worldbank.org/AV3HK20M80

a copy of the organization's bylaws or articles of
incorporation?

Ja.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUT
US/0,,contentMDK:20049557~menuPK:63000601~pagePK:3454
2~piPK:36600~theSitePK:29708,00.html

Ja. Maar hiervoor moet men zich eerst inschrijven bij de archieven
(gratis). De archivarissen helpen vervolgens met zoeken.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUT
US/EXTARCHIVES/0,,menuPK:64319272~pagePK:64323047~
piPK:64323066~theSitePK:29506,00.html

Does the website include:

Nee.

Does the website include copies of the unfinished dayto-day documents developed by the organization
(working notes, drafts, spreadsheets, to-do lists,
brochures, software, patents, etc.)?

Boeken moeten besteld worden en dus voor betaald.

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/XLHTEAMTE0

copies of the major legal agreements entered into by the
organization (including leases, service agreements, etc.)?

a transparency policy that details what types of
information the organization will strive to always
publicly disclose (for example, meeting minutes from
board meetings)?
Bijzonderheden: werd uitgenodigd om deel te nemen aan een
enquête over de website.

Ja. In 2009 is er een nieuwe acces to information policy geïntroduceerd.
http://siteresources.worldbank.org/EXTINFODISCLOSURE/R
esources/R2009-0259-2.pdf?&resourceurlname=R2009-02592.pdf

Accounting

Basic website
content

Ja. http://www.imf.org/external/about.htm

Ja. http://www.imf.org/external/about/ourwork.htm

background about the mission and goals of the
organization?

descriptions of the organization's projects?

annual financial summaries?

Ja, in de jaarverslagen.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2009/eng/pdf/ar09_en
g.pdf

Ja. http://www.imf.org/external/np/exr/contacts/contacts.aspx

phone numbers and email addresses for the
organization?

Does the website include:

Ja. http://www.imf.org/external/np/exr/contacts/contacts.aspx

Yes/No (source)

the name and address of the organization?

Does the website include:

Transparantie Internationaal Monetair Fonds

Work product

Meeting notes

Nee. Het IMF heeft geen partnerorganisaties.

Does the website offer links to the websites of any
other organizations that receive grants from this
organization, and links to the websites of any
organizations that provide services that this
organization pays for?

copies of meeting agendas and meeting minutes for
department-level staff meetings?

Does the website include copies of all the finished
reports and publications written by staff members?

Ja. Boeken moeten besteld worden en dus voor betaald.
http://www.imf.org/external/pubind.htm

Nee.

copies of agendas of meetings ?

Does the website include:

Nee. In de transparency policy van het IMF worden agenda’s en
notulen ook niet genoemd als documenten die worden vrijgegeven.
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/trans.htm

Does the website include:

Ja.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2009/eng/pdf/ar09_en
g.pdf

annual reports of the assets and investments held by
the organization, listing individual securities held?

Governance

copies of the major legal agreements entered into by the
organization (including leases, service agreements, etc.)?

a transparency policy that details what types of
information the organization will strive to always
publicly disclose (for example, meeting minutes from
board meetings)?

Ja. http://www.imf.org/external/np/exr/facts/trans.htm

copies of any of the other official written policies of the Ja. Bijvoorbeeld code of conduct for staff en code of conduct for
organization?
the board.

a copy of the organization's bylaws or articles of
incorporation?

Ja. http://www.imf.org/external/pubs/ft/bl/blcon.htm

Nee.

Does the website offer a fossil record of historical
documents?

Does the website include:

Nee.

Does the website include copies of the unfinished dayto-day documents developed by the organization
(working notes, drafts, spreadsheets, to-do lists,
brochures, software, patents, etc.)?

Accounting

Basic website
content

Geen telefoonnummers. Alleen e-mail adres van het Koreaanse
presidentschap. http://www.g20.org/contact_us.aspx

Ja. http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx

Nee/Nvt.

phone numbers and email addresses for the
organization?

background about the mission and goals of the
organization?

descriptions of the organization's projects?

Nee.

Nvt.

annual financial summaries?

annual reports of the assets and investments held by
the organization, listing individual securities held?

Does the website include:

Wel naam, adres niet. http://www.g20.org/contact_us.aspx

Yes/No (source)

the name and address of the organization?

Does the website include:

Transparantie G20

Work product

Meeting notes

Does the website include copies of the unfinished dayto-day documents developed by the organization
(working notes, drafts, spreadsheets, to-do lists,
brochures, software, patents, etc.)?

Does the website include copies of all the finished
reports and publications written by staff members?

Nee.

Nee. Er zijn slechts een aantal publicaties beschikbaar.

Nee (De G20 heeft geen staff)

copies of meeting agendas and meeting minutes for
department-level staff meetings?

Does the website include:

Nee. Wel perscommuniquésmet de uitkomsten van
bijeenkomsten

Nee. De G20 heeft geen partnerorganisaties.

copies of agendas of meetings ?

Does the website include:

Does the website offer links to the websites of any
other organizations that receive grants from this
organization, and links to the websites of any
organizations that provide services that this
organization pays for?

Governance

Nee.

Nee.

Nee.

copies of the major legal agreements entered into by the
Nvt.
organization (including leases, service agreements, etc.)?

a transparency policy that details what types of
information the organization will strive to always
publicly disclose (for example, meeting minutes from
board meetings)?

copies of any of the other official written policies of the
Nee.
organization?

a copy of the organization's bylaws or articles of
incorporation?

Does the website include:

Does the website offer a fossil record of historical
documents?

Basic website
content

descriptions of the organization's projects?

background about the mission and goals of the
organization?

phone numbers and email addresses for the
organization?

Ja.

http://www.un.org/ga/about/background.shtml
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_background.html
http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml

Ja, voor zowel de VN in het algemeen, de GA, als de Security
Council is informatie beschikbaar.

Nee. Er is alleen een contactformulier waarmee een e-mail
gestuurd kan worden. Het e-mailadres is niet zichtbaar en ook
telefoonnummers zijn niet te vinden.

the name and address of the organization?

Yes/No (source)

Gekeken voor de VN: Naam wel, adres niet. Voor zowel de GA,
Veiligheidsraad als de VN in het algemeen geldt dat er alleen een
contactformulier beschikbaar is, waarmee een e-mail kan worden
verstuurd.

Does the website include:

Transparantie Economic and Social Security Council

Meeting notes

Accounting

Ja, de VN heeft de United Nations Office for Partnerships
http://www.un.org/partnerships/

Does the website offer links to the websites of any
other organizations that receive grants from this
organization, and links to the websites of any
organizations that provide services that this
organization pays for?

copies of agendas of meetings ?

Ook van de meesten vergaderingen zijn notulen beschikbaar,
behalve van de zogenaamde ‘closed meetings’ van de
Veiligheidsraad. De notulen kunnen echter alleen gevonden
worden door te zoeken in het documenten systeem, er is geen
overzicht. http://documents.un.org/welcome.asp?language=E

Ja, van alle organen zijn agenda’s beschikbaar.
http://www.un.org/Docs/sc/pow.pdf
http://www.un.org/ga/64/meetings/
http://esango.un.org/irene/ecosoc.html?page=calendar

Nee.

annual reports of the assets and investments held by
the organization, listing individual securities held?

Does the website include:

Niet van de VN als geheel, wel van afzonderlijke agentschappen.

annual financial summaries?

Does the website include:

Governance

Work product

Alle resoluties zijn terug te vinden vanaf 1946 via ODS. Voor
andere historische documenten kan men zich (gratis) wenden tot
de bibliotheek van de VN in New York, maar dit is niet digitaal.
http://www.un.org/depts/dhl/

Does the website offer a fossil record of historical
documents?

a copy of the organization's bylaws or articles of
incorporation?

http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml

Ja. De volledige UN charter staat online.

Nee.

Does the website include copies of the unfinished dayto-day documents developed by the organization
(working notes, drafts, spreadsheets, to-do lists,
brochures, software, patents, etc.)?

Does the website include:

Ja. Alle rapporten zijn te vinden op de websites van de
verschillende organen, beginnend vanaf 1993. Daarnaast zijn alle
resoluties vanaf 1946 digitaal terug te vinden in het Official Document
System (ODS). http://documents.un.org/welcome.asp?language=E

Nee.

Does the website include copies of all the finished
reports and publications written by staff members?

Does the website include:

copies of meeting agendas and meeting minutes for
department-level staff meetings?

Nauwelijks. In de accountabillity architecture wordt transparantie
als onderdeel genoemd, maar verder is er niks te vinden.

copies of the major legal agreements entered into by the
Alle resoluties zijn te vinden.
organization (including leases, service agreements, etc.)?

a transparency policy that details what types of
information the organization will strive to always
publicly disclose (for example, meeting minutes from
board meetings)?

Ja. Bijvoorbeeld Accountabillity Architecture.
copies of any of the other official written policies of the http://daccess-ddsorganization?
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/243/25/PDF/N0824325.p
df?OpenElement

Bijlage II – Participatie checklists
Participatie Wereldbank - NGO’s
Organisational policy and capacity
P1 Policy development P1.1 The organisational policy on participation is developed in consultation with
stakeholders and relevant experts, and reflects the needs of stakeholders.
Ja. De website meldt dat het beleidsdocument wordt gemaakt in samenspraak met civil society organizations.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:21694517~pagePK:220503~pi
PK:220476~theSitePK:228717,00.html
P2 Policy content P2.1 The organisation has a clear statement or policy on the role of stakeholder engagement and
participatory processes in decision‐making, which ensures that key stakeholders will be represented and their
interests taken into account.
Nee.
P2.2 The policy explains organisational decision‐making structures and how stakeholder engagement relates to them.
Nvt.
P2.3 The policy clarifies the principles that guide decisions.
Nvt.
P2.4 The policy stipulates how outcomes of any given engagement process will affect decisions and translate into
practice.
Nvt.
P2.5 The organisation ensures that stakeholder groups that are engaged are balanced and relevant to the issues
discussed.
Nvt.
P3 Accessibility and information availability: P3.1 Information on the organisation’s participation policy and
about individual stakeholder engagement processes is actively disseminated in a clear and easily understandable
manner to key stakeholders in appropriate forms and through appropriate media. Appropriate form may include
catering for different languages, visual impairment, deafness, etc; appropriate media may include print, the World
Wide Web, video, audio, public meetings, etc.
Nvt.

Participation practice

P7 Setting the context P7.1 The organisation will clearly state the purpose and reasons for engaging stakeholders in
any decision‐making process.
Ja. Stakeholder participation in World Bank-funded projects and programs can be key for ensuring their long-term sustainability. Promoting

participation helps build ownerhsip and enhances transparency and accountability, and in doing so enhances effectiveness of development projects and
policies.

P7.2 Each engagement process has a clear vision and purpose.
• There is clarity on what is negotiable and what type of changes will be accepted as a result of the engagement
process
• Stakeholders’ concerns, issues and what it is that they are interested in are identified prior to engagement.
P7.3 The type and level of participation is made clear before each engagement process (information, consultation,
involvement, partnership/collaboration, empowerment) and stakeholders are informed about what role they are

expected to play.
P8 Timing P8.1 Participation takes place prior to, and during, the decision‐making process.
Allebei
P8.2 The duration of the process is made clear and the timetable of decision‐making is provided.
Nee.

Participatie IMF- burgers
Organisational policy and capacity
P1 Policy development P1.1 The organisational policy on participation is developed in consultation with
stakeholders and relevant experts, and reflects the needs of stakeholders.
Ja. De website meldt dat het beleidsdocument wordt gemaakt in samenspraak met civil society organizations.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:21694517~pagePK:220503~pi
PK:220476~theSitePK:228717,00.html
P2 Policy content P2.1 The organisation has a clear statement or policy on the role of stakeholder engagement and
participatory processes in decision-making, which ensures that key stakeholders will be represented and their
interests taken into account.
Nee.
P2.2 The policy explains organisational decision-making structures and how stakeholder engagement relates to them.
Nvt.
P2.3 The policy clarifies the principles that guide decisions.
Nvt.
P2.4 The policy stipulates how outcomes of any given engagement process will affect decisions and translate into
practice.
Nvt.
P2.5 The organisation ensures that stakeholder groups that are engaged are balanced and relevant to the issues
discussed.
Nvt.
P3 Accessibility and information availability: P3.1 Information on the organisation’s participation policy and
about individual stakeholder engagement processes is actively disseminated in a clear and easily understandable
manner to key stakeholders in appropriate forms and through appropriate media. Appropriate form may include
catering for different languages, visual impairment, deafness, etc; appropriate media may include print, the World
Wide Web, video, audio, public meetings, etc.
Nvt.

Participation practice

P7 Setting the context P7.1 The organisation will clearly state the purpose and reasons for engaging stakeholders in
any decision-making process.
Ja. Stakeholder participation in World Bank-funded projects and programs can be key for ensuring their long-term sustainability. Promoting
participation helps build ownerhsip and enhances transparency and accountability, and in doing so enhances effectiveness of development projects and
policies.
P7.2 Each engagement process has a clear vision and purpose.
• There is clarity on what is negotiable and what type of changes will be accepted as a result of the engagement
process
• Stakeholders’ concerns, issues and what it is that they are interested in are identified prior to engagement.
P7.3 The type and level of participation is made clear before each engagement process (information, consultation,
involvement, partnership/collaboration, empowerment) and stakeholders are informed about what role they are
expected to play.

P8 Timing P8.1 Participation takes place prior to, and during, the decision-making process.
Allebei
P8.2 The duration of the process is made clear and the timetable of decision-making is provided.
Nee.

Participatie IMF - NGOs
Organisational policy and capacity
P1 Policy development P1.1 The organisational policy on participation is developed in consultation with
stakeholders and relevant experts, and reflects the needs of stakeholders.
Ja. “The attached guide, which is the result of extensive consultation with departments and with CSOs themselves, is the result”.
http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV
P2 Policy content P2.1 The organisation has a clear statement or policy on the role of stakeholder engagement and
participatory processes in decision-making, which ensures that key stakeholders will be represented and their
interests taken into account.
Ja. http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV
P2.2 The policy explains organisational decision-making structures and how stakeholder engagement relates to them.
Nee.
P2.3 The policy clarifies the principles that guide decisions.
Nee.
P2.4 The policy stipulates how outcomes of any given engagement process will affect decisions and translate into
practice.
Ja. http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV .
P2.5 The organisation ensures that stakeholder groups that are engaged are balanced and relevant to the issues
discussed.
Ja. http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV .
P3 Accessibility and information availability: P3.1 Information on the organisation’s participation policy and
about individual stakeholder engagement processes is actively disseminated in a clear and easily understandable
manner to key stakeholders in appropriate forms and through appropriate media. Appropriate form may include
catering for different languages, visual impairment, deafness, etc; appropriate media may include print, the World
Wide Web, video, audio, public meetings, etc.
Het beleid is wel op internet te vinden, maar is specifiek geschreven voor personeel van het IMF. Er is geen versie
voor NGO’s. Wel is het in meerdere talen verkrijgbaar.

Participation practice

P7 Setting the context P7.1 The organisation will clearly state the purpose and reasons for engaging stakeholders in
any decision-making process.
Ja.
“1. Active civil society involvement with global institutions like the IMF is not only an inescapable fact of life in 21st-century politics, but
there are also significant reasons for the Fund to welcome and nurture these relationships.
2. Public outreach (including contacts with CSOs) is an integral part of IMF country work. As a public institution, the IMF is
committed to being transparent about its work and to explaining itself to the people whom it affects. Moreover, dialogue with CSOs offers
important opportunities to dispel public misconceptions regarding the Fund and its activities.
3. Policy inputs. CSOs can highlight important issues for the formulation, implementation, and review of Fund and Fund-supported
policies and programs. CSOs can give the IMF helpful information to supplement official data and insights that may differ from
perspectives in official circles. Challenges from CSOs can provoke the Fund to sharpen its thinking and improve its policy advice.

4. Political viability. Discussions with CSOs provide an important gauge of forces for and against IMF-supported policies in a given
context. Constructive dialogue with CSOs can help to build mutual understanding and to increase support for Fund-backed measures.
5. Ownership. Dialogue with CSOs can--as an important adjunct to the Fund's accountability to its member governments--significantly
enhance `ownership' of the policies that the IMF advances.”
http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV .
P7.2 Each engagement process has a clear vision and purpose.
• There is clarity on what is negotiable and what type of changes will be accepted as a result of the engagement
process
Nee
• Stakeholders’ concerns, issues and what it is that they are interested in are identified prior to engagement.
Ja.
P7.3 The type and level of participation is made clear before each engagement process (information, consultation,
involvement, partnership/collaboration, empowerment) and stakeholders are informed about what role they are
expected to play.
Ja.
P8 Timing P8.1 Participation takes place prior to, and during, the decision-making process.
Alleen voor de besluitvorming.
P8.2 The duration of the process is made clear and the timetable of decision-making is provided.
Nee.

Participatie ESSC - NGO’s
Organisational policy and capacity
P1 Policy development P1.1 The organisational policy on participation is developed in consultation with
stakeholders and relevant experts, and reflects the needs of stakeholders.
Nee. The Provisional Rules of Procedure of the UN Security Council zijn door staten opgesteld.
P2 Policy content P2.1 The organisation has a clear statement or policy on the role of stakeholder engagement and
participatory processes in decision-making, which ensures that key stakeholders will be represented and their
interests taken into account.
Ja. http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV
P2.2 The policy explains organisational decision-making structures and how stakeholder engagement relates to them.
Nee.
P2.3 The policy clarifies the principles that guide decisions.
Nee.
P2.4 The policy stipulates how outcomes of any given engagement process will affect decisions and translate into
practice.
Ja. http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV .
P2.5 The organisation ensures that stakeholder groups that are engaged are balanced and relevant to the issues
discussed.
Ja. http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV .
P3 Accessibility and information availability: P3.1 Information on the organisation’s participation policy and
about individual stakeholder engagement processes is actively disseminated in a clear and easily understandable
manner to key stakeholders in appropriate forms and through appropriate media. Appropriate form may include
catering for different languages, visual impairment, deafness, etc; appropriate media may include print, the World
Wide Web, video, audio, public meetings, etc.
Het beleid is wel op internet te vinden, maar is specifiek geschreven voor personeel van het IMF. Er is geen versie
voor NGO’s. Wel is het in meerdere talen verkrijgbaar.

Participation practice

P7 Setting the context P7.1 The organisation will clearly state the purpose and reasons for engaging stakeholders in
any decision-making process.
Ja.
“1. Active civil society involvement with global institutions like the IMF is not only an inescapable fact of life in 21st-century politics, but
there are also significant reasons for the Fund to welcome and nurture these relationships.
2. Public outreach (including contacts with CSOs) is an integral part of IMF country work. As a public institution, the IMF is
committed to being transparent about its work and to explaining itself to the people whom it affects. Moreover, dialogue with CSOs offers
important opportunities to dispel public misconceptions regarding the Fund and its activities.
3. Policy inputs. CSOs can highlight important issues for the formulation, implementation, and review of Fund and Fund-supported
policies and programs. CSOs can give the IMF helpful information to supplement official data and insights that may differ from
perspectives in official circles. Challenges from CSOs can provoke the Fund to sharpen its thinking and improve its policy advice.

4. Political viability. Discussions with CSOs provide an important gauge of forces for and against IMF-supported policies in a given
context. Constructive dialogue with CSOs can help to build mutual understanding and to increase support for Fund-backed measures.
5. Ownership. Dialogue with CSOs can--as an important adjunct to the Fund's accountability to its member governments--significantly
enhance `ownership' of the policies that the IMF advances.”
http://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm#IV .
P7.2 Each engagement process has a clear vision and purpose.
• There is clarity on what is negotiable and what type of changes will be accepted as a result of the engagement
process
Nee
• Stakeholders’ concerns, issues and what it is that they are interested in are identified prior to engagement.
Ja.
P7.3 The type and level of participation is made clear before each engagement process (information, consultation,
involvement, partnership/collaboration, empowerment) and stakeholders are informed about what role they are
expected to play.
Ja.
P8 Timing P8.1 Participation takes place prior to, and during, the decision-making process.
Alleen voor de besluitvorming.
P8.2 The duration of the process is made clear and the timetable of decision-making is provided.
Nee.

