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Samenvatting 

Accountingstandaarden zijn onderdeel van een gecodificeerd geheel van ideeën die de 

economische activiteit rationaliseren op het niveau van het bedrijf. Door het verschaffen van 

een gedetailleerde definiëring van winst en verlies, activa en verplichtingen, handhaven deze 

standaarden enkele van de belangrijkste kwantitatieve parameters rondom welke het 

hedendaagse kapitalisme is georganiseerd en gelegitimeerd. Tot voor kort werden 

accountingstandaarden per land vastgesteld door publiekelijk gereguleerde organisaties. Dit 

veranderde in 2002, toen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie besloten 

dat alle EU beursgenoteerde bedrijven zich diende te houden aan de standaarden 

voorgeschreven door de International Accounting Standards Board (IASB), een privaat 

gefinancierde organisatie gebaseerd in Londen. Dit besluit werd van kracht in januari 2005. 

Momenteel worden de IASB-standaarden gebruikt zowel in de 27 EU-lidstaten als in meer 

dan 70 andere landen in de wereld. Van alle wereldeconomieën is alleen de Verenigde Staten 

nog niet overgestapt naar de IASB-standaarden, maar zelfs hier wordt er nauw samengewerkt 

door de nationale regulator en de IASB in de ontwikkeling van nieuwe standaarden. Ten tijde 

van het afronden van deze dissertatie hebben de VS een tijdsschema uitgevaardigd voor de 

overstap naar IASB-standaarden in 2014. 

Het vervangen van meerdere nationale publieke systemen van accountingstandaarden met een 

eenduidig systeem van internationale standaarden, uitgevaardigd door een 

privaatgefinancierde organisatie, heeft ertoe geleid dat accountingstandaarden steeds vaker 

gebruikt worden als een casestudy door politicologen geïnteresseerd in hedendaagse 

ontwikkelingen in global governance. Deze dissertatie voegt een belangrijke dimensie toe 

aan bestaand politicologisch onderzoek omdat het niet alleen uitlegt hoe de toename van het 

belang van de IASB een politiek significante verschuiving betekent in governance, maar ook 

een politiek significante verschuiving in de inhoud van accountingstandaarden. 
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Deze dissertatie bestaat uit vijf op zichzelf staande publicaties welke samengevoegd zijn als 

hoofdstukken. De eerste hiervan is getiteld “International Accounting Standard Setting: A 

Network Approach” en onderzoekt de samenstelling van de beleidsnetwerken die de 

accountingstandaarden vaststellen. Dit hoofdstuk laat zien hoe de beleidsnetwerken uit zowel 

publieke- als privaat actoren bestaan die de financiële sector, de niet-financiële sector en een 

reeks van zowel nationale als transnationale overheidsorganen vertegenwoordigen. De data 

over lidmaatschap van commissies betrokken bij de vaststelling van de standaarden door de 

IASB is onderzocht met formele netwerk analyse, net zoals de data van de zogenoemde 

“comment letters” gericht aan de regulator als onderdeel van het publieke consultatie proces. 

Deze analyse laat zien hoe privaat actoren significant meer invloed hebben dan publieke 

actoren en, bovenal, dat de privaatfinanciële sector het meest verweven is. Daarnaast laat de 

analyse zien dat de publieke actoren die nog enige invloed hebben allen de financiële wereld 

vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging van vakbonden of van het bredere maatschappelijk 

middenveld ontbreekt volledig.  

In “Coordination Service Firms and the Erosion of Rhenish Capitalism” wordt de privaat 

autoriteit van accountants en kredietbeoordelaars onderzocht, met name de verschillende 

impact hiervan op verschillende varianten van kapitalisme. Door de concentratie van he 

marktaandeel en de mobilisering van technische expertise door coördinatie service firma’s in 

de context van financiële dis-intermediatie te bestuderen, laat dit hoofdstuk zien hoe de 

praktijken van accountants en kredietbeoordelaars de Rijnlandse variant van het kapitalisme 

ondermijnen. Ongeacht de ogenschijnlijke opkomst van privaat autoriteit wordt de macht van 

coördinatie service firma’s mogelijk gemaakt door publiekelijk opgelegde overeenkomsten 

zoals Basel II over bankregulatie, die de kredietbeoordeling en individuele accountancy 

getallen hoog op de agenda van corporate governance regulatie hebben geplaatst. 

“The Political Economy of International Accounting Standards” was het eerste artikel in dit 

project dat de inhoud van de nieuwe accountantstandaarden analyseert. Het bestudeert de 

verschuiving van Historic Cost naar Fair Value als het meetkundig paradigma voor activa dat 
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is geïntroduceerd door de IASB. Het geeft een overzicht van de argumenten, zowel vóór als 

tegen Fair Value Accounting, en introduceert een politiek-economisch perspectief dat 

verklaart hoe het Fair Value paradigma de financiële sector bevoorrecht ten koste van de 

producerende sector, door de nadruk te leggen op “efficiëntie” en “transparantie” bij het 

verschaffen van de statutaire financiële rapporten. Het hoofdstuk borduurt voort op de 

argumenten van de voorafgaande twee hoofdstukken waarin werd beschreven hoe de 

uitbreiding van de IASB-standaarden de Angelsaksische variant van het kapitalisme 

bevoorrecht ten koste van de Rijnlandse variant. Voortbouwend op de netwerkanalyse 

beargumenteert dit hoofdstuk dat de verschuiving in het paradigma vergemakkelijkt wordt 

door de dominante rol van de private sector in het proces van het vaststellen van 

accountingstandaarden als ook door de algemene opkomst van transnationale privaat 

autoriteit in global governance. 

Voortbouwend op de uitgebreide analyse van de veranderingen in accountingstandaarden 

door de IASB, bespreken de laatste twee hoofdstukken “goodwill” als belangrijke maatstaf 

van het falen van de accountancy praktijk om bepaalde veronderstellingen van economische 

ideeën waarop accountancy theorie gebaseerd is waar te maken. Dit falen heeft zowel 

politieke oorzaken als politieke gevolgen. 

“Goodwill Hunting” verklaart waarom “goodwill” noodzakelijk is voor de coherentie van het 

systeem van ideeën, welke gebruikt wordt om neoliberale politiek te legitimeren, namelijk, 

door sociale objecten (activa) logisch voor sociale handelingen (winst) te plaatsen. 

Vervolgens analyseert het hoofdstuk het verband tussen de diffuse, constituerende 

(productieve) macht van accountancy ideeën en de diffuse en interactieve (institutionele) 

macht van bedrijven in de mondiale politieke economie. Dit laat op zijn beurt een 

fundamentele tegenstelling zien tussen de huidige internationale organisatie van productie en 

de politiek-economische ideologie (het neoliberalisme) die hieraan ten grondslag ligt. In de 

empirische verschijning als accountinggetal, wordt deze tegenstelling veroorzaakt door het 

afbrokkelen van het mechanisme dat routinematig immateriële (relationele) waarden omzet in 
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materiële (kenmerkende) waarden, en op deze manier de constructie van een kwantitatief 

consistente economische realiteit van het kapitalisme mogelijk maakt, waarin het bedrijf 

voorgesteld wordt alsof het een mechanisch geordende optelsom van deelcomponenten is dat 

niets te doen heeft met machtsrelaties. Dit hoofdstuk legt uit waarom deze omzetting van 

immateriële naar materiële waarden, waarvan moderne economische ideeën afhankelijk zijn, 

alleen adequaat werkte in de historische situatie waarin de fysieke definitie, wettelijke 

definitie, en monetaire waarde samenkwamen en welke een intrinsiek onderdeel van het 

industriële tijdperk van het kapitalisme was, en het in vele opzichten definieerden. Het 

hoofdstuk laat zien dat het najagen van “goodwill” een uitzichtloze poging is van diegenen 

die de accountingstandaarden vaststellen, en de internationale organisaties die hen 

ondersteunen, om de tot op heden integrale uitkomst van kapitalistische zakenrelaties was 

handmatig te herconstrueren. 

Het laatste hoofdstuk, “Make Room for the Salesmen: The Political Economy of the 

Intangible Asset”, onderzoekt de tegenstelling in “goodwill” vanuit een verschillend maar 

aanvullend perspectief. Het laat zien dat de IASB, internationale economische organisaties, 

en de bredere epistemische gemeenschap van accountancy experts momenteel geen lange 

termijn oplossing kunnen bedenken, ook al is de tegenstelling gedeeltelijk en tijdelijk 

verborgen om het kapitalistische discours af te schermen van de tautologie. Echter, zoals dit 

hoofdstuk laat zien, een oplossing is noodzakelijk voor de zogenoemde “knowledge 

economy” om kapitalistisch te blijven. Gebaseerd op interviews met beleidsmakers en IASB-

vertegenwoordigers en document analyse, legt dit hoofdstuk uit dat het huidige falen van 

accountinggetallen om de neoklassieke economische logica te onderbouwen wordt 

veroorzaakt door interne begripsverwarring in deze ideesystemen over efficiëntie en 

schaarsheid of, concreter, tussen industrie en het zakenleven. Deze verwarring komt voort uit 

het vasthouden van [mainstream economics] en, daarmee, van kapitalistisch accounting, aan 

een atomistisch perspectief van productie. Door de institutionele concepten van Thorstein 

Veblen en John Commons toe te passen, beargumenteert dit hoofdstuk dat de accounting 
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problemen met betrekking tot de notie van “goodwill” wijzen op een uitbreiding van 

pecuniaire activiteit dat zich voordoet als productie in de “knowledge economy”. 

Het centrale argument van deze dissertatie is dat kapitalistisch accounting momenteel in 

commotie is. Dit betreft niet de publiek zichtbare commotie veroorzaakt door, bijvoorbeeld, 

de schandalen rondom Enron, WorldCom en Parmalat tijdens het laatste decennium, maar in 

plaats daarvan een sluipende onzekerheid over de betekenis en nut van het vermogen van 

accountants om een economische realiteit te construeren dat voorgesteld kan worden alsof het 

niets te doen heeft met de machtspolitiek van de desbetreffende actoren. 

  


