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Handelsdispuut

‘Biden is protectionistischer dan Trump’
De Verenigde Staten lappen de internationale handelsregels aan hun laars. De Wereldhandelsorganisatie die dit aan moet 
pakken staat machteloos. ‘We riskeren in een heel dure subsidieoorlog te belanden’, zegt handelsexpert Peter Van den Bossche.

V
andaag komt in Washing-
ton de Handels- en Techno-
logieraad bij elkaar. Dat is 
een vorig jaar opgericht 
diplomatiek forum om het 
beleid tussen de VS en de 

EU op deze vlakken op elkaar af te stem-
men. En er valt best wel wat te bespreken. 
Afgelopen zomer keurde het Amerikaans 
Congres de Inflation Reduction Act goed, 
een gigantisch pakket maatregelen met 
onder meer 369 miljard dollar aan kli-
maat investeringen.

Volgens Peter Van den Bossche, de Bel-
gische onderzoeksdirecteur van het  
World  Trade Institute in het Zwitserse 
Bern, is dat een adrenalinestoot voor de 
Amerikaanse maakindustrie, vermomd 
als milieubeleid. Het leidt tot tandenge-
knars bij de Europese Commissie, die er 
handelsbelemmering en concurrentie-
vervalsing in ziet.

De VS gaan immers miljarden aan sub-
sidies en belastingvoordelen verstrekken 
voor onder meer elektrische auto’s en 
hernieuwbare energie, op voorwaarde 
dat belangrijke onderdelen uit Noord- 
Amerika komen, en de assemblage ook 
daar gebeurt. Daarnaast krijgen bedrij-
ven die zich willen vestigen in de VS sub-
sidies die tot tien keer het maximum be-
dragen van wat in Europa is toegestaan.

Een mogelijkheid om de plooien glad 
te strijken is dat de VS toelaten dat de Eu-
ropese Unie onder de Amerikaanse voor-
waarden valt. Het fiscaal voordelig beleid 
zou dan ook slaan op onderdelen uit Eu-
ropa bijvoorbeeld, en op elektrische au-
to’s die hier zijn gemaakt.

Daar gaat Amerika nooit mee instem-
men, voorspelt Van den Bossche. ‘De In-
flation Reduction Act was zo’n complex 
politiek compromis, dat het ondenkbaar 
is om daar opnieuw aan te gaan morre-
len. Bovendien is dat pakket juist gericht 
op het behalen van concurrentievoorde-
len. Niet alleen tegenover China, ook ten 
opzichte van Europa. Waarom zouden ze 
die dan uitzonderen?’

Er is een logische juridische weg om 
iets te doen aan dat eigengereide Ameri-
kaanse beleid. Een van de belangrijkste 
taken van de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) is landen die de internationale 
handelsregels overtreden tot de orde roe-
pen. Omdat zij bijvoorbeeld uit protecti-
onisme de invoer van buitenlandse pro-
ducten belemmeren, of omdat ze de ei-
gen industrie geld toestoppen zodat die 
op de wereldmarkt aan oneerlijke con-
currentie kan doen.

Alleen loopt dat straatje op dit ogen-
blik dood, verklaart Van den Bossche. De 
WTO kán geen veroordelingen meer uit-
spreken. Landen kunnen oneerlijke prak-
tijken wel aanklagen, en door een panel 
van WTO-rechters in het gelijkgesteld 
worden. Maar daarna heeft het verliezen-
de land altijd de mogelijkheid om in be-
roep te gaan. En daar wringt de schoen. 

Kaltgestellt

Sinds december 2019 telt de Beroepsin-
stantie van de WTO niet meer genoeg 
rechters om recht te mogen spreken. De 
VS weigeren om nieuwe rechters te be-
noemen, en aangezien daar unanimiteit 
voor nodig is onder de 164 leden van de 
WTO, is de geschillenbeslechting kaltge-
stellt.

De VS verdedigden hun opstelling on-
der het presidentschap van Donald 
Trump met een principieel verkoop-
praat je. De Beroepsinstantie van de WTO 
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zou zich schuldig maken aan ‘gerechte-
lijk activisme’ en zijn bevoegdheden te 
ruim interpreteren. ‘We kunnen simpel-
weg niet aanvaarden dat wij beleid ma-
ken op een gebied waarover geen afspra-
ken bestonden, en dat deze Beroepsin-
stantie daar plots beslissingen over gaat 
nemen’, klonk het destijds vanuit de 
Trump-regering.

Begin 2021 leek er met het aantreden 
van Joe Biden iets te veranderen. Als zelf-
verklaarde fan van het multilateralisme 
zou de Democratische president van 
Amerika weer een actieve speler maken 
in het internationale handelsoverleg in 
plaats van een obstakel. Het was ijdele 
hoop. Biden zette de handelsoorlog met 
China voort, en weigert eveneens nieuwe 
WTO-rechters te benoemen.

Joe Biden is nog veel protectionisti-
scher dan Donald Trump, vindt Van den 
Bossche. ‘Trump had het ‘Buy American’- 
beleid, maar Biden heeft daar een turbo 
op gezet. Misschien dat het niet zo opvalt 
omdat hij mooie praatjes houdt over in-
ternationale samenwerking. Maar op het 
vlak van handel en investeringen zijn dat 
loze woorden.’

Het lijkt dus weinig zin te hebben dat 
Europa een zaak aanspant bij de WTO te-
gen de VS. Toch moet Brussel dat doen, 
vindt Van den Bossche, die zelf van 2009 
tot en met 2019 een van de hoogste rech-
ters binnen de WTO was. ‘Het zet toch di-
plomatieke druk. Bovendien koopt het 
tijd om een oplossing te vinden voor dit 
politiek en economisch gevoelig 
handels conflict. Tegen de tijd dat de zaak 

bij de Beroepsinstantie terechtkomt, en 
daar dus vastloopt, ben je een jaar verder. 
Tot dan hoef je nog geen tegenmaatrege-
len te nemen.’

Existentiële crisis
Wat kan de EU doen als ze uiteindelijk 
kiest voor vergelding voor de oneerlijke 
Amerikaanse praktijken? Van den Bos-
sche voorspelt dat de Commissie dan met 
gerichte heffingen komt op producten 
uit staten in de VS waar de politieke steun 
voor de Inflation Reduction Act het 
grootst is. ‘Daar heeft de Commissie erva-
ring mee. Denk aan heffingen op de in-
voer van staal, textiel, fruitsap, of Harley 
Davidsons.’

Hopelijk komt het nooit zover. ‘Als dit 
conflict blijft bestaan, zal het enkel groei-
en. Europa kan ook zijn eigen auto-indus-
trie verplichten om met lokaal geprodu-
ceerde onderdelen te werken en mee-
gaan in het tegen elkaar opbieden met 
subsidies. Je riskeert dan in een ongelofe-
lijk dure subsidieoorlog te belanden. Het 
valt te bezien of dat te vermijden is.’

Overleeft de WTO deze existentiële cri-
sis? Er lopen gesprekken over een hervor-
ming van het systeem om geschillen te 
beslechten. ‘Ik hoor van verschillende 
WTO-leden dat Amerika hen heeft uitge-
nodigd om hun visie te geven op hoe het 
beter kan. Maar als zij omgekeerd vragen 
wat de VS zelf voorstellen, blijft het tel-
kens oorverdovend stil. Dat begrijp ik 
ook. Dit is een toxisch onderwerp in de 
VS. Er gaat niets mee gebeuren.’

Daan Ballegeer
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AAN HANDELSREGELS

Het is voor Europa een stuk 
lastiger om unilaterale han-
delsmaatregelen te nemen 
dan voor de Verenigde Staten, 
merkt WTO-expert Peter Van 
den Bossche op. De Europese 
Unie heeft in 2020 samen met 
onder meer China, Canada, 
Brazilië, Australië en Mexico 
(maar uiteraard niet de Ver-
enigde Staten ) binnen de WTO 
een alternatief mechanisme 
voor beroepsprocedures opge-
richt, als ‘tijdelijke’ vervanging 
voor de nu verlamde Be-
roepsinstantie. Dit alternatief 
mechanisme laat toe dat 
WTO-geschillenbeslechting 
blijft werken tussen de onge-
veer vijftig deelnemende 
WTO-leden.

Nu spelen er geschillen over 
de vraag of geplande Europese 
handelsmaatregelen, zoals de 
grensbelasting op CO

2
, wel 

overeenkomen met WTO-
recht. De uitspraken daarover 
zullen dus juridisch bindend 
zijn. De VS hebben daar bijvoor-
beeld met de Inflation Reducti-
on Act geen last van.

Trump had het 
‘Buy American’- 
beleid, maar 
Biden heeft daar 
nog een turbo op 
gezet

Peter Van den Bossche
Directeur van het World 
Trade Institute in Bern.


