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Oud-WTO-rechter:
‘Wetvanjungleweer
inwereldhandel’
Dehoogste rechter vanhet inter-
nationaal handelsverkeer, de ‘Ap-
pellateBody’ vanwereldhandels-
organisatieWTO, is doordeVSen
DonaldTrumpvakkundigkaltge-
stellt. Endaarmee is deweg vrij
voor landenomhunproducten
opanderemarkten tedumpen, of
omzelf protectionistischemaat-
regelen te treffen. Voormalig
WTO-rechter PeterVandenBos-
sche vreest dat ‘dewet vande jun-
gle enhet recht vande sterkste’
terugkeren indewereldhandel.
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DeVSdwarsbomenhethoogste in-
ternationalehandelsgerecht, debe-
roepsinstantie vandeWTO.Zeblok-
kerenbenoemingenvan rechters en
draaiendegeldkraandicht.Daardoor
kunnen landenongestraft aanprotecti-
onismedoen, stelt deWTO-rechterPe-
terVandenBossche.

Het wereldhandelssysteem zit in een
existentiële crisis.De scherprechter die
moet toezienophet internationalehan
delsverkeer is doordeVerenigdeStaten
vorige week vakkundig kaltgestellt. De
beroepsinstantievandeWereldhandels
organisatie (WTO) krijgt voor 2020 een
budget vanmaar een paar honderddui
zend Zwitserse frank, vertelt Peter Van
den Bossche, die van 2009 tot en met
2019 zelf een van de hoogste rechters
van dit zogeheten Appellate Bodywas.
‘Met dat geld kan het welgeteld één lo
pende zaak afhandelen.’
De VS dreigden de WTObegroting

voor komend jaar af te keuren, waar
door de hele organisatie dan vanaf ja
nuari zonder geld zou zitten. Sommige
landendiedeAppellateBodynogsteun
den,zijndoordiehardeopstellinggaan
twijfelen, legt Van den Bossche uit. ‘Zij
waren bang dat Donald Trumpde hele
WTOzouopblazenalshijnietkreegwat
hijwou.Enduswilden zedeberoepsin
stantiewel opofferen.’

Het is de knockout voor de Appelate
Body,dieal indetouwenhing.Doordatde
VSaljarenweigerennieuwerechterstebe
noemen—ietswaarvoorbinnendeWTO
unanimiteitnodigis—teltdeberoepsin

stantie sinds gisterenmaar één rechter.
Omnieuwe zaken op te pakken,moeten
minstensdrie rechters in functie zijn.

DeVShebbeneenaversietegendehoog
sterechtersvanwegehun‘gerechtelijkac
tivisme’.DeAmerikanenvindendatdebe
roepsinstantie zelf regels is gaanmaken.

DoordatdeAppellateBodyniet langer
functioneert, kunnen landen nu onge
straftgoederenopelkaarsmarktendum
pen,ofzelfnaarhartenlustprotectionis
tischemaatregelenopleggen.
‘Dit is een tragedie voor het wereld

handelssysteem en de internationale
relaties’, zegt Van den Bossche, nu on
derzoeksdirecteur bij hetWorld Trade
Institute. ‘Degeschiedeniszalnietvrien
delijkzijn inhaaroordeeloverdiegenen
die dit glorieus experimentmet de in
ternationale rechtsstaat hebben laten
mislukken. Ikvreesdatwena25jaarvan
onpartijdige,onafhankelijkegeschillen
beslechting teruggaan naar de wet van
de jungle enhet recht vande sterkste.’

Hij kan zich niet vinden in de Ameri
kaanse kritiek dat de beroepsinstantie
opdestoelvandewetgever isgaanzitten.
‘Je hoort de VS nooit klagen over rech
terlijk activisme in de zaken die ze win
nen. Ze hebbenmeer zaken gewonnen
danwelk ander landdanook.Dat heeft
hunexportindustrie veel goedgedaan.’
Zijn ermanieren omhet systeem zo

goed en zo kwaad als het gaat intact te
houden?Landenzoudenermeekunnen
instemmen omniet in beroep te gaan
tegen uitspraken van de expertpanels.
‘Indepraktijkwerktdatniet’,meentVan
denBossche. ‘Politicikrijgenhetnietuit
gelegdaanhunburgers als zeeenverlo
ren zaakniet aanvechten.’

V DeAmerikaansehoogleraarRobert
Howse stelt voor de impasse tedoorbre-
kendoor te bepalendat de rechters zich
nietmeermogenuitsprekenover on-
derwerpenwaardeVSaanstoot aanne-
men.Wat vindt udaarvan?
‘DezakendiedeVSsystematischverloren
hebben,gaanvooraloverantidumpingen
antisubsidieheffingenenhetopleggenvan
invoerbeperkingen omdebinnenlandse

Veel landen vreesden dat als Donald
Trump zijn zin niet zou krijgen, hij de
heleWTO zou opblazen. FOTO: REUTERS

industriedekanstegevenzichteherstruc
tureren.Dangaat het vooral over staal en
textiel.Als jedieprotectionistischemaat
regeleneruithaalt,houjedezakenoverdie
deVSmeestalwinnentegenderestvande
wereld.Dat is onaanvaardbaar.’

V Zijn er andere oplossingen?
‘DeEUheeftmetCanadaenNoorwegen
afgesprokendatuitsprakenvandeexpert
panels van deWTO (die een zaak in eer
ste instantie behandelen, red.) kunnen
aangevochtenwordenbijeensoortkopie
vandeAppellateBody,alsdielaatsteniet
langerfunctioneert.Derechtersdiehier
inzitten,zijnvoormaligeledenvandeAp
pellateBody.Eenvandeproblemenhier
bij isdatdepoolomrechtersuit tehalen
beperktis,steedskleinergaatworden,en
geografische diversiteitmist. Dit is geen
optimale oplossing,maar beter dan dit
gaanweniet krijgen.Anders gezegd:het
ishetbestewaaropwekunnenhopen.’

V CanadaenNoorwegenzijngeen lan-
denwaardeEUveel geschillenmee

heeft.Hoemoethetmetandere landen?
‘In de regionale handelsakkoorden die
de EUmet andere landenheeft afgeslo
ten, is ermeestal alleen een primitieve
regeling opgenomen omconflicten op
te lossen. Denkdan aan consultaties en
verzoeningspogingen. En áls er almeer
uitgewerkte regelingenbestaan, zijn die
typischonderbemand,ongeprobeerd,en
ondergefinancierd. Omdit te doenwer
ken,isduseenenormeinvesteringnodig.’

V Eennucleaire optie omdegeschillen-
beslechting, ondanksdeAmerikanen,
te behouden, is omer indeAlgemene
Raad vandeWTOover te stemmen.
‘Dat klopt. Daar zouden deWTOleden
de impasse kunnen doorbreken door
met een simpelemeerderheid nieuwe
rechters aan te stellen bij de Appellate
Body.Maar dit is heel theoretisch,want
het zou ingaan tegen het DNA van de
WTO,waarpraktischnooit opdezema
nierbeslissingenwordengenomen.Bo
vendien is de kans dat de VS dan uit de
WTOstappen levensgroot.’

Niet meer van deze tijd

PeterVandenBossche
(foto)magdanoud-rech-
ter zijnbij deWTO,hij is
kritischopdegeschillen-
beslechting.Hij pleit voor
hetprofessionaliserenvan
deexpertpanelsdie een
klachtbehandelen. ‘Nu
zijndat vaakdiplomaten
inGenève (waardeWTO
zetelt, red.).De zaken
zijn zocomplexdathet
de vraag isofhet systeem
kanoverlevenmetama-
teur-rechters.Bovendien
moetenze ’s ochtends
oordelen ineenzaak,
terwijl ze ’smiddags voor
hun landonderhandelen

meteenvandebetrokken
partijenover eenander
probleem.’Er isduskans
opbelangenconflicten.
Ookdesanctiesdie een
partijmagnemenals een
aangeklaagdeeenuit-
spraaknietuitvoert, zijn
problematisch. ‘Kleinere
ontwikkelingslandenkun-

nenvaakgeenextradoua-
neheffingen invoerenop
westersegoederen.Dat
overkwamEcuador ineen
conflictmetdeEU.Het
kongeenmaatregel vin-
dendiedeEUmeerpijn
deeddanzichzelf.’ Eenan-
derpunt isdatde schade
tot aandeWTO-uitspraak
nietwordt vergoed.Die
kanoplopen,want zo’n
proceskanwel twee jaar
duren. ‘Eenveroordeeld
landkandanzijn schade-
lijkepraktijk stopzetten
ende reedsontstane scha-
dewordtniet vergoed.Dat
is echt eenzwakte.’

Appellate Body van
WTO kanmet budget
voor 2020 ‘welgeteld
één lopende zaak
afhandelen’

‘Ik vreesdatde
wereldhandel
teruggaatnaar
het recht van
de sterkste’
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