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De echte macht van de EU als “global actor” 

_____________________________________________________ 

  
Video boodschap van de heer Koen Geens, 

Minister van Justitie 

  
voor het Colloquium “De invloed van het Europees 

beleid op de internationale handel en 
transportrecht” 

n.a.v. de lancering van het “ Tijdschrift voor 
Internationale Handel en Transportrecht “, 

Uitgeverij Larcier, 
Antwerpen 20 november 2014. 

  
  
Dames en heren, collega’s juristen, 
  
Mag ik mij vooreerst verontschuldigen dat ik 
vandaag niet in uw midden kan zijn in De Ark. Het 
was mij helaas deze ochtend onmogelijk naar mijn 
geliefde Antwerpen te komen. Maar deze video 
boodschap, alhoewel deze natuurlijk geen fysieke 
aanwezigheid kan vervangen, stelt mij toch in 
staat u en de uitgevers te feliciteren met dit 
nieuwe nuttige initiatief en enkele overwegingen 
met u te delen over het onderwerp dat u vandaag 
heeft geboeid.  
  



 2 

Ik zal het gesuggereerde thema niet benaderen 
vanuit het perspectief van de jurist. Dat weet u 
ongetwijfeld zelf. Anders was u niet gekomen. Nee, 
de organistoren verzekerden mij dat “het thema 
vanuit de eigen achtergrond van de sprekers 
ingevuld wordt, zodat er inhoudelijk geen 
restricties zijn.” Als u dat aan een politicus, want 
dat ben ik nu, zegt dan is het eerste wat in hem 
opkomt bij deze titel: goed zo, eindelijk begint een 
groep in de Belgische samenleving te begrijpen 
dat de EU wel degelijk macht en invloed heeft op 
een globale schaal. 
  
Het is inderdaad paradoxaal dat men zelden of 
nooit stil staat bij dit aspect – de regelgevende 
invloed van de EU op wereldschaal en de gevolgen 
voor het internationaal en nationaal recht. Zelfs 
niet in de analyses van wetenschappers of think 
tanks of in de documenten van de Commissie als 
men het bijvoorbeeld heeft over de EU als “global 
actor”.  Het is nochtans naar mijn mening één van 
de grootste effecten en sterktes van onze 
Europese integratie met zeer diepgaande gevolgen 
voor zowel onze burgers als onze bedrijven, maar 
ook voor de wereldgemeenschap en natuurlijk 
voor U allen die een niet onbelangrijke rol spelen 
in dit proces. 
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1. Immers, zonder de opzet, de structuur en het 
verloop van dit als maar intenser vervlechten van 
28 economieën en een 500 Miljoen 
consumenten  had de EU nooit het gewicht gehad 
om echt te wegen op mijn eerste aandachtspunt: 
de internationale akkoorden. 
  
In de 50-iger jaren was het internationale 
handelssysteem ontworpen op maat van de 
hegemonie van de VS. Vanaf de 70-iger jaren was 
de EU voldoende sterk geworden opdat een 
akkoord tussen beiden een noodzakelijke 
voorwaarde was om gelijk welke onderhandeling 
succesvol te kunnen afronden. Hoogtepunt daarin 
was het Verdrag van Marrakesh van april 1994 
waarbij de WTO werd opgericht. 
  
In de Ministeriële WTO-conferentie in Singapore 2 
jaar later kon men al de eerste tekenen 
waarnemen dat de opkomende 
Ontwikkelingslanden eveneens wensten gehoord 
te worden toen deze elk gesprek over de opname 
van sociale en milieu-normen weigerden en deze 
thema’s tot op heden van de WTO-agenda zijn 
afgevoerd. Deze nieuwe tendens kwam zeer sterk 
tot uiting op de Ministeriële WTO-conferentie te 
Seattle in 1999 en leidde in Doha in 2001 tot de 
Doha Development Agenda waar onlangs – 
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uiteindelijk zou ik zeggen - in Bali een zeer 
beperkt deelakkoord kon afgesloten worden op 
o.a. handelsvereenvoudiging waar India, heel 
recentelijk, haar bezwaren tegen heeft laten vallen 
in ruil voor enkele bijkomende toegevingen, vnl. 
vanwege de VS. 
  
Handelsdiplomatie, dat ooit was voorbehouden 
aan een heel beperkte groep landen, is vandaag 
werkelijk geglobaliseerd. Deze globalisering, en de 
groeiende invloed en bewustwording van de 
publieke opinie d.m.v. de NGO’s, maakt het er niet 
makkelijker op maar desalniettemin slagen de EU-
onderhandelaars er in om op dit multilaterale 
terrein een belangrijke invloed uit te oefenen en 
voor onze samenleving belangrijke nieuwe 
thema’s en juridische concepten op de agenda te 
zetten. Denken we maar aan de voorstellen m.b.t. 
concurrentie, de voedselveiligheid en het 
voorzorgsprincipe, intellectuele eigendom, de 
douanewetgeving en handelsvereenvoudiging, 
enz... 
  
2. Maar de interessantste en meest diepgaande 
invloed van de EU, waar het zijn faam van “soft 
power” alle eer aan doet en dat tegelijkertijd het 
meest wordt onderschat, is de unilaterale invloed 
van de EU via haar eigen regelgeving op de 
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internationale handel en heel dikwijls ook het 
rechtsstelsel van andere landen. 
  
De regels die de EU intern invoert migreren als het 
ware over de planeet. De kwaliteit van de 
regelgeving en de noodzakelijke markttoegang 
zetten er landen, zowel ontwikkelingslanden als 
ontwikkelde landen, en bedrijven toe aan om de 
normen en technische standaarden  die de EU 
voor haar enorme markt consumenten oplegt, 
over te nemen in hun wetgeving of 
productieproces. 
  
Waar een 15-tal jaren geleden in Harvard aan alle 
studenten uit de ganse wereld enkel het VS-
handelsrecht werd uiteengezet in cursussen over 
handelsdiplomatie spreken VS-wetenschappers 
vandaag over de “Europeanisering” van vele 
belangrijke aspecten van de wereldhandel. 
Volgens professor Anu Bradford van de Columbia 
School of Law is de EU momenteel de enige 
jurisdictie die een dergelijke unilaterale 
wereldwijde invloed kan laten gelden over 
verschillende domeinen van het recht gaande van 
antitrust- en privacyregels over voedings- en 
chemische normen tot milieuwetgeving. Ze noemt 
dit fenomeen, waar weinig consumenten zich van 
bewust zijn, “the Brussels effect”. 
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En we mogen fier zijn op de gevolgen hiervan 
want in plaats van een deregulerend effect en een 
“race to the bottom” speelt hier het omgekeerde 
fenomeen: de meest veeleisende regelgeving kan 
zich doorzetten omdat de EU een grote thuismarkt 
heeft, over een significante regelgevende 
capaciteit beschikt, de  politieke wil bezit om 
ambitieuze en strikte regels op te leggen aan alle 
producenten en daarbij voornamelijk 
consumentenbescherming als doelstelling neemt. 
Als het ondeelbare processen betreft waardoor 
bedrijven niet, omwille van de aard van 
de  gereguleerde producten of diensten, 
verschillende producten zouden kunnen 
produceren voor verschillende markten, moeten 
deze buitenlandse economische actoren de 
hoogste standaarden integreren in al hun 
producten. Ook voor deze producten die buiten de 
EU verkocht worden. Dit drijft de kwaliteit en 
veiligheid van vele producten in de wereldmarkt 
op tot een EU-niveau en geeft de EU-regels een 
enorme impact wereldwijd. Ook andere landen en 
hun consumenten kunnen daarvan profiteren. Dit 
is een positief effect van ons streven naar een 
interne en strikt gereglementeerde markt. En het 
geeft een concurrentievoordeel aan onze 
producten wat mooi meegenomen is. Helaas is de 



 7 

interne markt nog niet toepasselijk op alle 
sectoren en blijven de lidstaten bevoegd voor 
enkele sleutelsectoren zoals bvb. energie. 
  
Hoewel de EU een voorsprong heeft verworven 
stellen zich natuurlijk enkele uitdagingen. De EU 
zal op termijn de neerwaartse druk moeten 
kunnen kanaliseren en neutraliseren van 
handelspartners die betrokken partij willen zijn in 
dit regelgevend proces en bereid zijn daarvoor 
verdragen af te sluiten. Anderzijds hebben nieuwe 
grote markten zoals China dit fenomeen 
geanalyseerd, goed ingeschat en pogen ze hoe 
langer hoe meer, gebruik makend van niet-
tarifaire markttoegangsregels en akkoorden met 
multinationale producenten, hun standaarden af 
te dwingen. 
  
Paradoxaal genoeg krijgt de EU, die op 
diplomatiek vlak traditioneel voor het 
multilateraal systeem pleit, wereldwijd echte 
macht door het recht via een unilateraal 
mechanisme. Met dank aan de geglobaliseerde 
markt is de EU vandaag op vele gebieden de bron 
van globale standaarden. We hebben er belang bij 
dat zo te houden mits we natuurlijk de capaciteit 
van onze eigen industrie en consumenten in het 
oog houden bij het opleggen van regels die 
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aanleiding zouden kunnen geven tot al te dure 
productieprocessen. 
  
Tot slot wens ik de initiatiefnemers te feliciteren 
en te danken. Het feit dat dit tijdschrift zich zal 
toeleggen op 2 strategische juridische disciplines 
voor één van de grootste exporterende landen ter 
wereld met een belangrijke logistieke sector, 
ondersteunt het regeringsbeleid dat streeft naar 
een betere competitiviteit en een aanzwengeling 
van onze exportcapaciteit. Goed opgeleide en 
adequaat geïnformeerde juristen zijn daar een 
belangrijke voorwaarde toe.  U zal allen door uw 
werk een bijdrage leveren aan de heropleving van 
onze export en onze economie. 
  
Vandaar dat ik er aan hield met u enkele 
overwegingen te delen. 
  
Ik dank u en wens u veel succes. 
  
  


