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Interview met André Dubois: de rol van het secretariaat-generaal van de Raad tijdens 

handelsbesprekingen (Brussel, 8 december 2006)

[Étienne Deschamps] In hoeverre doen de vertegenwoordigers van de lidstaten in dit technische 113-comité, 
dat intussen overigens comité 133 heet, en het voorzitterschap tijdens de onderhandelingen een beroep op de 
ambtenaren van het secretariaat?

[André Dubois] Ook bij onderhandelingen vervult het secretariaat dezelfde rol als anders, namelijk het 
voorzitterschap bijstaan met adviezen om vooruitgang te kunnen boeken en compromissen te vinden. Daar is 
zowel technische dossierkennis voor nodig als een scherp inzicht in de standpunten van de delegaties. Die 
kennis hebben we ook in huis dankzij onze betrokkenheid bij alle verschillende stadia, van de werkgroepen 
tot de Coreper en de Raad, en onze uitstekende samenwerking met de Commissie. Iedereen vult elkaar wat 
dat betreft naadloos aan. De voorzitter baseert zich op de dossiers van het secretariaat, met daarin alle 
nodige informatie om de onderhandelingen te kunnen voeren en eventueel naar oplossingen te kunnen 
zoeken.

Grootschalige onderhandelingen met veel verschillende partners, zoals de Uruguay Round, zijn bijzonder 
complex, beslaan tal van onderwerpen en kunnen soms meerdere jaren in beslag nemen. In zulke gevallen 
gaat de Commissie noodgedwongen van start met een vrij algemeen mandaat. Er wordt onderhandeld met de 
voornaamste partners en er vinden tal van bilaterale en officieuze contacten plaats. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit aan het Comité 113 en zelfs aan de Raad. In het geval van de Uruguay Round, die 
ikzelf nog heb meegemaakt, vond er herhaaldelijk overleg plaats met de ministers van Handel om de 
Commissie te ondersteunen in de onderhandelingen. De Commissie speelt bij dit soort onderhandelingen 
absoluut een cruciale rol. Ze wint veel adviezen in, maar beschikt over zeer veel bewegingsruimte en marge 
voor eigen initiatief. Soms worden zelfs risico’s niet geschuwd. Ik kan me nog herinneren dat Frankrijk aan 
het eind van de Uruguay Round niet kon instemmen met de uitkomst van de onderhandelingen. Vooral de 
landbouwafspraken vormden een obstakel. Ik geloof dat de heer De Clercq en de heer Mac Sharry destijds 
de opeenvolgende commissarissen voor Landbouw waren. De Commissie had de onderhandelingen in 
Washington zo goed als rond met de Amerikanen. Er volgde toen een zeer zware vergadering van de Raad, 
voorgezeten door de heer Claes. Die vergadering vond zoals gebruikelijk plaats in het bureau van het 
voorzitterschap en verliep volgens de zogeheten “biechtstoelmethode”. Omdat wij de dossiers grondig 
kenden en ook precies wisten hoe de standpunten van de delegaties lagen, waren wij erin geslaagd om een 
basis voor een compromis de heer Claes uit te werken. Daarvoor hadden we ook onze collega’s in Genève 
en onze eigen ploeg hier ingeschakeld. Ik kan wel zeggen – al wil ik er ook niet te veel nadruk op leggen, 
want dat is nu eenmaal het werk van het secretariaat, en ik wil me er ook niet op laten voorstaan, want de lof 
komt vooral mijn collega in Genève en de secretaris-generaal toe – dat het ons is gelukt om een oplossing te 
vinden. Daar is natuurlijk wel veel technische kennis en een goed inzicht in de posities van de delegaties en 
in de beschikbare bewegingsruimte voor nodig, maar zoiets wordt ook precies van het secretariaat verwacht. 
Dat werk verrichten we niet alleen op het gebied van de externe betrekkingen, maar meer in het algemeen 
ook voor alle dossiers waar de raad mee te maken krijgt. Het secretariaat is een steeds grotere organisatie 
geworden en werkt steeds nauwer samen met voorzitter van de Raad, zeker nu met de politiekere rol van de 
secretaris-generaal.


