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De zetel van de Raad van de Europese Unie

De oprichtingsverdragen bepalen dat de zetel van de instellingen vastgelegd wordt in onderlinge 

overeenstemming door de regeringen van de lidstaten [artikel 289 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie (EU), 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

(Euratom) en 77 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 

(EGKS].

Aan het einde van een in Parijs gehouden conferentie op 24 en 25 juli 1952 en na lange discussies, werd 

uiteindelijk de stad Luxemburg gekozen, als voorlopige vestigingsplaats van de Bijzondere Raad van 

Ministers van de EGKS. Zodoende worden de vergaderingen van de Bijzondere Raad van Ministers van de 

EGKS in de hoofdstad van het Groothertogdom gehouden, tenzij de Raad anders beslist, waartoe deze 

volgens zijn reglement van orde in staat is. Van 1952 tot 1967 worden de vergaderingen gehouden in de 

Cercle municipal aan de Place d’Armes. Het secretariaat is daarna enkele keren verhuisd, maar van 1955 tot 

1967 neemt hij zijn intrek in een gebouw in het Verlorenkost kwartier van Luxemburg.

Na de inwerkingtreding van de Verdragen van Rome geven de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes 

hun wil te kennen, in een verklaring van 7 januari 1958, om een akkoord te bereiken over de keuze van zetel 

voor het geheel van de Europese instellingen en komen overeen dat de Raden van de beide nieuwe 

gemeenschappen op de door hun respectievelijke voorzitter gekozen plaats bijeen zullen komen. In 

werkelijkheid dient kasteel Hertoginnedal in Brussel als vergaderingoord tot aan de herfst 1958. Daarna 

komen de Raden bijeen aan de Ravensteinstraat 2 van de Belgische hoofdstad.

Evenwijdig met de afsluiting van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie, ondertekend op 

8 april 1965, werd een besluit genomen over de voorlopige vestiging van verschillende instellingen. De 

vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten komen overeen dat Luxemburg, Brussel en 

Straatsburg voorlopig de plaatsen zullen blijven waar de instellingen gevestigd zijn, en dat de Raad zijn 

zittingen in de maanden april, juni en oktober te Luxemburg zal houden. Na de fusie van de uitvoerende 

organen, van kracht geworden in 1967, betrekken de diensten van het secretariaat belast met de 

werkzaamheden voor de EGKS, die in Luxemburg zijn gebleven, eveneens de burelen van het 

samengevoegde secretariaat van de Raad, in het gebouw “Ravenstein”. In 1971 verhuist de Raad met zijn 

secretariaat naar het gebouw “Charlemagne” in Brussel, niet ver van het “Berlaymont”, zetel van de 

Commissie. Dankzij de achtereenvolgende uitbreidingen na 1974 doet het plaatsgebrek zich voelen, wat 

ertoe leidt dat de administratieve onderdelen van het secretariaat op een paar passen afstand zijn intrek 

neemt, op nummer 76 van de Joseph II straat. Vervolgens huurt de Raad, nog steeds op zoek naar passende 

ruimte, drie nieuwe gebouwen (“Nerviens”, “Frère Orban” en “Guimard”) om zijn talendiensten daar onder 

te brengen. Bovendien komt de Raad eveneens in Straatsburg bijeen, in de hoofdsteden van de lidstaten en 

zelfs buiten Europa (bv in Tokio in 1974 buiten het rechtstreekse kader van de vergadering van het GATT, 

en in Washington in hetzelfde jaar buiten het rechtstreekse kader van de Energieconferentie).

Op 12 december 1992 te Edinburgh legt het besluit in onderlinge overeenstemming genomen door de 

vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten Brussel voor de zetel vast, en bevestigt dat in de 

maanden april, juni en oktober de Raad zijn zittingen in Luxemburg zal blijven houden. Hierdoor wordt de 

Belgische hoofdstad blijvend als plaats voor de zetel gekozen.

In mei 1995 verhuist de Raad opnieuw en betrekt het gebouw “Justus Lipsius”, gelegen aan de Schuman 

rotonde in Brussel. Aangezien het aantal medewerkers voortdurend toeneemt, blijft de Raad het gebouw 

“Frère Orban” huren, om er de nieuwe afdelingen voor de Finse en Zweedse taal in onder te kunnen 

brengen.

In 1997 bevestigt het protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen als aanhangsel aan het 

Verdrag van Amsterdam het besluit van Edinburg. Dit protocol verleent dus een definitief karakter aan de 

plaatsen waar de instellingen van de Europese Unie zijn gevestigd.

Verder heeft de Raad, om aan het plaatsgebrek tegemoet te kunnen komen, buiten het “Justus Lipsius”, 
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waarvan hij de eigenaar is, nog als huurder de beschikking over andere gebouwen die als kantoren gebruikt 

kunnen worden (o.m.: “Kortenberg”, “Froissart”, “Espace Rolin”, “Woluwé Heights”, “Lex”, “Residence 

Palace”). Bovendien staat hem voor de zittingen in de maanden april, juni en oktober, als de Raad zitting 

houdt in Luxemburg, het conferentiecentrum Kirchberg ter beschikking,

Tenslotte kan de Raad, in overeenstemming met zijn reglement van orde, in uitzonderlijke omstandigheden 

en op deugdelijke gronden besluiten dat een zitting op een andere plaats wordt gehouden. 

Het adres luidt:

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel


