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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft zijn standpunt over een ontwerp-verordening betreffende over-the-counter-derivaten 
bijgewerkt, teneinde de onderhandelingen met het Europees Parlement in eerste lezing af te ronden. 

In de ontwerp-verordening wordt bepaald dat ter beperking van marktrisico's, otc-derivaten-
contracten via centrale tegenpartijen moeten worden gecleard, en dat ter versterking van de 
transparantie alle derivatencontracten aan transactieregisters (centrale gegevencentra) moeten 
worden gemeld. 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarin hij de maatregelen van Hongarije om zijn 
buitensporig tekort te verhelpen, onvoldoende acht. 

In een aanbeveling van juli 2009 aan Hongarije had de Raad 2011 aangemerkt als het jaar waarin 
Hongarije zijn tekort onder 3% van het bbp diende te brengen, de referentiewaarde van de EU voor 
overheidstekorten. Formeel gezien heeft Hongarije deze doelstelling in 2011 gehaald, zij het 
hoofdzakelijk dankzij eenmalige inkomsten van meer dan 10% van het bbp, die voornamelijk 
verband hielden met de overdracht van pensioenvermogen aan de overheid. Volgens de Raad was 
dat geen structurele en duurzame correctie van het tekort, en heeft Hongarije zijn aanbevelingen 
niet nageleefd. 
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1  Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België: 
de heer Steven VANACKERE vice-eersteminister en minister van Financiën en 

Institutionele Hervormingen 

Bulgarije: 
de heer Simeon DJANKOV vice-eersteminister en minister van Financiën 

Tsjechië: 
de heer Miroslav KALOUSEK minister van Financiën 

Denemarken: 
mevrouw Margrethe VESTAGER minister van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken 

Duitsland: 
de heer Wolfgang SCHÄUBLE minister van Financiën 

Estland: 
de heer Jürgen LIGI minister van Financiën 

Ierland: 
de heer Michael NOONAN minister van Financiën 

Griekenland: 
de heer Theodoros N. SOTIROPOULOS permanent vertegenwoordiger 

Spanje: 
de heer Luis DE GUINDOS JURADO minister van Economische Zaken en Concurrentie-

vermogen 

Frankrijk: 
de heer François BAROIN minister van Economische Zaken, Financiën en Industrie 

Italië: 
de heer Mario MONTI minister-president en minister van Economische Zaken en 

Financiën 
de heer Vittorio GRILLI viceminister van Economische Zaken en Financiën 

Cyprus: 
de heer Kikis KAZAMIAS minister van Financiën 

Letland:  
de heer Andris VILKS minister van Financiën 

Litouwen: 
de heer Raimundas KAROBLIS permanent vertegenwoordiger 

Luxemburg: 
de heer Luc FRIEDEN minister van Financiën 

Hongarije: 
de heer György MATOLCSY minister van Nationale Economie 

Malta: 
de heer Richard CACHIA CARUANA permanent vertegenwoordiger  

Nederland: 
de heer Jan Kees de JAGER minister van Financiën 

Oostenrijk: 
mevrouw Maria FEKTER minister van Financiën 

Polen: 
de heer Jacek ROSTOWSKI minister van Financiën 

Portugal: 
de heer Vítor GASPAR minister van Financiën 

Roemenië: 
de heer Dan-Tudor LAZAR staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Slovenië: 
de heer Franc KRIŽANIČ minister van Financiën 
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Slowakije: 
de heer Ivan MIKLOŠ viceminister-president en minister van Financiën  

Finland: 
mevrouw Jutta URPILAINEN viceminister-president, minister van Financiën 

Zweden: 
de heer Anders BORG minister van Financiën 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer George OSBORNE minister van Financiën  

 

Commissie: 
de heer Olli REHN vicevoorzitter 
de heer Michel BARNIER lid 
de heer Algirdas ŠEMETA lid 

 

Overige deelnemers: 
de heer Werner HOYER president van de Europese Investeringsbank 
de heer Jörg ASMUSSEN lid van de directie van de Europese Centrale Bank 
de heer Thomas WIESER voorzitter van het Economisch en Financieel Comité 
de heer Philippe GUDIN de VALLERIN voorzitter van het Comité voor economische politiek 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd : 

Kroatië: 
de heer Boris LALOVAC viceminister van Financiën 
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BESPROKEN PUNTEN 

DERIVATEN - CLEARING- EN RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN 

De Raad heeft zijn standpunt in de onderhandelingen met het Europees Parlement over een 
ontwerp-verordening betreffende over-the-counter-derivaten (otc)1 bijgewerkt, teneinde de 
transparantie te vergroten en de risico's op de markt van over-the-counter-derivaten te verkleinen. 

Daartoe is overgegaan om sneller met het Parlement tot een akkoord te komen en ervoor te zorgen 
dat de verordening in eerste lezing kan worden aangenomen. 

In de ontwerp-verordening wordt het volgende vastgesteld: 

• gestandaardiseerde2 otc-derivaatcontracten worden via centrale tegenpartijen (ctp's)3 gecleard 
teneinde het tegenpartijrisico in te perken (het risico dat een van de contractpartijen het contract 
niet nakomt). Daarmee moet worden voorkomen dat een marktdeelnemer zijn verplichtingen niet 
nakomt, waardoor andere marktpartijen ten onder gaan en het hele financiële systeem in gevaar 
komt; 

• alle derivatencontracten moeten worden gemeld aan transactieregisters (centrale gegevens-
centra), die geaggregeerde posities per klasse van derivaten moeten publiceren, waarmee zij de 
marktdeelnemers een duidelijker beeld geven van de markt van otc-derivaten. 

De besprekingen van de Raad waren gericht op de vergunningsprocedure voor ctp's, met name op 
de bevoegdheden van het thuisland van de ctp, te weten de lidstaat van vestiging, versus die van het 
college van toezichthouders4 en van de Europese autoriteit voor effecten en markten (EAEM). 

                                                 

1 Een derivaat dat niet op de beurs wordt verhandeld maar een onderhands bedongen contract 
tussen twee tegenpartijen vormt. 

2 Contracten die aan specifieke, vooraf bepaalde voorwaarden voldoen. 
3 Ctp's zijn entiteiten die zichzelf tussen twee tegenpartijen bij een transactie plaatsen en 

daarbij de koper worden voor elke verkoper en de verkoper voor elke koper. 
4 Het college is samengesteld uit de bevoegde toezichthouders van de ctp en de entiteiten die 

met de verrichtingen van de ctp te maken hebben. 
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In een in oktober overeengekomen algemene oriëntatie is gesteld dat een vergunning die aan een ctp 
is verleend door een bevoegde autoriteit van een lidstaat, alleen kan worden geblokkeerd door een 
negatief advies van het college dat tot stand is gekomen met eenparigheid van stemmen min één" 
(d.w.z. alle leden van het college, met uitzondering van de autoriteiten van de lidstaat van 
vestiging). Om evenwel een akkoord met het Parlement te bewerkstelligen, dat sterk pleit voor een 
krachtiger rol voor het college en de EAEM, heeft de Raad een voorstel van het voorzitterschap 
goedgekeurd waarmee twee aanvullende waarborgen worden ingebouwd: 

– na een met eenparigheid van stemmen min één tot stand gekomen negatief advies van het 
college, kan de lidstaat van herkomst de zaak voor bindende bemiddeling naar de EAEM 
verwijzen; 

– indien een "voldoende grote" meerderheid in het college zich tegen vergunningverlening 
aan een ctp verzet, kan die "voldoende grote" meerderheid de zaak voor bindende 
bemiddeling aan de EAEM voorleggen. De Raad definieert een "voldoende" meerderheid 
als tweederde van de leden van het college, waarbij het aantal stemmen in het college 
beperkt is tot twee per staat voor colleges tot en met 12 leden, en tot drie voor grotere 
colleges. 

Met de verordening, die vanaf eind 2012 van toepassing zal zijn, worden de in september 2009 door 
de G-20 leiders gedane toezeggingen nagekomen. 

Zie voor verdere details persmededeling 5518/12. 
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ECONOMISCHE GOVERNANCE - TWEEDE PAKKET 

De Raad heeft twee ontwerp-verordeningen over economische governance besproken, te weten: 

• een verordening voor een striktere monitoring en beoordeling van ontwerpbegrotingsplannen van 
de lidstaten van het eurogebied, met name die waartegen reeds een buitensporigtekortprocedure 
loopt (17231/11);  

• een verordening betreffende verscherpt toezicht op de lidstaten van de eurozone die een ernstige 
financiële verstoring ondervinden of om financiële bijstand verzoeken (17230/11). 

Dit tweede pakket maatregelen is door de Commissie in november ingediend, na de aanneming van 
het zogenaamde "six-pack" van maatregelen inzake economische governance1. 

De twee verordeningen strekken tot invoering van voorschriften die de monitoring van het 
begrotingsbeleid in de lidstaten moeten versterken. De lidstaten zouden elk jaar voor 15 oktober aan 
de Raad en de Commissie hun ontwerpbegrotingsplannen voor het volgende jaar moeten 
voorleggen. Er zou een nauwlettender monitoring worden toegepast op lidstaten tegen welke een 
buitensporigtekortprocedure loopt, zodat de Commissie beter in staat is na te gaan of het risico 
bestaat dat een lidstaat de termijn voor de correctie van het buitensporige tekort niet in acht neemt. 
Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit of die 
anticiperende financiële bijstand ontvangen, zouden aan nog nauwlettender monitoring worden 
onderworpen dan de lidstaten tegen welke een buitengewoontekortprocedure loopt. 

De Raad heeft de vorderingen beoordeeld van een ad-hocgroep, die voor het bespreken van de 
voorstellen in december werd opgericht. De Raad heeft twee punten besproken (een van elk 
voorstel): 

– Indiening van begrotingsplannen: moeten alle landen van de eurozone hun begrotings-
plannen voor monitoring aan de Commissie en de Eurogroep voorleggen, of alleen de 
landen tegen welke een buitengewoontekortprocedure loopt? Een ruime meerderheid van 
de lidstaat is voorstander van rapportage door alle lidstaten; sommige kleinere landen 
vinden evenwel de voorgestelde rapportagevereisten overdreven voor lidstaten tegen welke 
geen buitengewoontekortprocedure loopt. Om aan hun bezorgdheden tegemoet te komen, 
heeft de Raad de ad-hocgroep verzocht te bezien of de rapportagevereisten voor het najaar 
kunnen worden verlicht indien zich in de begrotingsprognoses of omstandigheden ter zake 
geen wijzigingen hebben voorgedaan. Hij vroeg de groep ook om de termijnen van de 
rapportagevereiste te bekijken. 

                                                 

1 Persmededeling 16446/11. 
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– Aanbeveling om financiële bijstand aan te vragen: moet de Raad bevoegd zijn om op basis 
van een Commissievoorstel een aanbeveling aan te nemen waarbij hij een lidstaat 
aanbeveelt om financiële bijstand te vragen? Sommige lidstaten vreesden dat dit afbreuk 
zou kunnen doen aan de besluitvormingsprocedures van de Europese Faciliteit voor 
financiële stabiliteit en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), en problemen inzake 
vertrouwelijkheid zou kunnen opleveren. De Raad heeft de ad-hocgroep derhalve verzocht 
om de besluitvormingsprocedures te analyseren. 

De besprekingen van de twee voorstellen hangen samen met de onderhandelingen over een verdrag 
betreffende het begrotingspact en met de wijzigingen van het ESM-verdrag. De tekst van de twee 
wetgevingsvoorstellen zal derhalve pas worden afgerond na de goedkeuring van beide verdragen. 
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WERKPROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP 

Het Deense voorzitterschap, dat loopt van januari tot en met juni 2012, heeft zijn werkprogramma 
betreffende economische en financiële zaken voor die periode gepresenteerd; de Raad heeft daarvan 
nota genomen (5259/12). 

De Raad heeft daarover van gedachten gewisseld. 

Het programma bevat de volgende doelstellingen: 

– het bestrijden van de economische crisis, door daadwerkelijk in het kader van het Europees 
Semester het pakket maatregelen van de EU ter hervorming van de economische 
governance uit te voeren en naar overeenkomsten voor nieuwe initiatieven inzake 
economische governance te streven;  

– het versterken van de regulering en het toezicht in de financiële wereld: follow-up en 
monitoring van steunmaatregelen aan de financiële sector, het afronden van de onder-
handelingen met het Europees Parlement over de verordening betreffende de handel in 
derivaten, de herziene richtlijn inzake depositogarantiestelsels en de aanpassing van de 
wetgeving aan nieuwe toezichtsstructuren (de omnibus II-richtlijn), snelle vooruitgang 
inzake kapitaal- en liquiditeitsvereisten voor kredietinstellingen (CRD IV), voortgang 
betreffende de verordening inzake kredietbeoordelaars, de herziening van de richtlijn 
inzake transparantievereisten voor genoteerde ondernemingen, herziene regels voor de 
effectenhandel en marktmisbruik en betere consumentenbescherming (onder meer de 
richtlijn inzake hypothecair krediet), en bespreking van komende voorstellen betreffende 
crisisbeheer in de financiële sector; 

– belastingen: vooruitgang boeken op het gebied van de belastingheffing op spaargelden en 
fraudebestrijdingsovereenkomsten met derde landen, de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting en herziening van de 
richtlijn inzake belasting van energie, en de technische besprekingen aanvatten van het 
Commissievoorstel voor een belasting op financiële transacties; 

– Externe dimensie: de EU vertegenwoordigen op de G20. 
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EUROPEES SEMESTER - JAARLIJKSE GROEIANALYSE 

De Raad heeft de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie besproken en zich daarbij gericht op de 
wijze waarop in de huidige omstandigheden groei en werkgelegenheid op korte en middellange 
termijn kunnen worden gestimuleerd zonder afbreuk te doen aan de begrotingsconsolidatie die 
nodig is om de houdbaarheid en het vertrouwen te herstellen. 

In het licht van de besprekingen van de Raad zullen ontwerp-conclusies worden opgesteld, met als 
doel dat de Raad die tijdens zijn zitting op 21 februari aanneemt. 

De Raad heeft ook nota genomen van een door het voorzitterschap opgesteld indicatief schema voor 
de werkzaamheden op het gebied van het Europees semester dit jaar. 

In de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie worden prioritaire maatregelen geschetst die de 
lidstaten dienen te nemen om ervoor te zorgen dat hun beleid met het oog op duurzame groei van de 
Europese economie beter wordt gecoördineerd en meer effect sorteert (17229/11). 

Voor 2012 moeten de nationale en Europese inspanningen volgens de Commissie op de volgende 
prioriteiten worden geconcentreerd: het voeren van een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van 
begrotingsconsolidatie; het normaliseren van de kredietverschaffing aan de economie, het 
bevorderen van groei en concurrentievermogen, nu en voor de toekomst, met bijzondere nadruk op 
de digitale economie, de interne markt voor diensten en externe handel, alsmede een betere 
benutting van de EU-begroting, het aanpakken van de werkloosheid en de sociale gevolgen van de 
crisis, met name door arbeid te mobiliseren, werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en 
bescherming te bieden aan kwetsbare groepen, en het moderniseren van de overheidsdiensten. 

De jaarlijkse groeianalyse vormt het startpunt van het Europees semester, de exercitie waarbij het 
begrotingsbeleid en de structurele hervormingen van de lidstaten gedurende zes maanden per jaar 
volgens gemeenschappelijke regels gelijktijdig worden bewaakt. 

Het Europees semester heeft in 2011 voor het eerste zijn beslag gekregen als onderdeel van de 
hervorming van de economische governance in de EU. In 2012 wordt het tweede Europees semester 
uitgevoerd, maar het zal de eerste keer zijn sinds als onderdeel van de hervorming van de 
economische governance een nieuwe procedure betreffende buitensporige begrotingsoneven-
wichtigheden is ingevoerd. 

Tijdens zijn bijeenkomst op 1 en 2 maart zal de Europese Raad beoordelen in welke mate gevolg is 
gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in het kader van het Europees semester in 2011 
zijn gedaan, en zal hij richtsnoeren verstrekken voor 2012. 



 24.I.2012 

 
5587/12 12 
 NL 

FOLLOW-UP VAN DE G20-BIJEENKOMSTEN VAN PLAATSVERVANGERS 
FINANCIËLE ZAKEN 

De Raad heeft de follow-up besproken van de bijeenkomst van plaatsvervangers van de ministers 
van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de G-20, die op 19 en 20 februari in 
Mexico-stad is gehouden. 
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BUITENSPORIGTEKORTPROCEDURE 

– Hongarije 

De Raad heeft op grond van artikel 126, lid 8, van het Verdrag, een besluit aangenomen waarin 
wordt vastgesteld dat Hongarije geen gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling over de benodigde 
maatregelen om zijn overheidstekort onder de EU-referentiewaarde van 3% van het bbp te brengen. 

De buitensporigtekortprocedure tegen Hongarije is ingesteld in juli 2004; de Raad heeft toen ook 
een aanbeveling gedaan inzake het nemen van corrigerende maatregelen. De Raad heeft in maart 
2005, oktober 2006 en juli 2009 aanvullende aanbevelingen gedaan. 

In de aanbeveling van juli 2009 is het jaar 2011 als streefdatum vastgesteld om het tekort terug te 
brengen tot minder dan 3% van het bbp. Formeel gezien lijkt Hongarije deze doelstelling in 2011 te 
hebben gehaald, zij het hoofdzakelijk dankzij eenmalig inkomsten van meer dan 10% van het bbp, 
die voornamelijk verband houden met de overdracht van pensioenvermogen aan de overheid. 

Volgens de Raad was dit dan ook geen structurele en duurzame correctie van het tekort, en had 
Hongarije de aanbevelingen van de Raad onvoldoende nageleefd. 

Zie voor verdere details persmededeling 5654/12. 
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STABILITEITS- EN GROEIPACT - HERZIENE GEDRAGSCODE  

De Raad heeft zich gebogen over de wijziging van de gedragscode betreffende de uitvoering van 
het stabiliteits- en groeipact van de EU. 

Het Economisch en Financieel Comité heeft wijzigingen op de gedragscode opgesteld, in het licht 
van een hervorming van de EU-bepalingen inzake economische governance, het zogeheten 
"six-pack" van maatregelen inzake economische governance dat de Raad in november heeft 
aangenomen1. 

De gedragscode bevat specificaties over de uitvoering van het stabiliteits- en groeipact en 
richtsnoeren over het formaat en de inhoud van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de 
lidstaten. 

Als conclusie van de besprekingen geldt dat alle lidstaten de gewijzigde gedragscode hebben 
goedgekeurd, behalve Slovenië, dat alle elementen van de code onderschrijft, uitgezonderd de 
definitie van de middellangetermijndoelstelling voor de begrotingssituatie van een lidstaat. De Raad 
nam er nota van dat de Commissie en het EFC deze zaak later dit jaar opnieuw zullen bekijken. 

                                                 

1 Zie persmededeling 16446/11 voor nadere bijzonderheden. 
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BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAAD 

In de marge van de Raad hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: 

– Eurogroep 

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 23 januari een vergadering van de 
eurogroep bijgewoond. 

– Ministeriële bijeenkomst over het Europees stabiliteitsmechanisme 

De ministers hebben op 23 januari een bijeenkomst bijgewoond over wijzigingen van het Verdrag 
tot instelling van het Europees stabiliteitsmechanisme. 

– Ministeriële bijeenkomst over het "begrotingspact" 

De ministers hebben op 23 januari een bijeenkomst bijgewoond over de opstelling van een verdrag 
inzake stabiliteit, coördinatie en governance in de economische en monetaire unie. 

– Ministerieel werkontbijt 

De ministers hebben tijdens een ontbijtvergadering gesproken over de economische situatie. De 
minister van Frankrijk heeft hun meegedeeld dat er in Frankrijk gewerkt wordt aan een belasting op 
financiële transacties, en de minister van Oostenrijk heeft, als voorzitter van de Raad van 
Gouverneurs van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), informatie 
verstrekt over de selectieprocedure voor de nieuwe president van de EBWO. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Belasting op elektriciteit - Zweden - Huishoudens en bedrijven in de dienstensector in het 
noorden van Zweden 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij Zweden overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 
2003/96/EG wordt gemachtigd een verlaagd belastingtarief toe te passen op de elektriciteit die 
wordt verbruikt door huishoudens en bedrijven in de dienstensector in bepaalde gemeenten in het 
noorden van het land (18810/11). 

Met deze maatregel beoogt de Zweedse regering de verwarmingskosten te compenseren - 
gemiddeld 25% hoger dan in de rest van het land - en derhalve te helpen doelstellingen van 
regionaal beleid te verwezenlijken. De afwijking wordt toegestaan tot en met 31 december 2017. 

Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer betreffende e-overheidsprojecten 

De Raad heeft de conclusies in document 5203/12 aangenomen over Speciaal verslag nr. 9/2011 
van de Europese Rekenkamer betreffende de doeltreffendheid van de door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling gecofinancierde e-overheidsprojecten. 

BENOEMINGEN 

Rekenkamer 

De Raad heeft de volgende zeven personen benoemd tot lid van de Rekenkamer voor een 
ambtstermijn van zes jaar die ingaat op 1 maart 2012: 

de heer Kevin CARDIFF uit Ierland, de heer Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA uit Portugal, de 
heer Ville ITÄLÄ uit Finland, de heer Henrik OTBO, uit Denemarken, de heer Karel PINXTEN uit 
België, de heer Pietro RUSSO uit Italië en de heer H.G. WESSBERG uit Zweden. 

De Rekenkamer is samengesteld uit één lid van elk EU-land, dat door de Raad wordt aangesteld 
voor een ambtstermijn van zes jaar (hernieuwbaar). De leden kiezen uit hun midden een voorzitter 
voor een termijn van drie jaar (ook hernieuwbaar). 

De Rekenkamer moet ervoor zorgen dat het geld van de EU-belastingbetaler correct wordt besteed. 
Zij heeft daarom het recht om toezicht uit te oefenen op elke persoon of organisatie die met EU-
middelen omgaat (audit). De Rekenkamer voert vaak controles ter plaatse uit. De bevindingen van 
de Rekenkamer worden opgenomen in verslagen, die aan de Commissie en de nationale regeringen 
van de lidstaten worden voorgelegd. 
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Europese Adviescommissie voor statistische governance 

De Raad heeft de volgende personen benoemd: 

• Thomas Wieser, tot voorzitter van de Europese Adviescommissie voor statistische governance 
(de Adviescommissie); 

• Pilar Martin-Guzman, Guenter Kopsch en Edvard Outrata, tot lid van de Adviescommissie. 

De Europese Adviescommissie voor statistische governance is in 2008 ingesteld met als doel 
objectief toezicht op het Europees statistisch systeem1 te houden wat betreft de uitvoering van een 
praktijkcode en van andere initiatieven om de governancestructuur van het Europees statistisch 
systeem en de kwaliteit van de officiële statistieken te verbeteren. De Adviescommissie is 
samengesteld uit zeven leden. 

De voorzitter en drie nieuwe leden van de Adviescommissie worden benoemd voor een 
ambtstermijn van drie jaar, die ingaat op 23 maart. 

 

                                                 

1 Het EES is een partnerschap tussen Eurostat (het bureau voor statistiek van de EU) en de 
instellingen en instanties voor statistiek van de lidstaten. 


