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Hierbij treft u aan de ontwerp-begroting voor SISNET voor het jaar 2010. Deze 
begroting is door het Secretariaat-Generaal van de Raad in een te laat stadium 
toegevoegd aan de agenda van de JBZ-Raad van 30 november en 1 december 
2009 om deze begroting via normale procedures – dat wil zeggen via de 
(aangevulde) geannoteerde agenda - aan uw Kamer ter instemming voor te 
leggen. Nederland heeft een parlementair voorbehoud aangetekend met 
betrekking tot bovengenoemde begroting. 
 
Gelet op de urgentie van vaststelling van de SISNET-begroting (de begroting 
betreft immers 2010) is het EU-Voorzitterschap voornemens deze begroting zo 
spoedig mogelijk ter aanname voor te leggen aan de Raad. Een annotatie en het 
betreffende document in de Nederlandse vertaling treft u b ijgevoegd aan. 
 
Graag verneem ik, mede namens de Minister van Justitie en de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, graag zo spoedig mogelijk of uw Kamer 
instemming aan genoemd voorstel kan verlenen. 
 
 
 
De Staatssecretaris van Justitie, 
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Bijlage 
 
Ontwerp-begroting voor SISNET voor 2010 
 
document:      16017/09 SIRIS156 COMIX 850 SIS-TECH 119  
status document:  openbaar 
rechtsgrondslag:   financieel reglement SISNET 
instemmingsrecht:  van toepassing; besluit over begroting SISNET 
 
Overeenkomstig artikel 8, vijfde lid van het Financieel reglement van 
SISNET, heeft de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de Raad een 
ontwerp-begroting voor SISNET voor het jaar 2010 ingediend. 
 
De begroting bestaat uit kosten voor het  beheer en onderhoud van 
SISNET en installatiekosten (€ 2.674.500,-) en het inhuren van juridische, 
financiële en technische expertise (€ 75.000,-). De begroting van 2010 is 
vergelijkbaar met die van 2009. 
 
De totale begroting voor 2010 bedraagt € 2.750.000,- waarvan 
€2.700.000,- voor rekening komt van de Schengen-landen. De contributie 
van Nederland bedraagt (op basis van de huidige verdeelsleutel van 
0,0477%) ongeveer € 129.000,-. Het precieze bedrag moet worden 
bepaald aan de hand van een nieuwe verdeelsleutel die is aangepast met 
het aandeel van Bulgarije, Roemenië en Liechtenstein. Een voorstel voor 
deelname van Bulgarije, Roemenië en Liechtenstein aan de Financiële 
Regeling van SISNET per 1 januari 2010 ligt voor aan deze Raad. 


