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INLEIDING 

1. Dit controleverslag behandelt de contracten inzake de installatie en de werking van de 

communicatie-infrastructuur “Sisnet” tussen de landen die de Schengenovereenkomsten 

hebben ondertekend. 

2. Sisnet is vervangen door het visuminformatiesysteem voor het Schengengebied. De 

communicatie-infrastructuur Sisnet beëindigde zijn activiteiten in 2016. De contracten 

inzake de installatie en de werking van Sisnet zijn op 26 april 2016 beëindigd. De laatste 

factuur voor de gecontracteerde diensten werd betaald op 7 juli 2016. 

3. In oktober 2016 werd het resterende saldo van het financiële mechanisme van Sisnet, 

467 287 euro, als volgt verdeeld: 

- 243 694 euro werd aan de deelnemende landen terugbetaald; 

- een uitgestelde terugbetaling van een sinds 2010 aan Nederland verschuldigd bedrag 

van 212 182 euro werd gedaan; 

- een vooruitbetaling van 11 354 euro door Finland in 2015 voor de contributie van 2016 

werd terugbetaald; 

- de bankkosten voor 2016 van 57 euro werden betaald. 

4. Het financiële mechanisme voor Sisnet is dus opgeheven en de jaarrekening over het 

begrotingsjaar 2016 vormt de laatste reeks financiële staten voor de contracten inzake de 

installatie en de werking van de communicatie-infrastructuur Sisnet. 
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BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 47, lid 1, van Besluit 2000/265/EG van de Raad1, zoals 

laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2009/915/EG van de Raad2 (het ”financieel reglement van Sisnet”), en 

overeenkomstig het besluit van 23 maart 2000 van de Europese Rekenkamer (ERK) controleerde de 

ERK de jaarrekening3

6. De oordelen van de ERK worden de deelnemende staten toegezonden overeenkomstig 

artikel 48 van het financieel reglement van Sisnet. 

 van Sisnet voor het per 31 december 2016 afgesloten begrotingsjaar, alsmede 

de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekening. 

De verantwoordelijkheid van de leiding 

7. De ordonnateur van Sisnet voert de begroting aan de ontvangsten- en uitgavenzijde uit 

overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12-45 van het financieel reglement van Sisnet. De 

definitieve rekeningen worden overeenkomstig de artikelen 46 en 47 van het financieel reglement 

van Sisnet opgesteld door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad. In deze artikelen zijn 

de verantwoordelijkheden van de ordonnateur van Sisnet en de plaatsvervangend secretaris-

generaal vastgelegd. Deze personen zijn verantwoordelijk voor a) het opstellen van de jaarrekening 

van Sisnet, b) het opzetten van de organisatorische structuur en van de interne beheers- en 

controlesystemen en -procedures om definitieve rekeningen te kunnen opstellen die geen materiële 

afwijkingen als gevolg van fraude of fouten bevatten, en c) om te verzekeren dat de onderliggende 

verrichtingen bij deze rekeningen wettig en regelmatig zijn. 

De verantwoordelijkheid van de controleur 

8. De ERK heeft de verantwoordelijkheid, op basis van haar controle een verklaring af te geven 

over de betrouwbaarheid van de jaarrekening van Sisnet en over de wettigheid en regelmatigheid 

van de onderliggende verrichtingen. 

9. De ERK verricht haar controle overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de 

regels inzake beroepsethiek van IFAC en de internationale standaarden van hoge controle-instanties 

                                                      

1 PB L 85 van 6.4.2000, blz. 12. 

2 PB L 323 van 10.12.2009, blz. 9. 

3 De jaarrekening omvat de winst- en verliesrekening en de balans, vergezeld van de toelichting. 
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van INTOSAI. Volgens die standaarden moet de ERK de controle zodanig plannen en uitvoeren dat 

redelijke zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening van Sisnet geen materiële afwijkingen bevat 

en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 

10. De controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om controle-informatie te verkrijgen 

over de bedragen en mededelingen in de rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen. De selectie van de procedures is afhankelijk van het oordeel van de 

controleur, dat is gebaseerd op de inschatting van de risico's op materiële afwijkingen in de 

rekeningen en op materiële niet-conformiteit van de onderliggende verrichtingen met vereisten uit 

de wet- en regelgeving van de Europese Unie, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij deze risico-

inschatting kijkt de controleur naar de internebeheersingsmaatregelen met betrekking tot de 

opstelling en getrouwe weergave van de rekeningen en naar de toezicht- en controlesystemen die 

worden gehanteerd ter waarborging van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen en zet hij controleprocedures op die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn. 

Bij de controle worden tevens de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaglegging en de redelijkheid van de gemaakte boekhoudkundige schattingen beoordeeld, 

evenals de algehele presentatie van de rekeningen. 

11. De ERK is van oordeel dat de verkregen controle-informatie toereikend is en geschikt als 

grondslag voor haar betrouwbaarheidsverklaring. 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

12. Naar het oordeel van de ERK geeft de jaarrekening van Sisnet4

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 

rekeningen 

 op alle materiële punten een 

getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2016 en van de resultaten van zijn 

verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van 

zijn financieel reglement. 

13. Naar het oordeel van de ERK zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van Sisnet 

betreffende het per 31 december 2016 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en 

regelmatig. 

                                                      

4 De jaarrekening is op 31 maart 2017 opgesteld en op 3 april 2017 bij de ERK ingekomen. 
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Dit verslag werd door kamer IV onder leiding van de heer Baudilio TOMÉ MUGURUZA, lid 

van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 6 juni 2017. 

 
 
 Voor de Rekenkamer 
 
 
 
 
 
 
 Klaus-Heiner LEHNE 
 President 
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