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 1.  
De brief aan de minister van OCW over de mededeling “Een strategisch Europees kader voor 
internationale samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie” (COM (2008) 
588) wordt vastgesteld.1 
 

2.    
  De brief aan de staatssecretaris van OCW over het Groenboek Auteursrecht in de 

kenniseconomie (COM(2008)466) wordt vastgesteld.2 
 
3.  
  Naar aanleiding “Mededeling: Meertaligheid: een troef voor Europa en een 

gemeenschappelijk engagement” (COM(2008) 566) zal in de vergadering van 2 december 
2008 een conceptbrief aan de staatssecretaris van OCW besproken worden.3  

 
4.  
  De commissie houdt de bespreking van de brief van het kabinet over Vaste 

VeranderMomenten (VVM), (TK 29.515, nr. 270) aan tot 2 december 2008. De griffie zal 
de motivering nagaan van de datum van 1 augustus (in plaats van 1 juli) als vast 
verandermoment voor OCW-regelgeving. Voorts staat de commissie stil bij de noodzaak van 
een grondige motivering in die gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de vier in de brief 
genoemde afwijkingsgronden, in het bijzonder als “Europa” als reden voor afwijking wordt 
gebruikt. Ook is de commissie van mening dat de VVM-systematiek niet kan worden 
opgelegd bij initiatiefwetsvoorstellen.  

    
5.  De vertrouwelijk reactie van de staatssecretaris van OCW d.d. 21 november 2008 op 

vertrouwelijke vragen van de commissie over de uitvoering van de Wet van 29 mei 2008, 
Stb. 2008, 206 (Gratis schoolboeken) wordt voor kennisgeving aangenomen. De fractie van 
de VVD laat hierbij aantekenen principiële bezwaren te hebben tegen het vertrouwelijke 
karakter van de correspondentie. 

                                                
1  Zie dossier E080124 op www.europapoort.nl  
2  Zie dossier E080106 op www.europapoort.nl   
3  Zie dossier E080127 op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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6. 
De selectie van mogelijke voorstellen van het wet- en werkgevingsprogramma 2009 van de 
Europese Commissie voor parlementaire toetsing wordt geagendeerd in de 
commissievergadering van 2 december 2008.4 

 
7. 
  De fractie van de PvdA onderstreept het belang van een sluitende beantwoording door de 

minister van OCW van haar vragen over wetsvoorstel 31.345 (Wijziging Monumentenwet), 
omdat het wetsvoorstel anders wat haar betreft niet op 9 december 2008 behandeld kan 
worden. 
 
 
De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid, 
Warmolt de Boer  

                                                
4  Betreft doorverwijzing commissie ESO (18 november 2008), zie ook dossier E080133 op 
www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/

