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De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft 
kennisgenomen van het op 30 januari 2020 gepubliceerde voorstel voor 
een besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor 
wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese 
Gemeenschap en Oekraïne.2 

Naar aanleiding hiervan hebben de leden van de PVV-fractie op 
18 februari 2020 enkele vragen gesteld aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en aan de Minister van Buitenlandse Zaken. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 31 maart 
2020 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap,
Bergman 

1 Samenstelling:
Essers (CDA), Ganzevoort (GL), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Van Apeldoorn (SP), Atsma 
(CDA), Nooren (PvdA), Pijlman (D66) (ondervoorzitter), Schalk (SGP), Bikker (CU) (voorzitter), 
Klip-Martin (VVD), De Bruijn-Wezeman(VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren 
(PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Van der Burg (VVD), Dessing (FVD), Doornhof (CDA), 
Gerbrandy (OSF), Nanninga (FVD), Nicolaï (PvdD), Pouw-Verweij (FVD), Veldhoen (GL), Vendrik 
(GL), Van der Voort (D66), De Vries (Fractie-Otten).

2 COM(2020) 32 final.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP3  

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Den Haag, 18 februari 2020 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 
kennisgenomen van het op 30 januari 2020 gepubliceerde voorstel voor 
een besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor 
wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese 
Gemeenschap en Oekraïne.4 Het voorstel is voor de leden van de 
PVV-fractie aanleiding enkele vragen te stellen. 

De leden van de PVV-fractie lezen in het voorstel het volgende. De 
wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en de 
Oekraïne zal met 5 jaar worden verlengd. Deze samenwerking betreft 
onder andere de landbouwtechnologie, biotechnologie en innovatie 
daarvan. Dit besluit zal zowel de EU als de Oekraïne in staat stellen 
wederzijds voordeel te halen uit de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang die tot stand komt door bestaande samenwerkingsactivi-
teiten. Het zal de uitwisseling van specifieke kennis en de overdracht van 
knowhow mogelijk maken ten voordele van de wetenschappelijke 
gemeenschap, het bedrijfsleven en de burgers van beide partijen. Het doel 
is om de bestaande samenwerking uit te breiden en mondiale uitdagingen 
aan te pakken door wederzijdse toegang tot programma’s en financiering 
te bevorderen. 

Het voorgaande leidt tot de volgende vragen. De leden van de PVV-fractie 
vragen de regering of en op welke wijze deze wetenschappelijke en 
technologische samenwerking wordt vormgegeven voor wat betreft het 
natuur- en milieubeheer en aanverwante patenten? Is dit inclusief de 
strenge innovatieve Europese en Nederlandse milieueisen met betrekking 
tot biodiversiteit en de op wetenschap en innovatie gerichte richtlijnen 
inzake de intensieve veehouderij? 

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet met belang-
stelling uit naar uw reactie en ontvangt deze graag binnen vier weken na 
dagtekening van deze brief. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap,
M.H. Bikker 

3 Een gelijkluidende brief is gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken.
4 COM(2020) 32 final.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 31 maart 2020 

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische 
Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit, de beantwoording van de vragen van de PVV-fractie inzake de 
wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven 
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De leden van de PVV-fractie vragen de regering of en op welke wijze deze 
wetenschappelijke en technologische samenwerking wordt vormgegeven 
voor wat betreft het natuur- en milieubeheer en aanverwante patenten? Is 
dit inclusief de strenge innovatieve Europese en Nederlandse milieueisen 
met betrekking tot biodiversiteit en de op wetenschap en innovatie 
gerichte richtlijnen inzake de intensieve veehouderij? 

De leden van de PVV-fractie hadden naar aanleiding van het onlangs 
gepubliceerde Raadsbesluit over de verlenging van de overeenkomst voor 
wetenschappelijke en technologische (S&T) samenwerking met Oekraïne 
enkele vragen. Deze verlenging bevat geen wijzigingen in de rechten en 
plichten voor zowel de EU als Oekraïne. In de oorspronkelijke overeen-
komst staan duidelijke afspraken, onder andere over dat in samenwer-
kingsprojecten de deelname van iedere partij onderworpen is aan de 
geldende wetten, voorschriften en procedures, die met deze verlenging 
nog steeds gelden. De deelnemers worden geacht een Plan voor 
Technologiebeheer op te stellen wat onder andere een regeling bevat 
betreffende eigendom, gebruiksrechten, exploitatie en verspreiding. Dat 
betekent dat ook afspraken met betrekking tot intellectueel eigendom 
(waaronder patenten) en de milieueisen met betrekking tot biodiversiteit 
en de op wetenschap en innovatie gerichte richtlijnen inzake de intensieve 
veehouderij met deze verlenging overeind blijven.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 399, A 4


