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Aanleiding 
Op 22 november jl. heeft de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap schriftelijke vragen ingebracht naar aanleiding van de geannoteerde 
agenda van de OJCS-Raad van 28 en 29 november 2022. 
 
Vanwege de politiek gevoelige vragen die aan VWS zijn gesteld en het aanstaande 
mediadebat op maandag 28 november, dienen de antwoorden op deze vragen 
nog vóór de OJCS-Raad van 28 en 29 november aan de TK retour gezonden te 
worden. 

Geadviseerd besluit 
• Bent u akkoord met de verzending van de beantwoording van het 

schriftelijk overleg aan de TK, mede namens SCM voor het onderdeel 
media en de minister en staatssecretaris van VWS voor de onderdelen 
jeugd en sport? 

Kernpunten 
• De VVD-fractie vraagt naar uw visie op de Europese onderwijsruimte en in 

het bijzonder naar de gevolgen voor studentenmobiliteit. In uw antwoord 
verwijst u naar de eerdere kamerstukken over de Europese 
onderwijsruimte, geeft u aan dat studentenmobiliteit in deze Raad niet 
aan de orde is en kondigt u aan volgend jaar zowel op de Europese 
onderwijsruimte als studentenmobiliteit nader terug komen. Ook wordt in 
het antwoord nader ingegaan op enkele Europees rechtelijke aspecten van 
studentenmobiliteit binnen de Europese Economische Ruimte.   

• De VVD-fractie vroeg naar de grondwettelijkheid van het voorstel voor 
een Europese verordening voor mediavrijheid. Het kabinetsstandpunt is 
dat de verordening niet in strijd is met de Nederlandse grondwet, omdat 
het verbod op censuur niet in gevaar komt (de overheid/een 
toezichthouder zou ook na het voorstel de inhoud van publicaties niet 
vooraf toetsen).  

• Specifiek punt ziet op de pluriformiteitstoets bij fusies van 
mediabedrijven. Er wordt nog gewerkt aan een uitwerking hiervan, maar 
Nederland zal scherp letten op het voorkomen van voorafgaand toezicht 
op de inhoud van de media. 

• Tenslotte vraagt de VVD-fractie naar de juridische grondslag van het 
voorstel. De Juridische Raad van de Raad van de Europese Unie doet 
onderzoek naar de juridische houdbaarheid van de grondslag. In het BNC-
fiche heeft het kabinet positief geoordeeld over de grondslag.  
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Toelichting 
• Er is één vraag over jongerenparticipatie van de VVD-fractie. Alle vragen 

van de D66-fractie gaan over de afwezigheid van hun minister tijdens de 
OJCS-Raad i.v.m. bijwonen van de wedstrijd Nederland-Qatar in Qatar. 
VWS heeft deze vragen beantwoord. De antwoorden in bijlage zijn nog 
onder voorbehoud van goedkeuring van de bewindslieden van VWS. 
Mogelijk volgen er nog kleine aanpassingen op deze tekst. Zodra zij 
akkoord zijn kan de brief verzonden worden. 

• In het BNC-fiche zijn we kort ingegaan op de grondslag. De JDR is een 
onderzoek gestart. We kunnen er echter nog niet op vooruit lopen. 

• Over de constitutionele aspecten is de beantwoording afgestemd met WJZ 
en in algemenere zin met BZK.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 


