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D BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN-
SCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2010

Hierbij zend ik u het geactualiseerde overzicht van de door Uw kamer
geregistreerde toezeggingen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R. H. A. Plasterk
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ID Omschrijving Stand van Zaken Toegezegd bij Einddatum

DIRECTIE MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN

T00956/
ID1917

De minister zegt de Eerste Kamer
toe apart terug te komen op de
artikelen die betrekking hebben op
haat zaaien, gelet op de bij de
plenaire behandeling gesignaleerde
problemen rond de proportionali-
teit van het uitzendverbod en de
werking die daarvan uitgaat. Het
betreft de artikelen 7.15, 2.32, 2.33,
2.42, 2.46, 2.47, 2.65 van de
Mediawet.

Het onderzoek bij Justitie loopt
nog. Besluitvorming over het
vervolg hangt mede af van besluit-
vorming over inwerkingtreding van
bepalingen van de wet tot wijziging
van o.a. Wetboek van Strafrecht
i.v.m. o.a. strafbaarstelling deelne-
men en meewerken aan training
voor terrorisme (Stb. 2009, 245). Dit
wordt naar verwachting in het
eerste kwartaal 2010 in de Eerste
Kamer behandeld. Indien positief
dan volgt een nieuw wetsvoorstel
van Justitie waarbij de Mediawet
2008 wordt meegenomen.
Verwachting is daarom dat het hele
traject minimaal 1 jaar duurt. De
artikelen in de Mediawet 2008 over
haatzaaien zullen in ieder geval niet
in werking treden.

PA [16-12-2008] Vaststelling van een
nieuwe Mediawet

31-12-2010

DIRECTIE INTERNATIONALE BETREKKINGEN

T00565/
ID1732

De minister voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt toe de
Eerste Kamer het rapport over de
toepassing van de richtlijn inzake
de erkenning van EG-beroepskwa-
lificaties, dat de regering over twee
jaar aan de Europese Commissie
zal zenden, ook zal zenden naar de
Eerste Kamer.

Rapport is naar verwachting
19 februari 2010 afgerond en zal
daarna naar de EK worden
gestuurd.

PA [4-12-2007] Algemene wet
erkenning EG-beroepskwalificaties

1-4-2010

DIRECTIE CULTUUREEL ERFGOED

T00952/
ID1936

De minister zal eind 2009 een
nadere evaluatie laten plaatsvinden
om te onderzoeken of de initiatie-
ven tot verbetering van kwaliteit en
deskundigheid van de gemeente-
lijke monumentencommissies, een
meetbaar effect hebben gehad.

In de brief die op 1 oktober 2009
(kamerstuk 31 345) naar de Eerste
Kamer is gestuurd staat dat de
minister in het jaar 2010 zal bezien
of de handreiking en de cursus
geleid hebben tot een verbetering
van de kwaliteit van gemeentelijke
monumentencommissies. Daarover
zal de Eerste Kamer worden geïn-
formeerd voor eind 2010.

PA [9-12-2008] Beperking ministeri-
ële adviesplicht bij aanvragen
monumentenvergunning

21-12-2009

T00954/
ID1923

De minister zal in de evaluatie van
de Wet Archeologische Monumen-
tenzorg aandacht besteden aan de
vraag in hoeverre gemeenten
invulling hebben gegeven aan hun
verantwoordelijkheid om regels te
kunnen vaststellen ter bescherming
van (verwachte) archeologische
waarden.

In de brief die op 14 februari 2007
(kamerstuk 29 259) naar de Eerste
Kamer is toegestuurd, wordt
toegezegd dat de Wet op Archeolo-
gische monumentenzorg na drie
jaar (maar binnen 4 jaar) geëvalu-
eerd zal worden. De prognose is dat
de evaluatie in september 2011
afgerond zal zijn.

PA [9-12-2008] Beperking ministeri-
ële adviesplicht bij aanvragen
monumentenvergunning

1-9-2011

T0953/
ID1937

De minister zal als onderdeel van
de beleidsbrief modernisering
monumentenzorg ruim aandacht
besteden aan de RACM (in het licht
van de veranderende adviesrol naar
gemeenten door afschaffing van de
dubbele adviesplicht)

Afgedaan met brief d.d. 28 septem-
ber 2009, kamerstuk 32 156, nr. 1

PA [9-12-2008] Beperking ministeri-
ële adviesplicht bij aanvragen
monumentenvergunning

30-9-2009
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