
Intentieverklaring Immaterieel Cultureel Erfgoed 

De partijen, 

het land Aruba, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Wetenschap en 
Duurzame Ontwikkeling, de heer A. Lampe, en de minister van Financien, Economische 
Zaken en Cultuur, mw. X. Ruiz-Maduro, hierna te noemen: Aruba 

en 

het land Curacao, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport, mevrouw M. Alcala-Walle, hierna te noemen: Curacao 

en 

het land Sint Maarten, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Cultuur, 
Jeugd en Sport, de heer W. Smith, hierna te noemen: Sint Maarten 

en 

de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap van Nederland, mevrouw L van Engelshoven, hierna te noemen: 
Nederland 

Overwegende: 

dat samenwerking tussen de landen is gebaseerd op het beginsel van 
gelijkwaardigheid; 
dat op basis van de in het statuut vastgelegde autonomie de landen elk zelfstandig de 
verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs-, cultuur-, wetenschaps- en 
emancipatiebeleid; 
dat de landen het belang en de meerwaarde onderschrijven om samen te werken op 
het terrein van onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie; 
dat het 2003 UNESCO-verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel 
erfgoed (Trb. 2016, nr. 152) medegelding heeft voor Aruba, Bonaire, Curacao, 
Nederland, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten; 
dat deze intentieverklaring voortkomt uit de verkenning van de implementatie van 
het 2003 UNESCO-verdrag, uitgebracht in 2018 door het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland; 
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dat de landen en openbare lichamen in het Koninkrijk elk afzonderlijk al een geruim 
aantal jaren inspanningen hebben geleverd om het 2003 UNESCO-verdrag te 
implementeren en dat zij sinds 2012 hebben samengewerkt bij de implementatie; 
dat daarbij wat betreft de samenwerking in het bijzonder kunnen worden genoemd 
het Dutch Caribbean Intangible Cultural Heritage Committee, de intereilandelijk 
opgestelde verklaring van Willemstad d.d. 28 februari 2015 (Dutch Caribbean Sub 
Regional Strategy for the Implementation of the 2003 UNESCO Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) en daamaast de goede samenwerking 
met Nederland, waaronder het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. 
dat het verdrag zich in hoofdzaak richt op het volgende: 
• het borgen (doorgeven) van immaterieel cultureel erfgoed; 
• het verzekeren van respect voor dit erfgoed; 
• het bewustzijn stimuleren van de waarde hiervan; 
• het respecteren en verrijken van culturele diversiteit, en 
• het voorzien in internationale samenwerking en bijstand; 
dat zij zich ervan bewust zijn dat er ook gedeeld immaterieel cultureel erfgoed is in 
de landen van het Koninkrijk; 
dat immaterieel cultureel erfgoed een belangrijke rol vervult om de eigen culturele 
identiteit te beleven en tot uitdrukking te brengen; 
dat zij zich er rekenschap van geven dat er bij de realisatie van de doelstellingen van 
het verdrag een belangrijke rol is weggelegd voor educatie en bewustmaking; 
dat bij de implementatie van het verdrag een benadering vanuit de gemeenschappen, 
waar de `dragers' van het immaterieel cultureel erfgoed deel van uitmaken, voorop 
dient te staan, naast de benadering die voortvloeit uit het verdrag. 

1. 	Samen te werken en elkaar te ondersteunen bij de implementatie van het 2003 
UNESCO-verdrag voor Aruba, Bonaire, Curacao, Nederland, Saba, Sint Eustatius 
en Sint Maarten. 

II. 	A. De samenwerking in het bijzonder, maar niet uitsluitend, te richten op: 
a. het ondersteunen van het opstellen van implementatiekaders en/of 

handreikingen voor overheden, competent bodies, NGO's en gemeenschappen; 
b. het opnemen van immaterieel cultureel erfgoed in het cultuurbeleid en, zoveel 

mogelijk, in intersectoraal beleid; 
c. het samenstellen, op een wijze die afgestemd is op de eigen situatie per 

gebied, van inventarissen van het aanwezige immaterieel cultureel erfgoed, 
overeenkomstig artikel 12 van het 2003 UNESCO-verdrag; 

d. het in onderling overleg bepalen van de procedure voor nominaties voor de 
internationale UNESCO-lijsten bij dit verdrag, en 

e. het opnemen van de borging van immaterieel cultureel erfgoed in de 
rampenbestrijding, inclusief voorzorgsmaatregelen, 

waarbij de ondertekenaars zich er rekenschap van geven dat de samenwerking ook 
betekent dat alle zes eilanden in staat worden gesteld om op equivalente wijze aan de 
implementatie te werken. 
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B. Bij de implementatie van het 2003 UNESCO-verdrag speciale aandacht te 
besteden aan de tijdens de verkenning in 2018 genoemde aandachtspunten: 
f. capacity building, in het bijzonder de versterking van menselijke, 

organisatorische en juridische capaciteiten; met name ook voor bestuurders, 
beleidsmakers, sectormanagement en implementatie organisaties. 

g. het delen van goede borgingsmethodes voor immaterieel cultureel erfgoed en 
relevante ontwikkelde materialen; 

h. het ontwikkelen van praktisch te gebruiken educatief materiaal; 
1. 	het voorzien in een bruikbare 'startkit' per eiland met middelen om het 

desbetreffende immaterieel cultureel erfgoed te inventariseren en te 
documenteren; 

j. het opstellen van een inventaris van erfgoed dat dringend borging behoeft; 
k. het elkaar ondersteunen bij veldinventarisatiewerkzaamheden; 
I. gezamenlijke programmering voor daartoe in onderling overleg aangewezen 

onderdelen van de implementatie van het 2003 UNESCO-verdrag, en 
m. het behoud van ambachtelijk vakmanschap in de context van immaterieel 

cultureel erfgoed; 
n. voordracht voor uitdrukkingen in Papiamentu en Papiamento voor de 

Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. 

C. Op een later tijdstip een samenwerkingsovereenkomst tussen de zes eilanden 
van het Nederlands Caribisch gebied afsluiten voor de implementatie van het 
2003 UNESCO-verdrag. 

D. Op een later tijdstip onderling afspraken te maken omtrent het gezamenlijk 
beschikbaar stellen van de benodigde financiele middelen voor de realisatie van 
de samenwerking als omschreven onder A en B. 

III. 	Te streven naar een samenwerkingsovereenkomst tussen de vier landen, met 
participatie van Saba, Sint Eustatius en Bonaire, waarin het vorenstaande zal 
worden vastgelegd en geconcretiseerd. 

Gezien de bijzondere betrokkenheid van Saba, Sint Eustatius en Bonaire, wordt deze 
intentieverklaring medeondertekend door de Bestuurscolleges van deze openbare lichamen. 
Zij kunnen bij de verdere uitwerking van de implementatie rekenen op ondersteuning vanuit 
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. 

Curacao, 8 februari 2019 

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, de beer A. Lampe van 
Aruba, 
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De minister van Financien, Economische Zaken en Cultuur, mw. X. Ruiz-Maduro van Aruba 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, mevrouw M. Alca16-Wa11e van 
Curacao, 

De Minister van Ondervvijs, Cialtuur, Jeugd en Sport, de heer W. Smith van Sint Maarten, 

De Minister vanX1n164(js, 	ltuur en Wetenschap, mevrouw I. van Engelshoven voor 
Nederland, 
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Medeondertekening van deze intentieverklaring door: 

De Gedeputeerde Samenleving en Zorg voor het openbare lichaam Bonaire, 
de heer Edsel Cecilia 

De Gezaghebber van Saba, de heer Jonathan Johnson 

De Regeringscommissaris van Sint Eustatius, de heer Marcolino Franco 
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