
1 

 

 

De partijen,  

het land Aruba, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Financiën en Cultuur,          

mevrouw X.J. Maduro, hierna te noemen: Aruba 

en 

het land Curaçao, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur 

en Sport, de heer S. van Heydoorn, hierna te noemen: Curaçao 

en 

het land Sint Maarten, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en 

Sport, de heer R. Samuel, hierna te noemen: Sint Maarten 

en 

de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Cultuur en Media, 

mevrouw G. Uslu, hierna te noemen: Nederland, 

 

Komen overeen: 

 

Cultuurfonds  

• Kennis te nemen van de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep 

Koninkrijksfonds voor Cultuuronderzoek en Documentatie en het concept raamwerk, 

handleiding en aanvraagformulier te zullen voorleggen aan hun desbetreffende 

departementen voor advies.  

• De werkgroep te verzoeken om verder te gaan met de voorbereidende werkzaamheden voor 

het vaststellen van de conceptstatuten om zo snel mogelijk een compleet voorstel op te 

leveren voor de inrichting van het fonds.  

• Zich in te spannen om het voorstel zo snel mogelijk aan de regeringen en parlementen voor te 

leggen, zodat het Fonds in 2023 gereed kan zijn, en in 2024 operationeel.  

 

 

Cultuureducatie  

• Kennis te nemen van het memo en akkoord te gaan met het instellen van de werkgroep 

Cultuureducatie en het door de werkgroep op te stellen actieplan tegemoet te zien tijdens het 

volgende vierlandenoverleg. 
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Immaterieel erfgoed  

• Er kennis van te nemen dat de werkgroep Immaterieel cultureel erfgoed het internationaal 

nominatiebeleid actualiseert op basis van de informele adviezen van de Raad voor Cultuur en 

vervolgens deelt met de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van de landen voor een 

definitieve beoordeling.  

 

Onderwaterarcheologie  

• Kennis te nemen van de stand van zaken zoals die in het memo van de werkgroepen 

Onderwaterarcheologie is weergegeven en de werkgroepen te verzoeken het werk voort te 

zetten.  

• Commitment uit te spreken voor het duurzaam maken van hun gezamenlijke inzet en verdere 

samenwerking. 

 

 

Den Haag, 11 maart 2022 

 

De Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw X.J. Maduro van Aruba, 

 

 

__________________________                         

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, de heer S. van Heydoorn van Curaçao, 

 

 

__________________________              

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, de heer R. Samuel van Sint Maarten, 

 

 

__________________________              

De Staatssecretaris van Cultuur en Media, mevrouw G. Uslu voor Nederland, 

 

 

__________________________              

 


