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Vervvezen 
Naar 

De President van de Republiek Suriname, 

Bouterse 

D NATIONALE ASSEMBLEE 

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 

Telefoon: (597) 420102 	 e-mail: secretariaatfflpresident.gov.sr  

Aan: 

De Voorzitter van 

De Nationale Assemblee, 

Mw. Drs. iennifer Simons 

Onderwerp: 
Aanbieding Ontwerpwet houdende goedkeuring van 
de toetreding van de Republiek Suriname tot de 
'Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage' 

ons kenmerk: secpres/1523/16 
Paramaribo, 1.7 oktober 2016 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u, krachtens de artikelen 103 en 104 van de Grondwet, voor 
behandeling door De Nationale Assemblee toekomen de Ontwerpwet als in hoofde 
genoemd met de bijbehorende Memorie van Toelichting, alsmede de documenten 
waarop de Ontwerpwet betrekking heeft. 

Indien De Nationale Assemblee de voorkeur geeft aan een stilzwijgende goedkeuring 
van dit Verdrag , dan verneem ik zulks gaarne van u en verzoek ík u om in dat geval 
de bijgevoegde Ontwerpwet als ingetrokken te beschouwen. 

ce 	Vice- President 
Minister Buitenlandse Zaken 
Secretaris van de Staatsraad 



WET van 	  
houdende goedkeuring van de toetreding 
van de Republiek Suriname tot de 
"Convention for thi Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage" 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de toetreding van de Republiek Suriname 
tnt de op 17 oktober 2003 te Parijs tot stand gékomen "Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural HeritageThan de goedkeuring van De Nationalc Assemblée te onderwerpen. 
welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij 
wet moet worden verleend; 

Heeft, de Staatsraad gehoord. na  goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

Artiket I 
De toetreding van de Republiek Suriname tot de op 17 oktober 2003 te Parijs tot stand 
gekomen "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage", wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondigi ig. 

3.:De Ministers van Oneldrwijs, Wetenschap en Cultuur en van Buitenlandse Zaken zijn 
belast met de unvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 

DESIBÉ D. BOU r ZSI; 



WET van 	  
houdende goedkeuring van de toetreding 
van de Republiek Suriname tot de 
"Convention for the Saleguarding of the 
IntAngible Cultural Heritsage" 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage" welke op 17 oktober 
2003 op de Algemene Vergadering van de IJNESCO te Parijs werd aangenomen, is relevant voor 
de waarborging c.q. beschenning van het immaterieel culturcel erfgoed van Surinatne. 
Door globalisering is er in de samenleving steeds meer behoefle aan kennis,over en de beleving 
van de nationale identiteit. Crroepen en individuen zijn op zoek naar ankerpunten om vorm en 
betekenis te geven aan vragen zoals: wic zijn wij, wat bindt ons, welke verhalen vertellen wij en 
wat voor betekenis hebben die in het licht van de toekomst. 
Immatericel erfgoed biedt zo een ankerpunt. Culturele gebruiken, tradities, traditionele 
geneeswijzen, traditionele cultuuruitingen, verhalen, ambachtelijke vaardigheden die tezamen 
ons immatericel erfgoed vonnen, worden steeds opnieuw gecreeerd c.q. geherwaardeerd en van 
een gemeenschappelijke betekenis voorzien. 

De diverse Surinaamse cultuuruitingen, geschiedenis en kunstuitingen dienen te worden 
beschermeben bewaard voor de huidige en toekomstige generatie. 

Met dit verdrag vraagt de UNESCO aandacht voor de, onder invloed van globalisering, 
dreigende verdwijning van de diversiteit van het immaterieel erfgoed in de wereld. 
Suriname met haar diverse culturen en diverse kunstuitingen past heel goed in het 
waarborgingsbeeld van immatericel erfgoed. 

In dit verdrag zijn ontwikkeling en overdracht de drijfveren. Dit uit zich in zowel de dermitie van 
immatericel erfgoed die de UNESCO hanteert, als in de domeinen waarop dit erfgoed zich 
manifesteen. IdentitIceren, inventariseren, documenteren, ziehtbaar maken. protnoten en 
onderwijzen zijn de kemactiviteiten ter bewustmaking en behoud van het Surinaams immaterieel 

erfgoed. 

Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening aan het bepaalde in artikel 104 lid 1 

van de Grondwet van de Republick Suriname. 

Paramaribo, de 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



VIEU0  

CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING 
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

Paris, 17 October 2003 

MISC/2003/OET/G1/14 



CONVEN11ON FOR THE SAFEGUARDING 
()F THE INTANGIBLE CULTURAL IIERITAGE 

The General Conference of the United Nations Edueational, Scientific and Cultural 
Organization hereinafter referred to as UNESCO. meeting in Paris, from 29 September to 
17 October 2003, at its 32nd session. 

Referring to existing.international litunan rights instruments, iti partiQular to the Universal 
Declaration on Fluman Rights of 1948, the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights of 1966, and the international Covenant on Civil and Political Rights of 19(i6, 

Considering the importance of the intangible cultural heritage as a mainspring of cultural 
diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the UNESCO 
Recornrnendation 011 the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore of 1989, in the 
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, and in the Istanbul 
Declaration of 2002 adopted by the Third Round Table of Ivlinisters of Culture, 

Considering the deep-scated interdependence between the intangible cultural bericage and the 
tangible cultural and natural heritage, 

Recognizing that the processes of globalization and social transformation, alongside the 
conditions they create for renewed dialogue among communities, also give rise, as does the 
phenomenon of intolerance, to grave threats of deterioration, disappearance and destruction of 
the intangible eultural heritage, in pattieular owing to a lack of resourees for safeguarding 
such heritage, 

Being aware of the universal will and the common concern to safeguard the intangible 
cultural heritage of humanity, 

Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some 
caset, individuals, play en important role in the production, safeguarding,maintenance and re-
creation of the inumgible cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and human 
creativity, 

Noting the far-reaching impact of the activities of UNESCO in establishing normatíve 
instmments for the protection of the cultural heritage, in particular the Convention for the 
Protection of the World Cultural and Natural Ilerítage of 1972, 

Noting .fitrther that no binding multilateral instrument as yet exists for the safeguarding of the 
intangible cultural hcritage. 

Considering that existing international agreements, recommendations and resolutions 
coneerning the cultural and natural heritagc need to be effectively enriched and supplemented 
by meansof new previsions relatin 4 to the intangible cultural heritage, 

Considering the neecl to build greater awareness, especially among the younger generations, 
of the importance of the intangible cultural heritage and of its safeguarding, 

Considering that the international community should contribute, together with ihc States 
Parties to this Convention, to the safeguarding of such heritage in a spirit of coop 
mutual assistance, 
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Recolling UNESCO's programmes relating to the intangible cultural heritage, in particular the 
Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Hurnanity, 

(-2onsidetIng the invaluable role of the intangible eulturai heritage as a factor in bringing 
hurnan beings eloser together and ensurine exchange and understanding arnong thein. 

Adopts this Convention on this seventeenth day dOetober 2003. 

I. General provisions 

Aniele 1 - Purposes the Convention 

The purposes of this Convention arc: 

(a) 	to safeguard the intangible cultural heritage; 

(b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the comm 	e., groups 
and individuals concerned; 

(c) 
	

to raise awareness at the local, national and international levels of the importance 
of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof; 

(d) to provide for international cooperation and assistesee. 

Article 2 - Definitions 

For the purposes of this Convention, 

1. The "intangible cultural heritage" means the practices, representations, expressions, 
knowledge, skifls - as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated 
therewith - that conununities, grpups and, in some cases, j.ndivi4ua1s recognize as part oftheir 
cultural heritage. This intangible cultural heritage, transrnitted from generation to generation, 
is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their 
interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and 
continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the 
purposes of this Convention, consideration will be gOven solely to such intangible cultural 
heritage as is compatible with existing intemational human rights instruments, as well as with 
the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of 
sustainable development. 

2. The "intangible cultural heritage, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter 
alia in the following domains: 

(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible 
cultural.heritage; 

(b) perforrniauz arts; 

(e) 	social praetices, rituals and festive events; 

(d) knowledge and practices concerning nahtre and the un 	se 

(e) naditional craftsmanship. 



3. "Safeguarding" means measures aimed at ensuring the viability of the intangible 
cultural heritage, including the identilication, documentation, research, preservation, 
protection, promotion, enhancement, trartsinission, particularly through formal and non-
fonnal education, as well as the revitalization of the veriotts aspects of such heritage. 

4. "States Parties" means States which are bound by this Convention and among which 
this Conveation is in foree. 

5. This Convention applies mutatís mutandis to the territories referred to in Article 33 
which become Parties to this Convention in accordance with the conditions set out in that 
Article. To that extent the expression "States Parties" also refers to such territories. 

Article 3 — Relationship to other international instrutnetus 

Nothing in this Convention may be interpreted as: 

(a) altering the status or diminishing the level of protection under the 1972 
Convention conceming the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
of World Heritage properties with which an item of the intangible cultural 
heritage is directly associated; or 

(b) affecting the rights and obligations of Statcs Parties deriving from any 
intemational instrument relating to inteiliectual property rights or to the use of 
biological and ecological resources to which they are parties. 

11. Organs of the Convention 

Article 4 General Assembly of the  ,States Parties 

1. A General Assembly of the States Paties is hereby established, heremafter referred 
as "the General Assembly. The General Assembly is the sover.eign body of this Convention. 

2. The General Assembly shall meet in ordinary session every two years. It may meet in 
extraordinary session if it so decides or at the request either of the Intergovemmental 
Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage or of at least one-third of 
the States Parties. 

3. The General Assembly shalladopt its own Rules of Procedure. 

Article 5 — Intergovernmental Comminee Jór the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage 

l. 	An Intergovemmentat Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
;Heritage, hereinatter reThrred to as "the Committee", is hereby established within UNESCO. 
It shall be composed of representatives of 18 States Parties, elected by the States Parties 
meeting in General Assembly, once this Convention enters into force in accorclance with 
Article 34. 

2. 	The number oí StaWS Members of the Committee shall be inereased to 24 onee the 
number of the States Parties to the Convention reaches 50. 



Article Ó Election and terms of office of States Member -  of the Corn,niu  

1. The election of States Members of the Cotnmittee shall obey the principles of cquitable 
geoaraphical representation and rotation. 

2. States Members of the Comminee shall be elected for a term of four years by States 

• Parties tu the Corention meeting in Gengral Assembly. 

3. flowever, the tertn of office of half of the States Members of the Committee eiected at 
the first election is limited to two years. These States shall be chosen bv lot at the first 
election. 

4. Every two years, the General Assenthly shall renew half of the States Members uf the 
Cominittee. 

5. It shall also elect as many States Members of the Committee as required to litl 
vacancics. 

6. A State Member of the Committee rnay not be elected for two cousecutive terms. 

7. States Members of the Committee shall ehoose as their representatives persons who are 
qual fied in the various fields of the intangible cultural heritage. 

Article 7 — Functions of the Cammittee 

Without prejudice to other prerogatives granted to it by this Convention, the functions of the 
Committee shall be to: 

(a) promote the objectives of the Convention, and to encourage and monitor the 
implementation thereof; 

(b) provide guidanee on best practices and make recommendations on measures for 
the safeguarding of the intangible cultural heritage; 

(e) prepare and submit to the General Assembly for approval a draft plan for the use 
of the resources of the Fund, in accordance with Article 25; 

(d) seek means of inereasing its resources, and to take the necessary measures to thi  
end, in accordance with Article 25; 

(e) prepare and submit to the General Assembly for approval operational directives 
for the implementation of this Convention; 

:(f) 	examine, in accordanee with Article 29, the reports submitted by States Parties, 
and to summarize them for the General Assémbly; 

(g) examíne requests submitted by States Parties, and lo decide thereon 
aceonlance with objective selection criteria io be established by the (2ornrniuee 
and approved by the General Assembly for: 



(i) 	inseription 
	

the Iists nd proposals mentioned under Articles 16, 17 and 
18; 

the granting of intemational assistance in accordance witl rticle 22. 

Article 8 Working tnellunis of the Committee 

at 	 a 	 s 
I . 	The Conunittee shall be answerable to the General Assembly. lt shall report to it on all 
its activities and decisions. 

2. The Committee shall adopt its own Rules of Procedure by a two-thirds major ty of its 
Members. 

3. The Committee may establish, on a temporary basis whatever ad hoc consultative 
bodies it deems necessary to carry out its task. 

4. The Committee may invite to its meetings any public or private bodies, as well as 
privatc persons, with recognized competence in the vatious fields of the intangible cultural 
heritage, in order to consult them on specific matters. 

Article 9 — Accreditation ofadvisorv  organizations 

1. The Committee shall propose to the General Assembly the accreditation of non- 
govemmental organizations with recognized competenee in the field of the intangible cultural 
heritage to act in an advisory capacity to the Commit-tee. 

2. The Committee shall also propose to the General Assembly the criteria for and 
modalities of such acereditation. 

Article 10 — The Secretariat 

I. 	The Committee shall be assisted by the UNESCO Secretariat. 

2. 	The Secretariat shall prepare the documentation of the General Assembly and of the 
Committee, as well as the draft agenda of their meetings, and shall ensure the implementation 
of their decisions. 

111. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the national level 

Artiele I I - Role of Stares Parties 

Each State 'arty shall: 

(a) take the necessary measures to ensure the safegua ding of the intangible cultural 
heritage presein in its territory; 

(b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify 
and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its 
territory, with the participation of communities, groups and relevant 
goveinniental organizations. 



Artide 12 Invemories 

1. To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in 
a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural 
heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated. 

2. When each Sta4e Party periodically sublnits its report to the Copmittee, in accordance • • 
with Article 29, it shall provide relevant information on such inventories. 

Article 13 - Other measures fin- sareguarding 

To ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible cultural heritage 
present in its territory, each State Party shall encleavour to: 

(a) adopt a general policy aimed at promoting the f-unction of the intangible cultural 
heritage in society, and al integrating the safeguarding of such heritage into 
planning programmes; 

(b) designate or establish one or more conapetent bodies for the safeguarding of the 
intangible cultural heritage present in its territory; 

(c) foster seientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies, 
with a view to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in 
particular the intangible cultural heritage in clanger; 

(d) adopt appropriate legal, technical, administrative and financial measures aimed at: 

fostering the creation or strengthening of institutions for training in the 
management of the intangible cultural heritage and the transinission of such 
heritage through forutns and spaces intended for the perfonnance or 
exprasion thereof; 

(ii) ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting 
customary practices goveming access to specific aspects of SlICil heritage; 

(iii) estabtishing documentation institutions for the intangible cultural heritage 
and facilitating access to them. 

Article 14-- Education, awareness-raising and eapacity-building 

Each State Parry shall endeavour, by all appropriate means, to: 

(a) ensure recognition of, respect fur, and enhancement of the intangible cultural 
heritage in society, in pgticular through: 

(i) 	educational, awareness-raising and information programmes, aimed at the 
general public, in particular young people; 

specific educational and training progranunes within the commu 
groups concerned; 



(iii) capacity-building activities for he safeguarding of the intangible cultural 
heritage, in particular management and scientific research; and 

(iv) non-formal means of transmining knowledge; 

(b) keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the 

	

4 	amivitics earrieil out in pursuance of thiConvention, 	• 

(c) promote education for the proteetion of natural spaces and places of memory 
whose, existence is necessarj; for expressing the intangible cultural heritage, 

Artick 15 Participation of eommuniiles, groups and individuals 

Within the flamework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each 
State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups 
and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to 
involve them actively in its management. 

Safeguarding of the intangible cultural heritage at the international level 

Article 16-- Represemative List of the Intangible Cultural fleritage of Humanity 

1. In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its 
significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the Conunittee, 
upon the proposal of the States Parties concemed, shall establish, keep up to date and publish 
a Representative List of the Intangible Cultural I-teritage of Humanity. 

2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the 
criteria for the establishment, updating and publication of this Representative List. 

Artiele 17 — List of Int'ungible Cultural Heritagye in .1111ed of Urgent Safeguarchng 

1. With a view to taking appropriate safeguarding measures, the Committee shall establish, 
keep up to date and publish a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding, and shall inscribe such heritage on the List at the request of the State Party 
concemed. 

2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the 
criteria for the establishment, updating and publication of this List. 

3. 1n cases of extreme urgency the objective criteria of which shall be approved by the 
General Assembly upon the proposal of the Committee - the Committee may inscribe an item 
of the heritage concemed on the List mentioned in paragraph l, in consultation with the State 
Party concem4 

A rticle 18 — Programmes, projects and activities fir the safeguarding 
of the intangible eultural heritage 

On the basis of proposals submitted by States Parties, and in accordance with criteria (.0 
be defined by,  the Committee and approved by the General Assembly, the Committee shall 
periodically select atid promote national, subtegional and regional programmes, projects and 



activities for the safeguarding of the heritage which it considers best rellect the principles and 
objectives of this Convention, takíng ínto account the special needs of developing countries. 

2. 	To this end, it shall receive, examine and approve requests for international assistance 
from States Panies for the preparation of such proposals. 

The Committee sh1 accompany the impleryentation of such projecti, programmes and 
activities by disseminating best practices using means to be detennineci by it. 

V. International cooperation and assistance 

Artiele 19 Cooperation 

1. For the purposes of this Convention, international cooperation includes, inter alia, the 
exchange of information and experience, joint initiatives, and the establishment of a 
mechanism of assistance to States Parties in their efforts to safeguard the intangible cultural 
heritage. 

2. -{ Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and 
practices, the States Parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of 
general interest to hwnanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, 
subregional, regional and internationaIlevels. 

Article 20 — Purposes of international assistance 

Intemational assistance may be granted for the following purposes: 

(a) the safeguarding of the heritage inseribed on the List of hilangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding; 

(1))‘ 
 

the preparation bf inv&nories in the sens é of Ahicics l 1 and 12; • 

(c) support for programmes, projects and activities carried out at the national, 
subregional and regional levels aimed at the safeguarding of the intangible 
cultural heritage; 

(d) any other putpose the Committee may deem necessary. 

Article 21 — Forms of international assistance 

The assistance granted by the Committee to a State Party shall be govemed by the operational 
directives foreseen in Article 7 and by the agreement referred to in Article 24, and may take 
the following forms: 

(a) stildies conceming various a'spects of safeguarding; ' 

(b) the provision of expens and practitioners; 

(e) 	the training of all necessary staft 

(d) the elaborat ion of standard-setting and other measures; 



the ereation and operation of infrastructures- 

(t) 	the supply of equipment and know-how; 

(g) other forms of financial and technical assistance, ineluding, where appropríatc. the 
granting oflow-interest loans and donations. 

Artile 22 — Conditions goveihning thternational assistance 

1. The Comtnittee shall establish the procedure for examining requests for international 
assistance, and shall spccify what information shall be íncluded in the requests, such as the 
meastues envisaged and the interventions required, together with an assessment of their cost. 

2. 1n emergencies, requests for assistance shall be examined by the Committec as a matter 
of priority. 

3. In order to reach a decision, thc Committe 	undertake such studies and 
consultations as it deems necessary.  

Article 23 — Requests for international assistance 

I 	Each State Party may submit to the Committee a request for international assistance for 
the safeguarding of the intangibie cullural hernage present in its territory. 

2. Such a request may also be jointly submitted by two or more States Parties. 

3. The request shall include the information stipulated in Article 22, paragraph 1, together 
with the necessary documentation. 

Article 24 — Role of beneficiary States Parties 

1. In conformity with the provisions of this Convention, the intemational assistanee 
granted shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary State Party and 
ihe Committec. 

2. As a generaI rule, the benelletaty State Party shall, within the limits of its resources, 
sharc the cost of the safeguarding measures for which intemational assistance is provided. 

3. The beneficiary State Party shall submit to the Committee a report on the use made of 
the assistance provided for the safeguarding of the intangible cultural heritage. 

VI. Intangible Cultural lieritage Fund 

Article 25 — Nature and resources of the Fund 

I. 	A "Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Ileritage", hereinafier referred 
to as "thc Funcr, is hereby establishect 

2. 	The Fuiiij shall consist of funds-in-trust established in accordanee with llie Financial 

Regultuions UNESCO. 
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The resources of the Fund shall consist of: 

contributious made by States Parties; 

funds appropriated for this purpose by the 	cral Conference of liNESCO: 

coniributions, gias or bequests which may4be made by: 

other States; 

(ii) organizations and programmes of the United Nations syste,m, partleu arly 
the United Nations Development Programme. as well as other international 
organizations; 

(iii) public or private bodies or individuals; 

(d) any interest due on the resources of the Fund; 

(e) funds raised througb collections, and receipts from events organized for the 
benefit of the Fund; 

(f) any other resources authorized by the Fund's regulations, to be drawn up by the 
Committee. 

4. The use of resources by the Committee shall be dec ded on the basis of guidelines laid 
down by the General Assembly. 

5. The Committee may accept contributions and other forms of assistance for general and 
specifie purposes relating to specific projects, provided that those projects have been 
approved by the Committee. 

• 

6. No political, economic or other conditions which are incompatible with the objectives 
of this Convention may be attached to contributions made to the Fund. 

Aniele 26 — Contributions ofsíaies Parties to the Fund 

I. 	Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this 
Convention undertake to pay irtto the Fund, at least every two years, a contribution, the 
amount of which, in che forrn of a uniform percentage applicable to all States, shall be 
determined by the General Assembly. This decision of the General Assembly shall be taken 
by a majority of the States Parties present and voting which have not made the declaration 
referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the contribution of the State Party 
exceed l% of its contribution to the regular budget of UNESCO. 

2. However, ech State referred to in Artielc 32 or in Article 33 of this Convention maÇ 
declare, at the time of the deposit of its instruments of ratitleation, aceeptanee, approval or 
accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph l of this Attiele. 

3. A State Party to this Conveution which has made the declaration referred 10 in 
paragraph 2 of this Article shall endeavour to withdraw the said deelaration by notifying the 

,,, Director-General of UNESCO.  HoWever, the ,withdrawal of the declgation shall not take 



effeet iri regard to the contribut on due by the State until the date on which rhe subsequent 
session of the General Assembly opens. 

4. 1n order to enable the Committee to plan its operations effectively, the eontributions of 
States Parties to this Convention which have made thc declaration referred to in paragraph 2 
of this Article shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should be as close 
as possible to the contributions Ihey would have owed iif they had been boun‘l by the 
provisions of paragntph I of this Article. 

5. Any State Party to this Convention which is in arrears with the payment of its 
compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year Unmediately 
preceding it shall not be eligible as a Member of the Committee; this provision shall not apply 
to the first election. The tern of office of any such State which is already a Member of the 
Committee shall cone to an end at the iime of the elecdons provided for in Article 6 of this 
Convention. 

Adiele 27 - Voluntary supplementary contributions to the Fund 

States Parties'wishing to provide vohmtary contributions in addition to those foreseen under 
Article 26 shall inform the Committee, as soon as possible, so as to enahle it to plan its 
operations accordingly. 

Article 28 International Jimd-raising campaigns 

The States Parties shall, insofar as is possible, lend their support to international fund-rais ng 
campaigns organized for the benefit of the Fund under the auspices of UNESCO. 

VIL Reports 

Article 29 Repgrts by the States Parties 

The States Parties shall submit to the Committee, observing the fonns and periodicity to be 
defined by the Cornniittee, reports on the legislative, regulatory and other measures taken for 
the implementation oí this Convention. 

Adicle 30- Reports by the Committee 

	

I. 	On the basis of its activities and the repons by States Parties referred to in Article 29, 
the Committee shall submit a report to the General Assembly at each of its sessions. 

	

2. 	The report shall be brought Lo the attention of the General Conference of UNESCO. 

VIII. 'rransitional clause 

Article 31 Re1ationship to the ProclaMation of Masterpieces ojthe Oral and 
Intangible Heritage qfilunwniiy 

	

I. 	The Conunittee shall ineorporate in the Representative List of the Intangible Cultural 
Ilerdaneoflumanity the items proelaimed ". asterpieces or the Oral and Intangible Ileritage 
of Humarrity-  before the entry into force of this Convention. 
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2. 1The mcorporation of these items tn the Representative List of the Intangible Cultural 
Herítage of Ithmanity shall in no way prejudge the critefta for finure inseriptions decided 
upon in accordanee with Article t 6, paragraph 2. 

3. No further ?roclamation will be made after the entry into force ofthis Convention. 

• 
	 I X.iFinal clauses 	 • 

Article 32-- Ratification, acceptance or approval 

I. 	This Convention. shall be subject to ratification, acceptance or approval by States 
Members of UNESCO in accordanee with their respective constitutional procedures. 

2, The instnunents of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the 
Director-Generat of UNESCO. 

Anicle 33 -- Accession 

I , 	This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO that , 
are invited by the General Conference of UNESCO to accede to it. 

2. 	This Convention shaii also be open to accession by territories which enjoy full internai 
self-government recognized as such by the United Nations, but have not attained full 
independence in aceordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and which have 
competence over the matters governed by this Convention, including the competenee to enter 
into treaties in respect of such matters. 

3, The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO. 

Article 34 — Ent2t into firce 

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the thirtieth 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with respect to those 
States that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or 
accession on or before that date. It shall enter into foree with respect to any other State Party 
three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession. 

Article 35 --- Federal or non-unitary constiturional systems 

The following provisions shall apply to States Parties which have a federal or non-unitary 
constitutional system: 

(a) with regard to the, provisions of this Conv,ention, the implernentation of which 
comes under the legal jurisdietion of the federal or central legislative power, the 
obligations of the federal or centrat govemment shall be the same as for those 
States Parties which are not federal States: 

(b) with regard to the provisions of this Convention the implernentation oU which 
comes under the jurisdietion of individual constituent States, countri 
or cantons which are not obliged by the constitutional system of the fedetation to 
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take legislative measures, the federal government shall inform the competent 
authorities of such States, countries, provinces or cantons of the said provisions, 
with its recommenclation for their adoption. 

Artiele 36 Denuncia on 

bach State Party may denounce this Convention 
• • 	 • 	 • 

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, dcposited with the 
Director-General of UNESCO 

3. The denunclation shall take effect twelve inonths after the receipt of the instrument of 
denunciation. It shall in no vítay affect the financial obligations of the denouncing State Party 
until the date on which the withdrawal takes effect. 

Article 37 — Depositaly finctions 

The Director-General of UNESCO, as the Depositary of this Convention, shall inform the 
States Members pf the Organization, the ,tates not Members of the Organization referred 
in Article 33, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession provided for in Articles 32 and 33, and of the 
denunciations provided for in Article 36. 

Article 38 — Atnendments 

1. A State Party may, by written communication addressed to the Director-General, 
propose amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such 
communication to all States Parties. lf, within six months from the date of the eireulation of 
the communication, not less than one half of the States Parties reply favourably to the request, 
the Director-General shall present such proposal to the next session of the General Assembly 
for discussion dnd pohible adoption. 

2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of States Parties present and 
voting. 

3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratific,ation, 
acceptance, approval or accession to the States Parties. 

4. Amendments shall enter into force, but solely with respeet to the States Parties that have 
ratified, accepted, approved or acceded to them, three months after the deposit of the 
instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the States Parties. 
Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, 
the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that State 
Party of íts instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendinents to Article 5 
concerning the number of States Members of the Committee. These amendments shall enter 
into force at the time they are adopted. 
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6. 	A State which becornes a Party to this Convention after the entry into force of 
amendments in confonnity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of 
different intention, be considered: 

(a) as a Party to this Convention as so amended; an 

(b) as a Party to the unamended Conijention in rc]aLion to any State Party tot bou d , 
by the amendments. 

Artiele 39 -- Author a 	s 

This C:onvention has been drawn up in Arabic, Ch nese, English, French, Russidn and 
Spanish, the six texts being equally authoritative. 

Article 40 — Registration 

lu conformity with Anicle l 02 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be 
registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of 

•UNESCO. 



CONVENTIE BETREFFENIDE DE BESCHERMING 
VAN HET IMMATERIEEL cuurt:REEL ERECOED 

Parfis, 17 oktober 20013 

De Algemene Conferentle van de C)rganisatic vaii de Vcrenirde 	aties voor Ontiensits, 
Wetenschap, Cultuur en Communicatie (United Nations Edneational. Scientifie and C uhural 
Orpnisation). hierna U-NE§ICO te noemen. sameng4omen in Partjs. an 29 siptember lot I 7 
oktober 2003. voor haar 32ste veraadering, 

Refererend Gla 17 bestaande internationale instrumenten voor de mensenrechten, in lict  
bijzonder aan de un iversde Verklaring van de reehten van de mens nit 1948. het internationaal 
convenant inzakc economische,;sociale en euhurele reehten nit 1966, en het internationaal 
convenant inzake burgerrechten thi politieke rechten uit 1966, 

Rekening howiend met het belang van immaterieel cultureel erfgoed als een hootabromvan 
culturele diversiteit en als een ‘vaarbora voor dourzame ontwikkeling, zoals benadrukt in de 
aanbeveling over de bescherming van tradilionele eultuur en folklore van UNESCO uil 1989, 
in de universele verklaring over culturele diversiteit van UNESCO uit 2001, en in de 
verklaring van Istanboel uit 2002, aangenomen door Derae Ronde Tafel van de Ministers van 
Cultuur. 

Rekening houcienct met de diepliggende wederzijdse afhankelijkheid tussen imm terieel 
cultureel erfgoed en materieel cultureel en natuarlijk erfgoed. 

Erkennend dat processen van alobalisering en sociale transformatie, naast de voorwaarden die 
ze creren voor hernieuwde dialooa tussen gemeenschappen.00k aanleiding geven, net als het 
fenomeen van intolerantie, tot ernstige bedreigingen van achteruitgang, verdwijning en 
vernietiging van het immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder ten gevulge van een 
gebrek aan huIpmiddelen om zulk erfgoed te beschermen, 

F 

Bewust zijnde van de universéle wil en de gerneenschappelijke betrokkenheid om het 
immaterieel cultureel erfitoed van de mensheid te beschermen. 

Erkennend dat gcmeenschappen,iin het bijzonder autoehtone gemecnschappen, groepen en, in 
sommige gevallen, individuen, een belangrijke rol spelen in de productie, de beschenning, het 
behoud en de herschepping van het immaterieel eultureel erfgoed, er 7.0 toe bijdragend de 
culturele diversiten en mensclijke ereativiteit te verrijken, 

Noia nemencl van de verstrekkende impaet van de activileiten van 1.1I9ESCO om normatieve 
instrumenten te ontwikkelen voor de beseherming van het eultureel erfgoed, in het bijzonder 
de conventie betrelfende de bescherming van het eultureel en natuurlijk werelderfgoed uit 
1972, 

Verder noto nemend van het .1th dat er tot nu toe geen hiiideiid rnulti lateraal instrument 
bestaat voor de hescheriniut van het immatetiecl eultureel e 

Paanee rekening JiUU(/CFjtf drtt de bestaande internationalc overeenkonisten. aanbeve 
resoluties nangaande lrci culturecl en natuurlijk ertgeed etieetiet venfikt en aangc uld moeten 



w orden doo rn dt! 
	

ieto 	vepahngen Clie erband hotnien met niiiiatericcl eullureel 
ertgoed, 

1?eken 	houdend met de lieliotie 0111 een en)tel bewust71jn op te bouwen. voornamehjk 
onder ,jongere generaties, over hed helarig vari lict immaterieel effitureel erfgoed en van zdju 
beseherming. 

Ennee rekening houdend dat de internation, 	emeenschap, samen inca de licistaten. zou 
moeten bij.dragen aan de heschernfing van zulk crtcied inseen teeest van samenweilkinu en 
wederzijdse ondersteuning. 

Herinnerend aan programmaS van UNESCO die verband houden met het immaterieel 
eultureel erfgoed, in het bijzonder de proelamatie van meesierwerken van het orale en 
immateriele erfgoed van de mensheid. 

Rekening houdend met de onsehathare rol van het immatcriecl eultureel erfgoed als een Inetor 
om mensen diehter bij elkaat te brenneu en de unwisseling en het beurip tussen hen te 
verzekeren. 

Aonvaardt deze conventie op 17 oktober 2003. 

I. Algemene bepalingen 

Artikel I - Doelstellingen van de convehtie 

De doelstellingen van deze conventie zijn: 

(a) het immaterieel culturleel erfgoed bescher 	n: 

(b) respect verzekeren voor het immateri el eultureel erfgoed vari 
gemeenschàppen, groepen en individijen: 

rokken 

(c) op lokaal, nationaal en internationaM mveau het bewustzun verhogen van het 
belang van het immaterieel cultureel erfgoed en daarvoor wederzijdse waardering 
verzekeren; 

(d) voor internationale sa enwerking en hulp zoruen. 

Artikel 2 - L1/4finities 

llet immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de praktijken, voorstellingen. 
uitdrukkingen kennis, vaardigheden als de instrumenten, objecten, anefacten en eulturele 
runntes die daarmee worden geassocieerd die gemeenschappen, groepen en, in sommige 

:.gevallen, individuen erleennen als deeI van hun iteultureel erfgoed. Dit libmaterieel eultureel 

erfgoed, overgedragen van generatie op generatie, wordt altijd herschapen door 
gemeensehappen en groepen als.antwoord op hun omueving. hun interactie met de naniur en 
hun ueselfiedenis, en g,eeft hen den gevoel van kleiniten en continunen, cri bevordert dus het 

I 	. respect voor eulturele diversiteu en menselijke ereativiten. 1n deze conventie wordt 
unsluitend rekening gehouden met het immaterieel eultureel erfgoed dat 70WCI comparibel 
met. bestaancie internationale instrumenten voor mensenreelnen als n tet de, sereiste van 



wedertitds respect tussen de gemeeiischappen, grtepen en indit 	 dlltirztune 

onhvikkeling. 

2. ilet immaterieel eultureel eufgoed. toalsgedefInieerd in paragmal 1 tflat1ifest rt tich intet  

in de volgende domeinen: 

(a) orale tradities en nitdrukkintten, inc lusieaal a ls een chikel van ímmateríee  

cultureel ertuoed, 

(b) podiumkunsten; 

(c) socialc gevN 	tituelen en feestelijke gebe tet 	en: 

(d) kennis en praktijken betreffende de natuur en het tiniversui  

(c) traditionele ambachtelijke vaardigheden. 

3. Bescherming betekent maallgelen treffen die erop gericht zijn de leetbaarheid van het 
immaterieel cultureel erfgoed te, verzekeren, inclusief de identificatie_ de documentatie, het 
wetenschàppehjke onderzoek. d bewaring, de bescherming. de promotie. de verstakina, de 
overdracht van immateriecl cultureel erfgoed, in het bijzonder door formeel en niet-Conneel 
onderwijs, en het revitaliseren van verschillende aspecten van dat erfgoed. 

4. De lidstaten zijn de staten die gebonden zijn door deze convenne en waartussen deze 
conventie van kracht is. 

5. Deze convetnie is mutatis mutandis van toepassina op de territoria waarnaar verwezen 
tvordt in artikel 33 die lid worden van deze conventie confonn de voorwaarden, bepaald in 
artikel 33. Bij nithreiding verwijst de uddrukking lidstaten ook naar zulke territoria. 

Arrikel 3 ReMtie met andere internatidnale mstrumenren 

Nicts in deze conventie mag gethterpreteerd worden als: 

(a) het veranderen van de status of het vertninderen van het niveau van bescherming, 
verleend door de conventie van 1972 betreffende de beschenninn van het cultureel en 
natuudijk wereldettgoed, gegeven aan onmerend goed waarmee een item van het 
immaterieel cultureel erfgoed direct geassocitterd is; 

(b) het bejnvloeden van d rechten en plichten van de lidstaten die voortvloeien uit elk 
intemationaal instrument waaraan ze deelnemen en dat betrekkinn heeft op de 
intellectuele eigendomsrechten of op het gebruik van biologische en ecologische 
hulpbronnen. 



II. Organen van de COI)Ventie 

Artikei 4 - Algetnene ve,aderi,rg vcni ildstaten 

I. Een algeme 	.fidering van lidstaten wordt hierbij pgericht h eina de a Egemene 
vergadering te noemen. De aEgeniene vergacienng is het soevere ne Iichaam san deze 
conventie. 

• • 	 • 	 • 
2. De aigemene vergadering konn om de twee jaar samen in een aCWOI1C vergadering. Ze kan 
bijeenkomen in buitengewone vérgadering op eigen initiatief of op aanvraag, ofwel van het 
intergouvernementeel comite voor de heseherming van het immaterieel enhureel ertgoed 
ofwel van tenminste een derde van de lidstaten. 

3. De algemene vergadering keurt haar eigen huishoudelijk rcglenient goed. 

Artikel 5 Intergouvernementeel eoznitilz roo, Ie beseherzni 
van het itnnzaterieel eultureel erfgeeel 

1. Een intergouvernementeel comité voor de bescherming van het immaterieel euitureel..  
ertgoed, hierna het Comité te noemen, wordt hierbij opgerieht binnen UNESCO. 	bestaat 
uit afgevaardigden van achttien lidstaten, gekozen door de lidstaten in de algemene 
vergadering, als deze conventie in werking treedt conform artikeI 34. 

2. Ilet aantal lidstaten iii het Comité wordt verhoogd naar vierentwintig als het aantal lidstaten 
binnen UNESCO vijftig bedraagt. 

Artikel 6-- Verkiezing en anibtstertnnnen vnor lidstaten van het Conaté 

l. De verkiezing van de lidstaten van het Comité komt de prmetpes van evenwichtige 
geografisehe vertegenwoordiging en toerbeurt n.  

2. De lidstaten van het Comité; worden verkozen voor een termijn van vier jaar door de 
lidstaten in de algemene vergadering. 

3. De ambtstermijn van de heIft van de lidstaten van het Comité, verkozen bij de eerste 
verkiezing, is echter beperkt tot tsvee jaar. Deze lidstaten svorden bij loting gekozen bij de 
cerste verkiezing. 

4. Om de twee jaar vernieuwt de algenienc veigaderiiig de heIft van de lidstaten van het 
Comité. 

5. Ze kiest zo veel lidstaten van het Comité als er nodig, zijii om vaeatures te vervallen 

6. Éen lidstaat van het Comdé mag niet worden verkdien voor 	opeenvolgénde termijnen. 

7. Lidstaten van het Comité zullen afgevaardigden kiezen die gekwalificeerd tiin in de 
diverse velden van het immaterieel eultureel eifgoed. 



Zonder atbreuk te doen aan andere prcrogatieven die het tocgekend kreeg door deze 

conventie, zijn de functies Vall hét Com té: 

(a) de doelskIlingen van tle conventic promoten, en de implemehtatu ervan 
aanmeedigen en controIeren; 

4 	 •  

(b) voorbeeldpraktijken (best practices) duiden en aanbevelingen doen over 
maatregelen voor de bescherming van het immaterieel enitureel erfgocd; 

(c) een ontwerpplan voor het aebruik van de middelen van het Fonds, in 
overeenstemming met artikei 25 voorbereiden en ter goedkeuring voorleggen aan de 
algemene vergadering: 

(d) manieren zoeken om de middelen van het Fonds te vermeerderen cn híervoor de 
nedige maatregeIen nenien, in overeenstemming met artikel 25; 

(e) operationele riehllijnen voor de uitvoefing van deze conventie yoorbereiden en ter 
goedkeuring voodeggen aan de algemene vergadering; 

(f) de verslatzen die voorgelead zijn door de lidstaten onderzecken, in 
overeenstemming met artikel 29, en ze samenvatten voor de algemene vergadering; 

(g) aanvragen die voorlgelegd zijn door de lidst:aten onderzoeken en daarover 
beslissen, in overeenstemming met objectieve selectieeriteriti die mo:eten worden 
opgesteld door het Comité en die aoedgekeurd zijn door de algemene vergacierina 
voor: 

(i) de inpehrijying op de lijsten en voor,yellen, vermeld in artike116, 17 en 18; 

(ii) het toekennen van intemationale bijstand in overeeiisteinniing n 	artikel 

Artikel 8 - Werk-wijzenvon her Comilé 

I. Het Comité is verantwoording verschuldigd aan de algemene veraadering 	tet brengi 
verslag uit bij de algemene vergadering over al zijn activiteiten en beslissingen. 

2. I-let Comite keurt ziju eigen huishoudelijk reglcnicnt goed bij een tweederde meerderheid 
van zijn leden. 

3. llet Cgmité mag, op een tijderilke basis, om het even weike ad-hoccommissie, vogr overleg 
oprichten die het nodig acht om Zdjn taken uit te voeren. 

4. flet Comité 111a2 LOWCI elk publiek of privaat lichaam als prvate personen met erkende 
competentie in de versehillende domeinen van het immaterieel eultureel erfgoed op zijn 
vergaderingen unnodigen om hen te madplegen over ttpee ifieke aangelegenheden. 



9 	let re'likdit: 

I Het Connté legt de aecreditatie van niet-gotw emementele organisaties met erkende 
competentie op het vlak van het immaterieel eultureel ettgoed oor aan de 
N ergadering ont te fungeren als een madgevende hoedanigheid oor het Comite. 

2. Ilet Comité iegt ook de 	'oer Cii de hepal neen van die accreditatie voor aan de 
altremene vergadering. 

Arrikel 	 riaut 

.1Iet Coniii vordt hijiestaan door het seeretariaar van la.NESt 'O. 

l-let Seeretariam bereidt zowel de doeumentatie van de algemene veigaderirig en vaii het 
Comité als de ontwerpagenda vah hun bfieenkomsten voor en verzekert de uitvoeiing vaii hun 
beslissingen. 

111. Beschernfing van het intrna terieel cultureet erfgoed op nationaal niveau 

Artikel 11 - Rol van de lidstaten 

Elk lidstaat moet: 

(a) de nodige maatregelen nemen om de beseher ning van het inirnatcrieel ciiltureel 
'erfgoed dat aanwezig is op zfin grondgebied te verzekeren; 

(b) onder de besehermingsmaatregelen waarnaar wordt VerWCZCI1 in art kel 2, 
paragraaf 3, de versehillende elementen van het immaterieel eultureel erfgoed die 
aanwezig zijn op zijn grondgebied identifieeren en derinteren met de meciewerking 
van gerneensehappen, groepen en relevante niet-gouvernementele organisaties. 

Artikel 12 - Inveidarissen 

Om de identificat e met het oOg op de beseherming te verzekeren, stelt eike lidstaat een of 
neer inventarissen op van het immaterieel eultureel erfgoed dat aanwezig is op zijn 
grondgebied, op een manier die;afgestemd is op zijn eigen situatie. Die inventarissen zullen 
regelmatig worden bijgewerkt. I 

2. In het verslag dat elke lidstaat periodiek voorlegt aan het Contité, in overeenstemming rnet 
artikel 29, is relevante informatie opgenomen over die inventarissen. 

Artikel 13 - Andere maalregelen roor bescherming 

Ont de besehelating. ontwikkeling en Promotie van het immaterieel eultureel erfgoed dat 
aanwezig is op zijn grondgebied te verzekeren, probeert elke lidstaat: 

(a) ceii akenteen beleid te vderen. gericht op de bevordering ‘an de rol an bet 

inimateriecl eultureel erfgoed in de maatsehappij, en ilc beselterming vatt dat erfgoed 

in stappenplannen en progranimaS te integreren, 



(b) cen oi iieei cnipcteiite instellingen voor de beschermtne vcin het immaterieel 
cultureel erfgoed dat aan elig is op zijn grondgebied tian te stel len of op te rtehten: 

(c) 	ZOWei 	wetenscha ppe I ke, 	tec lin ische 	en 	artistieke 	stud ies 	als 
onclerzoekstnethodolocieen aan te moedigem met het oog op de effectieve 
bescherming van het inunaterieet cultureel ertgoccl, in hot bijzonder van het 
immateriect cultureel erfdoecl dat in gevaar is: 

(d) geschikte itvettelijke, technische, ttchninistratieve cn finanidle maatregelen te 
treffen die g,ericht zint op: 

het tummoedigen van de oprichtiiig of cle versterking van instellingen VOOf 
vormine in het beheer van immaterieel cultureel erfgoed en de overlevering 
van dat erfgoed via fora en ruinnes, bedoeld voor de voorstelling of expressie 
ervan, 

(ii) het verzekeren van de toegang tot het immaterieel cultureel erfgocct, maar 
met respect voor gebruikelijke praktijken die cle toegang tot specifteke aspecten 
van dat erfgoed regelen: 

(iii) het oprichten van documentatie-instellingen voor het irnniateriecl cultureel 
erfgoed en de toegankelijkheid ervan bevorderen. 

Artikel 1 - Vortning, sensibilisatie en copaciieitsopbouw 

Elke lidstaat probeert met alle geschikte middelen: 

(a) de erkenning van, het; respect voor en de ontsluiting van het immaterieel cultureel 
erfgoed in de maatschappij te verzekeren, in het bijzonder door: 

(i) educatieve, sensibiliserende en informatieve prograrnma's, gericlit op het 
algemene publiek, in het bijzonder op jonge mensen; 

(ii) specifieke educatieve en trainingsprogramma's binnen de betrokken 
gemeenschappcn en groepen, 

(iii) capaciteitsopbouwende activiteiten voor cle bescherming van het 
immaterieeI cultureel erfgoed, in het bijzonder op het vlak van management en 
van wetenschappelijk onderzock: 

(iv) nietfornieLe middelen ont kennis door te geven; 

(b)Set publiek op de hoogt'd te houden van de gevaitn die het erfgoed bedrcdgen en 
van de activiteiten dic uitgevoerd worden om deze conventie na te leven, 

(e) vorming bevorderen op het vtak van de beseherming van natuurlijke ruitutes en 
tieheugenplaatsen t  s■ aarv0 het bestaan nodig is om het immateriegl cultureel erfgoed 

in stand lit houden. 



en het kader ■ an zrin bescherrniigsactrvrreuen van het irnrnateriee I cultureel ertgoed 
iedere lidstaat de breedst mogeijjkc partic ipalie te verzekeren van gei teenschappen. 

groepen en, als dat wenselijk is„ indi % kluen, the dat errgoed creeren iri stand houden en 
doorgeven en 1reri actief te benekken bíj het beheer ervan. 

Beseherming van het immaterieel ettltureel erfgoed op internationaal niveau 
• 	 • 	 • 

Artikel 16- Represemelliere lijst 	 yl eultzweel erii.;oed van ;le inenshedd 

1. Orri betere tichtbaatheid van het inunaterieel iltureel erfgoed cri hei bewustzijn van zun 
betekenis te verzekeren e» orn de dialoog die cifiturele diversiteit respecteert aan te moedigen, 
stelt het Comité. op Ited voorstel van de betrokken lidstaten, een representatieve lijst op van 
het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, houdt ze up-to-date en publiceert ze. 

2. flet Comité werkt de criteria uit voor het opstellen, updaten en publiceren van deze 
representatieve lijst en legt ze ter: goedkeuring voor atin de algemene vergadering. 

Artikel 	- Lijst van bmnateritei ezdufrec 	1 ¿/al dringend beschenning nodig hern 

1. Otn gepaste beschermingsmaatrepelen te kunnen nemen, stelt het Comité een lijst op . van 
immatericel etiltureel erfgoed dat dringend bescherming nodig hcefl. boudt ze up-to-date en 
pubneeert ze. Het Comité neemt cen erfgoed op in de lijst op verzoek van de lidstaat in 
kwestie. 

2. Het Corni 	trkt de criteria uit voor Itet opstellen, het updaten en de publicatie van deze 
lijst llitwerken en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

3. tri dringende ,pe 	- waarvan de objectieve criteria. worden goedgekeurd door de 
algemene vergadering op voorsteI vanthet Comité - kan Itet Comité een item van het erfgoed 
in kwestie opnemen in de lijst, genoemd in paragraaf l, na overleg met de lidstaat in kwestie. 

Artikel 18 Progranuna's. projcctcn eii acriiilci/en roor de besehermhzg 

van het inunaterieel cultwcel erfgoed 

I. Op basis van de voorsteIlen, voorp,elegd door de MIstaten, en in overeenstemming met de 
criteria die moeten worden bepaald door het Comité en goedgekeurd door de algemene 
verpadering, selecteert bet Comité geregeld nationale, subregionale en regionale 
programma's, projecten en actiViteiten voor de bescherming van het erfgoed. Het Comité 
bevordert de activiteiten waarvatt het denkt dat ze bet best de prineipes en doelstellingen van 
deze conventie weerspiegelen, rekening boudend met de bijzondere beltoeften van de 
ontwikkelingslanden. 

2. Met dit doel ontvangt het Comite aanvragen van dc lidstateri voor internationale bijstand 
voor de voorbereiding van zulke voorstellen. liet Comíté onderzoekt de aanvragen en kan ze 
goedkettren. 



3. lIet C:oiuit heaeieidt de implementaue van zulke p 
	 n activitenen 

door voorbeeldpraktijken (best practiees) tcserspreiden volgens 
	OOr\ iardCii die tioor het 

Comité bepaald worden. 

V. Internationale samenwerhing en bijstand 

Artikd /9 -- Sunic,  

1. Voor d doelsteIlingen valcdeitc conventic onnat intesnationale samenwerkim, onder 
andere de ultwisseling van intbrinatie en ervarine., genteenschappelijke initiatieven, en de 
rettlisatie van een bijstandsmeehanisme voor de lidstaten iii hun inspanningen om het 

naterieel cultureel ertgoed te 1i)esehermen. 

2. Zonder afbrenk te doen aan de bepalingen van hun nationale wetgeving„ het gebruiksrecht 
ert de praktijk ervan. erketmen de lidstaten dat de bescherming van immaterieel cultureel 
erfgoed van algenteen belang, is voor de mensheid. en verbinden ze zich ertoe samen te 
werken op bilateraal, subregionaal, regionaal en intentationaal niveau. 

tikel 20 - 11rh.)1.ÇRIling,01 ran illltl InOna 	. ijSt(111(1 

Internationale bijstand kan verleend worden voor de volgende doeleinden: 

(a) de bescherming van het erfgoed dat oggenomen is in de 1itst van Munatertecl 
cultureel erfgoed dat dringend bescherming nodig heeft: 

(b) de voorbereiding van inventarissen zoals bedoeld in artikel 11 en 12; 

(c) de ondersteuning van programma's, projecten en activiteiten op nationaal, 
subregionaal en regionaal niveau che gericht zijn op de bescherming van het 
immaterieel cultureel erfgoed; 

(d) elk ander doel dat het Comité nodig acht. 

.4,4ike/ 211  - Vormen van internationale bijsrand 

De bijstand verleend door het Comité aan eett lidstant zal worelen geretteld door de 
operationele richtlijnen, opgesteld ter uitvoering van artikel 7. en bij de overeenkomst 
waarnaar wordt verwezen fl artikel 24, en kan de volgende VOEITICTI aannemen: 

(a) studies over versehillende aspecten van bescherming: 

(b) het inzetten van experts; en beoefenaars; 

(c) de vorming Vau al het nodige personeek, 

(d) de. Mtwerking van standaarelbeoalende en andere maa 	, len; 

(e) de opriehting CÉI het behee.r van infrastructuren: 

(1)1tet 
	

) 



(g) andere vormen van gmaneléle en technisehe bijstand, inelusief in hcpaaldc 

mustandighedem het toesman van lageremeleningen en donaties. 
- 
n•¡ooi avcicn vour hii'1'/U1/017( 

Comite ‘verlet de procedure nit om aan raien oor intenu male bijstand tc  

onderzocken, en specifieeen elke inthrmatie wordt opgenomen in de aanvragen. icals de 
beptudde marnregéten en cle vereiste intervetntie, samen met een ramilitg van de kostprijs. 

2, ln noodgevallen behandelt het Coinitc aanvragen tot bijstand prioritair. 

3. Orn tot een besIissing te komen, vocrt hci Comité de stuches en onderzocken 1. it die het 
noclig acht. 

Artikel 23 - Acana 	vool 	ionale hijsicvil  

1. Flke lidstaat kan een aanvrattu voor internationale bijstand voor de beschermint_ 
inunater'eel erfgoed dat aanwezie is op zint grondgebied, voorleggen aan het Comité. 

2. -1en dergelijke aanvraag kan ook gemeensehappelijk worclen ingediend door twee oí ueer 
lidstaten, 

anvraag bevat de informatie, bedoeld in artikel 22, paragraaf I, samen met dc nodi 
doeumentatie. 

Artikel 24 - Rol van begunsagde lidstaten 

overeenstemming met de bepalingen van deze conventie, wordt de_ toegekende 
tfiternationale bijstaInd gaegeld door middtgl van 'seen overeenkomshusser, de begunstigde 
lidstaat en het ComittI. 

2. 1n de regel deelt de begunsugde lidstaat, binnen de grenzen van zijn middelen de kostcn 
van de beschermingsmaatregelen ‘vaarvoor de internationale bijstand verkregen is. 

3. De begunstigde lidstaat legt een verslag voor aan !ret Comité over de manier waarop hij 
gebruikmaakt van bijstand voor de beseherming van het immaterieel eultureel erfgoed. 

VI. Fonds voor Immaterieel Cultured Erfgoed 

Anikel 25 - flard CH Middelea van hei Fonds 

I. Een'fonds voor de fleseherMIng van liet IrnrnaterieetCtrtttrreel Erfgoed, hiern het Fort 
te noetnen, wordt opgerieht. 

2. IIet Fonds bestaat uit een trustifonds dat opgericht is iri overcerxstenirii • n nict de tinanciéle 
reglementen van t FNI1S10. 

3. De middelen van het Fonds bestaan tiit  



(a) bijdragen vaii de lidstaten:  

(b) voer dit doel door de algemene conferentw N,11111NES 0 toegewezei b d: n: 

(c) bijdragen, schenkingen oflegaten van: 

(i) andere si ateu: 
• 	 • 

(ii) organismies en proeramma1s van hcr systeem van de Verenigde Naties, in 
het bijzonder van het ontwikkelingsprogramma van de Vereniede tiaties. als 
van andere internationale organisaties; 

publieke of peivate lichamen of individue 

(d) alle intresten, verschuidigd op de middelen van het -onds• 

1 
(e) fondsen, verzameld; door collectes en ontvangsten van evenementen die 
georganiseerd zijn ten voordele van het Fonds, 

(f) alle andere middelen, toegestaan door de reglementen van het Fonds, die moeten 
worden opgemaakt door het Comité. 

4. Het gebruik van middelen door het Comité wordt beslist op basis van de riehtlijnen,. 
bepaald door de algernene vergadering. 

5. 1-[et Comité mag bijdragen en andere vormen van bustand voor aigemene en bijzondere 
doelstellingen die te maken Itebben met speeifleke projecten aannemen, op voorwaarde dat 
die projecten zijn goedgekeurd. 

6. Geen politieke, ed'onomische of andere Vborwaarrlen die onverehigbaar ziju met de 

doektellingen van deze Conventie mogen verbonden worden aan de bijdragen voor het Fonds. 

Arükel 26 - Bijdragen van de lidstaten aan het Fonds 

I. Zonder afbreuk te c1oen aan elke aanvullende, vrijwillige bijdrage, verbinden de lidstaten 
van deze conventie zich ertoe ten minste om de twee jaar een bijdrage te leveren aan het 
Fonds. Hel bedrag, in de vorm an een unifonn percentage dat toepasbaar voor alle staten, 
xvordt bepaald door de algemene vergadering. Die beslissing van de algemene vergadering, 
wordt aangenomen door een meérderheid van de aanwezige en stetngerechtigde lidstaten, die 
niet de verklaring hebben afgelegd waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2 van dit artikel. In 
geen geval mag de bijdrage van de lidstaat 1% van zijn bijdrage aan het gewone budget van 
UNESCO overschrijden. 

2. Elke staat waamaar wordt verwezen in artikel 32 of in artikel 33 van deze conventie niag  

echter op het ogenblik van de deponering Nan zijn ratificatie-, aanvaardings-, goedkeuruigs-
of toetredingsinstrument aankondieen dat iii nict gebonden is door de bepalingen in partigraal 

1 van dit artikel 



an deze convemie die cie verklaring heeti a ígciegd witarnam wordt verwczcn  
in paraeraaf 2 ,an dít artikel. kan dc bovenpenoeinde 4erklarimi intrekken door de direetenr-
generaal van t TNI-SCO op de booíite te brengen. De innekking van de verklaring heett geen 
gevoleen voor de bijdrage die de stain verseluddigri is tot de datum waarop de olyende 
zining van de algemene vergaderiny Maatsvindt. 

4. Oin het Connté in smat te stellen tijn opetaties effeetiel tc piannen, nmeten de bijdragen 
van de lidstaten van deze conventie die de verklaring 	opgemaakt witamaar wordt 
verwezen in paragraat 2 van dit lartikel betaaidt worden op regelmatige lbasis, ten minste elke 
tec jaar. Dic bijdragen moetein de bijdragen zijn die de lidstmen versehtddigd geweest 
zouden zijn als ze waren gebonden door de bepalingen van paragraaf l van dit artikel. 

5. l'ilke lidstaat van deze conventie die nehtersthat met de betaliny, van zijn verpliclue of 
vrijwillige bijdrage voor het Mpende jaar en voor hei kidenderiaar dat daaraan .onmiddellijk 
vooraftraat, is niet verkiesbaar als lid van het Comité. Deze bepaling is niet Vall toepassing bij 
de eerste verkiezing. De ambtstermint van een dergelijke staat die ai id is van itet Comité. 
loopt af bij de erk iezingen, vastgelegd in artikel 6 van deze conventie. 

.ijiikel 27 Ififfivillige 	vuile,id bijdru,s(en voor het Fonds 

Lidstaten die ijwillige bijdragen willen leveren naast de bijdragen die bepaald zijn  
26, moeten het Comité daarvan to snel mogelijk op de lioogte brengen, zodat hei zijn 
aetiviteiten overeenkomstig kan platmen. 

Artikel 28 — hilernationale gehlinzamekampagnes 

De lidstaten verlenen voorzlover dat mogelijk is, hun steun aan internationale 
yeldinzameleampagnes georganiseercl ten voordele van het lionds onder auspicien van 
UNESCO. 

VII. Verslagen 

Artikel 29 Vers/igen V(117 dc hcIstatcri 

De lidstaten moetert aan het Comité, in de vorm en periodiciteit, bepaald door het Comité, 
versiagen voorleggen over de legislatieve, regulerende en andere maatregelen die ZC nemen 
vonr de implementatie van de conventie. 

Artikel 30 - Verslagen 	//e/ COMi 

1. Op basis van zijn activiteiten en van tie versiagen van de lidstaten tvaarnaar wordt 
verwezen in artikel 29, zal het Comité een verslaa voorleggen aan de algemene vergadering 
bij eik van zijn ziningen. 

2. l-let verslag NN, ordt onder de aandacht yebraeht van dc alyemene conterentie van UNESCO. 



1 N(III. Overgangselausule 

Arilkel 31 Retatie tot cíe prociettnatie ean tneesterwerken van het orIe en 
ittunateriJte er:ígo,ni ran de tnensheid 

1. 1 tet Comité neenn de items die voor de inwerkingtreding van deze tonventie ungeroep 11 

ercien tot meesterwerken aii het ora1e en immateriele erfgoed van de mensheid op in de 

representatieve lijst an het immaterieel eultureel erfgoed. 
• 

2. De opname van deze items in de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfetoed van 
de mensheid loopt in geen geval vooruit op de criteria voor de toekomsticte nschrjvmgeii die 
het Comité in overeenstemming met miikel 16, paragraaf 2, hepaalt. 

3. Er worclt 9,CCII ver(lere proclamatie gedaan na de imverkingtreding van deze conveniie. 

IX. Slotelausules 

Artikel 32 • - ,Ratifteatie. nanyttarding ofgoedkeurug  

I. Deze conventie wordt ondetpkorpen aan ratificatie, ganvaarding of goedkeuring door de 
lidstaten van UNESCO in overe&stemming met hun respectieve grondwettelijke procedures. 

2. De ratificatie-, aanvaardingg- of goedkeuringsakten moeten worden ingediend bij de 
direeteur-generaal van UNESCO. 

Artikel 33 Toetreding 

I. Deze conventie is toegankelijk voor alle staten die geen lid zijn van UNESCO en die door 
de algemene conferentie van UNESCO uitgenodigd worden om toe te treden. 

2. D9ze conventie is ook topgankçlijk voor terr torip die teen volledig intem zelkbestuur 
genieten, als toclanig erkend door de Veremgde Naties, maar die geen volledige 
onafhankelijkheid verworven hebben in overeensternming met resolutie 1514 (XV) van de 
algemene vergadering, en die bevoegdheid hebben over de materies, aangestuurd door deze 
conventie, inclusief de bevoegdheid om verdragen met betrekking tot die materies te sIttiten. 

3. Het instrunienr van toetreding moet worden ingediend bij de directeur-generaal van 
UNESCO. 

Artikel 34 Inwerkingtreding 

Deze conventie treedt in werkitig drie maanden na de datum van de deponering van de 
dertigste ratificatie-, aanvaardings-, noedkeurinns- of toetrectingsakte, maar alleen voor de 
staten die hun respectieve ratifiegtie-, aanmaardings-, goedIceurings,-,of toettedingsakte hebbeg 
ingediend op of voor die datum. Zij werdt van laacht worden 'voor anclere lidstaten drie 
maanden nadat ze hun ratificatte-, aanvaardings, goedkeurings- of toetredingsakte hebben 
ingecliend. 



.4)./tkol 3, 	/ 
	

Us- t( int 

De volgende bepalingen zijn van toepassing oor RIStatCTi die een federatd of niet-unitair 

constitutioneel systeem hebben: 

ta) met betrekking tot cle bepalmgen van deze con\entie, waarvan de onvociang onder 
de legale jorisdietie vart de federale of eentrale legialatieve maeht va t. zijn de 
verplichtingen yan het federale of eentrale bestuur dezelfde als de verphchtingen voor 

de idstaten die geen federale staten zijn: 	 • 	 • 

(b) met betrekking tot de bepalingen van deze conventie, waarvan de unvoering onder 
de jurisdietie van individnele constatterende staten, landen, provineies of kantons yalt. 
die niet yerplieht wordtin door het constitutionele systeem van de lederatie om 
legistatieve maturegelen te nemen, beveeh het federale bestuur aan om de bevoegde 

overbeden van die state3n, landen, provineies oí kantons van de bovengenoemde 
bepalingen op de boorde te brengen en de conventie aan te nemen. 

Arrikei 36 Opzegging 

I. Elke lidstaat mag deze conventie opzeggen. 

2. De opzegging tnoet schriftelijk worden bekendgernaaki cil ingcdiend bij de direeteur-

generaal van UNESCO. 

3. De opzegging gaat in twaalf maanden na de ontvangst van de opzegaingsakte. De 
opzegging beInvioedt in geen geval de financiele verplichtingen van de Iidstaat tot de datum 
waarop de terugtrekking ingaat. 

Anikel 37 — Depositaire juncries 

De directeur-geragaal van UN4SCQ brengt als bewaarder ,van deze convenfie zowel de, 
lidstaten van de organisatie als de niet-lidstaten van de organisatie waarnaar wonit verwezen 
in artikel 33, als de Verenigde:Naties op de hoome van de indiening van de ratifteatie-, 
aanvaardings-, goedkeurings- of toetredingsakten. V0011iCI) iri artikel 32 en 33, en van de 
opzeggingen, bedoeld ïn artikel 36. 

Artikel 38— Amendementen 

Een helstaat kau sehriftelijk aan de directeur-generaal amendementen VOOF deze conventie 
voorstellen. De direeteur-generaal verspreidt die voorstellen onder alle lidstaten: Als binnen 
zes maanden vanaf de datum van de verspreiding van de communicatie minstens de helft van 
de lidstaten positief antwoordt op de aanvraag, draagt de direeteur-generaal dit voorstel voor 
voor diseussie en mogelijke goedkeuring op de volgencle bijeenkomst van de algernene 
veraadering. 

2. Amendementen .vorden goedeekeurd met een tweedercie meercletheid van de aanvezigc en 
stentgereehtigele lidstaten, 

3. Na goedkeuring ‘yorden de amendememen voor deze C0111 Ilt 

goedkeuring of toetredino voorgelegd aan de lidstaten. 



4. Voor c!e lidstmen die de ainei idernenten gerariticeetd. aangenomen. goedgekeurd itebben oí 
ertoe zijn toegetreden. treden ze in werking drie maanden nadat een t‘veederde meerderheid 
van de lidstaten de akten ingediend heefi waarnaar verwezen wordt in paragraaf 3 van dit 
artikel. Daarna treetit het bovengenoemde amendement iri verking voor elke lidstam die bct 
bekrachtigt, aanneemt. goeclkeurt oí ertoe toetreedr, drie maanden nadat dc idstaat in kwestie 
zijn ratificatie-. aanvaardings-. geedkeurings- oí toetreclingsakte heeft ingediend. 

5. De,procedurc, IlitCCI1P:CZet i paragraaf 3 en 4. is nie van toepassing op amentlementen 

artikel 5 betreffende het aantal lidstaten van het Comit. Die amendementen treden 
werking op het moment dat ze zijn goedgekeurd. 

6. Een staat die een participant wordt van deze conventie na de inwer ingtredmg van 
amendementen confonn paragraaf 4 van dii artikel, wordt, bij gebre,k aun eenandere 
intentieverklaring, besebouwd als: 

(a) een participant van deze gt inendeerdc conventie; 

(b) een participant van de niet-geamendeerde conventie in relatie met al !e 1 idsrateii di  

niet gebonden zijn door de iatnendententen. 

Artikel 39 -- Geautoriseerde teks 

Deze conventie w rd opgesteld in het Arabiselt, Chinees, Engels. Frans, Russisch en Spaat 
De zes teksten zijn re htsgeldig. ; 

Anikel 	2egistratie 

1n overeenstemming met artikel 102 van het Handvest der Verenigde Nalies wordt deze 
conventie geregistreerd bij het secretariaat van de Verenigde Naties op verzoek van de 
directew-generaal van UNESCO.. 

Opgesteld in Parijs, op 3 november 2003, in twee authentieke kopt n die de handtekening 
dragen van de voorzirter van de 32ste vergadering van de algemene conferentie en van de 
direeteur-generaal van UNESCO. Deze twee kopiedn worden gedeponeerd in de arehieven 
van UNESCO. Eensluidend verklaarde afschriften worden zowel bezorgd aan alle staten 
waarnaar wordt verwezen in artikel 32 en 33, als aan de Vereniade Naties. 

De bovenstaande tekst is de authentieke tekst van de conventie en wordt hierhij volwaardig 

aangenomen door de algemene conferentie van UNESCO op haar 32ste vergadering, 
gehouden in Parijs en gesloten verklaard op 17 oktober 2003. 

De ondergetekenden hebben deze conventie ondertekend op 3 november 2003 

Voorzitter van de aigemene conferent ie. 	 Directeur-generaal, 

(x ertaling naar h Nederlands, Vlatuns Centrum voor Volkseuttuur Diliana . . en. 
(stagiatre) en Mare Jaeobs, afileiine Beeldende Kunst en 	Arlette Thys,2004) 
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