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BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VOOR BUITENLANDSE
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WETENSCHAP !

!

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2017
Hierbij informeren wij Uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Van Veen van
21 november 2016 die verzoekt om alle cultuurprojecten in Egypte, Libanon, Mali, Marokko,
Rusland, Turkije en de Palestijnse Gebieden met ingang van 1 januari 2017 te beëindigen
(Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 66). !

!

In het nieuwe beleidskader voor het internationaal cultuurbeleid 2017–2020 (Kamerstuk 31
482, nr. 97) is uiteengezet op welke manieren het internationaal cultuurbeleid zal bijdragen
aan versterking van 1) de Nederlandse culturele sector; 2) de hoofddoelstelling van het
buitenlands beleid, namelijk vrede, veiligheid en duurzaamheid, waarbij ook jongeren tot de
doelgroep behoren en het nadrukkelijk niet gaat om de «culturele elite»; en 3) onze
bilaterale diplomatie. !

!

In lijn met het dictum van de motie zal het kabinet de wijze van uitvoering van de tweede
doelstelling van het internationaal cultuurbeleid aanpassen. Alle projecten die bijdragen aan
vrede, veiligheid en duurzaamheid worden uitgevoerd in samenwerking en uitwisseling met
Nederlandse professionals en instellingen uit de culturele en creatieve sector. !

!

Het kabinet gaat projecten die niet voldoen aan het criterium van samenwerking met de
Nederlandse culturele en/of creatieve sector afbouwen. De culturele programma’s in
Libanon, Mali en de Palestijnse Gebieden worden afgebouwd, conform het dictum van de
motie van het lid Van Veen. !

!

Het kabinet hecht er aan de programma’s in Egypte, Marokko, Rusland en Turkije uit te
voeren omdat deze van groot belang zijn voor de bilaterale relatie met deze landen. !

!

De Minister van Buitenlandse Zaken, !
A.G. Koenders !

!

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, !
E.M.J. Ploumen !

!

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, !
M. Bussemaker !

!
!
!
!
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English translation:!
Letter of 15 February 2017 from the Minister of Foreign Affairs, the Minister for
Foreign Trade and Development Cooperation and the Minister of Education, Culture
and Science to the President of the House of Representatives on the government's
response to the motion by MP Michiel van Veen regarding international cultural policy!
We are writing to inform your House regarding the implementation of the motion by Michiel
van Veen of 21 November 2016, requesting that all cultural projects in Egypt, Lebanon, Mali,
Morocco, Russia, Turkey and the Palestinian Territories be terminated with effect from 1
January 2017 (Parliamentary Paper 34 550 VIII, no. 66).!
The new policy framework for international cultural policy 2017-2020 (Parliamentary Paper
31 482, no. 97) sets out the ways in which international cultural policy will contribute to
strengthening 1) the Dutch cultural sector; 2) the main aim of foreign policy, namely peace,
security and sustainability – the target group also to include young people and specifically
not be confined to the 'cultural elite' – and 3) our bilateral diplomacy.!
In line with the motion, the government will amend the manner in which the second aim of
international cultural policy is implemented. All projects that contribute to peace, security and
sustainability are to be carried out in cooperation and exchange with Dutch professionals
and organisations from the cultural and creative sector.!
The government will phase out projects that do not comply with the criterion of cooperation
with the Dutch cultural and creative sector. The cultural programmes in Lebanon, Mali and
the Palestinian Territories will be phased out in line with the Van Veen motion.!
However, the government sets great store by continuing the programmes in Egypt, Morocco,
Russia and Turkey, as these are of great importance to bilateral ties with these countries.

kst-31482-103 !
ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2017 !

!

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 482, nr. 103 !

