
De Staat der Nederlanden (hierna: de
Staat), ten deze vertegenwoordigd door
de Hoofddirecteur voor Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken, de
heer mr. drs. H.P. van Weeren
en
het Centrum Beeldende Kunst Rotter-
dam (hierna: CBKR), ten deze verte-
genwoordigd door de heer H.G. Wal-
genbach
overwegende dat de Minister voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken heeft besloten de uitvoering van
de Culturele Samenwerkingsovereen-
komst tussen Nederland, de Neder-
landse Antillen en Aruba voor wat
betreft de uitwisselingsactiviteiten op
het terrein van de beeldende kunst over
te dragen aan CBKR, voor zover het
gaat om de verantwoordelijkheden van
Nederland
en 
overwegende dat de Minister voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken het zinvol acht dat de Mondri-
aan Stichting vanwege de daar aanwe-
zige expertise een toetsende rol heeft bij
de uitvoering van deze overeenkomst,

komen het volgende overeen:

1. CBKR zal, in opdracht van en daar-
toe gefinancierd door de Staat, met
ingang van 1 juni 1998 zorgdragen
voor de uitvoering van uitwisselingsac-
tiviteiten op het gebied van de beel-
dende kunst tussen Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba.
2. Bij de uitvoering van de in artikel 1
genoemde activiteiten wordt uitgegaan
van het Vierjarenplan Beeldende Kunst
Nederlandse Antillen – Aruba – Neder-
land, dat als bijlage aan deze overeen-
komst is gehecht en daarvan deel uit
maakt. Binnen het kader van dit plan
besluit CBKR zelfstandig over
aangelegenheden die de uitvoering van
de overeenkomst betreffen. Alvorens te
besluiten zal CBKR het advies inwin-
nen van de Mondriaan Stichting over
de voorgenomen projecten, de
gemaakte keuzes en de voorgenomen
verdeling van de middelen. CBKR zal
slechts om zwaarwichtige redenen
afwijken van het advies van de Mondri-
aan Stichting.

3.1. CBKR waarborgt dat zij zich bij
de uitvoering van de uit-
wisselingsactiviteiten op het gebied van
de beeldende kunst zal richten op kun-
stenaars uit geheel Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba.
3.2. De Mondriaan Stichting stelt een
begeleidingscommissie in, die CBKR
adviseert over de selectie van de uit te
zenden beeldend kunstenaars en over
de ontwikkeling van het ter uitvoering
van deze overeenkomst te voeren
beleid. Deze commissie zal door de
Mondriaan Stichting worden samenge-
steld uit deskundigen op dit terrein.
3.3. Voor de te maken onkosten voor
deze commissie ontvangt de Mondriaan
Stichting een vergoeding van CBKR.
4. De overeenkomst wordt aangegaan
voor de periode 1998 tot en met 2001.
Tussentijdse opzegging van de overeen-
komst kan door beide partijen geschie-
den. Hierbij wordt in acht genomen dat
opzegging plaatsvindt per 1 januari van
een kalenderjaar. Het voornemen tot
opzegging dient uiterlijk per 1 juli
voorafgaande aan de datum van opzeg-
ging kenbaar te worden gemaakt. Bij
beëindiging van de overeenkomst zullen
reeds aangegane verplichtingen en toe-
zeggingen worden nagekomen.
5.1. De Staat stelt voor de uitvoering
deze overeenkomst met ingang van
1 juni aanstaande, jaarlijks een bedrag
aan CBKR beschikbaar met een maxi-
maal gemiddelde van f 250.000,–. Voor
de periode als genoemd in artikel 5 is
een totaal bedrag van f 1.000.000,–
genoemd. Alle bedragen zijn genoemd
onder voorwaarde dat de wetgever de
Staat de noodzakelijke financiële
middelen beschikbaar stelt. Waarvoor
de ter beschikking staande bedragen
wel en niet zijn bestemd, is bepaald in
de bijlage. 
5.2. De bedragen die aan CBKR wor-
den toegekend zullen uitsluitend wor-
den aangewend voor genoemde uitwis-
selingsactiviteiten.
5.3. De toegekende jaarlijkse bedragen
worden op of rond 1 januari van een
kalenderjaar beschikbaar gesteld aan
CBKR bij wijze van voorschot. In 1998
zal de bevoorschotting in juni plaats-
vinden. Het voorschot wordt uitbetaald
op basis van een door CBKR per

1 oktober voorafgaand aan een uitvoe-
ringsjaar, overgelegd activiteitenplan. 
5.4. CBKR zal per mei van een volgend
kalenderjaar voorzien in een financiële
en inhoudelijke verantwoording (inclu-
sief een verklaring omtrent de getrouw-
heid van de cijfers ex artikel 393 lid 1,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)
voor de ontvangen bijdrage waarna de
Staat haar bijdrage definitief kan
vaststellen.
5.5. De Mondriaan Stichting zal jaar-
lijks over begroting en activiteitenplan
adviseren aan CBKR en de Staat.
6. De Staat, CBKR en Mondriaan
Stichting komen periodiek, maar in
ieder geval eenmaal per jaar, bijeen om
de voortgang van de uitvoering van
deze overeenkomst te evalueren.
7. CBKR en Mondriaan Stichting kun-
nen in het kader van deze overeen-
komst onafhankelijk van elkaar
gevraagd en ongevraagd advies uitbren-
gen aan de Minister voor Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken. 
8. CBKR verplicht zich de door de
Minister van Nederlands-Antilliaanse
en Arubaanse Zaken voor het jaar 1998
reeds aangegane verplichtingen voor
zover die binnen deze het bestek van
deze overeenkomst vallen, over te
nemen wanneer deze het beschikbare
budget voor 1998 niet overschrijden.

Aldus overeengekomen op donderdag
14 mei 1998 te Den Haag.
De Staat der Nederlanden,
voor deze:
H.P. van Weeren, Hoofddirecteur
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken.
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam,
voor deze:
H.G. Walgenbach, directeur.

en voor akkoord getekend op dezelfde
datum.

Mondriaan Stichting,
voor deze:
Melle Daamen, directeur.
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