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1. INLEIDING 

De Japanse stad Kanazawa en de Belgische stad Gent hebben sinds het ondertekenen van hun 

zusterstedenakkoord in 1971 in de geest van wederzijds begrip en nauwe genegenheid de 

vriendschap tussen elkaars burgers verdiept en de band tussen beide steden verder ontwikkeld aan 

de hand van wederzijdse samenwerking, en zo bijgedragen aan de bevordering van de vriendschap 

tussen Japan en België en een vrije en vreedzame wereld. 

 

2. DOEL 

In 2021 vieren we het 50-jarig bestaan van deze band. Dit memorandum bouwt verder op de 

verschillende eerdere intentieverklaringen tussen de twee steden. Op basis van de inspanningen 

van de uitwisselingen die onze voorgangers hebben opgebouwd, zijn de volgende actieterreinen 

geïdentificeerd als veelbelovend met het oog op verdere samenwerking en de verdere ontwikkeling 

van vriendschappelijke betrekkingen tussen onze twee steden:  

 

2.1. Het verder ontwikkelen en bevorderen van de uitwisselingen op culinair vlak en op het vlak 

van sport en cultuur alsook het ondersteunen en verder stimuleren van de uitwisselingen 

tussen de academica. 

2.2. De steden bouwen verder aan een inclusieve, diverse en duurzame samenleving en 

ondersteunen elkaar in het bereiken van de SDGs a.d.h.v. verschillende samenwerkingen, 

bijvoorbeeld door het aan elkaar voorstellen van kennis en initiatieven op vlak van onder 

meer innovatie en technologie, klimaatneutraliteit, maatregelen voor (natuurlijke) rampen 

zoals de uitbraak van een besmettelijke ziekte en internationale samenwerking. 

2.3. De steden versterken elkaars rol in het UCCN (UNESCO Creative Cities Network) door het 

promoten van elkaars activiteiten en door het initiëren van cross-creative-field activiteiten. 

2.4. In kader van het verder uitbouwen van de ambassadeurswerking, stimuleren de steden 

jeugduitwisselingen, ondersteunen ze organisaties die uitwisselingen tussen jongeren 

bevorderen, en werken ze samen opdat het wederzijds begrip van jongeren over elkaars 

cultuur en geschiedenis kan verdiepen (bijvoorbeeld door het opzetten van stage- of 

kunstresidentiemogelijkheden).  

2.5. De steden werken samen met openbare instellingen en organisaties voor de verdere 

ontwikkeling van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de burgers op verschillende 

vlakken. 

 

 

 

Memorandum van samenwerking  

tussen de zustersteden  

Gent en Kanazawa 

 



3. VERDERE AFSPRAKEN 

3.1. Dit memorandum is een basisovereenkomst en legt geen wettelijke verplichtingen op. Beide 

steden erkennen dat de besproken uitwisselingen en plannen nog in overleg zijn en dat de 

uitvoering ervan afhankelijk zal zijn van de beschikbaarheid van middelen.  

3.2. Met de ondertekening van dit memorandum onderschrijven beide steden ook een 

mensenrechtenclausule, namelijk ‘De partijen garanderen dat ze de mensenrechten zullen 

respecteren. Deze overeenkomst kan door elk van de partijen onmiddellijk worden opgezegd 

wanneer de wederpartij betrokken is bij een ernstige schending van de mensenrechten.’   

3.3. Dit memorandum is in het Japans en het Nederlands opgesteld op basis van het beginsel van 

goede trouw en beide versies zijn een officieel document. 

3.4. Dit memorandum gaat van kracht bij de ondertekening en blijft van kracht voor een periode 

van 5 jaar tot 10 november 2026.   

3.5. Dit memorandum kan eenzijdig schriftelijk beëindigd worden op voorwaarde van een 

voorafgaandelijke schriftelijke mededeling van drie maanden. 
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 Dhr. Yukiyoshi Yamano  
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