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T1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 juni 2021 

In mijn brief van 22 juni jl. aan uw Kamer waarin ik u informeer over de 
besluitvorming in de Rijksministerraad van 18 juni2, zegde ik toe u te 
informeren over de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda’s met 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met deze brief doe ik die toezegging 
gestand. 

Op vrijdag 25 juni heb ik samen met de Minister-President van Sint 
Maarten de tweede uitvoeringsagenda van Sint Maarten die gaat over het 
derde kwartaal van 2021 vastgesteld en ondertekend. En op dinsdag 
29 juni jl. heb ik samen met de Minister-President van Aruba de derde 
uitvoeringsagenda van Aruba, die gaat over het derde kwartaal van 2021 
vastgesteld en ondertekend. Deze uitvoeringsagenda’s3 treft u hierbij aan. 

Voor Curaçao is vanwege de kabinetswisseling nog geen derde uitvoe-
ringsagenda gemaakt. Inmiddels heeft de Rijksministerraad besloten dat 
uiterlijk 1 augustus een uitvoeringsagenda gereed moet zijn, die ziet op de 
periode 15 augustus–30 september 2021. Curaçao heeft hiermee 
ingestemd. Ik zal de derde uitvoeringsagenda Curaçao aan uw Kamer 
zenden, nadat deze is vastgesteld. 

1 Letter T heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 570 IV.
2 Kamerstukken I, 2020–21, 35 570 IV, nr. S.
3 Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.

 
 
 
 
kst-35570-IV-T
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2021 Eerste Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 IV, T 1



Tevens informeer ik uw Kamer graag over de voortgang van de uitvoering 
van de landspakketten, middels de uitvoeringsrapportage van Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten. De uitvoeringsrapportage over het tweede 
kwartaal 20214 treft u hierbij aan. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

4 Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.
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