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In mijn brief van 26 maart jl. aan uw Kamer waarin ik u informeer over de 

besluitvorming in de Rijksministerraad van die dag, zegde ik toe u te informeren 

over de uitvoeringsagenda’s met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met deze brief 

doe ik die toezegging gestand. 

  

Op maandag 29 maart jl. heb ik samen met de minister-president van Aruba de 

uitvoeringsagenda voor het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld en 

ondertekend. Deze uitvoeringsagenda treft u hierbij aan. Hoewel het kabinet van 

Aruba op 30 maart jl. is gevallen, heeft dit geen gevolgen voor de in deze 

uitvoeringsagenda gemaakte afspraken. Minister-President Wever-Croes heeft 

aangegeven dat lopende afspraken met Nederland gewoon doorgaan. 

 

De uitvoeringsagenda’s van Curaçao en Sint Maarten zijn nog niet ondertekend. 

Na de verkiezingen van 19 maart zijn in Curaçao nieuwe politieke verhoudingen 

ontstaan. De inkomende coalitie van MFK en PNP heeft de regering van Curaçao 

gevraagd geen onomkeerbare stappen te zetten rond de afspraken met 

Nederland. Ook is aangegeven dat zij enige tijd nodig heeft om alle relevante 

stukken te bestuderen. Gelet op deze wens is de regering van Curaçao van 

mening dat het onverstandig is de uitvoeringsagenda nu te tekenen. De 

Nederlandse regering hoopt dat dit binnenkort wel mogelijk zal zijn, zodat de 

samenwerking verder vorm kan krijgen in het belang van de inwoners van 

Curaçao. 
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Over de uitvoeringsagenda van Sint Maarten ben ik in gesprek met de minister-

president van Sint Maarten. Zij heeft aangegeven de Uitvoeringsagenda niet te 

ondertekenen zolang aan haar land geen liquiditeitssteun wordt verstrekt. Het 

wachten is daarom nu op verheldering over het standpunt van de Staten van Sint 

Maarten, zoals door de Rijksministerraad is verzocht op 26 maart jl1. 

 

 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

 

 

drs. R.W. Knops 
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