
Overzicht van ter stilzwijgende goedkeuring, verlenging of intrekking voorgelegde verdragen 
18 mei 2018 
 
De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt 
onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste 
Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, 
Curaçao of Sint Maarten te kennen worden gegeven. 
De in rood weergegeven verdragen zijn in de afgelopen week toegevoegd. 
 
 

Ontvangst Commissie Titel  Reactie 
termijn 

08-05-2018 SZW / BDO Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake 
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Staat Israël, ondertekend te 
Jeruzalem op 25 april 1984 zoals herzien op 17 juli 

2001; Jeruzalem, 4 december 2017 (34.947 A/1) 

(Trb. 2018, nr. 8) 

07-06-2018 

01-05-2018 IWO / BDO Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 
februari 1994 inzake de heffing van rechten voor 
het gebruik van bepaalde wegen door zware 
vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn 
2011/76/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 september 2011 tot wijziging van 
Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in 
rekening brengen van het gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoorzieningen aan zware 
vrachtvoertuigen; Brussel, 6 december 2017 
(34.946 A/1) (Trb. 2018, nr. 2) 

31-05-2018 

01-05-2018 IWO / 
KOREL / 
BDO 

Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel 
van Nederland, en de Verenigde Staten van 
Amerika inzake het luchtvervoer tussen het 
Caribische deel van Nederland en de Verenigde 

Staten van Amerika; Washington, 17 januari 2018 

(34.945 A/1) (Trb. 2018, nr. 22) 

31-05-2018 

01-05-2018 OCW / 
BDO 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Organisatie van de Verenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het IHE 
Delft Institute for Water Education in Nederland 

als een instituut onder auspiciën van UNESCO 
(categorie 2); Parijs, 15 december 2017 (34.944 
A/1)  (Trb. 2018 ,nrs. 9 en 46) 

31-05-2018 
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