
Overzicht van ter stilzwijgende goedkeuring, verlenging of intrekking voorgelegde verdragen 
28 september 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 

14-09-2018 FIN 
IWO 
KOREL 
BDO 

Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het 
internationale vervoer van goederen onder 
dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); 
Genève, 12 oktober 2017 (35.023 (R2107), A/1) 

(Trb. 2018, nr. 18 Heruitgave) 

14-10-2018 

06-09-2018 EZK/LNV  
BDO 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Regering van Australië inzake 
olievoorraadovereenkomsten; Canberra, 13 juni 
2018 (35.014, A/1) (Trb. 2018, nr. 83) 

06-10-2018 

04-09-2018 IWO 

BDO 

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het 

Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
Sudan; Khartoem, 29 maart 2018 (35.017, A/1) 
(Trb. 2018, nr. 50)  

04-10-2018 

04-09-2018 IWO 
BDO 

Wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, 
afgifte en inname van afval in de Rijn- en 

binnenvaart en van de Uitvoeringsregeling van dit 
Verdrag (Besluit CDNI 2017-I-4), Straatsburg, 22 
juni 2017 (35.018, A/1) (Trb. 2018, nr. 23) 

04-10-2018 

04-09-2018 IWO 
EUZA 
BDO 

KOREL 

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde 
Mexicaanse Staten; ’s-Gravenhage, 24 april 2018 

(35.019, A/1) (Trb. 2018, nr. 57) 

04-10-2018 

04-09-2018 FIN 
BDO 

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne tot het 
vermijden van dubbele belasting en het 
voorkomen van het ontgaan van belasting met 

betrekking tot belastingen naar het inkomen en 
naar het vermogen; ’s-Gravenhage, 12 maart 2018  
(35.020, A/1) (Trb. 2018, nr. 40) 

04-10-2018 

04-09-2018 BiZa/AZ 
EUZA 
BDO 

Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en 
interterritoriale samenwerking; ’s-Gravenhage, 20 
februari 2014 (35.021, A/1) (Trb. 2018, nr. 62) 

04-10-2018 
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