
Overzicht van ter stilzwijgende goedkeuring, verlenging of intrekking voorgelegde verdragen 
29-03-2019 
 
De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt on-
derworpen 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 ter-
mijn 

22-03-2019 IWO 
KOREL 
BDO 

Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Ne-
derlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Tsje-
chische Republiek; Praag, 30 november 2018; 
Brief regering; Luchtvaartverdrag tussen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Cura-
çao, en de Tsjechische Republiek; Praag, 30 no-
vember 2018 (35.172 (R2123) A/1) (Trb. 2018, 
nr. 222) 

21-04-2019 

22-03-2019 IWO 
KOREL 
BDO 

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Konink-
rijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en 
de Staat Koeweit; Koeweit, 19 december 2018; 
Brief regering; Verdrag inzake luchtdiensten tus-
sen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve 
van Curaçao, en de Staat Koeweit; Koeweit, 19 
december 2018 (35.171 (R2122) A/1) (Trb. 2019, 
nr. 5) 

21-04-2019 

13-03-2019 BDO 
KOREL 

Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de 
International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 
november 2016; Brief regering; Kaderovereen-
komst inzake de oprichting van de International 
Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 
2016 (35.163 (R2121) A/1) (Trb. 2018, nr. 85 en 
Trb. 2019, nr. 15) 

12-04-2019 

08-03-2019 SZW 
BDO 

Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake 
sociale zekerheid tussen de regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden en de regering van 
de Republiek Kaapverdië, met Slotprotocol, 
ondertekend te ’s-Gravenhage op 18 november 
1981, zoals gewijzigd en ondertekend op 23 
januari 1995 en 22 mei 2000, van het Protocol bij 
het Verdrag, ondertekend te Praia op 22 mei 
2000, en van het Administratief Akkoord, 
ondertekend te ’s Gravenhage op 18 november 
1981, zoals gewijzigd op 23 januari 1995; 
Amsterdam, 12 december 2018 (35.159, A/1) 
(Trb. 2018, nr. 223) 

07-04-2019 

08-03-2019 IWO 
BDO 

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Konink-
rijk der Nederlanden en de Republiek Angola; ‘s-
Gravenhage, 29 oktober 2018 (35.158, A/1) (Trb. 
2018, nr. 199) 

07-04-2019 
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