
Overzicht van ter stilzwijgende goedkeuring, verlenging of intrekking voorgelegde verdragen 
27 september 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 blauw weergegeven verdragen zijn in de afgelopen week toegevoegd. 
 
 

Ontvangst Commissie Titel  Reactie ter-
mijn 

19-09-2019 EZK/LNV 
KOREL 
BDO 
EUZA 

Overeenkomst betreffende een eengemaakt oc-
trooigerecht; Brussel, 19 februari 2013; Brief re-
gering; Overeenkomst betreffende een eenge-
maakt octrooigerecht; Brussel, 19 februari 2013 
(35.308 A/1 (R2132)) (Trb. 2013, nr. 92 en Trb. 
2016, nr. 1) 

19-10-2019 

19-09-2019 BDO 
KOREL 

Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de regering van de Socialistische 
Republiek Vietnam inzake betaalde werkzaamhe-
den door gezinsleden van personeel van diploma-
tieke vertegenwoordigingen en consulaire posten; 
Hanoi, 25 april 2019 (35.290, A/1 (R2133)) (Trb. 
2019, nr. 81 en Trb. 2019, nr. 119) 

19-10-2019 

09-09-2019 IWO 
BDO 
EUZA 

Protocol tot wijziging van de titel van de Europese 
Overeenkomst van 30 september 1957 betreffende 
het internationale vervoer van gevaarlijke goe-
deren over de weg (ADR); Genève, 13 mei 2019 
(35.281, A/1) (Trb. 2019, nr. 97) 

09-10-2019 

06-09-2019 FIN 
BDO 

Protocol tot wijziging van het Verdrag van 26 fe-
bruari 2010 tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van 
dubbele belasting met betrekking tot belastingen 
naar het inkomen; ‘s-Gravenhage, 12 juni 2019 
(35.278, A/1) (Trb. 2019, nr. 94) 

06-10-2019 

06-09-2019 IWO 
BDO 

Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeen-
komst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de 
bemanningen van motorrijtuigen in het internatio-
nale vervoer over de weg (AETR); Genève, 16 no-
vember 2018 (35.277, A/1) (Trb. 2019, nr. 84) 

06-10-2019 
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