
Overzicht van ter stilzwijgende goedkeuring, verlenging of intrekking voorgelegde verdragen 
15 november 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 

14-11-2019 SZW 
BDO 

Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake soci-
ale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlan-
den en de Republiek ten Oosten van de Uruguay 
en het Administratief Akkoord daarbij,  
ondertekend te Montevideo op 11 oktober 2005; 
’s-Gravenhage, 2 september 2019 (Advies en na-
der rapport Raad van State + toelichtende nota) 
(Trb. 2019, nr. 139) 

14-12-2019 

06-11-2019 BDO Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de 
Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprich-
ting en werking van het Internationaal Centrum 
voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) 
(35.332, A/1) (Trb. 2019, nr. 92)  

06-12-2019 

05-11-2019 IWO 
BDO 
KOREL 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Dominicaanse Republiek inzake luchtdiensten 
tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; 
Santo Domingo, 13 mei 2019 (35.331, A/1) (Trb. 
2019, nr. 114) 

05-12-2019 

05-11-2019 FIN 
BDO 
KOREL 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Socialistische Republiek Vietnam inzake weder-
zijdse administratieve bijstand in douanezaken; 
Hanoi, 9 april 2019 (35.329 (R2139), A/1) (Trb. 
2019, nr. 158 en Trb. 2019, nr. 74)  

05-12-2019 

05-11-2019 IWO 
BDO 
KOREL 

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Konink-
rijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek 
Brazilië; Brasilia, 8 juli 2019 (35.330, A/1) (Trb. 
2019, nr. 124  en Trb. 2019, nr. 73)  

05-12-2019 

30-10-2019 FIN 
BDO 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Republiek Irak tot het vermijden van dubbele 
belasting met betrekking tot belastingen naar het 
inkomen en het voorkomen van het ontgaan en 
ontwijken van belasting; Bagdad, 1 juli 2019 
(35.324, A/1) (Trb. 2019, nr. 103) 

29-11-2019 

30-10-2019 FIN 
BDO 
KOREL 

Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane 
Organisatie en inzake wederzijdse administratieve 
bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019 
(35.323, A/1) (R2138) (Trb. 2019, nr. 108) 

29-11-2019 
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