
Overzicht van ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegde verdragen 

10 juni 2022 

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 blauw weergegeven verdragen zijn in de afgelopen week 
toegevoegd. 

Ontvangst Commissie Titel Reactie termijn 

27-05-2022 IWO 
BDO 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden, ten behoeve van Sint 
Maarten, en de Regering van de Verenigde 
Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen 
en via hun onderscheiden grondgebieden; 
Dubai, 17 augustus 2021, 36118, A/1, 
toelichtende nota + beslisnota, 36118, A/2, 
Advies Afdeling advisering Raad van State en 
Nader rapport, (Trb. 2021, 115)  

26-06-2022

27-05-2022 IWO 
BDO 

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van 
Curaçao, en IJsland; Brussel, 20 september 
2021, 36116 A/1 + toelichtende nota + 
beslisnota, 36116, B/2, Advies Afdeling 
advisering Raad van State en nader rapport, 
(Trb. 2021, 125) 

26-06-2022

27-05-2022 IWO 
BDO 

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van 
Curaçao, en de Verenigde Mexicaanse Staten; 
Mexico-Stad, 7 juli 2021, 36117, A/1 + 
toelichtende nota + beslisnota, 36117, B/2, 
Advies Afdeling advisering Raad van State en 
nader rapport, (Trb. 2021, 101) 

26-06-2022

24-05-2022 BDO Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en Oekraïne inzake betaalde werkzaamheden 
door gezinsleden van diplomatiek en ander 
personeel van een diplomatieke 
vertegenwoordiging en/of consulaire post; 
Kiev, 3 november 2021, 36112 A/1 + 
toelichtende nota + beslisnota, 36112, B/2, 
Advies Afdeling advisering Raad van State en 
nader rapport, (Trb. 2021, 150 en Trb. 2022, 
31).  

23-06-2022

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1031099
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1031099
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1031101
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1031106
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2021-115.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030930
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1030931
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030932
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2021-125.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030926
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030926
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1030927
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030928
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2021-101.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030640
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030640
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1030641
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030642
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2021-150.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2022-31.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2022-31.html


 

24-05-2022 FIN 
BDO 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Chili tot het vermijden van 
dubbele belasting met betrekking tot 
belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen en het voorkomen van het ontduiken 
en ontwijken van belasting; Santiago, Chili, 25 
januari 2021, 36109, A/1 + toelichtende nota 
+ beslisnota, 36109, B/2 Advies Afdeling 
advisering Raad van State en Nader rapport, 
(Trb. 2021, 16) 

23-06-2022 

24-05-2022 FIN 
BDO 

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Chili tot het vermijden van dubbele 
belasting met betrekking tot belastingen naar 
het inkomen en naar het vermogen en het 
voorkomen van het ontduiken en ontwijken van 
belasting, met Protocol, ondertekend te 
Santiago, Chili, op 25 januari 2021; Santiago, 
Chili, 9 maart 2022, 36110, A/1 + toelichtende 
nota + beslisnota, 36110, B/2, Advies Afdeling 
advisering Raad van State en Nader rapport, 
(Trb. 2022, 28) 

23-06-2022 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030491
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1030494
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/kst-36109-B.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2021-16.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1030420
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1030421
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/kst-36110-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2022-28.html

