
Overzicht van ter stilzwijgende goedkeuring, verlenging of intrekking voorgelegde verdragen 
29 september  2017 
 
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 

15-09-2017 SZW Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake 
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Republiek India en het 
Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te 

New Delhi op 22 oktober 2009; ’s-Gravenhage, 27 

juni 2017 (34.791, A/1) (Trb. 2017, 103) 

20-10-2017 

15-09-2017 FIN Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
Oezbekistan 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, met protocol, 
ondertekend op 18 oktober 2001; ’s-Gravenhage, 
6 februari 2017 (34.784, A/1) (Trb. 2017, 32) 

15-10-2017 

15-09-2017 FIN Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 

Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en 
het voorkomen van het ontgaan van belasting met 
betrekking tot belastingen naar het inkomen en 
naar vermogenswinsten; Accra, 10 maart 2017 
(34.783, A/1) (Trb. 2017, 68 en Trb. 2017, 98) 

15-10-2017 

06-09-2017 BDO Notawisseling houdende een verdrag tussen het 

Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie inzake de 
registratie van stagiairs; Brussel, 7 juni 2017 
(34.744, A/2) (Trb. 2017, 87) 

07-10-2017 

06-09-2017 IMRO Verdrag inzake luchtdiensten tussen het 

Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse 
Republiek; Amsterdam, 27 maart 2017 (34.772, 
A/1) (Trb. 2017, 54) 

07-10-2017 

06-09-2017 V&J Goedkeuring van het voornemen tot opzegging 
van het op 25 september 1950 te Bern tot stand 
gekomen Protocol inzake de Internationale 

Commissie voor de Burgerlijke stand en van het 
Aanvullend Protocol van 25 september 1952 
(34.774, A/1) (Trb. 1952, 43) 

07-10-2017 

06-09-2017 EZ Protocol houdende wijziging van het Benelux-
verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken 

en tekeningen of modellen); Brussel, 21 mei 2014 

(34.777, A/1) (Trb. 2014, 119) 

07-10-2017 

06-09-2017 EZ Protocol houdende wijziging van het Benelux-
verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken 
en tekeningen of modellen), wat betreft de 
oppositie en de invoering van een administratieve 

procedure tot nietigverklaring of 
vervallenverklaring van merken; Brussel, 16 
december 2014 (34.778, A/1) (Trb. 2015, 119) 

07-10-2017 
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