
Overzicht van ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegde verdragen. 
4 juni 2021    
 
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 

27-05-2021 BDO 
KOREL 

Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-
Azië, zoals gewijzigd bij het Protocol van 15 december 
1987, het Protocol van 25 juli 1998 en het Protocol van 
23 juli 2010; Denpasar; 24 februari 1976 – 35.847 
(R2156), A/1 (Trb. 2021, nr. 12) - Advies Afdeling advi-
sering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rap-
port – 35.847 (R2156), B/2 

26-06-2021 

27-05-2021 FIN 
KOREL 
BDO 

Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het inter-
nationale vervoer van goederen onder  
dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 
6 februari 2020 – 35.846 (R2155), A/1 (Trb. 2021, nr. 
19) - Advies Afdeling advisering Raad van State van het 
Koninkrijk en Nader  
rapport – 35.846 (R2155), B/2  

26-06-2021 

25-05-2021 FIN 
BDO 

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Polen tot wijziging van het verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot 
het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen 
van het ontgaan van belasting met betrekking tot belas-
tingen naar het inkomen, ondertekend te Warschau op 
13 februari 2002 en het Protocol, ondertekend te War-
schau op 13 februari 2002 – 35.843, A/1 (Trb. 2020, nr. 
119) - Advies Afdeling advisering Raad van State en 
Nader rapport – 35.843, B/2 

24-06-2021 

12-05-2021 IWO 
KOREL 
BDO 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Ne-
derlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering 
van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdien-
sten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; 
Dubai, 25 november 2020 – 35.835 (R2154), A/1 (Trb. 
2020, nr. 135) - Advies Afdeling advisering Raad van 
State van het Koninkrijk en Nader rapport – 35.835 
(R2154), B/2) 

11-06-2021 

12-05-2021 IWO 
BDO 

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek 
Malta; Valletta, 16 november 2020 -  35.834 (R2153), 
A/1 (Trb. 2020, nr. 136) - Advies Afdeling advisering 
Raad van State van het Koninkrijk en Nader Rapport – 
35.834 (R2153), B/2) 

11-06-2021 
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