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Besluit van 20 juni 2018, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
rijkswet van 30 mei 2018, houdende wijziging 
van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling 
van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en 
tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), 
ter uitvoering van het op 6 april 2016 te 
Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen 
de regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de regering van de Franse Republiek inzake 
maritieme afbakening in het Caribisch gebied 
(Trb. 2016, 52 en 82) (Stb. 2018, 166) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 15 juni 2018, nr. 2018-0000301403, 

Gelet op artikel II van de rijkswet van 30 mei 2018, houdende wijziging 
van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen 
Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter 
uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen 
Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de 
regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het 
Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (Stb. 2018, 166); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De rijkswet van 30 mei 2018, houdende wijziging van de rijkswet van 
7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en 
tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 
6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse 
Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 
52 en 82) (Stb. 2018, 166) treedt in werking met ingang van de eerste dag 
van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 
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Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Afkondi-
gingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het 
Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 20 juni 2018 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops 

Uitgegeven de derde juli 2018 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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