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Grondwet voor het Prinsdom Arkel van 20 februari 2012 

Wij, Maarten, Prins van Arkel, Hertog van Gelre, Graaf van Holland en Vlaanderen, enz. 

enz. enz. 

 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuwe Grondwet in 

te stellen voor het Prinsdom Arkel; 

 

Zo is het, dat Wij, de Secretaris-Generaal van het Flandriaans Gemenebest gehoord, en 

met overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 

goedvinden en verstaan bij deze: 

Hoofdstuk 1: Het Prinsdom Arkel, het grondgebied en de 
staatsstructuur 
Artikel 1.1  

Het Prinsdom Arkel is een constitutionele monarchie in de vorm van een prinsdom. 

 

Artikel 1.2 

Arkel is gelegen op het Antarctische Dean Island. Het eiland is gelegen bij West-

Antarctica. Deze claims zijn niet in strijd met het internationale Antarctische Verdrag 

(1961) omdat alle eilanden door de stichter van Arkel persoonlijk geclaimd zijn. 

 

Artikel 1.3 

Het Prinsdom Arkel is onderverdeeld in drie graafschappen: het graafschap Nieuw-

Holland, het graafschap Nieuw-Vlaanderen en het graafschap Amundsen. 

 

Artikel 1.4 

Alle graafschappen zijn ingedeeld in baroniën: 

Nieuw-Holland: Nieuw-Castricum, Egmont, Hagestein, Asperen; 

Nieuw-Vlaanderen: Flandrensisstad, Heukelum, Leerdam, Heemskerk; 

Amundsen: Everdingen, Nieuw-Gorinchem, Nijenrode. 

 

Artikel 1.5 

Het graafschap Nieuw-Holland is voorbehouden aan de troonopvolger van het Prinsdom. 

Indien er geen troonopvolger is, of door andere bepalingen middels wet opgenomen, 

vervalt het graafschap aan de Prins van Arkel. 

 

Artikel 1.6 

1. De grenzen en de gebieden van Arkel kunnen enkel en alleen worden gewijzigd 

met toestemming van de Staten-Generaal en moet worden vastgelegd in de 

Grondwet. 

2. Het aantal graafschappen c.q. baronieën kan enkel en alleen worden gewijzigd 

met toestemming van de Staten-Generaal en moet worden vastgelegd in de 

Grondwet. 

Hoofdstuk 2: De Arkelaars en hun rechten 
Artikel 2.1 

Alle Arkelaars zijn gelijk en vrij geboren.  

 

Artikel 2.2 

Een ieder die zich in Arkel bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, godsdienst of levensovertuiging, 

politieke overtuiging, of welke grond dan ook, is niet toegestaan. 



 

Artikel 2.3 

Alle Arkelaars zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. 

 

Artikel 2.4 

Elke Arkelaar heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. 

 

Artikel 2.5 

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel zijn in 

iedere vorm verboden. 

 

Artikel 2.6 

Niemand zal worden onderworpen aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke, of 

onterende behandeling of bestraffing. Het tot uitvoer brengen van de doodstraf is 

verboden. 

 

Artikel 2.7 

Elke Arkelaar heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden 

voor de wet. 

 

Artikel 2.8 

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in 

gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders 

verantwoordelijkheid volgens de wet. 

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten 

plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het 

verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. 

 

Artikel 2.9 

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of 

gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 

2. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio-uitzending of een 

televisie-uitzending. 

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de 

voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig 

wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de 

wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger 

dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. 

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame. 

 

Artikel 2.10 

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het 

belang van de openbare orde. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, 

behoudens ieders verantwoordelijkheid. 

 

Artikel 2.11 

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke 

aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige 

aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting 

heeft een ieder recht op bescherming door de wet. 

 

Artikel 2.12 

Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en 

vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben 

gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. 

 



Artikel 2.13 

Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de 

aanstaande echtgenoten. 

 

Artikel 2.14 

Elke Arkelaar heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. 

 

Artikel 2.15 

Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. 

 

Artikel 2.16 

Elke Arkelaar heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, 

voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft 

voortgebracht. 

 

Artikel 2.17 

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 

onaantastbaarheid van zijn lichaam. 

 

Artikel 2.18 

1. Het brief- en e-mailgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet 

bepaald, op last van de rechter. 

2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de 

wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn 

aangewezen. 

 

Artikel 2.19 

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke 

strafbepaling. 

 

Artikel 2.20 

De kandidaat-burger accepteert dat het burgerschap van Arkel geen voorrang heeft op 

zijn huidige nationaliteit. 

 

Artikel 2.21 

De kandidaat-burger accepteert dat hij/zij ieder moment zijn/haar burgerschap kan 

afzeggen, op voorwaarde dat men een verwittigende brief schrijft naar de Staten-

Generaal. 

 

Artikel 2.22 

Het Prinsdom Arkel kan geen verantwoordelijkheid kan opnemen inzake het burgerschap 

en persoonlijke papieren van het land van herkomst. 

 

Artikel 2.23 

De kandidaat-burger leeft, na aanvaarding van zijn burgerschap, alle wetten van het 

Prinsdom Arkel na en zal de rechten en plichten die het burgerschap met zich mee draagt 

dragen. 

Hoofdstuk 3: Het Staatshoofd 
Artikel 3.1 

De Prins van Arkel vervult de rol van staatshoofd. 

 

Artikel 3.2 

De Prins kan niet tegelijk hoofd van een andere Staat zijn zonder instemming van de 

Staten-Generaal. 

 



Artikel 3.3 

De Prins is onschendbaar; zijn ministers zijn verantwoordelijk. 

 

Artikel 3.4 

De Prins, of zijn aangeduide vertegenwoordiger, tekent verdragen met andere naties. 

 

Artikel 3.5 

De Prins benoemt en ontslaat zijn ministers. 

 

Artikel 3.6 

De Prins heeft het recht munt te slaan, ter uitvoering van de wet. 

 

Artikel 3.7 

De Prins heeft het recht adeldom te verlenen. De Prins heeft het recht graden in 

ridderorden en heraldische titels te verlenen. 

 

Artikel 3.8 

De Prins is de opperste rechter en vertegenwoordiger van de rechterlijke macht. Men 

heeft het recht om tegen een uitspraak in beroep te gaan door een aanvraag in te dienen 

bij de Staten-Generaal. 

 

Artikel 3.9 

De grondwettelijke macht van de Prins gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en 

wettige nakomelingschap, in de rechte lijn, van Prins Maarten I van Arkel en volgens 

eerstgeboorterecht. 

 

Artikel 3.10 

Indien de Prins in de onmogelijkheid verkeert te regeren, roepen de ministers, na deze 

onmogelijkheid te hebben laten vaststellen, de Staten-Generaal dadelijk bijeen. Zij 

duiden een regent aan voor bepaalde tijd. Het regentschap mag slechts aan één persoon 

worden opgedragen. 

 

Artikel 3.11 

De Prins is meerderjarig op de volle leeftijd van zestien jaar. Indien hij vroeger op de 

troon komt, dan wordt de Premier van Flandrensis aangesteld als regent. 

 

Artikel 3.12 

Indien er na de dood van de Prins geen opvolger officieel is benoemd, dan blijft de troon 

onbezet. De Staten-Generaal duidt een opvolger aan krachtens artikel 3.9. 

 

Artikel 3.13 

De erfopvolgers uit het Huis Arkel komen als eerste in aanmerking voor de troon, daarna 

komen de telgen uit het Huis Flandrensis in aanmerking. 

 

Artikel 3.14 

De vermoedelijke troonopvolger draagt, na zijn zestiende verjaardag, de titel Graaf van 

Nieuw-Holland, krachtens artikel 1.5. 

 

Artikel 3.15 

De Prins neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in een vergadering van de Staten-

Generaal, de volgende eed plechtig heeft afgelegd in één van de volgende twee vormen: 

“Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Prinsdom Arkel zal naleven, ’s Lands 

onafhankelijkheid zal verdedigen en handhaven en het grondgebied ongeschonden zal 

bewaren. Zo waarlijk helpe Mij, God Almachtig”, of: “Ik beloof dat ik de Grondwet en de 

wetten van het Prinsdom Arkel zal naleven, ’s Lands onafhankelijkheid zal verdedigen en 

handhaven en het grondgebied ongeschonden zal bewaren. Dat verklaar en beloof ik”. 



Hoofdstuk 4: De Staten-Generaal 
Artikel 4.1 

De Staten-Generaal van Arkel wordt gevormd door de Staten-Generaal van Flandrensis. 

De Flandriaanse wetten, regelingen of besluiten die de gang van zaken regelen binnen 

het Groothertogdom Flandrensis zijn tevens geldig binnen het Prinsdom Arkel. 

 

Artikel 4.2 

Indien wetten, regelementen of besluiten zoals genomen door de Staten-Generaal van 

Flandrensis, indruisen tegen de belangen van Arkel of de Arkelse bevolking, kan de Prins 

een veto uitspreken tegen de wet. In dat geval zal de wet niet geldig zijn binnen zijn 

grondgebied. 

 

Artikel 4.3 

Ministers en staatssecretarissen van Flandrensis zijn in Arkel in functie. De benoemingen 

van Eerste Minister, van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de 

staatssecretarissen moeten door de Prins worden goedgekeurd. 

 

Artikel 4.4 

Alle burgers van Arkel kunnen zitting nemen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Alle burgers van Arkel kunnen worden gekozen in de Senaat. 

 

Artikel 4.5 

De Grondwet kan worden gewijzigd indien een meerderheid der Kamers met de 

wijzigingen akkoord gaat. 

Hoofdstuk 5: Het Flandriaanse Gemenebest 
Artikel 5.1 

Het Prinsdom Arkel, het Grootvorstendom Campinia en het Groothertogdom Flandrensis 

behouden allen hun volledige soevereiniteit, maar werken intensief samen op de 

beleidsterreinen Buitenlandse Zaken, Economie, Burgerrechten en Defensie. De staten 

behouden nadrukkelijk hun soevereiniteit.  

 

Artikel 5.2 

1. Arkel heeft binnen zijn eigen grondgebied een Minister van Arkelse Zaken. De 

Minister wordt in het Statuut afgekort tot Minister van Gemenebestlanden. 

2. De Prins van Arkel is, zoals bedoeld in lid 1, Minister van Arkelse Zaken 

 

Artikel 5.3 

De Groothertog van Flandrensis is voorzitter van het Gemenebest. De Prins van Arkel en 

de Grootvorst van Campinia functioneren als vice-voorzitter. Samen met de Staten-

Generaal van Flandrensis vormen zij de Regering van het Gemenebest. 

 

Artikel 5.4 

De landen binnen het Gemenebest zijn trouwe bondgenoten. In geval van een conflict zal 

altijd worden gekozen voor de zijde van het Gemenebestland. 

 

 

Artikel 5.5 

Er wordt intensief samen gewerkt tussen de landen. 

 

Artikel 5.6 

In het geval van Buitenlandse Zaken opereren deze drie landen als één natie: het 

Flandriaanse Gemenebest. 

 



Artikel 5.7 

Inzake zaken als staatsstructuur, grondgebied, burgersschap en justitie behouden alle 

drie de landen hun volledige soevereiniteit, voorstellen inzake bovengenoemde 

beleidsterreinen moeten wel worden goedgekeurd door het Gemenebest (dat wil zeggen 

de Staten-Generaal van Flandrensis). Aangenomen wetten kunnen hoeven niet te 

betekenen dat deze wetten voor het gehele Gemenebest gelden, zo lang dit duidelijk 

wordt vastgelegd in het wetsvoorstel. 

 

Artikel 5.8 

Het staat andere landen vrij toe te treden tot het Gemenebest, hierover zal worden 

vergaderd in de Regering van het Gemenebest, waar het voorstel met een twee derden 

meerderheid zal moeten worden aangenomen. 

 

Artikel 5.9 

Een nieuw lid van het Gemenebest moet alle wetten van Flandrensis naleven en 

aanvaarden. 

 

Artikel 5.10 

Het is mogelijk vrijwillig uit het Gemenebest te treden.  

 

Artikel 5.11 

Landen kunnen uit het Gemenebest worden verwijderd als dit land: de Grondwet 

overtreedt of als er andere gewichtige zaken spelen. De overige leden van de Regering 

van het Gemenebest moeten hier een oordeel over vellen. 

 

Artikel 5.12 

Landen kunnen niet gedwongen worden toe te treden tot het Gemenebest. 

Hoofdstuk 6: Cultuur 
Artikel 6.1 

De nationale kleuren van Arkel zijn rood en wit. De vlag bestaat uit deze kleuren in een 

horizontaal laddermotief.  

 

Artikel 6.2 

De nationale taal van Arkel is het Nederlands. Overheidscommunicatie geschiedt in 

principe in die taal, tenzij het doel eraan voorbijschiet. In dat geval kan er gebruik 

worden gemaakt van een andere taal. 

 

Artikel 6.3 

Het nationale volkslied is Arkel, mijn vaderland, geschreven op de melodie van de 

Eurovisiemars, gebaseerd op de Prelude tot het Te Deum van Marc-Antoine Charpentier. 

 

Artikel 6.4 

De nationale feestdagen van Arkel zijn de verjaardag van de Prins, 1 juli en 4 september. 

Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart worden daarnaast erkend als feestdagen.  

Hoofdstuk 7: Justitie 
Artikel 7.1 

De Prins is de opperste rechter en vertegenwoordiger van de rechterlijke macht. 

 

Artikel 7.2 

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor 

onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in 



een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, 

zijn toegekend. 

 

Artikel 7.3 

Niets is strafbaar, mits door de wet vastgesteld. Niemand kan meerdere malen voor 

hetzelfde delict gestraft worden.  

 

Artikel 7.4 

De ergste straf is verbanning, deze kan onderscheiden worden in een tijdelijke en een 

definitieve verbanning. De straf verbanning wordt uitgesproken door de Prins. 

 

Artikel 7.5 

Arkelaren het recht om tegen een uitspraak in beroep te gaan door een aanvraag in te 

dienen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

 

Artikel 7.6 

Enkel de Prins kan amnestie verlenen.  

 

Artikel 7.7  

Arkelaren die hun medeburgers opzettelijk psychische, fysische of materiële schade 

toebrengen, in welke vorm dan ook, kunnen worden verbannen. 

Hoofdstuk 8: Economie 
Artikel 8.1 

De officiële munteenheid van Arkel is de Arkelse gulden. De munt is gekoppeld aan de 

euro. Verder kan er in Arkel worden betaald met de Flandri. 

 

Artikel 8.2 

Economische activiteiten van de Arkelse burgers mogen geen belemmering vormen voor 

de staat. 

 

Artikel 8.3 

Economische activiteiten die vanuit het staatsburgerschap van Arkel uitgaan, moeten bij 

de staat worden gemeld. 

Hoofdstuk 9: Nationale veiligheid 
Artikel 9.1 

Nationale veiligheid is een aanhoudende zorg van het Flandriaans Gemenebest. 

De bescherming van de nationale veiligheid ligt vastgelegd in wetten, regelementen en 

besluiten van het Groothertogdom Flandrensis.  

Hoofdstuk 10: Milieu 
Artikel 11.1 

Antarctica is een 'natuurreservaat, gewijd aan vrede en wetenschap'. Alle levende 

rijkdommen: zoogdieren, vogels en eieren van vogels, op land of in zoet water levende 

ongewervelde dieren en planten, in elke fase van hun levenscyclus worden beschermd.  

 

Artikel 11.2 

Het Arkelse territorium wordt beschouwd als een gebied van groot ecologisch belang. Een 

ieder neemt in het Antarctisch gebied zo veel mogelijk zorg voor het Antarctisch milieu in 

acht.  

 



Artikel 11.3 

Het is verboden in het Antarctisch/Arkels gebied:  

 zich van gevaarlijke afvalstoffen of van andere afvalstoffen die vast en niet-

brandbaar zijn, te ontdoen;  

 zich van andere afvalstoffen die brandbaar zijn en waarvan de houder zich niet 

buiten het Antarctisch gebied kan ontdoen, te ontdoen, anders dan door 

verbranding in een emissiearme verbrandingsoven;  

 zich van andere afvalstoffen ontdoen door deze:  

1. in zoetwatersystemen te brengen, of  

2. in een gebied dat in de Antarctische zomer ijsvrij is, op of in de bodem te 

brengen;  

 kernontploffingen te laten plaatsvinden of zich te ontdoen van radioactieve 

afvalstoffen;  

 historische plaatsen of monumenten te beschadigen of te verwijderen;  

 planten en dode dieren die niet behoren tot een inheemse soort en niet bestemd 

zijn als voedsel, binnen te brengen;  

 levende dieren die niet behoren tot een inheemse soort binnen te brengen;  

 minerale rijkdommen te exploreren of te exploiteren.  

 

Artikel 11.4 

Het is tevens verboden in of vanuit het Antarctisch/Arkels gebied:  

 onderzoek te doen naar de aanwezigheid van minerale rijkdommen;  

 levende rijkdommen aan hun populatie te onttrekken dan wel schadelijk op te 

treden tegen levende rijkdommen;  

 dode exemplaren van levende rijkdommen, dan wel resten daarvan, buiten het 

Antarctisch gebied te brengen;  

 dieren en planten die behoren tot een inheemse soort binnen te brengen;  

 planten en dode dieren bestemd als voedsel, binnen te brengen;  

 bestrijdingsmiddelen, polychloorbyfenylen, niet-steriele aarde, chips, polystyrene 

bolletjes of daarmee naar zijn aard vergelijkbaar verpakkingsmateriaal binnen te 

brengen;  

 zich van afvalwater dat landinwaarts is ontstaan, te ontdoen door dit op of in ijs of 

sneeuw te brengen;  

 afvalwater in zee te brengen.  

  



Hoofdstuk 11: Slotbepalingen 
Artikel 11.1 

De Grondwet die van kracht was op de dag voor de inwerkingtreding wordt ingetrokken. 

 

Artikel 11.2 

Deze wet treedt in werking op de dag na ondertekening van deze wet, die voor 

ondertekening ter inzage en ter goedkeuring is overhandigd aan de secretaris-generaal 

van het Flandriaans Gemenebest en de Staten-Generaal van Arkel. 

 

Artikel 11.3 

Alle artikelen in de Grondwet zijn even belangrijk. Er is geen rangorde te maken naar 

belangrijkheid der artikelen. De Grondwet staat boven alle andere wetten die in het land 

van kracht zijn. Indien noodzakelijk, is de Grondwet van het Groothertogdom Flandrensis 

een aanvulling op deze Grondwet.  

 

Artikel 11.4 

Deze wet wordt aangehaald als: Grondwet. 

 

 

 

 

 

 

Lasten en bevelen dat deze op de website van het Prinsdom Arkel worden gepubliceerd, 

dat er een afschrift van zal worden gedaan aan alle leden van de Regering en aan de 

Antarctische Micronationale Unie, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en 

ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

 

Gegeven te 

Nieuw-Castricum, 20 februari 2012 

 

Maarten 

 

 

 
 


