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Giddis, 14 oktober 2012, 

 

 

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft het volgende communiqué gepubliceerd: 

 

“Dames en heren, 

Op deze dag leg ik mijn functies als Minister van Buitenlandse Zaken neer. Ook zal ik niet 

langer optreden als Prins van Arkel. Ik heb hiertoe in alle vrijwilligheid besloten. Mijn besluit 

heeft niets te maken met de interne politiek van Flandrensis. Politiek die ik zou willen 

classificeren als uitermate stabiel. 

 

Ik heb het gevoel dat het ministerschap niet meer goed te combineren is met mijn overige 

bezigheden, zoals mijn universitaire studie. Ook denk ik dat, na ruim tweeënhalf jaar 

ministerschap (langer dan de gemiddelde Nederlandse of Belgische minister), het tijd is voor 

verandering. 

 

Het ministerschap vloeit terug naar de Groothertog, Niels is dus mijn voorganger en mijn 

opvolger. De regerende titel Prins van Arkel gun ik al te graag aan Hunne Koninklijke 

Hoogheden de Groothertog en de Groothertogin van Flandrensis. Ik behoud mij, volgens mijn 

laatst ondertekende wet, het recht voor de troon van Arkel weer op te eisen om alle opties 

open te houden. Het Prinsdom blijft bestaan als entiteit en zal dus verder gaan als een 

personele unie met Flandrensis. 

 

Ik wil u allen danken voor uw medewerking de afgelopen jaren.” 

 

 

Prins Maarten van Arkel 

 

Het communiqué is ook beschikbaar in het Engels, de Nederlandstalige versie is de enige authentieke. 
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Giddis, 14 October 2012, 

 

 

The Minister of Foreign Affairs published the following press release:  

 

“Ladies and gentlemen, 

On this day, I resign as Minister of Foreign Affairs. And, in addition, I will no longer operate 

as reigning Prince of Arkel. My decision has nothing to do with the internal politics of 

Flandrensis. Politics which I’d like to classify as extremely stable. 

 

I have the feeling my ministry is no longer combinable with my other pursuits, such things as 

my university studies. I also think that, after being a minister for over two-and-a-half year 

(longer than the average Belgian or Dutch minister), it is good to change. 

 

The Ministry of Foreign Affairs will return to the Grand Duke, so Niels is my predecessor and 

my successor. With all pleasure, I grant the reigning title Prince of Arkel to Their Royal 

Highnesses the Grand Duke and Grand Duchess of Flandrensis. I will maintain the right to 

reclaim the throne of Arkel to keep all options opened. That right is granted through my last 

signed act. Thus, the Principality will remain as entity and will go further within a personal 

union with Flandrensis. 

 

I would like to thank you for your cooperation over the last years.” 

 

Prince Maarten of Arkel 

 

The Dutch-language version of this press release is the only authentic one. 

 


