
PRINSELIJK BESLUIT d.d. 14 oktober 2012 

Wij, Maarten, Prins van Arkel, Hertog van Gelre, Graaf van Bruggia, Graaf van 

Vlaanderen en Holland, Jonkheer van Drakenhove; 

 

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

 

Alzo Wij in overweging hebben genomen dat Wij, na rijp beraad en in volledige vrijheid, 

afstand doen van de troon; 

 

Hebben goedgevonden en verstaan het volgende: 

 

Artikel 1: 

Met ingang van 15 oktober 2012, middernacht Centraal-Europese Zomertijd doet ZDM De 

Prins van Arkel actief afstand van de troon. 

 

Artikel 2: 

De troon en kroon van de Prins van Arkel vervalt naar de Groothertog van Flandrensis. 

Het Prinsdom Arkel zal nooit worden geannexeerd door het Groothertogdom Flandrensis. 

Het Prinsdom blijft een onafhankelijke staat, maar binnen het Gemenebest. 

 

Artikel 3: 

1. De aftredend Prins blijft in het bezit van de titels, en kan, aanspraak blijven 

maken op de titel van Prins van Arkel. De Senaat zal moeten beslissen of de titel 

inderdaad wordt toegekend; 

2. De aftredend prins mag de titel ‘Prins van Arkel’ blijven voeren, alleen niet als 

regerende titel. De titel wordt toegevoegd aan de overige titels. De aftredend 

prins wordt aangeduid als Zijne Doorluchtige Hoogheid Maarten, Prins van Arkel, 

Graaf van Bruggia. 

3. De Groothertog van Flandrensis zal – binnen het grondgebied van Ons Prinsdom 

of binnen de hoedanigheid van de Groothertog als Prins van Arkel – worden 

aangeduid als: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Arkel. De Groothertogin 

van Flandrensis zal de titel Prinses van Arkel mogen voeren. 

 

Artikel 4: 

De functie ‘Minister van Buitenlandse Zaken van Flandrensis’, die Wij dragen binnen het 

Groothertogdom, wordt teruggegeven aan de Kroon. 

 

Artikel 5: 

Alle besluiten of wetten die voortkomen uit dit besluit worden bij deze genomen.  

 

Artikel 6: 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de ondertekening van dit besluit. Dit besluit 

dient te worden gepubliceerd op de website van het Prinsdom, zodat het besluit voor een 

ieder toegankelijk is. Het besluit kan pas in werking treden als het is gepubliceerd. Indien 

de publicatie volgt na de ondertekening, treedt het besluit in werking op de dag van de 

publicatie. 

 

 

Gegeven te Leerdam, 

14 oktober 2012 

 

 

Maarten 


