
6.2 ACTA DE ABDICACIÓN DE LA REINA BEATRIZ DE HOLANDA  

Fuente:  koninklijkhuis.nl (Casa Real Holandesa) 

On Monday 28 January 2013 Her Majesty the Queen announced that she is to 

abdicate and that the Prince of Orange, her eldest son, will succeed her. The 

abdication and the investiture of the new King will take place in Amsterdam on 

30 April 2013. 

AKTE VAN ABDICATIE 

Tekst Akte van Abdicatie 2013  
Heden, dertig april MMXIII om tien uur in de ochtend, heb ik,  
  
BEATRIX  
 
Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz., in 
aanwezigheid van mijn oudste zoon, de Prins van Oranje, en zijn echtgenote, in 
het Koninklijk Paleis te Amsterdam bijeengeroepen de voorzitters van de beide 
Kamers der Staten-Generaal, de ministers van het Koninkrijk, de vice-president 
van de Raad van State van het Koninkrijk, de leden van de deputaties uit 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de commissaris van de Koningin in de 
provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van 
het Kabinet  der Koningin, om in hun tegenwoordigheid met een plechtige  
verklaring uitvoering te geven aan het door mij op achtentwintig januari 
jongstleden meegedeelde voornemen afstand te doen van het koningschap.  
 

Ik verklaar dat ik thans afstand doe van het koningschap van het Koninkrijk der 

Nederlanden, welk koningschap van dit moment af overgaat op mijn oudste 

zoon en opvolger,  

 WILLEM-ALEXANDER  
 
Prins van Oranje, overeenkomstig de bepalingen van het Statuut en de 
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.  
 Deze verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd en ondertekend door mijn 
oudste zoon en zijn echtgenote, alsmede door alle autoriteiten thans door mij 
bijeengeroepen en hier  aanwezig, zal in het archief van het Kabinet van de 
Koning worden bewaard, nadat deze van het Grootzegel van het Koninkrijk is 
voorzien.  
  
Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal, aan de Raad van State van het Koninkrijk en aan de Staten 
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.  
http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/januari/koningin-
kondigt-aftreden-aan/ 
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