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Minister presenteert overheidshervormingsplannen
20 april 2012 – Minister van binnenlandse zaken Wojciech Jedrzejewicz heeft vandaag de
regeringsplannen gepresenteerd om de nationale instellingen zodanig te hervormen dat ze
efficiënter en goedkoper worden. Hiermee zou een einde gemaakt moeten worden aan
‘jaren van geldverkwisting’, zoals de minister het noemde. De meest drastische veranderingen hebben betrekking op de aantallen kamerleden, het aantal ministeries en
staatssecretarissen, maar ook de gemeentelijke indeling van het land wordt bekeken.
Hoewel het aantal leden van de Noord- en Zuidkamer pas in 2006 verhoogd is naar de huidige
aantallen van 175 respectievelijk 81, vindt de huidige regering deze verandering achteraf onwenselijk. De Noordkamer zal in de toekomst teruggebracht worden naar 101 leden; de Zuidkamer houdt
er 43. De regering gaat ervanuit dat een kleinere Noordkamer ook de regeringsvorming in de toekomst zal vereenvoudigen, aangezien kleinere partijen minder kans maken, waardoor er met minder
partijen coalities gevormd kunnen worden. Het aantal ministeries wordt maar weinig teruggebracht:
van zeventien naar veertien. Hieronder komt wel een nieuwe portefeuille voor de vice-premier te
vallen, die tevens minister van staats-secretariaten zal worden. Het aantal staatssecretariaten gaat
wel drastisch terug: van dertien naar zes. Vooral hier zal de efficiëntie vergroot worden, aangezien
het aantal instellingen dat betrokken is bij bijvoorbeeld een subsidieaanvraag, drastisch zal
afnemen.
Het aantal gemeenten zal daarentegen worden vergroot van twaalf naar vijftien. De grootste
verandering zal de opdeling van de gemeenten Alexanderstad en Friescheburg in zes kleinere
gemeenten behelzen. Verder krijgt de gemeente West-Cod de status van autonome overzeese gemeente, zoals Nieuw-Stavoren die nu al heeft. Hierdoor zal West-Cod het Nederlands als officiële
voertaal kunnen behouden, waar het Kronenburgse hartland in 2013 het Kronenburgs zal invoeren.
De twee autonome overzeese provincies der Witte Eilanden en der Maagdeneilanden behouden die
status, maar de verdragen waarin hun bevoegdheden worden bepaald, zullen worden herzien.
Voor een aantal veranderingen is een grondwetswijziging vereist, dus deze zullen pas van kracht
worden als de huidige Noord- en Zuidkamer ze hebben goedgekeurd, waarna een nieuwe Noordkamer na verkiezingen de wijzigingen moet bevestigen; daarna kan er een datum worden vastgesteld waarop ze van kracht worden. De wijzigingen met betrekking tot de gemeentelijke indeling en
de toekenning van de autonome status aan West-Cod zullen waarschijnlijk pas in 2016 plaatsvinden, als de huidige regering haar normale termijn uitzit. De minister wilde geen commentaar geven
op de vraag of de regering vervroegde verkiezingen wil uitschrijven om het proces te versnellen. De
wijzigingen met betrekking tot het aantal ministeries en staatssecretariaten hebben geen grondwetwijziging nodig, dus in theorie kan de hudige regeringen die veranderingen nog tijdens deze
regeerperiode doorvoeren.

Liberalen winnen verkiezingen Witte Eilanden
24 april 2012 – Op de Witte Eilanden heeft gouverneur-des-konings Anna Nielsen vandaag
de nieuwe regering geïnstalleerd. Op 17 maart werden er verkiezingen gehouden na de val
van het derde kabinet-Robinson in januari over plannen om bijzondere invoerheffingen voor
de VS en Canada af te schaffen. De liberalen wonnen de verkiezingen en NLP-leider Walter
MacDowell is de nieuwe voorzitter van de ministerraad.
De nieuwe regeringsleider haastte zich na zijn installatie te verklaren dat de bijzondere invoerheffingen vooralsnog ongewijzigd blijven. De nieuwe regering wil investeren in de infrastructuur,
maar bezuinigen op de publieke diensten. MacDowell verwelkomde verder de aankondiging van
de Kronenburgse regering om het associatieverdrag tussen Kronenburg en de Witte Eilanden
open te breken. De NLP werd met 8 van de 29 zetels nipt de grootste partij en vormde met de
LWE een coalitie. Het Progressief Socialistisch Verbond van Patrick Robinson is in de oppositie
beland. Robinson is inmiddels afgetreden als partijleider.

Burgemeester Zuiderland
25 april 2012 – In Zuiderland is
vandaag Emiel Lattanzio met een
ruime meerderheid tot burgemeester gekozen. Hij volgt per 1 juni Jos
Hut op, die eerder dit jaar onverwacht zijn vertrek aankondigde, na
slechts twee jaar eerste burger van
Zuiderland geweest te zijn. Lattanzio is tot nu toe directeur van een
locale koffiefabriek.

Verkoop omroepen gaat door
28 april 2012 – Minister van verkeer
en communicatie Wouter Hamersma
heeft de verkoop goedgekeurd van
de publieke omroepen RTK1 en RKT3
aan de Iljaromaanse organisatie
RagnaRrökk van de voormalige Iljaromaanse premier Pascal Rrokk. De
laatste formaliteiten zullen in mei en
juni afgehandeld worden. Een actiecomité dat ijvert tegen de opheffing
en verkoop van de publieke omroepen heeft aangekondigd nu naar de
rechter te stappen om de procedure
een halt toe te roepen. De kans dat
het comité zijn gelijk haalt, wordt
overigens erg klein ingeschat.

Ex-AGL-rechter in Kronenburg
30 april 2012 – Voormalig AGLrechter Arcimbaldo Farnese Anzile
heeft een verblijfsvergunning in ons
land gekregen. Dat heeft het
ministerie van justitie desgevraagd
laten weten. Farnese Anzile zou een
leerstoel aangeboden krijgen aan de
Universiteit voor Rechtsgeleerdheid
en Letteren in Alexanderstad, hoewel
dat bericht nog niet bevestigd kon
worden.
COLOFON
De Kronenburger Bode verschijnt als zelfstandige publicatie en wordt toegezonden
aan AGL-betrokkenen en andere geïnteresseerden. Artikelen uit andere Kronenburgse
dag- en weekbladen kunnen in de buitenlandeditie van de Kronenburger Bode worden
geplaatst. De binnenlandse editie van het
blad verscheen voor het eerst in 1744 en is
dus nu in zijn 269ste jaargang. Hoofdredacteur
is sinds maart 2008 Joost Wubs.

Financiën vindt ontwerper
15 maart 2012 – Het ministerie van
financiën heeft grafisch ontwerpbureau Pothuijs & Devere in de arm
genomen voor het ontwerpen van
nieuwe Kronenburgse munten en
biljetten. Hoewel de versies die nu in
omloop zijn, tussen 1994 en 2002
werden ingevoerd, heeft de devaluatie van de Gulden in 2007 en 2008
de regering doen besluiten kleinere
munten af te schaffen en biljetten
van 2000 en 5000 gulden in te voeren. De ontwerpen moeten later dit
jaar af zijn, zodat ze kunnen worden
goedgekeurd; in 2016 zouden de
eerste nieuwe biljetten in omloop
moeten komen.

Van der Aa niet herkiesbaar
29 maart 2012 – Directrice Harma
van der Aa-Roorda (65) heeft bekend
gemaakt niet herkiesbaar te zijn
voor een tweede termijn als directrice van het AGL-energieinstituut
EnerGeo. Haar termijn zal op 26 juli
aflopen. De Kronenburgse regering
heeft gezegd dat ze geen nieuwe
Kronenburgse kandidaat zal stellen;
de laatste twee directeurs van EnerGeo (en daarvoor van GeoAtom)
waren Kronenburgers.

Standbeeld voor Achterberg
2 april 2012 – Het bestuur van de
stad Oranjewijk heeft aangekondigd
dat het een standbeeld zal laten
maken ter nagedachtenis aan de
voormalige minister-president Johan
Achterberg, die in 1939 in Oranjewijk
werd geboren. Achterberg diende
slechts drie maanden als ministerpresident, maar was daarvoor als
minister van buitenlandse zaken één
van de prominentste PSV-politici van
ons land. Hij stierf in 2008 in functie
als secretaris-generaal van de AGL in
een Seppisch vliegtuig onderweg
naar Kronenburg.

Politieke partijen: ‘Schrap doodstraf uit Jarjana’
Jarjana’
27 april 2012 – Diverse politieke partijen, vooral te linker zijde van de voorzitter, hebben
de regering opgeroepen op de volgende AGL-Conferentie een voorstel in te dienen om het
in artikel 2 van het Verdrag van Jarjana bepaalde te wijzigen, zodat er geen referentie meer
naar de doodstraf wordt gemaakt. Het Verdrag van Jarjana is het mensenrechtenverdrag
van de AGL.
Harry Logan, buitenlandwoordvoerder van de PSV-fractie, vindt dat het toestaan van de doodstraf
een moderne internationale organisatie als de AGL onwaardig zou moeten zijn. ‘Het is een ouderwetse manier om vooral de slachtoffers het idee te geven dat een misdadiger hen nooit meer zal
lastigvallen, maar in feite eigenen staten die de doodstraf hebben, zich het recht toe om moord te
plegen op de dader. Die heeft ook familie, en voor hen heeft het een aanmerkelijk hogere emotionele impact als een familielid de doodstraf krijgt. De staat straft eigenlijk indirect de familie van de
dader voor diens misdaden.’
De PU herhaalde het standpunt van oud-minister van buitenlandse zaken Carl August Zahle (zie
Kronenburger Bode nr. 23) dat Jarjana op dit moment het doden van mensen afkeurt, maar
daarbij slechts een vaag voorbehoud maakt voor een ‘sanctie voor een misdrijf’; de landen die
het Verdrag van Jarjana ondertekend hebben, mogen dus de doodstraf hebben, en ze mogen
zelf bepalen op welke misdrijven ze die sanctie zetten. Moord? Verkrachting? Diefstal? Belediging van het staatshoofd? Te hard rijden? Dat wordt in Jarjana niet nader omschreven. De PU
vindt dan ook dat artikel 2 in zijn huidige vorm tot rampspoed en ellende kan leiden en pleit er
dus voor om de verwijzing naar de doodstraf eruit te halen.
Ook regeringspartij ROOS! is een opvallende voorstander van wijziging van het artikel en wil dat
haar minister van buitenlandse zaken, Matthias Schydtz, een voorstel daartoe opstelt. Coalitiepartner PvG heeft daarentegen laten weten dat, hoewel de partij in beginsel tegen de doodstraf
is, het andere landen vrijstaat om daar andere meningen over te hebben. Fractievoorzitster
Geraldine Németh van ROOS! noemt dit standpunt laf: ‘De AGL stelt op andere gebieden toch
ook voorwaarden voor toetreding? Wat is er tegen om die voorwaarden uit te breiden met een
verbod op de doodstraf in de lidstaten? Zeker nu er op de komende Conferentie een voorstel
wordt ingediend om het ondertekend hebben van Jarjana verplicht te maken voor lidstaten, lijkt
het me een uitgelezen moment om ook dát verdrag eens onder de loep te nemen. Lidstaten
moeten toch weten wat ze precies verplicht tekenen, nietwaar?’
De LKP, zelf voorstander
van de doodstraf, roept de
regering op om zich niet te
bemoeien met het rechtssysteem van lidstaten van
de AGL. ‘De suggestie die
mijn collega’s van de PU
doen dat het hebben van de
doodstraf kan leiden tot
wettelijke moordpartijen als
je wat kilometers te hard
rijdt, is natuurlijk absurd’,
zegt buitenlandwoordvoerder Peter Christiansen. ‘De AGL is een organisatie die voor een groot
deel berust op wederzijds vertrouwen. Dat betekent dat ons land erop moet vertrouwen dat de
landen die de doodstraf hebben, die niet nonchalant zullen toepassen.’

‘Kronenburg onderhandelt over nieuwe IO’
IO’
30 april 2012 – Naar verluidt is Kronenburg met een aantal andere landen wereldwijd aan
het onderhandelen over een nieuw op te richten organisatie. Vorig jaar was Kronenburg al
vertegenwoordigd bij de oprichting van het Forum voor Internationale Samenwerking en
Handel (FICT), maar werd zelf geen lid. Onderlinge verschillen van opvatting over de doelen
van deze organisatie leidden eerder deze maand tot het mislukken van de eerste
topontmoeting en sommige landen kondigden aan een eigen organisatie op te richten. Het
ministerie van buitenlandse zaken wilde nog geen commentaar geven op de geruchten,
maar beloofde binnenkort meer informatie te verstrekken.

