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Staatswirforming tru alle parteien guodkeore
Staatshervorming door alle partijen goedgekeurd
12 mei 2015 – De Zuidkamer heeft vandaag als laatste onderdeel van de Kronenburgse
volksvertegenwoordiging de staatshervorming in tweede lezing goedgekeurd. Eerder deden
de Noordkamer en de respectievelijke parlementen van de Maagdeneilanden en de Witte
Eilanden dit al, en wees de uitslag van een – niet al te best bezocht – referendum in WestCod uit dat men het er ook daar met de voorstellen eens was. Vanaf 1 januari 2016 zal het
Koninkrijk Kronenburg dus uit vier gelijkwaardige Elementen bestaan: Kronenburg, WestCod, de Maagdeneilanden en de Witte Eilanden.
Een van de grote veranderingen is de herziening van de taken van de Zuidkamer zelf: deze zal
vanaf 2016 een parlement voor het hele Koninkrijk zijn. De verkiezingen van de nieuwe leden van
de Zuidkamer worden in oktober georganiseerd, op 28 oktober in Kronenburg zelf, samen met
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, aangezien per 1 januari 2016 er ook een gemeentelijke
herindeling in Kronenburg zal plaatsvinden. Een overgangsregeling voorkomt dat de vorig jaar
gekozen Noordkamer ook in de nieuwe situatie wetsvoorstellen moet laten controleren door de
Zuidkamer – want die bestaat dan niet meer in haar huidige vorm.
Een internationale kwestie is het AGL-lidmaatschap van de Kronenburgse Maagdeneilanden. Sinds
2010 liften de eilanden mee op het lidmaatschap van Kronenburg, maar vanaf 2016 hebben de
eilanden zelf de bevoegdheid om te bepalen van welke internationale organisaties ze lid worden; er
moet dus worden uitgezocht of de Maagdeneilanden stilzwijgend als dertiende lidstaat kunnen
worden opgenomen, of dat het land de officiële procedure moet doorlopen om lid te worden. Of de
Maagdeneilanden überhaupt lid blijven, is ook nog een vraag, aangezien niet alle partijen in de nu
nog autonome provincie het lidmaatschap willen doorzetten. Het feit dat de Maagdeneilandse
hoofdstad Frederiksbaai dit jaar Culturele Hoofdstad is van de AGL legt nog meer nadruk op de
discussie.

Van der Meer Verzekeringen fre brankrutskyp uon
Van der Meer Verzekeringen vraagt faillissement aan
27 april 2015 – Van der Meer Verzekeringen, een van de grootste assurantiebedrijven in
ons land, heeft vandaag het faillissement aangevraagd. Het nieuws hierover zorgde voor
grote beroering, aangezien tienduizenden landgenoten bij Van der Meer verzekerd waren
voor uiteenlopende zaken, van simpele reisverzekeringen tot ziektekosten- en levensverzekeringen. Het slechtste scenario is dat die mensen deze investeringen kwijt zijn.
Aanrijdingen, brand, ziekte of zelfs een periodieke tandartscontrole… voor veel Kronenburgers
varieert dat vanaf vandaag van ‘geen goed idee’ tot een regelrechte ramp, aangezien hun
verzekeraar niet meer achter ze staat om eventuele kosten te vergoeden. De onherstelbaar slechte
financiële situatie bij Van der Meer, oorspronkelijk een familiebedrijf dat in 1897 werd opgericht,
kwam vorige week aan het licht. Een aantal verkeerde beleggingskeuzes en te weinig controle,
mede door een ontslaggolf die het bedrijf enkele jaren geleden doorvoerde om de financiële crisis
te overleven, lijken Van der Meer de das om te hebben gedaan. CEO Fred Hax, die in december nog
een riante bonus opstreek, heeft laten weten dat alles in het werk gesteld zal worden om de klanten
te compenseren, maar deskundigen vrezen dat dit in de praktijk loze woorden zullen blijken.
Minister Ulgersma van sociale zaken probeert intussen een tijdelijke oplossing te vinden. “Het feit
dat zoveel mensen nu vrijwel meteen in financiële problemen kunnen komen wanneer hun iets
overkomt, kan een reëel en acuut gevaar voor de economie vormen”, zegt ze. Oppositiepartij PSV
wil dat men verschillende verzekeringen in de toekomst verplicht moet spreiden over meerdere
verzekeraars. “Verzekeraars hebben ook niet het eeuwige leven, zoals vandaag maar blijkt”, zegt
PSV-leider Mariëtte van der Schaaf. “Het is dus beter dat men zijn risico’s spreidt.”

Fokko Korte van Eeghen overleden
4 mei 2015 – Gisteren is in zijn
woonplaats Denestad toneelschrijver en oud-LKP-leider Fokko Korte
van Eeghen overleden. Dat heeft
zijn familie bekend gemaakt. Korte
van Eeghen werd in 1942 geboren in
Friescheburg en wilde oorspronkelijk acteur worden. Dit liep echter
spaak en hij besloot toen toneelschrijver te worden. Hij schreef
stukken voor het theater, maar zijn
doorbraak kwam in de jaren ’70,
toen hij enkele komedieseries
schreef voor de televisie, waaronder “Zonnetje Onder, Zonnetje
Op”, dat veertien jaar lang op de
televisie te zien is geweest. Zijn
serieuze theatermonoloog “Loze
Gedachten” werd in 1996 bekroond.
Naast zijn toneelactiviteiten was
Korte van Eeghen ook nog korte tijd
politiek actief. Hij werd in 1997 in
de Noordkamer gekozen, maar
werd staatssecretaris voor hoger
onderwijs tijdens de derde Oostkamer van Sander Opland Falting.
Als staatssecretaris was hij verantwoordelijk voor de reorganisatie
van het academisch onderwijs, wat
hem uitermate onpopulair maakte
onder studenten. In 2000 volgde hij
Opland Falting op als LKP-partijleider. De LKP won de verkiezingen,
maar kwam in de oppositie terecht.
Korte van Eeghen trad af, was in
2001 nog kort interim-minister van
justitie, maar beëindigde daarna
zijn politieke carrière en werd weer
fulltime toneelschrijver.
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