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Met dank aan FvD krijgt corona nu A status in de wet
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Even leek het erop alsof de misstanden in ons parlement zouden worden
aangepakt door dappere politici van Forum voor Democratie (FvD).
Maar in plaats daarvan deden ze een Viruswaanzinnetje en zorgden ervoor dat corona
nu voor de wet de A status krijgt, met desastreuze gevolgen voor het Nederlandse volk.

Niets is ooit wat het lijkt en dat geldt zeker voor de politiek. Iedere keer als het wakkere deel van de bevolking
denkt dat ze een aantal mensen hebben die het voor hen opneemt, dan komen ze van een koude kermis thuis,
zo ook nu.
Het verhaal begon enige tijd geleden met Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie,
waar we in een eerder artikel het volgende over schreven:
Nu timmert FvD Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren flink aan de weg en wil hij Minister Hugo de Jonge
vervolgen voor een ambtsmisdrijf. Bij de letter van de wet is er geen ambtsmisdrijf gepleegd (verderop wordt
dat uitgelegd), maar het wetsvoorstel is simpelweg nog nooit behandeld in het parlement.
Het was niet Hugo de Jonge die ervoor had gezorgd dat het coronavirus dezelfde status (A-status) kreeg als
levensgevaarlijke ziekteverwekkers zoals ebola, maar dat was in januari 2020 gedaan door zijn voorganger,
Bruno Bruins.
Dit gebeurde op een moment dat niemand in ons land iets wist over dit virus, het zelfs helemaal niet voor
kwam in ons land, maar toch door Bruins op de A lijst werd geplaatst, omdat hij hierdoor gerechtigd was allerlei
coronamaatregelen te nemen.
Wettelijk voorwaarde was dat hij binnen 8 weken na dat besluit een voorstel tot wetswijziging moest indienen
zodat het parlement erover kon stemmen. Het wetsvoorstel is wel ingediend, maar het voorstel is bewust nooit
in stemming gebracht. De reden dat het toen niet in stemming werd gebracht was omdat wanneer dat begin
2020 was gedaan er een goede kans geweest zou zijn dat het voorstel zou zijn weggestemd, corona van de A
lijst was gehaald en men nooit de coronamaatregelen had kunnen uitvoeren.
In plaats daarvan zijn er allerlei vertragingstactieken uitgevoerd, waardoor het wetsvoorstel stof lag te
vergaren. Dat zou het nu waarschijnlijk nog hebben liggen doen als het niet was opgerakeld door Gideon van
Meijeren.
Vorige week hield Gideon van Meijeren een uitstekende toespraak in het parlement over deze kwestie, alleen
was er bijna niemand komen opdagen en stond hij te spreken voor een lege zaal.
Forum schreef daarover het volgende:
Niet één kartelpartij kwam opdagen bij het debat over de belangrijkste wetswijziging van het jaar - over de Astatus van het ‘coronavirus’ (dat geen virus is), dat bij aanname van de wet de basis zal worden onder àlle
‘corona-maatregelen’.

plots ook helemaal niets meer over. Doordat de stemming nu is geweest, is dat hele onderwerp eigenlijk
irrelevant geworden. We hebben nu toch dat voorstel in de kamer behandeld en gestemd, dus wat zeur je
verder?
Als FvD oprecht was geweest hadden ze de tijd genomen om alles en iedereen van de werkelijke situatie op
de hoogte te stellen, dan hadden ze vervolgens een hoofdelijke stemming kunnen aanvragen om de
verantwoordelijke minister te vervolgen (en dus niet een hoofdelijke stemming over de A status van Corona).
Hierdoor was een heel ander klimaat gecreëerd en zou ook een groot deel van de bevolking in de gaten
hebben gehad dat er dingen niet pluis waren.
Nu zal niemand ooit iets weten, het voorstel is aangenomen, de terreur tegen de bevolking kan komende
herfst/winter in een stroomversnelling met dank aan deze "dappere politici".
De overheid heeft gekregen wat het wilde, FvD is de gevierde partij onder de wakkere mensen, want zij
hebben tot het uiterste gestreden, maar helaas.
Het is nog geen wet, maar van een Eerste Kamer hoef je nog minder te verwachten, want die is zo mogelijk
nog corrupter dan de Tweede Kamer. Toch jammer want ook wij hebben een moment getwijfeld over of
misschien toch FvD echt zou zijn. Maar, Thierry heeft ons al aan het begin gewaarschuwd met zijn Minerva uil.
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Verder werd Van Meijeren op een schofterige manier behandeld door Minister Hugo de Jonge en begon er her
en der in mainstreamland toch wat bewustzijn door te dringen dat dit wetsvoorstel wel heel lang stof had liggen
vergaren.
Echter, in plaats van door te gaan en te zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten dat de politieke elite in ons
land er alles aan gedaan heeft om dat wetsvoorstel niet snel ter stemming te brengen en het vervolgens stof te
laten vergaren, forceerden ze nu een snelle stemming.
Als je de ene week voor een lege Tweede Kamer staat omdat de grote door de WEF gecontroleerde partijen
hun leden opdracht hebben gegeven om niet op te komen dagen, hoe kan je dan denken dat diezelfde lui een
week later wel zullen stemmen zoals ze moeten doen en dat is de A-status van het coronavirus in de
prullenbak gooien.
En toch had Gideon van Meijeren voor vandaag een hoofdelijke stemming aangevraagd in de Tweede Kamer
voor dit wetsvoorstel.
De uitslag laat zich dan ook raden.

Forum voor Democratie
@fvdemocratie

Een zwarte dag. Onze #FVD-Kamerleden stemden
alle vijf TEGEN de #Astatus van corona - en dus
vóór de vrijheid, de democratie, de liefde. Maar
het mocht niet baten. Meer dan 100 (!) kartelKamerleden stemden voor. De volgende stap naar
de permanente medische dictatuur is gezet.
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Waar het hier dan ook op lijkt is dat ze eenzelfde strategie volgen als Viruswaanzin en dat is ogenschijnlijk
oppositie voeren, terwijl ze in werkelijk meehelpen om de gaten in de wet te dichten.
We hebben dat gezien met Viruswaanzin bij bijvoorbeeld de avondklok en we zien het nu bij Forum voor wat
betreft de A-status van het coronavirus.
Het wetsvoorstel wat stof ligt te vergaren is potentieel gevaarlijk voor de overheid. Want als het volk eenmaal
door heeft waarom het daar stof ligt te vergaren, dan kon dat weleens kwalijke gevolgen hebben, niet alleen
voor het virus, maar ook voor de overheid.
Daarom wordt het opgerakeld door FvD. Er wordt een vlammend betoog gehouden voor een lege Kamer en
pal daarop wordt een hoofdelijke stemming aangevraagd, waardoor ze zo goed als zeker weten dat de Tweede
Kamer het wetsvoorstel zal goedkeuren.
Dit, omdat het volk op dit moment nog helemaal geen notie heeft van waar dit wetsvoorstel werkelijk voor staat
en wat de werkelijke gevolgen zijn van die oneigenlijke A-status. Dit was misschien heel anders geweest als er
enkele maandenlang publiciteit aan was gegeven wat nu nooit meer zal gebeuren.
De overheid wast zijn handen in onschuld. Zij waren er door grote drukte nog niet aan toe gekomen om het
voorstel ter stemming te brengen, maar nu het is gebeurd door de oppositie en is aangenomen kan verder
niemand er meer wat van zeggen.
Waar Gideon eerst de mond vol had over vervolging van Hugo de Jonge wegens ambtsmisdrijf, hoor je daar

