Voorzitter, het collectivisme heeft de wind in de zeilen.
De individuele vrijheid wordt achteloos beperkt en ingeruild
voor de veilige baarmoeder van het collectief.
Risico’s worden door de almachtige staat tot nul gereduceerd
in het rubbertegelparadijs zodat we allemaal even veel kans
hebben om ongelukkig of ongezond te zijn.
Ambitie is een vies woord geworden en middelmatigheid is tot
doel verheven.
De staat zorgt voor een land zonder verschillen, waarin er
geen motivatie meer is om bijzonder te zijn.
Een land, waar mensen niet meer mogen aspireren om boven
het maaiveld uit te steken, en je niet meer mag dromen van
succes.
Een land waar afhankelijkheid een deugd is, en
zelfredzaamheid een zonde.
Een land, waarin niemand meer faalt omdat niemand iets
tracht te bereiken, en de staat de grootste vijand is geworden
van de Nederlander.
Een land waarin ondernemers zijn verworden tot pinautomaat
van de overheid.
Kortom, de collectivistische heilstaat waarin Nederland is
veranderd in de afgelopen 12 jaar.
Maar voorzitter, de vraag is of Nederlanders dit wel écht
willen.
Of mensen écht kansengelijkheid willen als dit betekent dat je
als individu kansloos bent om boven de massa uit te stijgen.

Of mensen, écht hun zuurverdiende vermogen willen delen
om de vermogensongelijkheid te verminderen.
En of mensen écht de overheid willen laten beslissen over hun
kinderen, hun eigendommen, en hun leven.
Voorzitter, BVNL denkt van niet.
Want de schouders van de mensen die onze maatschappij
dragen bezwijken onder de alsmaar groeiende druk van het
oprukkende collectivisme.
Een mens heeft recht op vrijheid en we hebben gezien wat er
gebeurt in andere landen als collectivisten het lang genoeg
voor het zeggen hebben.
We lijken op dezelfde koers te liggen als landen zoals
Venezuela zo’n 20 jaar geleden
BVNL staat voor een economisch rechts beleid, voor
barmhartig kapitalisme omdat dat uiteindelijk voor iedereen
het beste resultaat biedt.
De grootste gemiddelde welvaart en dat optimum wordt niet
bereikt in een collectivistische heilstaat waarin ieder initiatief
in de knop wordt geknakt.
Maar voorzitter, BVNL is een oplossingenpartij en ik zal een
aantal van de door dit kabinet veroorzaakte crises behandelen
en de oplossingen aandragen.
Energiecrisis
Voorzitter, ten eerste de door de overheid veroorzaakte
energiecrisis, waarbij stabiele energiebronnen werden
stilgelegd, zonder dat er sprake was van een stabiel alternatief.

En de oplossingen zijn zo simpel.
Ga weer produceren uit het Groninger gasveld maar zorg dan
dat dit veilig gebeurt door de druk in het veld op peil te
houden door middel van waterinjectie of stikstofinjectie.
Ontwikkel met spoed andere gasvelden in de Noordzee, en
maak haast met nieuwe kerncentrales.
En zorg voor minder energievraag door huizen te isoleren en
productieprocessen efficiënter te maken.
En stop met de zinloze sancties tegen Rusland waardoor wij
onze energierekeningen niet meer kunnen betalen en waarmee
wij de oorlog van Poetin financieren.
Wooncrisis
Voorzitter, dat brengt mij bij de wooncrisis.
We komen 1 miljoen woningen tekort en wat doet minister De
Jonge?
Door allerlei plannetjes, zoals het schrappen van de
leegwaarderatio, en het verhogen van de liberalisatiegrens
naar 232 punten, heeft hij binnen enkele maanden gezorgd
voor een totaal bouwinfarct.
Hele projecten worden stilgelegd omdat ondernemers niet
werken voor verlies.
Investeerders en bouwers vluchten naar het buitenland omdat
met deze onbetrouwbare overheid niet te werken is.
De oplossingen zijn simpel:
Zorg voor een stabiele en betrouwbare overheid zodat partijen
voor de langere termijn willen investeren.

Schrap de kostendelersnorm zodat mensen weer kunnen
samenwonen zonder korting op hun bijstandsuitkering.
Stimuleer woningdelen en het splitsen van grote woningen in
kleinere woningen.
Pas de bestemmingsplannen aan zodat op bestaande huizen
een extra verdieping mag worden gebouwd.
Asielcrisis
Voorzitter, dan de asielcrisis. Het beleid sluit aan bij de
lijfspreuk van de staatssecretaris: “hoe meer asielzoekers, hoe
beter”.
In het eerste half jaar van 2023 kwamen er 195.000 migranten
naar Nederland.
Het kabinet is hiermee verantwoordelijk voor een
demografische transitie die leidt tot onveiligheid, intolerantie,
druk op het onderwijs, overbelasting van de zorg, en een
chronisch tekort aan woningen.
En daarnaast kost het honderden miljarden euro’s.
En de oplossingen zijn zo simpel:
Voor per direct een asielstop in.
En zeg het vluchtelingenverdrag uit 1951 op.
En maak een deal met Rwanda zodat asielzoekers dáár asiel
moeten aanvragen.
En handhaaf de Dublin-verordening waarin is afgesproken dat
asielzoekers asiel moeten aanvragen in het eerste EU-land
waar ze binnenkomen.
En zet veiligelanders en criminele asielzoekers per direct uit,

en maak illegaliteit weer strafbaar.
Voorzitter, ik zou van de premier graag willen weten of dit
strookt met zijn visie voor Nederland.
Stikstofcrisis
Voorzitter, dan de stikstofcrisis.
Door bureaucratisch mismanagement van onze Natura 2000
gebieden moeten duizenden boeren nu vrezen voor
onteigening of het intrekken van hun vergunningen.
En Nederland verliest haar soevereiniteit op het gebied van
voedselproductie.
En de oplossingen zijn zo simpel:
Vertel de EU gewoon dat we onze “wensnatuur” voortaan zelf
regelen en accepteer stikstofoxide en ammoniak voor wat het
is. Voeding voor de natuur.
En mocht je tóch uitstoot willen verminderen dan zijn er
talloze technische oplossingen die hierin kunnen voorzien.
Wat BVNL betreft verdwijnt er geen enkele boer!
Bestuurlijke en democratische crisis
Voorzitter, dan de diepe bestuurlijke en democratisch crisis
waarin we ons bevinden.
De overheid is volkomen onbetrouwbaar geworden, maakt
misbruik van haar macht en is doordrenkt van
netwerkcorruptie.
En het is niet alleen het toeslagenschandaal. Er werd ook
gelogen inzake het bombardement op Hawija, de afschaffing

van de dividendbelasting, de Russische gascontracten, en de
werkwijze van de NCTV.
Tijdens de corona-episode werden vrijheidsbeperkende
maatregelen opgelegd, terwijl men toen al wist dat die
maatregelen niet hielpen tegen de verspreiding van een virus.
De overheid negerde bewust de medische en economische
nevenschade waardoor zij direct verantwoordelijk is voor vele
extra doden.
Dat is geen misleiding of nalatigheid, nee dat is dood door
schuld voorzitter. De overheid is dader geworden.
Onze overheid betaalt liever een dwangsom dan dat ze een
vonnis van de rechter respecteert.
Een overheid die verantwoordelijk is voor 20.000
uithuisplaatsingen van kinderen per jaar, waarvan de Inspectie
Gezondheidszorg Jeugd zegt dat de feitenonderzoeken in
100% van de gevallen niet kloppen. Professor Bruning stelt de
vraag of overheidsingrijpen in het gezin op dit moment nog
legitiem is. Een drama van staatsontvoeringen die in de
recente documentaire van Docsfair met Kim Feenstra tot
kippenvel leidt.
Dit is feitelijk de oorzaak van alle problemen dus hoe gaat de
premier er voor zorgen dat we weer een betrouwbare overheid
krijgen?
Er lopen verschillende parlementaire enquêtes dus laten we de
resultaten daarvan afwachten maar ik hoop van harte dat het
recht zijn loop zal hebben.
En in dit parlement is het niet veel beter.

Afgesplitste Kamerleden krijgen minder ondersteuning,
minder spreektijd en minder stemrecht.
Wegwerpdemocratie met korting, voorzitter.
Slotwoord
Voorzitter, tot slot.
Nederland staat er slecht voor en dit kabinet creëert en
verergert de verschillende crises.
Het vertrouwen in dit kabinet, met deze personen, is weg dus
laten we inzetten op spoedige verkiezingen zodat we weer
kunnen gaan opbouwen.
In het Belang Van Nederland
Dank u wel, voorzitter

