De Nederlandse economie wordt wel de zieke man van Europa genoemd. Ongeveer
2,2 miljoen mensen tussen de 16 en 65 ontvangen één of andere vorm van uitkering.
Een probleem dat om een oplossing vraagt.
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‘Nederland moet dus
het verzekeringsprincipe
verlaten en daar een
belasting van maken’
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IS ONZE ECONOMIE
EVEN DE WEG KWIJT?

