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Fiscalisering AOW; eerste stap 

naar inl<omensafhanl<elijl<heid 

DRS. L.H.J.M. DANKERS 

CDA-Tweede Kamerlid Nancy Dankers verwelkomt het rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over een 'Generatiebewust 

beleid'. 'Het is nu mogelijk en van groot belang om de overheidsfinancit;n 

voor te bereiden op de toekomst.' Zij heeft echter bezwaar tegen de fiscalise

ring van de AOW. Met andere woorden; het voorstel om ouderen premie voor 

de AOW te laten betalen. "Mensen moeten zich kunnen voorbereiden ofverze

keren. Als er wijzigingen zouden komen in de AOW, dan moet daar een ter

mijn van 30 tot 40 jaar voor gelden." 

Het WRR-rapport "Generatiebewust beleid" geeft terecht aanleiding tot een meer 

fundamentele discussie over de toekomst van onze samenleving. Op zichzelf is 

het jammer dat de voorstellen van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) over de AOW voorlopig als enige de agenda bepalen. De 

nota is vee! breder en verdient het ook om in die breedte besproken te worden. 

Wei is het begrijpelijk dat de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) er als eerste uit 

wordt gelicht vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp. 

Een groot aantal aanbevelingen van de WRR om de AOW (en ook de AWBZ 

-Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) in de toekomst betaalbaar te houden, 

steunen wij als CDA-fractie. Het leeuwendeel van de dekking kan geleverd wor

den door de staatsschuld te verminderen tijdens de komende 20 jaar. De rijks

overheid geeft jaarlijks ruim 30 miljard gulden uit aan rente over deze over

heidsleningen. Na onderwijs en gezondheidszorg is dit de grootste uitgavenpost 

op de rijksbegroting. Het spreekt voor zich dat schuldaflossing leidt tot vrije 

ruimte om de stijgende kosten van de vergrijzing op te vangen. Zeker nu er spra

ke is van financieel-economische voorspoed is het mogelijk en van groot belang 

om de overheidsfinancien voor te bereiclen op de toekomst. 

Waar wij grote bezwaren tegen hebben is het voorstel om ouderen voortaan pre

mie AOW te Iaten beta! en, of het fiscaliseren van de AOW. Critici zeggen nogal 

gauw dat "de politick dit roept met het oog op de komende verkiezingen", om 

de ouderen te vriend te houden. Het groeiend aantal ouderen kan immers een 

steeds grotere invloed hebben op de stembusuitslag. 

Maar de fractie wil principieel het karakter van een volksverzekering behouden 
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Mensen die wei 

~ebruil< maken van 

(meerdere) voorzie-

nin~en zt11len 

~econfronteerd 

worden met een 

armoedeval wan-

neer ze weer finan-

ciiile zelfstandig

heid proberen te 

veroveren. 

en de AOW niet Iaten verworden tot een overheidsvoorziening. Jarenlange funda- > 

mentcle debatten tussen voorstanders van eigen verantwoordelijkheden en parti

culiere pensioenen (zoals de christen-demoraten) en voorstanders van staatspen

sioenen (sociaal-democraten) gingen aan de invoering vooraf De volksverzeke

ring bleek als synthese van deze richtingen een duurzame vondst. Verder verde

digt de CDA-fractie de stelling dat de rekening van een dergelijke maatregel juist 

aan de jongere genera ties gepresenteerd zal worden. Zowel op het verzekerings

karakter als het voorspelbare politiek-bestuurlijke afwentelingproces wil ik 

onderstaand nader in gaan. 

De voll<sverzel<ering versus overheidsvoorziening 

Als we terugkijken naar 30 jaar sociale zekerheid in ons land kunnen we consta

teren dat in rap tempo een (soms sluipende) vcrschuiving heeft plaatsgevonden 

van sociale verzekeringen (volks- en werknemersverzekeringen) naar overheids

voorzieningen. 
De volksverzekeringen zoals de AOW worden gefinancierd via een omslagstelsel: 

de premie wordt zodanig berekend dat de tot ale kosten in enig jaar bctaald kun

nen worden. Daarbij wordt de solidariteit tot uitdrukking gebracht door premie

heffing naar draagkracht. De voorzieningen worden betaald uit algemene mid

delen zoals de belastinginkomsten. Bij de opbouw van de sociale zekerheid in 

ons land was er maar cen voorziening, namelijk de bijstandswet als vangnet 

voor wie niet een beroep op een van de sociale verzekeringen kon doen en onvol

doende middelen van bestaan had. In de loop van de jaren zijn er heel wat over

heidsvoorzieningen bijgekomen, zoals de bijzondere bijstand, de huursubsidie, 

de tegemoetkoming studiekosten, etc. Kenmerk van voorzieningen is dat deze 

inkomensafhankelijk zijn. De overheid komt mensen pas tegemoet in bepaalde 

kosten wanneer het eigen inkomen van een huishouden daartoe onvoldoende 

wordt geacht. Voorzieningen gaan gepaard met hoge uitvoeringskosten omdat 

zowel de redelijkheid van de uitgaven (aan woonlasten bijvoorbecld) als de hoog

te van het (gezamenlijk) inkomen moet worden vastgesteld. Daarnaast zien we 

vaak een hogere fi·audegevoeligheid (naarmate men verfijnder criteria hanteert 

is het gemakkelijker om deze te "omzeilen") en dat vee! mensen geen gebruik 

maken van specifieke voorzieningen zoals de bijzondere bijstancl omdat men 

niet op de hoogte is van de mogelijkheden of niet "de hand wil ophouden". 

Mensen die wei gebruik maken van (meerdere) voorzicningen zullen geconfron

teerd worden met een armocdeval wanneer ze weer financiele zelfstandigheid 

proberen te veroveren. Vaak blijft van elke verdiende extra gulden nauwelijks 

wat over of men gaat er zelfs in netto inkom en op achteruit ook a! werd het bru

toloon verhoogcl. 
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De charmc van cle klassieke volksverzekeringen is eercler het omgekeercle: iecler

een heeft clezelfcle aanspraak, ongeacht het inkomen, op grond van cenvouclige 

en dus hclderc criteria (men krijgt een kine!, men worclt 65 jaar). Hct principe 

van de gelijkc aanspraken voor ieclereen heeft zowel een iclecel doc! als een prak

tisch nut. Gelijke behandeling van ieclereen bevorclert het gebruik van de rcgc

ling omdat jc niet vanwege een te laag inkomen bij de overhcicl moet "aanklop

pen". Praktisch nut bij het realiseren van de aansprakcn zijn de !age uitvoerings

kosten omclat er geen controle op het (gezamenlijk) inkomen hoeft plaats te vin

dcn. Gclijkc verzekcringsaanspraken voor ieclereen onclerstreept vercler clever

antwoorclelijkheicl van cle burgers om zelf de aanvulling te verzekeren via werk

nemersverzekeringen of indivicluele verzekeringen. 

Een andere reclen waarom wij het verzekeringskarakter van AOW en AWBZ wil

len behouclen is gelegen in het feit clat mensen steviger in hun recht staan. De 

processen die mensen hebben aangespannen om cle thuiszorg verleencl te krij

gen waartoe men ge!ncliceercl was, werclen gewonnen "omdat men ervoor verze

kercl was". Ook cle recente uitspraak van cle Zwolse rechter veranclert hieraan 

niets: cleze bepaalcle weliswaar clat de vcrzekeraar niet aansprakelijk gestelcl kon 

worden voor cle wachtlijsten voor (o.a. clagbestecling voor) verstandelijk gehancli

capten, maar gaf tegelijkertijcl aan clat cle Staat hiervoor verantwoorclelijk moet 

worden gehouclen. 

Voor cle CDA-fractie allemaal reclenen om vast te houclen aan het verzekeringska

rakter van zowel cle AOW als cle AWBZ, nog afgezien van cle hele principieie dis

cussie over de voors en tegens van "staatsregelingen" versus "a! clan niet indivi

clue le of collectieve verzekeringen". 

De CDA-fractie is, nogmaals, tegen het betalen van AOW-premie door AOW'ers. 

Het fiscaliseren van de AOW-premie heeft tot cloel cle belastingclaim van c\e 

AOW-premie op het aanvullencle pensioen te verzilveren. Dit gaat clan als volgt. 

De loonheffing onder en boven cle 65 jaar worclt gelijkgetrokken, stel clit jaar in 

cle eerste schijf op 35%. De AOW worc\t bruto zoveel verhoogd dat het netto-inko

men uit cle AOW gelijk blijft. 

Wat claarna overblijft is een lastenverzwaring op het aanvullend pensioen van 

zo'n 15%. De huiclige pensioenregelingen zijn gebaseerc\ op 70% van het loon. 

Daarin worclt rekening gehouden met de premievrijstelling van AOW'ers. Is clat 

niet meer het geval, en wil men later een even hoog besteeclbaar inkomen uit 

het pensioen overhouclen, clan moet cleze gronclslag opgetrokken worden naar 

85%. 

Het gaat hier om grote be Iangen. Bij een aanvullencl pensioen dit jaar van zo'n 

40 miljarcl met uitzicht na het jaar 2020 op een structurele verclubbeling is clit 

een aanzienlijke belastingclaim. En deze claim raakt de aanvullencle pensioenen 

van cle !age en miclcleninkomens het meest. De hoge inkomens hebben onder en 
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Zal de jongere 

generatie deze 

!<Oopkrachtvermin-

de ring van 15% in 

haar opbouwpen-

sioen accepteren? 

boven de 65 jaar vrijwel dezelfde lastendruk, omdat de zwaarte van de AOW-pre

mie in de eerste schijf afneemt. 

Wanneer de voorstanders van deze maatregel de huidige gepensioneerden zou

den willen compenseren, komt in elk geval de rekening terecht bij de werkne

mers die het aanvullend pensioen nog moeten opbouwen. Zal de jongere genera

tie deze koopkrachtvermindering van 15% in haar opbouwpensioen accepteren'? 

Voor dezelfde koopkracht zal het bruto ouderdomspensioen met 25% moeten 

stijgen, dus ook de huidige pensioenlasten met 25%! 

De AOW is geen "normale" verzekering tegen inkomensderving. De AOW is als 

een volksverzekering ingevoerd om zeker te stellen dat mensen vanaf een bepaal

de leeftijd na een arbeidzaam bestaan (al dan niet op de betaalde arbeidsmarkt) 

voldoende inkomen zouden hebben om daarvan - zij het sober - te kunnen 

bestaan. En wij willen dat graag zo houden omdat wij dit ook in een generatie

bewust beleid een vaste waarde van onze samenleving vinden. 

De (betaalbaarheid van) oudedagsvoorzieningen 

Als we kijken naar de toekomst en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorzie

ningen bevindt Nederland zich in vergelijking met veel andere Europese !ancien 

in een gunstige situatie omdat wij al vanaf het begin een systeem van gemengde 

financiering kennen. Het systeem zoals we dat in Nederland kennen wordt 

inmiddels door de Wereldbank aan alle l<mden geadviseerd. Het bestaat uit drie 

lagen: de basisuitkering die een (sober) bestaansminimum garancleert, wordt 

betaald via een publiek omslagstelsel (de AOW); de tweecle laag bestaat uit priva

te collectieve regelingen van aanvullend pensioen (de pensioenregelingen uit de 

CAO's), en de derde laag bestaat uit individuele aanvullingen (zoals lijfi·entepo

lissen om pensioengaten te dichten of gewoon sparen op de bank). Een land als 

Duitsland bijvoorbeeld kent alleen nog maar een omslagstelsel voor de hele pen

sioenvoorziening, terwijl in Nederland via de kapitaaldekking (pensioen) al een 

vermogen van 1100 miljard is gespaard via pensioenregelingen. In het buiten

lancl werken door investeringen van dit vennogen inmiddels al vele hondcrddui

zenden werknemers voor de vergrijzende bevolking van ons land. 

Voordeel van deze situatie is dat wij straks in het kader van de EMU in een rela

tief gunstige positie verkeren, en dus ook wat betreft economische concurrentie

positie. Mits we tegen die tijd de hoge staatsschuldquote hebben verminderd. 

Evenals de Wereldbank acht ook de WRR het niet nodig om de volledige ouc\e

dagsvoorziening te financieren via een systeem van kapitaaldekking. Volgens de 

WRR komt de AOW niet in gevaar, ook niet op lange termijn. Het voorstel tot fis

calisering of premiebetaling door AOW'ers mist dan ook elke praktische grand. 

Het enige argument dat daarvoor wordt aangehaald is het feit dat de uitgaven 
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aan de AOW gevoelig zijn voor demografische verschuivingen. Oat is op zich 

natuurlijk een juiste constatering. Maar juist demografische verschuivingen zijn 

ver vooruit te voorzien en dus kan daar al decennia tevoren rekening mee wor

den gehouden. Daarom vindt de fractie de gevoeligheid voor demografische ver

schuivingen van de AOW een onvoldoende argument om tot dat soort maatrege

len over te ga~m. 

Wij kunnen wei meegaan met het aanwenden van Rijksbijdragen uit belasting

gelden, dus ook door ouderen meebetaald, voor het opvangen van twee soorten 

schommelingen, namelijk: 

1. voor het egaliseren van conjuncturele schommelingen om zodoende een niet 

al te wisselvallig beleid te hoeven voeren met de hoogte van de premies; 

2. voor het egaliseren van demografische "hobbels". We we ten a! lang dat de 

naoorlogse babyboom onderweg is. Het aantalmensen dat recht heeft: op een 

AOW-uitkering zal daardoor een tijd hoger zijn dan gemiddeld. 

Om deze reden is de fractie dan ook akkoord gegaan met het AOW-fonds. 

Maar verder dan de financiering van een egalisatiefonds om schommelingen op 

te vangen willen wij niet weg raken van de verzekeringsgedachte van de AOW. 

De politiek moet leren uit eerdere lessen 

Ervaringen uit het verleden kunnen ons verder nog leren dat fiscalisering van de 

AOW juist de jongere generaties zal treffen. Het politiek-bestuurlijk proces is 

redelijk voorspelbaar. Aan de hand van twee voorbeelden kan ik dat schetsen. 

Les 1: De sluipende verse/wiving in de kinderbijslag 

De kinderbijslag (AKW) begon als een pure volksverzekering, via premieheffing 

bekostigd. In het voor- en najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners werd 

in de loop van de jaren wei aan "uitruil" geclaan met het oog op inkomenseffec

ten. Zo werden de premies voor werknemersverzekeringen en voor volksverzeke

ringen in de operatie-OORT in 1990 wat op elkaar afgestemd. In dat proces werd 

op gegeven moment de premie-AKW op nul gestelcl. Enkele jaren later hoor·cle je 

volksvertegenwoordigers al zeggen dat cle kinderbijslag een "voorziening" was, 

omdat deze uit de rijksbegroting werd gefinancierd in tegenstelling tot de pre

miegefinancierde sociale verzekeringen. 

Daarnaast is het in elke organisatie zo dat in tijden van noodzakelijke bezuini

gingen als eerste wordt gekeken naar uitgavenposten die snel effect sorteren. 

Een kabinet zal eerder ingrijpen in begrotingsposten dan in premiegefinancier

de uitgaven, terwijl ook een regime van financiele kaders veelmoeilijker (de 

Zalmdoctrine) gehanteerd kan worden. Omdat verzekeringen ten principale 

open-eind-regelingen zijn is het terugdringen van dat soort uitgaven vee! inge-
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wikkelder. De laatste fase in het afbouwproces is het voorstel om de kinderbij

slag volledig inkomensafhankelijk te maken. Het werd afgelopen jaar door partij

en ter linkerzijde al voorgesteld. Als het daartoe zou komen, dan zijn de eerder 

omschreven voordelen van de volksverzekering verloren gegaan. Wat daarbij 

vaak over het hoofd wordt gezien is dat dit soort ingrepen niet zozeer de rijke 

mensen treft, die als voorbeeld worden genoemd om de ingreep te rechtvaardi

gen. Want wie de kinderbijslag best wel kan missen heeft er geen last van. 

Dergelijke maatregelen raken veeleer de mensen met modale en middeninko

mens terwijl er voor de minima weer meer aanvullend beleid op lokaal niveau 

ontwikkeld moet worden. De effecten van de bezuinigingen die het kabinet-Kok I 

in de eerste regeerperiode op de kinderbijslag heeft doorgevoerd zijn inmiddels 

in de onderzoeken naar de armoedevallen duidelijk naar voren gekomen. 

Les 2: De eJfecten van de bevriezing van de AOW 

De bevriezing vanaf 1982 was een noodzakelijke reactie op de structurele verho

ging in enkele jaren daarvoor van 25% tijdens het kabinet-Den Uy!. Als we terug 

kijken naar de effecten van de bevriezing van de uitkeringen teneinde 's lands 

financiële problemen op dat moment op te lossen, dan zien we bij de AOW het 

volgende. Mensen willen toch een continuïteit in hun inkomenspositie behou

den dus zoeken ze naar aanvullingen. Door de bevriezing van de AOW zijn in 

feite de kosten vanuit het rijk afgewenteld op de kosten van de lonen en salaris

sen. Want men probeerde het AOW-gat aan te vullen via de pensioenen. 

Een logisch gedrag, waardoor wellicht de balans van het Rijk er beter uit zag, 

maar maatschappelijk de kosten toch gemaakt moesten worden. En deze waren 

en zijn duurder dan wanneer de maximale collectiviteit van alle werkende 

Nederlanders als grondslag voor de premie zou zijn blijven gelden. Een ander 

effect was dat voor mensen zonder aanvullend pensioen toch een heleboel inko

mensondersteunende maatregelen getroffen moesten worden, in onder andere 

de Bijzondere Bijstand, die mensen hun zelfstandigheid ontnamen en ook als 

onterend worden ervaren terwijl tegelijkertijd de uitvoeringskosten van die rege

lingen hoog zijn. 

Op grond van bovenstaande ervaringen is het proces rond de AOW voorspelbaar 

als de eerste stap in de vorm van fiscalisering wordt gezet. Ten eerste spreekt 

men alleen van de fiscalisering van de financiering. Vervolgens wordt de AOW 

meer en meer beschouwd als een overheidsvoorziening en zal de begrotingsgefï

nancierde AOW eerder in beeld komen als er bezuinigd moet worden. De laatste 

stap in het bestuurlijk proces is dan een voorstel om de AOW inkomensafhanke

lijk te maken. 

Als dit laatste gebeurt zal iedereen vanaf modaal zelf voor de oude dag moeten 

zorgen, al dan niet via collectieve regelingen op de arbeidsmarkt. In de nabe-
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~' ;' Voor de meeste 

werknemers zal de 

AOW te ongewis 

worden,zodatvoor 

deze werknemers 

het aanvullend pen-

sioen het eindpen-

sioen zal worden. 

staandenwet is dit stelsel reeds ingevoerd, reden waarom de CDA-fractie hier 

tegen stemde. 

Zo'n systeem zal altijd cluurder zijn dan de volksverzekering die voor alle men

sen geldt. De hoogte van cle premie heeft te maken met de omvang van de collec

tiviteit, en dat kan heel verschillend uitpakken. Bovendien worden de kosten 

dan vee! hoger omclat het gat van het hele AOW-bedrag gcfinancierd moet wor

den. 

Oat is de reden waarom wij stellen dat fiscalisering uiteindelijk de jongere gene

raties meer zal belasten dan dat nu meer geld zou binnen komen van de "rijke" 

ouderen. Voor de meeste werknemers zal de AOW te ongewis worden, zodat voor 

deze werknemers het aanvullend pensioen het eindpensioen zal worden. Wat 

voor effect dit zal hebben op de loonkosten is duidelijk, een opwaarts effect zon

cler weerga. Een ontregeling van het loongebouw zoals als in de tweede helft van 

de jaren zeventig zal het gevolg zijn. 

Los daarvan zal het de spaarzin van mensen ontmoedigen, want als je spaart 

voor een aanvullend pensioen voor de oude dag, dan "word je dubbel gepakt". 

Draagvlakverbreding 

Het is heel goed om cleelname aan betaalde arbeid te bevorderen om zodoende 

meer draagvlak te krijgen voor cle premiebetaling. De premie voor de AOW 

wordt immers opgebracht door mensen met een betaalcle baan. Vooral de deel

name aan cle arbeidsmarkt door ouderen is van belang. Op dat punt wijken wij 

in Nederland negatief afvan de Europese omgeving. De gemiddelde leeftijd van 

mensen met een betaalde baan is in Nederland laag. Sociale partners zullen dus 

een 111eer leeftijdbewust personeelsbeleicl 111oeten voeren dater op gericht is dat 

mensen Ianger blijven werken. 

De WRR stelt ook voor dat jongeren eercler gaan werken en wil ook cle arbeids

participatie van vrouwen een nieuwe impuls te geven. In het kader van dit arti

kel gaat het wat ver 0111 hier intensicf op in te gaan, maar een enkele opmerking 

wil ik erover maken. Naar mijn mening is het nu al zo dat het onderwijs klaagt 

over oververmoeide leerlingen omdat ze allemaal baantjes hebben 0111 hun zak

geld aan te vullen. 

En zorgen maak ik me we! over de teneur dat "iedereen die gezond is van lijf en 

!eden" naar de arbeidsmarkt gedwongen wordt. Ik vrees dat cle mantelzorg 

onderschat wordt, cle onbetaalcle vrijwillige verzorging van mensen die hierop 

zijn aangewezen: kincleren, ouders, vrienden en buren. Het aantal uren vrijwilli

ge zorg overschrijdt immers het aantal professionele uren met de factor 3 tot 4! 

Iedereen weet dat de kosten van gezondheidszorg hoog zijn voor 111ensen die 

zorg nodig hebben en die op niemand terug kunnen vallen. Zij liggen Ianger in 

CD 

bel 

pri 

de 

uit 

zie 

po 

Ill( 

is t 

VO< 

on 

ni• 

ZO• 

ge 

so: 



CDV I NR 31 MAART 2000 

~ Voor het CDA 

betekent het ten 

principale dat we 

de vergrijzing niet 

uitsluitend moeten 

zien als een kosten-

post die betaald 

moet worden. Het 

is een opdracht 

voor aile genera ties 

om met elkaar 

nieuwe wegen te 

zoe ken in onderlin-

ge en wederkerige 

solidariteit. 

het ziekenhuis of moeten tijdelijk in een verpleeghuis worden opgenomen. Ook 

de professionele thuiszorg wordt alleen maar toegekend in aanvulling op de aan

wezige mantelzorg. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het al dan niet 

hebben van een betaalde baan van de partner. Vaak zien we dat bij ernstige lang

durige ziekte van een partner de ander op een gegeven moment de baan verliest 

omdat de combinatie van mantelzorg en een betaalde baan niet vol te houden 

is. 

Wanneer iedereen uit de onbetaalde arbeid naar de betaalde arbeidsmarkt 

wordt gedwongen zal er weliswaar meer draagvlak zijn voor de premieheffing 

maar zullen tegelijkertijd de kosten van de AWBZ enorm toenemen omdat de 

gratis mantelzorg dan door professionele betaalde krachten moet worden over

genomen. Ik vrees dat de meerkosten van de zorgsector de extra premieopbreng

sten verre zullen overschrijden. In mijn ogen moet dit dee! van het rapport van 

de WRR betrokken worden bij de discussies over levensloopbeleid en het verde

len van (betaalde) arbeid en zorg. 

Tenslotte 

Laten wij de zegeningen van onze welvaart en (medisch-)technologische ontwik

keling positief oppakken en blij zijn dat wij een steeds hogere leeftijd kunnen 

bereiken en ook steeds !anger gezond van lijf en !eden blijven. Het betekent 

inderdaad dat het !even van mensen er heel anders uit zal gaan zien. Dus het is 

goed om met levensloopbeleid bezig te zijn en om fundamenteel met elkaar na 

te denken wat dit allemaal voor consequenties heeft. Voor het CDA betekent het 

ten principale dat we de vergrijzing niet uitsluitend moeten zien als een kosten

post die betaald moet worden. Het is een opdracht voor alle generaties om met 

elkaar nieuwe wegen te zoeken in onderlinge en wederkerige solidariteit. Hoe 

het ook zij, welke besluiten ook worden genomen: als er veranderingen in socia

le verzekeringen worden doorgevoerd, dan moeten er ruime overgangstermijnen 

gehanteerd worden. Mensen moe ten zich kunnen voorbereiden of verzekeren. 

Als er wijzigingen zouden komen in de AOW, dan moet daar dus een termijn van 

30 tot 40 jaar voor gelden. We kunnen hier niet genoeg op hameren, getuige bij

voorbeeld het nog steeds voortgaande gemodder rondom de invoering van de 

Algemene Nabestaandenwet. De overheid moet betrouwbaar zijn en blijven. 

Nancy Dankers is Tweede Kamerlid voor het CDA 
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