Op het gebied van het financieel gezinsbeleid is Nederland geen
gidsland. lntegendeel, Nederland is een achterblijver in de
Europese Unie. Zowel op het terrein van de kinderbijslag, de sociale zekerheid als de belastingen moeten maatregelen genomen
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