Conferentie
‘Op weg naar een rechtvaardige inkomensverdeling’
vrijdag 26 november 2021
van 13.00 tot 17.00 uur
in Klooster Wittem

Graag nodigen wij u uit om het debat te
voeren over de weg naar een rechtvaardige
inkomensverdeling,
want dat het anders moet,
mag duidelijk zijn…!

De toeslagenaffaire, waarover de regering gevallen is, is schrijnend vooral voor de
gedupeerden. Ervaringsdeskundige Mariska Schols geeft u een inkijk in deze wereld.
Er is zoveel regelgeving dat deze voor burgers ondoorgrondelijk en voor de overheid
onuitvoerbaar geworden is. Duidelijk is geworden dat het huidige systeem van
inkomensverdeling niet langer handhaafbaar is.
Tijdens deze Limburgse bijeenkomst wordt u geïnspireerd door ideeën uit
wetenschappelijke hoek. Bovendien kunt u in debat gaan met landelijke politici over
hun voorstellen ten aanzien van de realisatie van een rechtvaardigere inkomensverdeling
in de komende regeerperiode.
Laat u inspireren door de gasten die wij speciaal voor u uitgenodigd hebben.
Zij gaan graag over dit essentiële thema in gesprek met u.

Programma
13:00 uur

Inloop en ontvangst met koffie, thee en vlaai

14:00 uur

Welkomstwoord

14:05 uur

Keynote speech ‘Land zonder toeslagen?’
Prof. dr. Gijs Vonk en dr. Barbara Brink

14:45 uur

Interview met Mariska Schols (gedupeerde van de toeslagenaffaire) door
dagvoorzitter Ingeborg Dijkstra-Verbeek

15:00 uur

Politieke paneldiscussie: Hoe nu verder?
Renske Leijten (SP), Peter Essers (CDA) en Pieter Grinwis (CU)

16:00 uur

Slotwoord

16:10 uur

Borrel met bitterballen

Prof. dr. Gijs Vonk hoogleraar
socialezekerheidsrecht RUG
Dr. Barbara Brink docent
Beleidswetenschap RUG

Dhr. Pieter Grinwis
Dhr. Peter Essers

tweede kamerlid ChristenUnie
senator namens het CDA en
hoogleraar Belastingrecht
Mevr. Renske Leijten tweede kamerlid SP

Keynote speakers

Panelleden

Interview met
gedupeerde

Keynote Speech
Een verkenning van
alternatieve
inrichtingsvormen voor
het huidige stelsel van
inkomensafhankelijke
toeslagen.

Dagvoorzitter mevr. Ingeborg DijkstraVerbeek, pedagoog en
mevr. Mariska Schols (foto rechts)

Lees alvast
het artikel van de
keynote speakers
‘Land zonder toeslagen?’

Locatie
www.kloosterwittem.nl
Wittemer Allee 34
6286 AB Wittem
Klik hier voor uw route
www.wittemerberaad.nl
www.depijler.nl

Wilt u er graag bij zijn?

Deelname is gratis. Reserveer uw plaats vóór 20.11.2021. Er is een beperkt aantal plaatsen.
(Het exacte aantal is mede afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.)

Meld u aan > https://www.burgerkrachtlimburg.nl/op-weg-naar-een-rechtvaardige-inkomensverdeling/
U ontvangt via de mail een bevestiging van uw inschrijving, graag meenemen voor een vlot ontvangst.
Met vragen kunt u bellen met 046 420 8159 of mailen naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl

