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Θέμα: Το σκάνδαλο με τα επιδόματα παιδιού στην Ολλανδία, ο θεσμικός ρατσισμός και οι 
αλγόριθμοι

Στις 25 Μαΐου 2022, η ολλανδική κυβέρνηση παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι ο θεσμικός ρατσισμός 
της ολλανδικής φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης ήταν η βασική αιτία του ολλανδικού 
σκανδάλου με τα επιδόματα παιδιού. Το σκάνδαλο αυτό οδήγησε στην παραίτηση της ολλανδικής 
κυβέρνησης το 20211.

Προκειμένου να δημιουργήσει προφίλ κινδύνου για τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για επιδόματα 
παιδιού, η ολλανδική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση χρησιμοποίησε αλγορίθμους στους 
οποίους χρησιμοποιήθηκαν τα ονόματα που «ηχούσαν ξένα» και η «διπλή ιθαγένεια» ως δείκτες 
πιθανής απάτης. Κατά συνέπεια, χιλιάδες (ανάλογα με το φυλετικό τους προφίλ) οικογένειες χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος υποβλήθηκαν σε έλεγχο, κατηγορήθηκαν ψευδώς για απάτη και τους 
ζητήθηκε να επιστρέψουν επιδόματα που είχαν λάβει απολύτως νόμιμα. Έτσι, οι αλγόριθμοι 
οδήγησαν σε διαμόρφωση μιας εικόνας με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά.

Οι συνέπειες ήταν ιδιαίτερα επώδυνες για πολλές οικογένειες. Χιλιάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να 
επιστρέψουν μεγάλα χρηματικά ποσά (ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ), χωρίς να τους δοθεί η 
δυνατότητα πληρωμής με δόσεις. Ορισμένοι έχασαν τα σπίτια τους ή τη δουλειά τους. Μέχρι στιγμής, 
περισσότερα από 1.000 παιδιά έχουν αφαιρεθεί από τις οικογένειές τους και έχουν τεθεί υπό 
καθεστώς κρατικής επιμέλειας ως αποτέλεσμα των κατηγοριών αυτών2. Ο πραγματικός αριθμός 
εκτιμάται ότι είναι υψηλότερος. Δυστυχώς, οι συνθήκες στο καθεστώς επιμέλειας δεν πληρούν 
αυστηρά κριτήρια για την ευημερία και την ασφάλεια των παιδιών.

Η ολλανδική κυβέρνηση δεν αντέδρασε ή αντέδρασε καθυστερημένα στα ανησυχητικά σημάδια και τις 
εκκλήσεις από διάφορα τμήματα της κοινωνίας. Τα θύματα αγωνίζονται χρόνια για να επιτύχουν 
αναγνώριση και ορισμένα εξακολουθούν να την αναζητούν έως σήμερα. Μετά την παραίτηση της 
ολλανδικής κυβέρνησης, οι οικογένειες έλαβαν υποσχέσεις για προκαταβολές ή αποζημιώσεις. 
Δυστυχώς, λόγω του διευρυμένου πεδίου εφαρμογής της υπόθεσης και της πολυπλοκότητάς της, οι 
περισσότερες οικογένειες δεν έλαβαν ποτέ αποζημίωση. Είναι επίσης σημαντικό να 
συνειδητοποιήσουμε ότι ορισμένες ζημίες — όπως η απώλεια ενός παιδιού ή η καταστροφή σχέσεων 
— δεν μπορούν να αποζημιωθούν και, ως εκ τούτου, απαιτείται διαφορετική προσέγγιση για την 
παροχή επανόρθωσης στις οικογένειες.

1. Τι έχει κάνει η Επιτροπή όσον αφορά τη συγκεκριμένη, σαφή παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, η οποία θα δικαιολογούσε την κίνηση διαδικασίας επί 
παραβάσει, σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών από την αποκάλυψη του σκανδάλου;

1 https://nos.nl/collectie/13855/artikel/2364513-kabinet-rutte-iii-gevallen-wiebes-helemaal-weg
2 https://www.dutchnews.nl/news/2021/10/over-1100-children-of-childcare-benefit-victims-taken-into-care/
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2. Πώς έχει αντιμετωπίσει η Επιτροπή το ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του ρατσισμού αναγνωρίζει σαφώς τον διαρθρωτικό ρατσισμό, όπως και τη 
δέσμευση της Επιτροπής για την καταπολέμησή του;

3. Πώς θα παρακολουθεί η Επιτροπή τη διαδικασία αποζημίωσης και απονομής δικαιοσύνης για 
τους πολίτες που έχουν πληγεί από το σκάνδαλο παροχής παιδικών επιδομάτων;

4. Μπορεί η Επιτροπή να συνδράμει στην αποζημίωση και στην απονομή δικαιοσύνης για τους 
πολίτες που έχουν πληγεί από το σκάνδαλο;
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