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Aihe: Lastenhoitoetuuksia koskeva skandaali Alankomaissa, hallinnon harjoittama rasismi ja 
algoritmit

Alankomaiden hallitus myönsi 25. toukokuuta 2022 julkisesti ensimmäisen kerran, että 
lastenhoitoetuuksia koskevan skandaalin perimmäinen syy oli osassa Alankomaiden vero- ja 
tullihallintoa harjoitettu rasismi. Skandaali johti Alankomaiden hallituksen eroamiseen vuonna 20211.

Luodakseen riskiprofiileja lastenhoitoetuuksia hakeville henkilöille Alankomaiden vero- ja tullihallinto 
käytti algoritmeja, joissa ”ulkomaalaisilta kuulostavia nimiä” ja ”kaksoiskansalaisuutta” käytettiin 
mahdollisten petosten indikaattoreina. Tämän seurauksena tarkastuksia kohdistettiin tuhansiin 
(rodullistettuihin) pieni- ja keskituloisiin perheisiin, joita syytettiin virheellisesti petoksesta ja joita 
vaadittiin maksamaan takaisin täysin laillisesti saamansa etuudet. Näin ollen algoritmit johtivat 
rotuprofilointiin.

Seuraukset olivat hyvin vaikeita monille perheille: Tuhannet perheet velkaantuivat ja monet 
köyhtyivät, koska heitä vaadittiin maksamaan takaisin suuria rahasummia (kymmeniä tuhansia euroja) 
ilman mahdollisuutta maksujärjestelyihin. Jotkut menettivät kotinsa tai työpaikkansa. Tähän 
mennessä yli 1 000 lasta on viety pois kodeistaan ja otettu valtion huostaan syytösten vuoksi2. Näiden 
määrien arvioidaan olevan suurempia. Valitettavasti lasten huoltajuusjärjestelyt eivät täytä lasten 
hyvinvointia ja turvallisuutta koskevia tiukkoja vaatimuksia.

Alankomaiden hallitus ei reagoinut lainkaan tai reagoi hitaasti huolestuttaviin merkkeihin ja 
yhteiskunnan eri alojen esittämiin kehotuksiin. Uhreilta kului vuosia taistelussa tilanteen 
tunnustamisen puolesta, ja joidenkin taistelu jatkuu edelleen. Alankomaiden hallituksen eroamisen 
jälkeen perheille luvattiin ennakkomaksuja tai korvauksia. Valitettavasti useimmat perheet eivät ole 
koskaan saaneet korvausta asian laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi. On myös tärkeää 
ymmärtää, että joitakin vahinkoja, kuten lapsen menetystä tai katkennutta suhdetta, ei voida korvata, 
joten tarvitaan erilaista lähestymistapaa perheille tarjottavaan hyvitykseen.

1. Mitä komissio on tehnyt tämän EU:n kansalaisten perusoikeuksien selvän loukkauksen vuoksi, 
joka olisi oikeuttanut käynnistämään rikkomusmenettelyn skandaalin ilmitulosta kuluneiden yli 
kahden vuoden aikana?

2. Miten komissio on käsitellyt tätä kysymystä, kun otetaan huomioon, että EU:n rasismintorjunnan 
toimintasuunnitelmassa todetaan selkeästi rakenteellisen rasismin olemassaolo ja komission 
sitoutuminen sen torjuntaan?

3. Miten komissio aikoo seurata niiden kansalaisten korvaus- ja oikeusprosessia, joihin 
lastenhoitoetuuksia koskeva skandaali on vaikuttanut?

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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4. Voiko komissio avustaa skandaalin koettelemien kansalaisten korvaus- ja oikeusprosessissa?
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