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Pergunta com pedido de resposta oral O-000028/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Samira Rafaela (Renew), Monica Semedo (Renew), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), 
Cornelia Ernst (The Left), Evin Incir (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Damien Carême 
(Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), 
Karen Melchior (Renew), Matjaž Nemec (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Mohammed 
Chahim (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE), Anna Júlia Donáth 
(Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D), Lara Wolters (S&D), Agnes Jongerius (S&D), 
Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Milan Brglez (S&D), Elisabetta Gualmini 
(S&D), Svenja Hahn (Renew), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo 
(NI), Katalin Cseh (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Marc Angel (S&D), 
Peter Pollák (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Isabel Carvalhais 
(S&D)

Assunto: O escândalo das prestações de cuidados a crianças, do racismo institucional e dos 
algoritmos nos Países Baixos

Em 25 de maio de 2022, o Governo neerlandês admitiu publicamente, pela primeira vez, que o 
racismo institucional em parte da administração fiscal e aduaneira neerlandesa foi a causa principal 
do escândalo neerlandês das prestações de cuidado a crianças. Este escândalo levou à demissão do 
Governo neerlandês em 20211.

A fim de definir os perfis de risco das pessoas que solicitavam prestações de cuidado a crianças, a 
administração fiscal e aduaneira neerlandesa utilizou algoritmos em que eram utilizados «nomes de 
sonoridade estrangeira» e «dupla nacionalidade» como indicadores de fraude potencial. Em 
consequência, milhares de famílias (racializadas) de baixos e médios rendimentos foram sujeitas a 
controlos, falsamente acusadas de fraude e objeto de pedidos de reembolso das prestações que 
tinham obtido de forma totalmente legal. Por conseguinte, os algoritmos conduziram à definição de 
perfis raciais.

As consequências foram muito complicadas para muitas famílias: Milhares de famílias contraíram 
dívidas e muitas acabaram em situação de pobreza porque lhes foi pedido o reembolso de 
montantes avultados (dezenas de milhares de euros), sem possibilidade de escalonar pagamentos. 
Algumas pessoas perderam as suas casas ou os seus empregos. Até à data, mais de 1 000 crianças 
foram retiradas das suas casas e colocadas sob custódia do Estado, em resultado das acusações2. 
Estima-se que, na realidade, estes números possam ser mais elevados. Infelizmente, as disposições 
relativas à guarda das crianças não respeitam os rigorosos critérios de bem-estar e segurança das 
crianças.

O Governo neerlandês não reagiu – ou reagiu lentamente – aos sinais preocupantes e aos apelos de 
vários setores da sociedade. As vítimas passaram anos a lutar pelo reconhecimento e algumas 
continuam a tentar consegui-lo. Após a demissão do Governo neerlandês, foram prometidos às 
famílias pagamentos antecipados ou indemnizações. Infelizmente, devido ao âmbito e à 
complexidade crescentes deste caso, a maioria das famílias nunca recebeu qualquer indemnização. 
É igualmente importante compreender que alguns danos – como a perda de uma criança ou uma 
relação destruída – não podem ser compensados, pelo que é necessária uma abordagem diferente 
para permitir o ressarcimento das famílias.

1. O que fez a Comissão relativamente a esta clara violação dos direitos fundamentais dos 
cidadãos da UE, que teria justificado a instauração de um processo por infração nos mais de 
dois anos desde a revelação do escândalo?

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. Como abordou a Comissão esta questão, tendo em conta que o Plano de Ação da UE contra o 
Racismo reconhece claramente o racismo estrutural e o compromisso da Comissão de o 
combater?

3. Como irá a Comissão acompanhar os processos de indemnização e os processos judiciais que 
digam respeito aos cidadãos que foram afetados pelo escândalo das prestações de cuidados a 
crianças?

4. Pode a Comissão prestar assistência nos processos de indemnização e nos processos judiciais 
que digam respeito aos cidadãos afetados pelo escândalo?
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