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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000028/2022
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Scandalul prestațiilor pentru îngrijirea copiilor din Țările de Jos, rasismul instituțional și 
algoritmii

La 25 mai 2022, guvernul olandez a recunoscut public, pentru prima dată, că rasismul instituțional din 
cadrul unei părți a administrației fiscale și vamale din Țările de Jos a fost cauza principală a 
scandalului din această țară privind prestațiile pentru îngrijirea copiilor. Acest scandal a dus la 
demisia guvernului din Țările de Jos în 20211.

Pentru a crea profiluri de risc ale persoanelor care solicită prestații pentru îngrijirea copilului, 
Administrația Fiscală și Vamală din Țările de Jos a utilizat algoritmi în care „numele care sună a fi 
străine” și „dubla cetățenie” au fost utilizate ca indicatori ai unei potențiale fraude. Prin urmare, mii de 
familii cu venituri mici și medii (rasializate) au fost supuse controlului, fiind acuzate în mod fals de 
fraudă și li s-a solicitat să ramburseze prestațiile pe care le-au obținut complet legal. Astfel, algoritmii 
au condus la crearea de profiluri rasiale.

Consecințele au fost foarte dificile pentru multe familii: mii de familii au intrat în datorii și multe dintre 
ele au ajuns în sărăcie deoarece li s-a cerut să ramburseze sume mari de bani (zeci de mii de euro), 
fără a li se permite posibilitatea unor aranjamente de plată. Unele persoane și-au pierdut locuințele 
sau locul de muncă. Până în prezent, peste 1 000 de copii au fost înlăturați din casele lor și plasați în 
custodia statului ca urmare a acuzațiilor2. Se estimează că aceste cifre sunt mai mari. Din păcate, 
dispozițiile privind încredințarea copiilor nu îndeplinesc criteriile stricte pentru bunăstarea și siguranța 
copiilor.

Guvernul din Țările de Jos nu a reacționat sau a reacționat lent la semnele și apelurile îngrijorătoare 
din partea diferitelor sectoare ale societății. Victimele au luptat timp de mai mulți ani pentru 
recunoaștere, iar unele dintre ele continuă să fie implicate în acțiuni în prezent. După demisia 
guvernului olandez, familiilor li s-au promis plăți în avans sau compensații. Din păcate, din cauza 
extinderii domeniului de aplicare și a complexității acestui caz, majoritatea familiilor nu au primit 
niciodată despăgubiri. De asemenea, este important să se înțeleagă că unele daune – cum ar fi 
pierderea unui copil sau ruperea unei relații – nu pot fi compensate, astfel încât este necesară o 
abordare diferită pentru a oferi despăgubiri familiilor.

1. Ce a făcut Comisia cu privire la această încălcare clară a drepturilor fundamentale ale cetățenilor 
UE, care ar fi justificat inițierea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cei 
peste doi ani de la dezvăluirea scandalului?

2. Cum a abordat Comisia această chestiune, având în vedere că Planul de acțiune al UE de 
combatere a rasismului recunoaște în mod clar rasismul structural și angajamentul Comisiei de 
a-l combate?

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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3. Cum va monitoriza Comisia procesul de compensare și de justiție pentru cetățenii care au fost 
afectați de scandalul prestațiilor pentru îngrijirea copiilor?

4. Poate Comisia să contribuie la procesul privind compensarea și justiția adusă cetățenilor afectați 
de scandal?

Depunere: 28.6.2022

Dată-limită: 29.9.2022


