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Otázka na ústne zodpovedanie O-000028/2022
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
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)

Vec: Holandský škandál s príspevkom starostlivosti o dieťa, inštitucionálny rasizmus a 
algoritmy

Holandská vláda 25. mája 2022 po prvýkrát verejne uznala, že inštitucionálny rasizmus v časti 
holandskej daňovej a colnej správy bol hlavnou príčinou holandského škandálu s príspevkom 
starostlivosti o dieťa. Tento škandál viedol k odstúpeniu holandskej vlády v roku 20211.

Holandská daňová a colná správa vytvárala rizikové profily jednotlivcov žiadajúcich o príspevok 
starostlivosti o dieťa pomocou algoritmov, v ktorých sa ako ukazovatele potenciálneho podvodu 
použili „cudzo znejúce mená“ a „dvojitá štátna príslušnosť“. V dôsledku toho boli tisíce (rasizovaných) 
rodín s nízkymi a strednými príjmami podrobené preverovaniu, neprávom obvinené z podvodu a 
požiadané o vrátenie príspevku, ktorý im bol priznaný úplne v súlade so zákonom. Algoritmy teda 
viedli k rasovému profilovaniu.

Jeho dôsledky boli pre mnohé rodiny veľmi ťažké: Tisíce rodín sa zadlžili a mnohé z nich sa ocitli v 
chudobe, pretože boli požiadané, aby vrátili veľké sumy peňazí (v desiatkach tisíc eur) bez toho, aby 
sa im umožnilo prispôsobiť platby. Niektoré rodiny prišli o domovy alebo zamestnanie. V dôsledku 
týchto obvinení bolo viac ako 1 000 detí odobraných z domovského prostredia a umiestnených do 
štátnej starostlivosti2. Podľa odhadov je ich počet vyšší. Opatrenia starostlivosti o deti, žiaľ, nespĺňajú 
prísne kritériá týkajúce sa blaha a bezpečnosti detí.

Holandská vláda znepokojujúce signály a výzvy z rôznych sektorov spoločnosti ignorovala alebo na 
ne reagovala pomaly. Obete sa roky usilovali o uznanie pochybenia a niektoré sa o to snažia doteraz. 
Po odstúpení holandskej vlády boli rodinám prisľúbené zálohové platby alebo odškodnenie. Pre 
rozširujúci sa rozsah a zložitosť tohto prípadu ale väčšina rodín, žiaľ, nikdy nebola odškodnená. 
Takisto si treba uvedomiť, že niektoré škody – napríklad stratu dieťaťa alebo prerušenie vzťahu – 
nemožno kompenzovať, takže je nevyhnutný odlišný prístup, aby sa rodinám ponúkla náprava.

1. Čo urobila Komisia v súvislosti s týmto jasným porušením základných práv občanov EÚ, ktoré by 
odôvodňovalo začatie postupu v prípade nesplnenia povinnosti za viac ako dva roky od zistenia 
škandálu?

2. Ako sa Komisia zaoberala touto otázkou, keďže v akčnom pláne EÚ proti rasizmu sa jasne 
uznáva štrukturálny rasizmus a záväzok Komisie bojovať proti nemu?

3. Ako bude Komisia monitorovať proces odškodňovania a zaručenia spravodlivosti pre občanov 
postihnutých škandálom s príspevkom starostlivosť o dieťa?

4. Môže byť Komisia nápomocná v procese odškodňovania a zaručenia spravodlivosti pre občanov 
postihnutých škandálom?

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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