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Fråga för muntligt besvarande O-000028/2022
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
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)

Angående: Den nederländska barnbidragsskandalen, institutionell rasism och algoritmer

Den 25 maj 2022 medgav den nederländska regeringen för första gången offentligt att institutionell 
rasism inom en del av den nederländska skatte- och tullförvaltningen var grundorsaken till den 
nederländska barnbidragsskandalen. Denna skandal ledde till att den nederländska regeringen avgick 
20211.

För att skapa riskprofiler för personer som ansöker om barnbidrag använde den nederländska skatte- 
och tullförvaltningen algoritmer där ”utländskt klingande namn” och ”dubbelt medborgarskap” 
användes som indikatorer på potentiella bedrägerier. Detta ledde till att tusentals (rasifierade) låg- och 
medelinkomstfamiljer blev föremål för granskning, felaktigt anklagades för bedrägeri och ombads 
betala tillbaka förmåner som de hade erhållit helt lagligt. Algoritmerna ledde således till rasprofilering.

Konsekvenserna var mycket svåra för många familjer: Tusentals familjer blev skuldsatta och många 
hamnade i fattigdom eftersom de ombads betala tillbaka stora belopp (tiotusentals euro), utan någon 
möjlighet till avbetalningsplan. Vissa förlorade sina hem eller sina jobb. Hittills har över 1 000 barn 
tagits från sina hem och omhändertagits av staten till följd av anklagelserna2. Detta antal är antagligen 
högre. Tyvärr uppfyller vårdnadsarrangemangen för barnen inte de strikta kriterierna för barns 
välbefinnande och säkerhet.

Den nederländska regeringen reagerade inte eller reagerade långsamt på de oroväckande tecknen 
och uppmaningarna från olika samhällssektorer. Offren har kämpat i flera år för ett erkännande och 
en del kämpar fortfarande för ett erkännande. Efter den nederländska regeringens avgång utlovades 
familjerna förskottsutbetalningar eller ersättning. Tyvärr har de flesta familjer aldrig fått någon 
ersättning på grund av fallets stora omfattning och komplexitet. Det är också viktigt att inse att vissa 
skador – såsom förlust av ett barn eller ett förstört förhållande – inte kan ersättas. Därför behövs det 
en annan strategi för att erbjuda familjerna gottgörelse.

1. Vad har kommissionen gjort när det gäller denna uppenbara kränkning av EU-medborgares 
grundläggande rättigheter, som skulle ha motiverat inledandet av ett överträdelseförfarande 
under de mer än två år som förflutit sedan skandalen avslöjades?

2. Hur har kommissionen hanterat detta problem, med tanke på att EU:s handlingsplan mot rasism 
tydligt erkänner strukturell rasism och kommissionens åtagande att bekämpa denna rasism?

3. Hur kommer kommissionen att övervaka ersättnings- och rättsprocessen för de medborgare som 
har drabbats av barnbidragsskandalen?

4. Kan kommissionen ge stöd i ersättnings- och rättsprocessen till de medborgare som har 
drabbats av skandalen?

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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