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Schriftelijke vragen van het lid Simons inzake mogelijk etnisch profileren bij opsporing 

van bijstandsfraude 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 

 

De Belastingdienst erkent dat zij zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan etnisch 

profileren
1
 bij de controle van aangiften voor de inkomstenbelasting. Tussen 2012 en 

2015 zijn mensen mede op basis van het hebben van een dubbele nationaliteit 

geselecteerd voor extra controle. 

 

Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en de overheid en instituten zoals de 

Belastingdienst zouden zich daar nooit aan schuldig mogen maken. 

 

Het is op dit moment niet duidelijk of er ook sprake is (geweest) of kan zijn van 

etnisch profileren bij het opsporen van bijstandsfraude in Amsterdam. 

 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Amsterdam 

BIJ1, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 

Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: 

 

1. Heeft het college kennisgenomen van het nieuws dat er sprake is van etnisch 

profileren door de Belastingdienst? Hoe wordt dit nieuws ontvangen door het 

college? 

2. Is er zicht op hoeveel Amsterdammers hier mogelijk slachtoffer van zijn 

geworden? 

3. Wat kan het college doen om Amsterdammers die hier nadeel van hebben 

ondervonden ondersteuning te bieden? 

4. Is er ook in Amsterdam bij de opsporing van bijstandsfraude sprake van een 

‘extra controle’ voor specifieke groepen? Zo ja, welke selectiecriteria gelden 

hiervoor? 

5. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om er voor te zorgen dat 

eventuele bias bij ambtenaren geen rol speelt bij de mate waarin personen 

worden gecontroleerd? 

6. Beschikken ambtenaren die gaan over het aanpakken van bijstandsfraude over 

informatie die aanwijst of iemand een dubbele nationaliteit heeft of niet? 
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7. Welke opsporingsmiddelen gebruikt de gemeente om bijstandsfraude op te 

sporen? Hoe verhoudt de gemeente zich tot andere gemeenten, waar 

bijstandsgerechtigden het gevoel hadden dat zij werden behandeld als 

criminelen
2
? 

8. Is het college bereid om een onderzoek uit te laten zetten waarin expliciet wordt 

uitgezocht of en hoe Amsterdamse instanties betrokken waren bij het etnisch 

profileren van de Belastingdienst en of er sprake is van etnisch profileren bij het 

opsporen van de bijstandsfraude in de gemeente? 

 

Het lid van de gemeenteraad, 

 

S.H. Simons 
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