
NEDERLANDS JURISTENBLAD −     25-6-2021 −     AFL. 25  2041

Onderken ook de rol van 
institutioneel racisme in 
het migratierecht

Willem Hutten & Nawal Mustafa1

In deze bijdrage wordt een parallel getrokken tussen de toeslagenaffaire en het migratierecht met betrekking 

tot institutioneel racisme. Hoewel op beide terreinen behoefte is aan nader onderzoek, zijn er sterke indicaties 

dat op beide terreinen sprake is van etnische profilering. Als er een les uit de toeslagenaffaire moet worden 

getrokken, is het dat ook in het migratierecht zeer kritisch moet worden gekeken naar het gebruik van  

nationaliteit in risicoprofielen. Daarnaast kent het migratierecht nog grotere obstakels; niet alleen de praktijk, 

ook het systeem is zo ingericht dat institutioneel racisme in de hand kan worden gewerkt. Het aanpakken van 

zulke obstakels vereist fundamentele veranderingen.

1. Inleiding 
In het NJB verscheen een belangrijke analyse van een aan-
tal onderzoekers van het Centrum voor Migratierecht 
(CMR) van de Radboud Universiteit Nijmegen over ‘onge-
zien onrecht in het vreemdelingenrecht’.2 De onderzoe-
kers zien een aantal paralellen tussen hun rechtsgebied 
en de toeslagenaffaire, met name de rigide wetgeving, het 
geïnstitutionaliseerde wantrouwen tegen migranten en 
de marginaal toetsende rechter. Zij pleiten voor verbete-
ringen in de trias politica en voor meer ruimte voor de 
‘menselijke maat’. Kort gezegd: meer ruimte voor het 
afwijken van regels in schrijnende situaties en meer ruim-
te voor de bestuursrechter om te toetsen aan het evenre-
digheidsbeginsel.

Hoewel in het migratierecht geen sprake lijkt te zijn 
van een vergelijkbaar schandaal als de toeslagenaffaire, is 
het meer dan terecht dat de Nijmeegse onderzoekers wij-
zen op algemene overeenkomsten in de bestuurscultuur 
en de rechtspraktijk van het migratierecht. Het klopt dat 
ook het migratierecht in veel gevallen wordt gekenmerkt 
door een harde regeltoepassing, zonder veel juridische 
ruimte om te toetsen aan evenredigheid. De gevolgen van 
deze praktijk komen duidelijk naar voren in het ‘zwart-
boek’ van de advocatenvereniging SVMA, waarin beschre-
ven wordt hoe de handhaving van rechtsregels in het 
migratierecht kan leiden tot schrijnende en soms absurde 
situaties.3 

Tegelijkertijd betwijfelen wij of hiermee alles is 
gezegd. Is het onrecht in het migratierecht echt op te los-
sen met meer discretie voor de ambtenaar en meer rech-

terlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginsel? Dit 
klinkt ons iets te veel als een quick fix. Belangrijker nog is 
dat met deze analyse een andere parallel uit het oog 
dreigt te worden verloren, namelijk die van institutioneel 
racisme. 

Het fraudebeleid van de Belastingdienst was niet 
alleen veel te hard, het discrimineerde bovendien door de 
fraudecapaciteit vooral in te zetten op Nederlanders met 
een ‘verdachte’ tweede nationaliteit.4 Dit uiterst pijnlijke 
maar cruciale aspect van de toeslagenaffaire werd in het 
befaamde rapport Ongekend Onrecht ten onrechte buiten 
beschouwing gelaten.5 Het is dan ook jammer dat de Nij-
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meegse onderzoekers volledig uitgaan van de analyse van 
de Tweede Kamercommissie en daarmee geen aandacht 
besteden aan de mogelijke paralellen buiten de afkade-
ring van hun onderzoek. 

Naar onze overtuiging is de stilte rondom institutio-
neel racisme niet geheel toevallig. In Nederland heerst al 
lange tijd een groot ongemak rondom het benoemen en 
adresseren van institutioneel racisme. Het idee dat er in 
Nederland sprake is van racisme gaat in tegen ons positie-
ve zelfbeeld dat uitgaat van het idee dat er in Nederland 
geen racisme is en dat discriminatie zelden voorkomt – 
dat hebben we immers toch in artikel 1 van de Grondwet 
verboden?6

Het onbesproken laten van institutioneel racisme 
doet het echter niet verdwijnen. Sterker nog, het kan ten 
onrechte het idee versterken dat de Nederlandse rechts-
praktijk per definitie kleurenblind is. Structurele ongelijk-
heden kunnen daardoor ongezien blijven voortbestaan. 
Als het migratierecht echt lering wil trekken uit de toesla-
genaffaire, moet het daarom ook reflecteren op haar eigen 
institutioneel racisme. 

2. Wat is institutioneel racisme?
De term institutioneel racisme wordt gebruikt om aan te 
duiden dat ook binnen de instituties van de liberaal-
democratische rechtsstaat geschreven en ongeschreven 
processen en structuren kunnen bestaan die ongelijke 
kansen en uitkomsten creëren of in stand houden voor 
bepaalde groeperingen in de samenleving.7 Institutioneel 
racisme gaat niet alleen over de handelingen van indivi-
duen binnen de instituties, maar voornamelijk om de 
structuren waarbinnen zij opereren. Daarnaast gaat het 
nadrukkelijk niet om de intenties van politici, bestuurders 

of ambtenaren, maar om de praktische gevolgen en onge-
lijkheden die door wetgeving en rechtspraktijk kunnen 
ontstaan en in stand worden gehouden. Het is dan ook 
een tamelijk open en abstract begrip, dat in de praktijk 
verschillende vormen kan aannemen. Onderzoekers zien 
institutioneel racisme veelal als een product van histori-
sche ongelijkheden, die overigens niet alleen te maken 
hebben met kleur, maar ook met nationaliteit, gender, 
religie en seksualiteit. In dit kader wordt steeds meer 
onderzoek gedaan vanuit het idee van intersectionaliteit, 
dat ervan uitgaat dat verschillende vormen van ongelijk-
heid in samenhang moeten worden onderzocht. 8 In de 
rechtswetenschap heeft deze benadering vooral voet aan 
de grond gekregen in de Verenigde Staten en Groot- 
Brittannië.9

Met name naar aanleiding van de Black Lives Matter-
beweging kreeg de term institutioneel racisme meer 
gehoor in het Nederlandse publieke debat. Premier Mark 
Rutte werd afgelopen zomer, naar aanleiding van de Black 
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Lives Matter-demonstratie in Rotterdam, op een perscon-
ferentie gevraagd of volgens hem sprake is van institutio-
neel racisme in Nederland. Rutte erkende dat sprake is 
van een ‘systematisch probleem’, maar vond de term insti-
tutioneel racisme, die hij afdeed als ‘sociologisch jargon’, 
een brug te ver. Volgens Rutte ‘accepteert Nederland geen 
racisme’ en ‘als je dat toch doet, dan heb je met mij (…) 
een probleem’.10 

Het is positief dat Rutte, en daarmee de Nederlandse 
regering, erkent dat racisme een probleem vormt in de 
Nederlandse samenleving. Op deze manier wordt echter 
het probleem vooral buiten de functionering van de 
rechtsstaat geplaatst. De aanname lijkt te zijn dat racisme 
wellicht voorkomt op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt en 

in het onderwijs, maar dat de Nederlandse rechtsstaat 
hier los van staat en iedereen altijd gelijk behandelt. Zo 
gaf Rutte ook in 2019, naar aanleiding van racistische 
spreekkoren in het voetbalstadion van FC Den Bosch aan 
dat ‘de politiek het racismeprobleem niet kan oplossen’. 
Het gaat volgens hem niet om wetgeving, maar ‘om wat je 
er zelf tegen doet’.11 Het is precies deze puur op het indivi-
du gerichte voorstelling van zaken die door de toeslagen-
affaire onderuit is gehaald. 

3. Institutioneel racisme in de toeslagenaffaire
Institutioneel racisme speelde evident een rol in de toe-
slagenaffaire en nam daarbij primair de vorm aan van 
etnische profilering. De Belastingdienst erkende al in mei 
2020 zich jarenlang schuldig te hebben gemaakt aan 
etnisch profileren in de fraudebestrijding.12 In juli 2020 
concludeerde ook de Autoriteit Persoonsgegevens13 dat de 
Belastingdienst jarenlang onrechtmatig handelde door de 

dubbele nationaliteit van 1,4 miljoen mensen te blijven 
registreren, en deze gegevens te gebruiken voor fraude- en 
handhavingsonderzoek.14 Zeker 11.000 mensen werden 
hierdoor extra gecontroleerd op grond van het ‘risico’ dat 
uitging van hun tweede nationaliteit.

De etnische profilering van de Belastingdienst kwam 
onder andere voort uit een politieke rel begin jaren 2010 
die bekend is komen te staan als de ‘Bulgarenfraude’. Er 
was sprake van een Bulgaarse bende die Bulgaren aanmoe-
digde zich in te schrijven op een Nederlands adres en op 
basis daarvan toeslagen aan te vragen. Hoewel het om een 
relatief kleine groep fraudeurs ging, werd de affaire werd 
met veel vertoon opgeklopt door media en politiek en 
werd fraudebestrijding tot kernprioriteit van de Belasting-
dienst gemaakt. Er ontstond een breed gedragen beeld dat 
fraude vooral door buitenlanders werd begaan en dat die 
daarvoor keihard moesten worden aangepakt. Een patroon 
dat breder herkenbaar is – met name sinds de opkomst 
van Pim Fortuyn is het voor politici steeds normaler 
geworden om sociale-maatschappelijke problemen toe te 
schrijven aan het gedrag van specifieke migrantengroe-
pen.15

Zeker in het licht van deze context is het opvallend 
dat dit cruciale aspect van de toeslagenaffaire onbenoemd 
bleef in het rapport van de Parlementaire ondervragings-
commissie Kinderopvangtoeslag. Institutioneel racisme 
werd, evenals de eigen rol van de Tweede Kamer in het 
ophitsen van de ‘Bulgarenfraude’, in het geheel niet in het 
onderzoek meegenomen.16 Dit had duidelijke gevolgen 
voor de uitkomst van het rapport. De commissie analy-
seert de affaire vooral als een bestuurlijk falen van de 
 trias politica; de wet werd blind en te hard toegepast en 
gehandhaafd, zonder ingrijpen van bestuur, rechter of 
politiek. Dit is misleidend in die zin dat de wet niet blind, 
maar heel gericht werd gehandhaafd op basis van discri-
minerende risicoprofielen. 

Door de eenzijdige focus op een harde wetstoepas-
sing in het algemeen, is het racismeaspect in de toesla-
genaffaire steeds meer op de achtergrond geraakt. Zowel 
het publieke als het juridische debat focust zich vooral op 
begrippen als ‘macht en tegenmacht’, ‘de menselijke maat’ 
en de trias politica.17 Hoewel dit natuurlijk belangrijke 
onderwerpen zijn, riskeert dit een ‘kleurenblinde’ analyse 
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waarin alleen wordt erkend dat de wet te streng was, maar 
niet op wie deze wet relatief vaak werd toegepast.18 Hoe-
wel het altijd nodig is keuzes te maken van wat wel en 
wat niet te onderzoeken, hebben die keuzes wel gevolgen 
voor de manier waarop het daaropvolgende debat wordt 
gevoerd. Klaarblijkelijk geldt dit niet alleen voor het debat 
over de toeslagenaffaire, maar ook voor de lessen die in 
bredere zin worden getrokken. 

Vanwege het gebrek aan onderzoek, is op dit moment 
nog niet goed mogelijk de precieze rol van institutioneel 
racisme in de toeslagenaffaire te duiden. We weten dat de 
Belastingdienst illegaal de tweede nationaliteit van bur-
gers opsloeg en deze informatie grootschalig inzette in de 
fraudebestrijding. Maar hoe dit precies gebeurde, is nog 
onduidelijk. Welke rol had dit gegeven precies in de risico-
profielen en welke concrete effecten had dit uiteindelijke 
op de besluitvorming? Speelde institutioneel racisme ook 
een rol wanneer gedupeerden met een migratie-achter-
grond aan de bel probeerden te trekken? Welk concreet 
effect had de migratie-achtergrond van burgers op het 
institutionele wantrouwen richting deze burgers? Op dit 
moment identificeren wij de volgende lessen die uit de 
toeslagenaffaire kunnen worden getrokken:
• Institutioneel racisme hoeft niet direct te volgen uit 

onderscheidingen op grond van ras in biologische zin, 
maar kan evengoed volgen uit indirectere indicaties 
zoals nationaliteit of achternaam.

• Institutioneel racisme komt niet zozeer voort uit inten-
tionele handelingen van ambtenaren, maar veeleer uit 
de werking van abstracte algoritmes en risicoprofielen.

• Institutioneel racisme hoeft niet voort te komen uit dis-
criminerende wetgeving, maar kan ook volgen uit de 
manier waarop overheidsdiensten de wetgeving contro-
leren en handhaven.

• Institutioneel racisme kan blijven voortbestaan doordat 
dat niet benoemd, onderzocht of onderkend wordt. 

4. Etnische profilering in het migratierecht
Welke paralellen kunnen wij op grond van het voorgaande 
trekken met het migratierecht? De meest voor de hand 
liggende parallel is de manier waarop in het migratierecht 
gebruik wordt gemaakt van etnische profilering. In 2016 
waarschuwde de Adviescommissie voor Vreemdelingenza-
ken (ACVZ) dat technologische ontwikkelingen op het 
gebied van dataverzameling en data-analyse waarschijn-
lijk ook zullen leiden tot etnische profilering die hierop is 
gebaseerd. Hoewel de toepassing van data op dat moment 
nog ‘in de kinderschoenen’ stond, constateerde de ACVZ 
ook op dat moment al diverse problemen met gehanteer-
de risicoprofielen in het migratierecht, ook met betrek-
king tot etnisch profileren.19 

Verschillende instanties in het migratierecht, zoals 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Koninklij-
ke Marechaussee (Kmar), het Mobiel Toezicht Vreemdelin-

gen (MTV) en de Inspectie SZW maken gebruik van profi-
lering op grond van tal van factoren. Profilering is niet per 
se problematisch en kan bijdragen aan een efficiënte uit-
voeringspraktijk. Sommige omstandigheden kunnen een 
juridische indicatie zijn dat iemand niet voor een visum 
of verblijfsrecht in aanmerking komt. Tegelijkertijd is het 
duidelijk dat risicoprofielen riskant zijn en discrimineren-
de effecten kunnen hebben.

De toeslagenaffaire laat zien dat zelfs als raskenmer-
ken, etnische achtergrond en huidskleur nergens als indi-
cator zijn opgenomen, deze kenmerken toch een centrale 
rol kunnen gaan spelen in de uitvoering. Vrijwel alle 
instanties in het migratierecht gebruiken, net als de Belas-
tingdienst, nationaliteit als een onderdeel van risicoprofie-
len. Nationaliteit klinkt als een ‘objectief ’ gegeven, maar is 
dit nadrukkelijk niet. Het gaat er immers vooral om welke 
nationaliteiten als verdacht worden aangemerkt en welke 
niet, en in hoeverre die onderscheidingen samenhangen 
met ideeën over ras en etniciteit. Omdat de meeste risico-
profielen niet openbaar zijn, kan de precieze omvang van 
etnische profilering moeilijk worden ingeschat. Net als bij 
de toeslagenaffaire, bestaat ook hier dringend behoefte 
aan nader onderzoek.

Bestaand onderzoek laat echter een verontrustend 
beeld zien. Zo blijkt uit onderzoek van Betty de Hart dat 
sprake is van etnische profilering in de bestrijding van 
schijnhuwelijken. Hierbij worden onder meer indicatoren 
gebruikt als ‘woonachtig in Amsterdam Zuidoost’, en gel-
den ook aanvragen van Oost-Europeanen van huwelijken 
met derdelanders en van West-Afrikanen met Unieburgers 
als verdacht.20 Een ander voorbeeld is de praktijk bij 
visum aanvragen. Lange tijd werd bij de beoordeling hier-
van gekeken naar de postcode van de referent. Kwam deze 
uit een ‘risicowijk’, dan werd sneller aangenomen dat het 
visum moest worden geweigerd op grond van vestigings-
gevaar. Zulk soort risicoprofielen zijn stigmatiserend, 
 stereotyperend, en hebben een zelfversterkend effect. Dit 
geldt vooral als deze risicoprofielen niet regelmatig wor-
den getest, een van de kritiekpunten van de ACVZ in 2016. 

Daarnaast vindt etnische profilering plaats buiten 
risicoprofielen om. Zo blijkt uit onderzoek van de Univer-
siteit Leiden dat ambtenaren van de Kmar geneigd zijn 
om personen met een donkere huidskleur vaker te contro-
leren.21 Hoewel het volgt uit jurisprudentie dat geen 
vreemdelingrechtelijke staandehouding plaats mag vin-
den op grond van iemands huidskleur of etnische 
afkomst,22 worden in de praktijk personen meestal staan-
de gehouden op grond van andere politietaken, zoals de 
identificatieplicht of de Wegenverkeerswet, waarna een 
vreemdelingrechtelijke staandehouding plaatsvindt. Zulke 
‘voortrajecten’ mogen van de ABRvS niet door de vreem-
delingenrechter worden getoetst, ook niet op het verbod 
op etnische profilering.23 Amnesty rapporteerde al in 2013 
dat hierdoor etnische profilering onzichtbaar en onbe-
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straft kan blijven.24 Een berucht voorbeeld dat wel aan het 
licht kwam betreft de werkwijze van de vreemdelingenpo-
litie Kennemerland in 2010 en 2011. Op grond van tips 
van busmaatschappij Connexxion ging de politie ‘negroï-
de’ personen staande houden, omdat werd vermoed dat zij 
illegaal huishoudelijk werk verrichten in een villawijk.25 
Hoewel deze praktijk door de ABRvS werd verboden, ont-
dekten journalisten van Zembla eind 2012 dat de werkwij-
ze nog niet was veranderd.26 Ideeën van ras en etniciteit 
blijken dus nog steeds relevant in het migratierecht, 
ondanks de corrigerende werking die in bepaalde gevallen 
van antidiscriminatiewetgeving kan uitgaan.

5. Ongelijkheden in het systeem
Als het gaat om de rol van institutioneel racisme in het 
migratierecht moet breder worden gekeken dan alleen de 
etnische profilering als hierboven is beschreven. Voor een 
volledig beeld moeten we niet alleen kijken naar de uit-
voering, maar ook naar het systeem zelf. 

Het is de functie van het migratierecht om te bepa-
len welke migranten in Nederland mogen verblijven en 
welke niet. Wie is er welkom, en wie moet er worden 
geweerd? Juristen gaan er het liefst vanuit dat hierbij 
 uniforme maatstaven worden gehanteerd, die op iedereen 
gelijk worden toegepast, onafhankelijk van iemands 
 achtergrond. Dit is echter in de praktijk moeilijk vol te 
houden. De toegankelijkheid van een verblijfsrecht in 
Nederland verschilt radicaal voor verschillende groepen 
migranten. Nationaliteit speelt hierin opnieuw een crucia-
le rol. Onder meer aan de hand van nationaliteit wordt 
bepaald welke voorwaarden van toepassing zijn, wie bij-
voorbeeld visumplichtig is, wie inburgeringsplichtig, en 
wie van zulke voorwaarden wordt vrijgesteld. Het vrij ver-
keer voor Unieburgers heeft daarnaast de juridische kloof 
versterkt tussen Europeanen en ‘derdelanders’. Niet alleen 
geldt voor Unieburgers een geheel ander juridisch regime 
van verblijfsrechtelijke voorwaarden en beperkingen, ook 
kunnen zij hierop nauwelijks worden gecontroleerd door-
dat hun verblijfsrecht van rechtswege ontstaat en het dus 
niet nodig is om een verblijfsvergunning aan te vragen. 

Maar ook klasse is van fundamenteel belang. 
Arbeidsmigranten van buiten de Unie worden voorname-
lijk gefilterd op inkomen. Als dit hoog genoeg is, kunnen 
zij op uitnodiging van de werkgever als kennismigrant 
komen zonder noemenswaardige migratierechtelijke con-
trole. Maar bij een lager loon moet eerst worden aange-
toond of sprake is van ‘prioriteit genietend aanbod’, een 
in de praktijk zeer moeilijk te overbruggen barrière.27 Ook 
in het gezinsmigratierecht ontstaan veel sneller migratie-
rechtelijke problemen als het gezin zich in een precaire 
economische positie bevindt. Niet alleen bepaalt het mid-
delenvereiste of een buitenlandse partner überhaupt in 
aanmerking komt voor een verblijfsrecht, ook kunnen 
schommelingen in het inkomen voldoende zijn om een 
verleende verblijfsvergunning weer in te trekken. 

Het migratierecht is kortom bedoeld om onderschei-
dingen te maken tussen categorieën migranten en op 
basis daarvan iemands rechtspositie te bepalen. Het 
migratierecht wordt niet gekenmerkt door gelijkheid, 
maar juist door fundamentele ongelijkheden. Hoewel dit 
niet per definitie discriminerend of racistisch is, is het wel 
van belang om deze ongelijkheden te onderkennen en om 
altijd nauwgezet in de gaten te houden welke praktische 
effecten deze hebben in de praktijk. 

Wij plaatsen dan ook een kanttekening bij de impli-
ciete aanname van de onderzoekers van de Radboud 
 Universiteit dat sprake is van geïnstitutionaliseerd wan-
trouwen tegen migranten in het algemeen. Het is niet zo 
dat de overheid ‘de migrant’ wantrouwt. Er worden wel 
specifieke groepen migranten gewantrouwd. Dit wantrou-
wen volgt niet alleen uit discriminerende risicoprofielen, 
maar ook uit de onderscheidingen van het migratierecht 
zelf. 

In de onderscheidingen van het migratierecht speelt 
ras of etniciteit nergens een expliciete rol – gelukkig 
maar. Maar dit sluit niet uit dat deze onderscheidingen in 
de praktijk uiteindelijk geracialiseerde effecten hebben. 
Met andere woorden, het kan zo zijn dat een juridische 
verblijfsstatus weliswaar niet in het recht, maar wel in de 
politiek-maatschappelijke voorstelling en in de bestuurlij-

Voor een volledig beeld moeten we niet alleen kijken naar de 
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ke uitvoering van wet- en regelgeving gekoppeld wordt 
aan raciale kenmerken.28 

Een voorbeeld waar dit aan de hand lijkt te zijn is 
het Europese visumbeleid. Hoewel voor een visumaan-
vraag geüniformeerde voorwaarden gelden, is de visum-
plicht lang niet op iedereen van toepassing. De visum-
plicht wordt bepaald aan de hand van op EU-niveau 
gemaakte lijsten. Deze lijsten zijn niet samengesteld op 
basis van racistische overwegingen, maar hebben wel 
 geracialiseerde effecten. Zo bestaat de ‘zwarte’ lijst van 
visumplichtige landen uit alle Afrikaanse landen, de 
meeste Aziatische landen en de meeste islamitische lan-
den.29 Wanneer het visumbeleid personen categoriseert op 
een manier die op zijn minst correleert met ras en etnici-
teit, is het niet zo verwonderlijk dat er bij de Kmar etni-
sche profilering plaatsvindt.30 Doordat bepaalde groepen 
migranten onderworpen zijn aan meer migratieregels, 
zijn er vaker regels waar zij niet aan voldoen, en zijn zij 
dus vaker ‘illegaal’.31

6. Conclusie
In deze bijdrage hebben wij een parallel getrokken tus-
sen de toeslagenaffaire en het migratierecht met betrek-
king tot institutioneel racisme. Hoewel op beide terrei-
nen behoefte is aan nader onderzoek, zijn er sterke 
indicaties dat op beide terreinen sprake is van etnische 
profilering. Als er een les uit de toeslagenaffaire moet 
worden getrokken, is het dat ook in het migratierecht 
zeer kritisch moet worden gekeken naar het gebruik van 

nationaliteit in risicoprofielen. Daarnaast kent het 
migratierecht nog grotere obstakels; niet alleen de prak-
tijk, ook het systeem is zo ingericht dat institutioneel 
racisme in de hand kan worden gewerkt. Het aanpakken 
van zulke obstakels vereist fundamentele veranderingen 
die verder gaan dan het creëren van ruimte voor de 
‘menselijke maat’. Het begint evenwel met het loslaten 
van een kleurenblinde analyse en met de onderkenning 
dat institutioneel racisme ook nu nog een rol speelt in 
de Nederlandse rechtspraktijk.  


