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Geachte heer van Rij, 

 
Op 24 februari jl. zond u een brief aan de Tweede Kamer waarin u 

antwoord gaf op de door de DENK-fractie gestelde vragen over 
risicoselectie bij de Belastingdienst. Bij de brief was een door PWC 

opgesteld document gevoegd genaamd 'Onderzoek effecten FSV. 
Voorbeeld casussen', waarin handleidingen van de Belastingdienst zijn 

opgenomen.  
 

In dit PWC document komt een 'Voorbeeld giften' voor, onder 4.1 waarin 
de volgende risico's worden geïdentificeerd: 

 
 '2. Moskeeën' 

 
 '5 Moskee als periodieke gift' 

 

Bovendien komt in meergenoemd voorbeeld de volgende indicatie voor: 
 

 'Altijd georganiseerde fraude indien giften > 1.499 EUR aan 
 

 [Lijst met ANBI's, voornamelijk islamitische organisaties/moskeeën. 
Bij twee  ANBI's staat de volgende voetnoot: *** MITS NIET 

AUTOCHTOON]' 
 

Het is evident dat ambtenaren van de Belastingdienst zich met deze 
handleiding schuldig hebben gemaakt aan beroepsmatige discriminatie 

wegens ras in de zin van art. 137g Sr, door een ontoelaatbaar 
onderscheid te maken tussen 'autochtone' en 'niet-autochtone' 

belastingplichtigen, alsmede door belastingplichtigen die de islam zijn 
toegedaan te discrimineren op grond van godsdienstige kenmerken, 



hetgeen ook valt onder genoemde delictsomschrijving, zoals de Hoge 
Raad heeft erkend in zijn uitspraak van 13 juni 2000 (NJ, 513).  

 

Daarom wijzen wij u op uw plicht ingevolge art. 162, lid 1 Sv om van dit 
strafbare feit aangifte te doen. Gelet op het feit dat het door PWC 

opgestelde document niet uitputtend bedoeld is en daardoor een 
anekdotisch karakter heeft, dringen wij aan op een breed opgezet 

strafrechtelijk onderzoek waarin wordt nagegaan of ook andere strafbare 
feiten, zoals ambtsdelicten, zijn gepleegd.  

 
In uw brief stelt u dat het voor het vertrouwen van de burgers in de 

Belastingdienst essentieel is dat dit soort praktijken zich niet meer zullen 
voordoen. De beste garantie daartoe wordt geboden door de speciale en 

generale preventie die van de toepassing van het strafrecht uitgaan.  
 

 
 

 

Hoogachtend, 
 

De heer El Ouali  
(namens de onderstaande organisaties) 
 
 
 

 


