Leidt een risicoprofiel tot discriminatie
op grond van ras of nationaliteit?
Doorloop onderstaande hoofd- en deelvragen in de beslisbomen om antwoord te krijgen.

1. Maakt een risicoprofiel onderscheid op grond van ras of nationaliteit?
Is er sprake van een verschil in behandeling
in verhouding tot anderen in een soortgelijke
situatie?

Nee

Geen sprake van discriminatie op

✓

grond van ras of nationaliteit

Gelet op aard en functie van risicoprofielen meestal ‘ja’
Ja

Op basis van ras (= huidskleur, afkomst, etniciteit,
etnische of nationale afstamming) of nationaliteit?

Nee

Geen sprake van discriminatie op
grond van ras of nationaliteit

Gebruik van afkomst-gerelateerde criteria, zoals geboorteplaats of land van herkomst, of ogenschijnlijk neutrale
criteria met mogelijk discriminerend effect, zoals postcode,
hoogte van inkomen of laaggeletterdheid
Ja

Is er sprake van direct onderscheid op grond van
ras in het kader van sociale bescherming?

Nee

Voorbeeld: selectie op basis van geboorteplaats, land van
herkomst of niet-Westerse naam bij het opsporen van
sociale zekerheidsfraude
Ja

Algemene wet gelijke behandeling van
toepassing: gesloten systeem van
rechtvaardigingen
Wettelijke rechtsvaardigingsgronden niet van toepassing
op inzet risicoprofielen door de overheid: sprake van
discriminatie

✗

In alle overige gevallen: open
systeem van rechtvaardigingen
(objectieve rechtvaardigingstoets
mogelijk)
Ga door naar het volgende schema

✓

2. Bestaat er een objectieve rechtvaardiging voor het onderscheid?

Ja

Is etniciteit of ras het enige of doorslaggevende selectie
criterium binnen het risicoprofiel?
Voorbeeld: selectie alleen op basis van afkomst
Nee

Ja

Richt het risicoprofiel zich slechts op mensen van
één bepaalde afkomst of nationaliteit?
Voorbeeld: alleen extra controle van mensen met een Turkse afkomst
Nee

Bevat het risicoprofiel een selectiecriterium waarmee
direct onderscheid wordt gemaakt op grond van ras of
nationaliteit?
Voorbeeld: afkomst of nationaliteit als één van de selectiecriteria

Ja

Zeer zwaar
wegende redenen
vereist ter
rechtvaardiging

Nee, indirect
Nee

Streeft de inzet van het risicoprofiel een legitiem doel na?
Voorbeeld: beschermen openbare veiligheid, preventie van criminaliteit, handhaven immigratiebeleid, fraudebestrijding
Ja

Nee

Is dit specifieke risicoprofiel geschikt om dit doel te
bereiken?
Selectiecriteria samen voldoende relevant en objectief
Ja

Nee

Is dit specifieke risicoprofiel noodzakelijk en
proportioneel?
Redelijk evenwicht tussen in het geding zijnde belangen, gaat niet
verder dan nodig is, geen redelijke alternatieven
Ja

✗
Strijd met het discriminatieverbod

Geen strijd met discriminatieverbod:
objectieve rechtvaardiging

✓

