
   

 
Geachte advocaten werkzaam in het vreemdelingenrecht, beste collega’s, 
  
Stichting Civic (https://stichtingcivic.nl/) is samen met het PILP-NJCM (www.pilpnjcm.nl)  de 
mogelijkheden voor juridische stappen aan het verkennen rond het inburgeringsbeleid. 

Stichting Civic zet zich in voor het verbeteren van het Nederlandse inburgeringsbeleid, omdat 
de resultaten van het inburgeringsbeleid in Nederland momenteel ondermaats zijn. De 
doelstellingen van de Stichting zijn: het verzamelen en stimuleren van sociaal-
wetenschappelijk en juridisch onderzoek naar de uitkomsten van het huidige beleid. En het 
aanreiken van voorstellen voor beter opnamebeleid voor nieuwkomers in onze samenleving. 
Dat beleid moet meetbaar effectief zijn en passen binnen onze rechtsstaat. 

Het PILP (Public Interest Litigation Project) van het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten (NJCM) zet momenteel strategische procedures op voor mensenrechten in 
Nederland. 
Er zijn, zo denken wij, verschillende procedures mogelijk om voor de positie en 
mensenrechten van inburgeraars op te komen. Er worden ook al verschillende rechtszaken 
gevoerd door enkelen van u. 
Als eerste stap willen we twee verschillende juridische insteken proberen (te ondersteunen), 
daarvoor zijn we op zoek naar specifieke casus. 
  

1. Het gaat in de eerste plaats om inburgeraars die hun tentamen niet gehaald hebben 

en die inzage zouden willen in de resultaten. Er is nu geen transparantie over 

behaalde resultaten. Dat is niet in het belang van de inburgeraar (en de samenleving).  

2. Het gaat in de tweede plaats om gezinsherenigers die in een land wonen waar men 

moet inburgeren voordat men naar Nederland kan komen, die die plicht zouden 

willen aanvechten met een beroep op anti-discriminatiegronden (als de persoon in 

een land als Japan gewoond had, had men niet hoeven inburgeren, dat zou als 

willekeur en discriminatie gezien kunnen worden). 

  
Heeft u cliënten die voldoen aan een van bovenstaande profielen of heeft u ervaring met 
dergelijke casus en zou u willen meedenken over mogelijke juridische stappen? Neem dan 
contact op met info@stichtingcivic.nl.  
  
Hartelijke groet, 
  
Tamar de Waal en Ellen Nissen (Stichting Civic) 

Jelle Klaas en Daniel van Dijk (PILP-NJCM) 
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