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Geachte heer/mevrouw,
Elke gemeente in Nederland heeft een indeling naar wijken en buurten, die door de
gemeente zelf officieel is vastgesteld en wordt beheerd. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor het coördineren en bijeenbrengen van de
verschillende indelingen in de landelijke Wijk- en Buurtindeling (WBI). Het CBS brengt
dit onderwerp graag onder uw aandacht. Een goed ingerichte en actuele Wijk- en
Buurtindeling is van groot maatschappelijk belang en noodzakelijk om te voldoen aan
de toenemende behoefte aan informatie over specifieke gebieden binnen gemeenten.
Het CBS baseert haar wijk- en buurtcijfers op de WBI. Daarnaast wordt de indeling door
een breed scala aan andere partijen overgenomen en toegepast, waaronder
planbureaus, politie, makelaars, journalisten, onderzoeksinstituten en diverse andere
overheidsinstanties. Het is dan ook van groot belang dat gemeenten wijzigingen van de
Wijk- en Buurtindeling doorgeven aan het CBS.
In maart 2015 heeft het CBS alle gemeenten richtlijnen toegezonden (ons briefkenmerk
was SLO-2015-S-27), die een handvat bieden bij het beheren en actualiseren van een
indeling naar wijken en buurten. Bovendien zijn ze erop gericht om de stabiliteit en
uniformiteit van de Wijk- en Buurtindeling te vergroten. De antwoorden op een aantal
terugkerende vragen heeft het CBS in 2018 verwerkt in gereviseerde richtlijnen, die als
bijlage van deze brief zijn opgenomen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om wijzigingen
van de richtlijnen uit 2015, maar enkel om verdere verduidelijking en aanvulling van
details.
De richtlijnen dienen te worden toegepast wanneer er wijzigingen noodzakelijk zijn in
de WBI. Redenen voor een gemeente om haar bestaande Wijk- en Buurtindeling aan te
passen kunnen zijn:

Den Haag
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP Den Haag
Postbus 24500 | 2490 HA Den Haag
+31 70 337 38 00

Heerlen
CBS-weg 11 | 6412 EX Heerlen
Postbus 4481 | 6401 CZ Heerlen
+31 45 570 60 00

Bonaire
Blv. Gobernador N. Debrot 67,
Unit 203 | Kralendijk | Bonaire
+599 717 86 76
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• Ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke ordening (zoals grootschalige
nieuwbouw);
• Wijzigingen in de gemeentelijke indeling (o.a. bij een gemeentelijke herindeling);
• Een WBI die sterk afwijkt van de richtlijnen.
Aanpassingen voor de indeling naar wijken en buurten dienen jaarlijks uiterlijk op 1 mei
bij het CBS te zijn aangeleverd om nog te kunnen worden verwerkt in de landelijke
Wijk- en Buurtindeling van datzelfde jaar. Voor verdere informatie verwijzen we naar de
bijgevoegde richtlijnen en kan contact worden opgenomen met het CBS.
De richtlijnen zijn ook gepubliceerd op de CBS-website: https://www.cbs.nl/nlnl/dossier/nederland-regionaal/wegwijzer/gemeenten-en-regionale-indelingen.

Hoogachtend,

Dr. H. van de Stadt
Hoofddirecteur Sociaal-economische en Ruimtelijke Statistieken (SER)

