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Inleiding
Er zijn bij het CBS signalen binnen gekomen van gemeenten dat het in sommige gevallen
onduidelijk is of voorzieningen geregistreerd moeten worden in de Statistiek Re-integratie door
Gemeenten (SRG) of de nieuwe Statistiek Wet Inburgering (SWI). In deze notitie beschrijven we
welke voorzieningen onder welke statistiek geregistreerd moeten worden.
Doelgroep
 De populatie van de SRG bestaat alleen uit personen voor wie door de gemeente op grond van
de Participatiewet één of meer voorzieningen met het doel van re-integratie of participatie zijn
ingezet.
 De populatie van de SWI bestaat uit inburgeraars die onder de werking van de Wet inburgering
2021 (Wi2021) vallen. Inburgeraars die vóór 1 januari 2022 onder de werking van de Wet
inburgering 2013, of de Wet inburgering 2007 zijn gestart met hun inburgeringstraject vallen
buiten de populatie van de SWI. Er worden twee doelgroepen onderscheiden:
asielstatushouders enerzijds en gezinsmigranten en overige migranten anderzijds.
Er is overlap in doelgroepen: inburgeraars die onder de Wi2021 vallen, kunnen ook onder de
Participatiewet vallen en daarmee gebruik maken van SRG-voorzieningen. Het gaat hier
voornamelijk om asielmigranten met een uitkering in het kader van de Participatiewet.
Let op. Inburgeraars die onder de Wi2013 vallen, vallen buiten de Statistiek Wet inburgering.
Voorzieningen ingezet voor deze groep kunnen wel geregistreerd worden in de Statistiek Reintegratie door Gemeenten, voor zover deze als doel hebben re-integratie of participatie en
gefinancierd zijn uit het re-integratiebudget c.q. als kosten re-integratie verantwoord zijn.
Wanneer voorziening voor de SRG?
SRG: De uitvraag van de SRG heeft betrekking op de inzet van re-integratie- en participatievoorzieningen door gemeenten op grond van de Participatiewet. Als er aan het inzetten van
een voorziening kosten zijn verbonden (die de uitvoeringskosten overstijgen), dan moeten
deze (voor het grootste deel) gefinancierd zijn vanuit het re-integratiebudget of als
‘kosten van re-integratie’ zijn verantwoord. Daarnaast behoren ook de loonkostensubsidies betaald vanuit de gebundelde uitkering tot de SRG. Voorzieningen die voor het
grootste deel worden betaald uit b.v. het Wmo-budget dienen niet te worden aangeleverd.
SWI: De uitvraag van de SWI heeft vrijwel uitsluitend betrekking op specifieke onderdelen van de
inburgeringsplicht die zijn opgenomen in de Wet inburgering 2021. Deze onderdelen zijn
(met naam) in de Wi2021 opgenomen en worden gefinancierd met de specifieke uitkering
Wi2021. Eén onderdeel (voortgangsgesprekken) wordt met het Gemeentefonds
(uitvoeringskosten Wi2021) gefinancierd.
Onderdelen van de inburgeringsplicht worden in principe niet aangeleverd in het kader
van de SRG, met uitzondering van re-integratie- en participatievoorzieningen die daaraan
gerelateerd zijn maar die (grotendeels) worden bekostigd vanuit het re-integratiebudget.
Duale trajecten inburgeraars Wi2021
De Wet inburgering 2021 veronderstelt dat inburgeraars met duale trajecten, een combinatie van
taal- en participatieactiviteiten, beter de Nederlandse taal leren en sneller aan het werk komen.
Volgt de inburgeraar een duaal traject dan zijn 3 situaties mogelijk.
1. Het duale traject is één voorziening, geheel gefinancierd met inburgeringsmiddelen, waarin een
taalcomponent en een participatiecomponent zijn opgenomen. In dit geval moet de eerste
cursusdag van deze voorziening onder ‘begindatum leerroute’ (kenmerk 30) in de Statistiek
Wet inburgering geregistreerd worden. Omdat deze voorziening niet gefinancierd is met reintegratiemiddelen, hoeft deze voorziening niet in de SRG geregistreerd te worden.
2. Het duale traject bestaat uit losse taal- en participatievoorzieningen die tegelijkertijd of
volgtijdelijk worden ingezet voor één persoon, beide gefinancierd met inburgeringsmiddelen. In
dit geval moet de eerste cursusdag van de voorziening die als eerste start onder ‘begindatum
leerroute’ (kenmerk 30) in de Statistiek Wet inburgering geregistreerd worden. Omdat de

voorzieningen niet gefinancierd worden met re-integratiemiddelen, hoeven deze voorzieningen
niet in de SRG geregistreerd te worden.
3. Er is sprake van losse taal- en participatievoorzieningen die tegelijkertijd of volgtijdelijk worden
ingezet voor één persoon, waarbij de taalcomponent met inburgeringsmiddelen gefinancierd
wordt en de participatiecomponent gefinancierd wordt met re-integratiemiddelen. In dit geval
moet de eerste cursusdag van de taalvoorziening onder ‘begindatum leerroute’ (kenmerk 30) in
de Statistiek Wet inburgering geregistreerd worden. De participatievoorziening moet in de
Statistiek Re-integratie door Gemeenten geregistreerd worden.

