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Geachte relatie, 
 
Na verzending van de eerste kennisgevingen van de inburgeringsplicht onder de 
Wet inburgering 2021 (Wi2021) door DUO begin januari is gebleken dat 
inburgeringsplichtigen die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) hadden 
moeten vallen, ten onrechte een kennisgeving hebben ontvangen dat zij 
inburgeringsplichtig zijn onder de Wi2021. Op verzoek van het ministerie van SZW 
heeft DUO het proces van versturen van kennisgevingen tijdelijk stopgezet, 
waarover de minister van SZW op 26 januari de Tweede Kamer heeft ingelicht. 
 
In het verlengde hiervan heeft het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid het CBS verzocht, in het kader van de AVG, om de proeflevering 
met betrekking tot inburgeringsgegevens over januari 2022 niet verder door te 
laten gaan. Het gaat om de proeflevering waarover in de nieuwsbrief van 
maandag 24 januari jl. en de mail van maandag 31 januari jl. aan u is bericht. Dit 
betekent dat u op dit moment geen inburgeringsgegevens aan het CBS moet 
leveren. Ook een proeflevering met fictieve data is niet mogelijk. Het CBS 
verwijdert automatisch reeds gedane proefleveringen direct in het uploadportaal, 
voordat deze bij het CBS binnenkomen. 
 
Momenteel werkt DUO aan een wijziging van de processen om de inburgering op 
correcte wijze te kunnen herstarten. Daarnaast werken DUO en SZW samen met 
partners aan een oplossing voor de personen die ten onrechte onder de Wi2021 
zijn geplaatst. In de eerste week van maart ontvangt u bericht over de stand van 
zaken betreffende de kwartaallevering in april 2022. 
 
Mocht u voor die tijd vragen hebben over de levering van gegevens aan het CBS, 
dan kunt u mailen naar Wetinburgering@cbs.nl. Voor overige vragen over de Wet 
inburgering 2021 kunt u mailen naar inburgering@vng.nl.  
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend, 
 
 

 
 
 
 
Dhr. drs.  R.J.A. van Noort 
Directeur Samenleving en Integratie 


