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Geachte relatie, 
 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 23 februari 
een nieuwsbericht laten uitgaan waarin is aangekondigd dat DUO uiterlijk 1 maart 
het vaststellen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten hervat en dat 
uiterlijk 25 maart het proces voor alle inburgeraars onder de Wet inburgering 
2021 (Wi2021) weer wordt opgestart. DUO had het proces van vaststellen van de 
inburgeringsplicht onder de nieuwe wet tijdelijk stilgelegd wegens een complicatie. 
 
Als gevolg van deze complicatie heeft het ministerie van SZW het CBS begin 
februari verzocht om de proeflevering met betrekking tot inburgeringsgegevens 
over januari 2022 niet verder door te laten gaan. Dit heb ik u in mijn brief van 
7 februari laten weten. 
 
Het ministerie van SZW heeft nu besloten om de eerste kwartaallevering van 
inburgeringsgegevens door gemeenten aan het CBS uit te stellen. Deze 
kwartaallevering stond gepland in april, maar zal op een later tijdstip in het 
tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Hiermee geven we gemeenten de tijd en 
ruimte om alle processen weer goed op te starten. 
 
U ontvangt ruim van tevoren een verzoek van het CBS om de levering van 
inburgeringsgegevens over het eerste kwartaal te leveren. 
 
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.  
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Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
 

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


