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Statistiek Wet Inburgering (SWI) 

 
   

Nieuwsbrief m.b.t. de monitoring van de Wet Inburgering 2021   

  

Doel van deze nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief biedt informatie over de stand van zaken 

wat betreft de datalevering door (berichtgevers van) 

gemeenten aan het CBS in het kader van de Statistiek Wet 

inburgering 2021 (SWI). In deze nieuwsbrief wordt 

vooruitgekeken naar de eerste kwartaallevering voor 

verslagjaar 2023 in april en wat daarbij van (berichtgevers 

van) gemeenten wordt verwacht. 

 

Nieuwe richtlijnen verslagjaar 2023 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid verzamelt het CBS de kwantitatieve 

gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet 

inburgering 2021: de Statistiek Wet Inburgering (SWI). 

Voor deze uitwisseling van inburgeringsgegevens tussen 

gemeenten en het CBS zijn richtlijnen opgesteld en 

gepubliceerd op de CBS-website. In deze richtlijnen is 

aangegeven welke gegevens aangeleverd moeten worden 

en aan welke voorwaarden de aanlevering moet voldoen. 

Voor verslagjaar 2023 zijn de richtlijnen hernieuwd. De 

nieuwe richtlijnen voor verslagjaar 2023 kunt u hier vinden. 

Een overzicht van de wijzigingen kunt u hier terugvinden.  

 

Een belangrijke wijziging in de richtlijnen betreft het 

eerste aanlevermoment. Vanaf verslagjaar 2023 dienen 

gegevens over een inburgeraar voor de eerste keer te 

worden geleverd over het verslagkwartaal waarin de 

inburgeraar is gekoppeld aan een gemeente. Bijvoorbeeld: 

een inburgeraar wordt in maart 2023 (Q1) gekoppeld aan 

een gemeente, dan levert die gemeente voor het eerst 

gegevens van de inburgeraar aan bij de gegevenslevering 

van Q1 2023. Indien een inburgeraar nog niet over een BSN 

beschikt, worden de gegevens aangeleverd zodra het BSN 

bekend is. In de richtlijnen 2022 werden gegevens over een 

inburgeraar voor de eerste keer geleverd over het 

verslagkwartaal waarin de inburgeraar zich heeft 

ingeschreven in de gemeente. 

 

Start dataverzameling verslagjaar 2023 

De gegevenslevering voor de SWI vindt op kwartaalbasis 

plaats. Na afloop van ieder kwartaal leveren de 

berichtgevers, zo spoedig mogelijk en uiterlijk 4 weken na 

afloop van het kwartaal, de gegevens van gemeenten aan 

het CBS via https://databestanden.cbs.nl/. De 

gegevenslevering voor het eerste kwartaal van 2023 vindt 

plaats tussen 1 april 2023 en 28 april 2023. Let u er op dat 

u voor de gegevensleveringen voor verslagjaar 2023 de 

hernieuwde richtlijnen aanhoudt. 

 

Terugkoppeling 

Berichtgevers ontvangen na aanlevering van 

inburgeringsgegevens binnen enkele werkdagen een 

terugkoppeling over de aangeleverde gegevens. Indien de 

gegevenslevering technisch in orde is, verstuurt het CBS 

een spiegelrapport. De berichtgever kan met behulp van de 

tellingen die het CBS terugstuurt nagaan of het aantal 

aangeleverde inburgeringstrajecten en de kenmerken van 

die trajecten overeenkomen met de inhoud van de 

administratie waaruit de gegevens afgeleid zijn. Bij vragen 

of geconstateerde afwijkingen verzoeken wij u om contact 

op te nemen via wetinburgering@cbs.nl. Indien de 

gegevenslevering technisch niet in orde is, zal het CBS zo 

spoedig mogelijk contact opnemen met de berichtgever.  

 

Aandachtspunten 

Het CBS voert technische en statistische controles uit over 

de gegevensleveringen. Op basis van de uitkomsten van 

deze controles geven wij enkele aandachtspunten mee 

voor toekomstige leveringen: 

 Heeft u in een statistiekkwartaal te maken met een 

inburgeraar die uit de gemeente is verhuisd? Dan 

moeten zowel de oude gemeente als de nieuwe 

gemeente inburgeringsgegevens aanleveren voor 

het betreffende statistiekkwartaal. Vanaf het 

statistiekkwartaal daarna moet alleen de nieuwe 

gemeente nog inburgeringsgegevens aanleveren; 

 Indien de B-route wordt opgegeven (kenmerk 28), 

dient ook leerroute – niveau (kenmerk 29) gevuld 

te worden; 

 De startdatum van de brede intake (kenmerk 14) ligt 

in de regel vóór de PIP datum of is gelijk aan de PIP 

datum (kenmerk 27); 
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 Indien de PIP datum (kenmerk 27) is gevuld, dient 

ook de startdatum brede intake (kenmerk 14) en 

alfabetiseringscursus (kenmerk 17) gevuld te 

worden; 

 Een voortgangsgesprek (kenmerk 32) wordt in de 

regel pas gevoerd na de PIP datum (kenmerk 27); 

 Een voortgangsgesprek (kenmerk 32) dient 

uitsluitend gevuld te worden bij een 

voortgangsgesprek met een gezinsmigrant of 

overige migrant. Het gaat om 

voortgangsgesprekken die een half uur of langer 

duren. Indien de brede intake uit meerdere 

gesprekken bestaat, dienen deze gesprekken niet 

als voortgangsgesprekken te worden ingevoerd. 

 

Kijkje in de keuken 

Om een beter beeld te krijgen van de gemeentelijke 

praktijk, zou het team Statistiek Wet Inburgering graag een 

keer meekijken met het proces rondom de 

gegevenslevering. Zo kunnen wij berichtgevers in het 

vervolg ook beter te woord kunnen staan. Mocht u open 

staan voor een bedrijfsbezoek van het CBS, dan vernemen 

wij dat graag via wetinburgering@cbs.nl. 

 

Tot slot 

Een juiste registratie van gegevens over inburgering is van 

groot belang om de werking van de nieuwe Wet 

inburgering 2021 te monitoren en te evalueren. Heeft u 

vragen of opmerkingen over de registratie over 

inburgering, of voorziet u problemen in de levering, dan 

verzoeken wij u om contact op te nemen met het CBS, via 

wetinburgering@cbs.nl of bekijk de veelgestelde vragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen 

1. Indien gegevens over inburgeraars vertraagd worden 

geadministreerd, kunnen deze dan bij een toekomstige 

datalevering alsnog aangeleverd worden, ook al hebben de 

gegevens betrekking op een eerder kwartaal of een eerder 

verslagjaar? 

Ja, nagekomen gegevens over inburgeraars kunnen in een 

volgende datalevering met terugwerkende kracht 

aangeleverd worden. Ook als de gegevens betrekking 

hebben op een voorgaand verslagjaar of als het 

inburgeringstraject reeds is afgerond. 

 

2. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven, zoals bijvoorbeeld een 

wijziging in contactpersoon of berichtgever? 

Indien contactgegevens wijzigen, dan kunt u de wijzigingen 

(naam, e-mailadres en telefoonnummer) doorgeven via 

wetinburgering@cbs.nl. Wij verzoeken u wijzigingen altijd 

zo snel mogelijk door te geven. Wij zullen de wijzigingen 

verwerken in onze administratie en zo nodig nieuwe 

inloggegevens versturen. 

 

3. Ik heb vragen (over de gegevenslevering) en wil contact 

opnemen met het CBS. Hoe kan ik dat het beste doen? 

Voor inhoudelijke vragen over de SWI kunt u het beste 

mailen naar wetinburgering@cbs.nl. Wij nemen dan zo 

snel mogelijk contact met u op. Indien telefonisch contact 

gewenst is, zullen wij u terugbellen. Voor vragen met 

betrekking tot het dataportaal kunt u mailen naar 

DRITHD@cbs.nl.  
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