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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 in juni en 

wat daarbij van (berichtgevers van) gemeenten wordt 

verwacht. 

 

Mocht u over de inhoud van deze nieuwsbrief of in het 

kader van de toekomstige levering van bestanden over 

inburgering vragen hebben of tegen problemen aanlopen, 

kunt u contact met ons opnemen. 

 

Monitoring van de Wet Inburgering 2021  

Op 1 januari 2022 is het nieuwe inburgeringsstelsel in 

werking getreden; de Wet Inburgering 2021. Binnen het 

nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd 

voor monitoring en evaluatie. Het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS gevraagd om de 

kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van 

de Wet inburgering 2021 te verzamelen en te verrijken met 

andere statistieken: de Statistiek Wet Inburgering (SWI). 

Voor deze uitwisseling van gegevens over inburgering 

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. 
 
Voorbereiding op dataverzameling 

Voor het CBS is het van belang om te weten wie bij een 

gemeente benaderd kunnen worden voor de datalevering 

over inburgering. Deze gegevens zijn nodig voor het 

verstrekken van de inloggegevens (zie hieronder) en het 

verwerken van de dataleveringen. Eventuele wijzigingen in 

contactgegevens kunt u via wetinburgering@cbs.nl aan ons 

doorgeven. 

 

Inloggegevens 

Via het uploadportaal van het CBS kunt u uw data over 

inburgering via een online beveiligde verbinding aan het 

CBS leveren. U dient hiervoor te beschikken over een up-

to-date browser. Van het CBS ontvangt u eind mei 2022 

nieuwe inlogcodes om in te kunnen loggen op het 

vernieuwde uploadportaal. Inlogcodes die in januari 2022 

ten behoeve van de proeflevering zijn verstuurd, zijn niet 

meer geldig. Mocht u op 1 juni 2022 nog geen inlogcodes 

hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het CBS 

via wetinburgering@cbs.nl. 

 

Start dataverzameling 

De gegevenslevering voor de SWI vindt op kwartaalbasis 

plaats. Na afloop van ieder kwartaal leveren de 

berichtgevers, zo spoedig mogelijk en uiterlijk na 4 weken 

na afloop van het kwartaal, de gegevens van gemeenten 

aan het CBS.  

 

De eerste kwartaallevering die gepland stond in april 2022 

is uitgesteld naar juni 2022. De oorzaak was een 

complicatie bij het proces van vaststellen van de 

inburgeringsplicht onder de nieuwe wet. Om gemeenten 

voldoende tijd te geven om alle processen weer goed op te 

starten is de eerste kwartaallevering met twee maanden 

uitgesteld tot 1 juni 2022. Berichtgevers hebben vanaf 1 

juni 4 weken de tijd om gegevens over het eerste kwartaal 

van 2022 aan te leveren. Direct na afloop van het tweede 

kwartaal van 2022, op 1 juli 2022, start de tweede 

kwartaallevering. Deze heeft betrekking op het tweede 

kwartaal van 2022. 

 

Als  er in uw gemeente geen inburgeringsplichtigen  zijn die 

onder de nieuwe wet vallen, wilt u dit dan na afloop van elk 

kwartaal doorgeven via wetinburgering@cbs.nl.  

 

Terugkoppeling 

Gemeenten die data aan het CBS leveren over inburgeraars 

die onder de nieuwe wet vallen, ontvangen een 

spiegelrapport van het CBS. 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 
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inhoud van de administratie waaruit de gegevens afgeleid 

zijn.  

We streven er naar om het spiegelrapport z.s.m. na het 

verstrijken van de aanlevertermijn van een 

kwartaallevering terug te koppelen. De verwachting is dat 

het eerste spiegelrapport in de zomer van 2022 verstuurd 

zal worden. 

Het CBS voert technische en statistische controles uit over 

de gegevensleveringen. Met behulp van de uitkomsten van 

het technische en statistisch inhoudelijke onderzoek 

worden de afwijkingen in de aangeleverde data in kaart 

gebracht. Bij vragen of afwijkingen zal het CBS contact 

opnemen met de berichtgever.  

 

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 

wordt u verzocht om contact op te nemen met het CBS, via 

wetinburgering@cbs.nl of bekijk de veelgestelde vragen.  

 
Veelgestelde vragen 
 
1. Hoe (en tot wanneer) kan ik wijzigingen doorgeven, zoals 
bijvoorbeeld een wijziging in contactpersoon of 
berichtgever? 

Indien contactgegevens wijzigen, dan kunt u de wijzigingen 

doorgeven via wetinburgering@cbs.nl. 
 
2. Wanneer vindt de eerste datalevering van gemeenten 
aan het CBS plaats? 
De eerste reguliere datalevering vindt in juni 2022 plaats, 
waarbij de inburgeringsgegevens over het eerste kwartaal 
van 2022 worden aangeleverd. 
 
3. Mijn gemeente heeft voor de betreffende verslagperiode 
geen inburgeraars die onder de Wet inburgering 2021 
vallen. Wat moet ik doen? 
Mocht uw gemeente in de betreffende verslagperiode 
geen inburgeraars hebben die onder de Wet inburgering 
2021 vallen, dan kunt u dit na afloop van het kwartaal laten 
weten aan het CBS via wetinburgering@cbs.nl. Uw 
gemeente hoeft in dat geval geen datalevering te doen in 
het betreffende kwartaal.  
 
 
 

4. Kan ik voor de datalevering van mijn gemeente gebruik 
maken van dezelfde inloggegevens als voor de 
dataleveringen van andere statistieken aan het CBS? 
Voor de datalevering over inburgeraars ontvangt u eind 
mei de inloggegevens. Dit zijn andere inloggegevens dan 
voor de datalevering van andere statistieken. De werkwijze 
voor de datalevering komt wel overeen. U dient enkel 
gebruik te maken van de nieuwe inlogcodes, ook als u in 
januari eerdere inlogcodes heeft ontvangen voor de 
proeflevering. 
 
5. Onze gemeente levert ook de gegevens over inburgeraars 
van een andere gemeente aan het CBS. Kan dat in één 
bestand aangeleverd worden? 
Nee, als uw gemeente of organisatie voor meerdere 
gemeenten de gegevens aanlevert, dan is de bedoeling dat 
per gemeente één bestand wordt aangeleverd. 
 
6. 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? 
Ja, nagekomen gegevens over inburgeraars kunnen in een 
volgende datalevering met terugwerkende kracht 
aangeleverd worden. Ook als het inburgeringstraject reeds 
is afgerond. 
 
7. Mag ik ook de data over de inburgeraars met onterechte 
kennisgevingen aanleveren? 
Nee, u levert alleen de data van de inburgeraars aan die 
onder de nieuwe wet vallen. De gegevens over de 
inburgeraars met onterechte kennisgevingen mogen niet 
worden meegeleverd, tenzij zij alsnog onder de nieuwe wet 
komen te vallen. 
 
8. Dient een gemeente alle kenmerken in de Statistieken 
Wet inburgering, richtlijnen 2021 aan te leveren? 
Niet alle kenmerken die in de Statistiek Wet Inburgering, 
richtlijnen 2021 zijn opgenomen, zijn verplicht om aan te 
leveren. Zie voor een specificatie Tabel 1 op pagina 4 en 5 
van de richtlijnen. Op pagina 18 en 19 van de richtlijnen 
wordt per categorie beschreven welke informatie per 
kwartaal aangeleverd dient te worden. 

 
Direct naar 
Statistiek Wet Inburgering, richtlijnen 2021 
Webpagina Wet Inburgering CBS 
Veelgestelde vragen 
Webpagina Wet Inburgering Rijksoverheid 
Besluit Inburgering 2021 
Regeling Inburgering 2021 
Wijziging regeling Inburgering 2021 
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