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Doel van deze nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief dient ter informatie voor gemeenten 

over de stand van zaken wat betreft de datalevering door 

gemeenten aan het CBS in het kader van de Wet 

Inburgering 2021. Tevens biedt deze nieuwsbrief een 

vooruitblik op de voorbereidingen die het CBS gaat treffen 

en wat daarbij van uw gemeente 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 

dan verzoekt het CBS u om contact op te nemen. Wij 

kunnen dan een en ander toelichten of gezamenlijk naar 

een werkbare oplossing zoeken. 

 

Monitoring van de Wet Inburgering 2021 in de SWI 

Op 1 januari 2022 treedt een nieuw inburgeringsstelsel in 

werking; de Wet Inburgering 2021. Het doel van deze 

nieuwe wet is om alle nieuwkomers met een 

inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands te leren 

spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare 

niveau, zodat zij volwaardig mee kunnen draaien in de 

Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk.  

 

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. 

 

 

 

Op Rijksoverheid.nl treft u nadere informatie over het 

nieuwe inburgeringsstelsel. Het Besluit inburgering 2021 

en de Regeling inburgering 2021 zijn gepubliceerd in 

respectievelijk het Staatsblad en de Staatscourant.  
 
Contactgegevens gemeenten 

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

gemeente kunnen benaderen voor de datalevering over 

inburgering. Hiervoor heeft de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten geïnventariseerd wie de contactpersonen zijn 

voor inburgering vanuit gemeenten voor het CBS. Deze 

nieuwsbrief is verzonden naar deze contactpersonen. 

Echter zijn nog niet voor alle gemeenten contactpersonen 

bekend. Het CBS verzoekt om nieuwe contactpersonen 

door te geven via het aanmeldformulier van de VNG en 

wijzigingen in contactgegevens door te geven via 

wetinburgering@cbs.nl.  

 

Uitvraag aanvullende gegevens 

Binnenkort zal u gevraagd worden om aanvullende 

gegevens aan te leveren ter voorbereiding op de eerste 

datalevering. Het gaat om gegevens als wie de datalevering 

gaat verzorgen voor de gemeente of welk softwarepakket 

wordt gebruikt voor de datalevering. 

 

Start dataverzameling 

De gegevenslevering voor de SWI vindt, met ingang van 

2022, op kwartaalbasis plaats. Na afloop van ieder kwartaal 

leveren gemeenten, zo spoedig mogelijk en uiterlijk na 4 

weken,  de gegevens aan het CBS. In april 2022 zal de eerste 

reguliere gegevenslevering plaatsvinden, waarbij de 

gegevens over het eerste kwartaal van 2022 worden 

aangeleverd. 

 

Inloggegevens 

Via het uploadportaal van het CBS kunt u uw data over 

inburgering beveiligd via het internet aan het CBS leveren. 

U moet hiervoor beschikken over een up to date browser. 

Van het CBS ontvangt u begin 2022 inlogcodes om in te 

kunnen loggen op het uploadportaal. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/overzicht/wet-inburgering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-38863.html
https://vng.nl/meld-uw-contactpersoon-voor-inburgering-aan
mailto:wetinburgering@cbs.nl
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Testlevering over januari 2022 

Voorafgaand aan de eerste reguliere levering zal een 

testlevering plaatsvinden waar alle gemeenten aan 

deelnemen. Deze testlevering vindt plaats in februari 2022 

en betreft de inburgeringsgegevens over de maand januari 

2022. Op basis van de bevindingen van deze test kan het 

proces, zo nodig, aangepast worden. Deelname aan de 

testlevering is voor alle gemeenten verplicht. Mocht er in 

januari 2022 in uw gemeente nog geen sprake zijn van 

inburgeringsplichtigen die onder de nieuwe wet vallen, 

geef dit dan door aan het CBS.  

 
Webpagina inburgering 

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op onze 

webpagina over inburgering. Hier zullen we ook 

veelgestelde vragen over de Statistiek Wet Inburgering en 

de antwoorden opnemen. 

 

Tot slot 

Een juiste registratie van gegevens over inburgering is van 

groot belang voor de kwaliteit van de SWI. 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.  

 
Direct naar 
Aanmeldformulier contactpersonen 
Besluit Inburgering 2021 
Regeling Inburgering 2021 
Statistiek Wet Inburgering, richtlijnen 2021 
Veelgestelde vragen 
Webpagina Wet Inburgering CBS 
 
 

http://www.cbs.nl/inburgering
mailto:wetinburgering@cbs.nl
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/overzicht/wet-inburgering/faq-wet-inburgering
https://vng.nl/meld-uw-contactpersoon-voor-inburgering-aan
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-38863.html
https://www.cbs.nl/-/media/cbsvooruwbedrijf/personen/wet-inburgering/definitieve_richtlijnen_l_swi_versie_2_0.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbsvooruwbedrijf/personen/wet-inburgering/definitieve_richtlijnen_l_swi_versie_2_0.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/overzicht/wet-inburgering/faq-wet-inburgering
https://www.cbs.nl/inburgering

