
Vragen en antwoorden over de  ‘Complicatie in uitvoering nieuwe inburgeringswet’ 

(versie 31 januari 2022)’   

 

Er is een probleem opgetreden in de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Een aantal 

inburgeringsplichtigen heeft ten onrechte een brief gekregen waarin staat dat zij onder de Wet 

inburgering 2021 vallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en DUO 

werken aan een oplossing. DUO heeft het proces van vaststellen van de inburgeringsplicht tijdelijk 

stopgezet. 

 

Ik moet beginnen met inburgeren. Wat betekent het voor mij dat DUO tijdelijk geen 

inburgeringsplicht vaststelt? 

 

Normaal gesproken stuurt DUO mensen een bericht of ze wel of niet inburgeringsplichtig zijn. Dat 

gebeurt nu tijdelijk niet. Eerst moet er een probleem worden opgelost. Dat betekent dat u nog 

geen brief van DUO krijgt over uw inburgeringsplicht. Daarom kunt u nog niet beginnen met uw 

inburgeringstraject. SZW en DUO proberen het zo spoedig mogelijk op te lossen, zodat mensen die 

inburgeringsplichtig zijn snel met de inburgering kunnen beginnen. U krijgt dan bericht van DUO. 

 

Ik heb na 1 januari 2022 een brief van DUO gehad dat ik inburgeringsplichtig ben onder 

de wet 2021 (Wi2021). Hoe kom ik erachter of dit juist is?   

Het hangt af van de datum waarop de IND heeft bepaald dat u een verblijfsvergunning krijgt. Is 

die datum 1 januari 2022 of daarna, dan valt u onder de Wet inburgering 2021.  

Heeft u voor 1 januari 2022 een bericht van de IND gehad dat u een verblijfsvergunning  krijgt, 

dan valt u onder de inburgeringswet uit 2013. En niet onder de wet uit 2021, zoals in de brief 

staat die u heeft gekregen.  

Bent u gezinsmigrant? Dan is bepalend de datum waarop u uw verblijfsvergunning heeft opgehaald 

bij de IND. 

Op dit moment wordt uitgezocht wat dit betekent voor de groep inburgeraars die onjuist is 

geïnformeerd. Als daarover meer duidelijk is, krijgen deze mensen bericht. 

 

Hoe lang gaat dit duren? 

Dat is nog niet duidelijk. Er wordt hard gewerkt om het op te lossen, zodat DUO de 

inburgeringsplicht zo spoedig mogelijk weer kan vaststellen. Zodra er meer duidelijkheid is 

wanneer DUO weer brieven over de inburgeringsplicht kan versturen, maken wij dit bekend. Ook 

volgt er meer informatie, zodra er een oplossing is voor de mensen die ten onrechte onder Wet 

inburgering 2021 zijn geplaatst.   

 

 

 

 

 

 

 

 


