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Inburgeringsbudget

Overzicht van de financiële ontwikkelingen in de aanloop 
naar deze wet, die op 1 januari 2022 in werking treedt.

Verstrekt via de integratie-uitkering 
Inburgering binnen het gemeentefonds, 
vanaf 2022.
Verdeling gebaseerd op het aantal inwoners 
en het aantal personen met een niet-westerse 
migratieachtergrond per gemeente. Uitgekeerd via een SPUK. Deze specifieke 

uitkering wordt vooraf voorlopig vastgesteld
en achteraf bijgesteld op basis van de 
werkelijke realisaties.

Eenmalig uitgekeerd via 
de meicirculaire 2020 
en 2021, verdeling 
gebaseerd op het aantal 
inwoners per gemeente.

1 Incidentele middelen 

2 Structurele middelen

Tijdlijn

Financiële middelen 
die voortkomen uit 
bestuurlijke afspraken 

meicirculaire 2020

Bekendmaking 
uitstel wet 

november 2020

Bekendmaking bestuur-
lijke afspraken uitvoerings-
kosten, programmakosten 
en incidentele kosten

april 2020 

Publicatie aanvullende 
bestuurlijke afspraken en 
ingangsdatum (1-1-2022)

april 2021

Uiterlijke datum 
verzenden 
beschikkingen SPUK

1 oktober 2021

Publicatie besluit en 
regeling inburgering, 
incl. specifieke 
uitkering (SPUK)

aug/sept 2021

Middelen 
informatievoorziening 
definitief 

december-
circulaire 2021

Aanvullende financiële 
middelen voortkomend 
uit aanvullende 
bestuurlijke afspraken

meicirculaire 2021 

Voor invoeringskosten

Implementatie van de wet

Medewerkers opleiden 
en werven

onder andere:

A     Voor uitvoeringskosten 

B Voor kosten
 inburgeringsvoorzieningen

Inkoop en 
beleidsondersteuning

Brede intake, PIP, voortgangs-
gesprekken, ontzorgen

Leerroutes

Module Arbeidsmarkt en Participatie

Participatieverklaring

Maatschappelijke begeleiding

Inzet tolken

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/05/29/meicirculaire-gemeentefonds-2020
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z09388&did=2021D20734


SPUK: Specifieke uitkering
Vooraf
Totaalbudget en verdeling zullen voorafgaand aan het 
uitvoeringsjaar (uiterlijk 1 oktober) voorlopig worden 
vastgesteld. 

Dat gebeurt op basis van het aantal te verwachten 
inburgeringsplichtige asielstatushouders, gezins- en 
overige migranten. Daarbij zal in latere jaren, maar 
niet eerder dan in 2026, rekening worden gehouden 
met de door gemeenten geleverde prestaties. 

Achteraf
Na afloop van het uitvoeringsjaar zullen totaalbudget 
en verdeling worden bijgesteld om rekening te 
houden met de werkelijke volumes inburgerings-
plichtigen in een gemeente. Hierbij sluit de verdeling 
van de middelen aan bij de daadwerkelijke verdeling 
van inburgeringsplichtigen over gemeenten.

Aanvullende bestuurlĳke afspraken 
april 2021

• Voor de instroom vanaf 1 juli 2021 worden 
gemeenten – daar waar mogelijk – in staat 
gesteld deze groep in de geest van de nieuwe 
wet op te pakken, zonder dat dit een wijziging 
van wet- en regelgeving vereist. Concreet gaat 
het dan om de warme overdracht, brede intake 
(excl. leerbaarheidstoets), PIP-advies, de cursus 
financiële zelfredzaamheid en periodieke 
voortgangs gesprekken.

 
• Wat betreft de extra nieuwe instroom van 

inburgeraars onder het huidige stelsel tot 1 juli 
2021 – door de hoge taakstelling – is een 
extrapolatie gemaakt van de reeds beschikbaar 
gestelde financiële middelen. 

• Door het uitstel van de nieuwe inburgeringswet 
maken gemeenten meer invoeringskosten. 
Wat betreft invoeringskosten is een extrapolatie 
gemaakt o.b.v. het AEF-rapport en de bestuurlijke 
afspraken van april 2020. Uitkomst is dat 
gemeenten € 8,8 miljoen extra nodig hebben.

De aanvullende financiële middelen zijn in de 
meicirculaire 2021 verduidelijkt. 

Openstaande financiële punten 

• Kosten voor de implementatie van 
de informatievoorziening.
Deze worden in de december circulaire 
definitief gemaakt.

• Leerbaarheidstoets
 Op dit moment wordt verkend of gemeenten 

reeds bij inwerkingtreding van het inburgerings-
stelsel een rol kunnen krijgen bij de begeleiding 
bij de afname van de leerbaarheidstoets. Indien 
ja, dan zullen daar ook financiële afspraken over 
worden gemaakt.  

• Elip
 Het totale budget staat vast, maar er moeten nog 

afspraken worden gemaakt over onder andere de 
verdeelsystematiek. 

Meer informatie over de Wet Inburgering
op www.vng.nl/inburgering

http://www.vng.nl/inburgering

