Wat is Suwinet-Infrastructuur?
Suwinet-Infrastructuur is het besloten netwerk Suwinet en de
centrale omgeving waar alle Suwinetservers staan. Organisaties
die direct zijn aangesloten op Suwinet zijn onder andere: UWV,
SVB, DUO, Zorginstituut NL en de gemeenten.
Suwinet is ook onderdeel van DigiNetwerk. Via dit netwerk
zijn onder andere RDW, Kadaster, CAK en Zorginstituut NL
aangesloten. Als een organisatie een aansluiting op DigiNetwerk
heeft, kan zij ook Suwinet bereiken en vice versa. Organisaties

kunnen dus met één van beide aansluitingen volstaan.
Via de Suwinet-Infrastructuur kunnen aangesloten partijen
onderling gegevens uitwisselen. Deze gegevens kunnen
ze inzien (Suwinet-Inkijk), overnemen in de eigen systemen
(Suwinet-Inlezen) en als gestructureerde berichten ontvangen
(Suwinet-Meldingen). Daarnaast is het mogelijk om via de
Suwinet-Infrastructuur de aangesloten partijen te mailen
zonder gebruik te maken van het internet (Suwinet-Mail). Van al
deze functionaliteiten zijn afzonderlijke factsheets beschikbaar.

Voor wie is Suwinet-Infrastructuur?
Alle partijen met een wettelijke taak in het domein Werk en
Inkomen kunnen zowel voor hun onderlinge communicatie als
voor de gegevensuitwisseling met partijen, die op DigiNetwerk
zijn aangesloten, gebruik maken van de Suwinet-Infrastructuur.

Voor meer informatie over Suwinet-Infrastructuur kijk op
www.bkwi.nl/suwinet-infrastructuur of neem contact op met
info@bkwi.nl

De voordelen
• Met een aansluiting op Suwinet is een groter deel van de publieke sector voor uw organisatie bereikbaar.
Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op en vermindert de complexiteit en daarmee de beheerslasten van uw infrastructuur.

• Daarnaast kunnen aangesloten partijen de GeVS-Keten SLA gebruiken om garanties te krijgen en af te geven over
beschikbaarheid van Suwinet-Infrastructuur en DigiNetwerk.

Wist u dat?
• Er inmiddels verschillende bronnen zijn aangesloten op Suwinet waaronder Het Inlichtingenbureau dat gegevens van alle
403 gemeenten levert?

• Steeds meer gemeentes DigiNetwerk gebruiken?
• DigiNetwerk inmiddels wordt aangeboden door De Haagse Ring, KPN Lokale Overheid, Suwinet, RINIS en NDIX?
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