Wat is Suwinet-Inlezen?
Met Suwinet-Inlezen kunnen medewerkers van
overheidsorganisaties gegevens van diverse bronnen direct in
de eigen applicatie inlezen en voorinvullen op elektronische
aanvraagformulieren.

Daarnaast worden gegevens van gemeenten op het
gebied van werk en inkomen, van UWV en van de BRP
(Basisregistratie Personen) aan de burger via
MijnOverheid.nl getoond.

Het gaat alleen om gegevens die medewerkers nodig hebben
voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Suwinet-Inlezen
maakt de eenmalige gegevensuitvraag en het hergebruik van
gegevens mogelijk.

Ook worden gegevens uit de BRP geleverd aan de e-Intake
voor het voorinvullen van gegevens, zoals het inschrijven
voor werk en het aanvragen van WW en bijstand.

Medewerkers van de gemeentelijke belastingdeurwaarders
mogen Suwinet-Inlezen gebruiken voor het leggen van
derdenbeslag.

Voor wie is Suwinet-Inlezen?
Suwinet-Inlezen is toegankelijk voor overheidsorganisaties die
op grond van hun wettelijke taak gegevens van organisaties uit
het werk en inkomen domein mogen gebruiken.
Voor gemeenten die voor het leggen van derdenbeslag gebruik
willen maken van Suwinet-Inlezen is er via info@bkwi.nl een
aanvraagformulier beschikbaar. Voor UWV, SVB of een gemeente
die voor een andere taak dan het leggen van derdenbeslag
gebruik wil maken van Suwinet-Inlezen, is er via info@bkwi.nl

ook een aanvraagformulier beschikbaar.
Naast Suwinet-Inlezen is er ook DKD-Inlezen. DKD-Inlezen wordt
gebruikt voor het inlezen van gegevens voor de uitvoering van de
Bijstand/Participatiewet.
DKD-Inlezen is in beheer bij het Inlichtingenbureau; het
aanvraagformulier met de aansluitvoorwaarden voor DKD-Inlezen
kunt u aanvragen via servicedesk@inlichtingenbureau.nl

De voordelen
• Beter en snel inzicht in de situatie van de klant om passende dienstverlening te bieden.
• Actuele gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van wettelijke taken.
• Doorlooptijd van aanvragen verkorten.
•
• Administratieve lastenverlichting voor burger en professional.
• Geen gegevens meer overtypen uit Suwinet-Inkijk maar direct en foutloos inlezen in de applicatie waar het gegeven gebruikt wordt.

Wist u dat?
• In 2014 gemiddeld 4,1 miljoen berichten per maand zijn ingelezen door applicaties van gemeentelijke sociale diensten?
• Van alle gegevens die iedere maand via Suwinet worden opgevraagd 5% naar e-formulieren en bedrijfsapplicaties gaat?
• Een storing gemeld kan worden bij de gebruikersbeheerder van de eigen organisatie/gemeente?
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