Wat zijn Suwinet Services?
Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens
van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar
elkaar sturen. Suwinet Services zijn primair bedoeld voor UWV,
SVB en de gemeentelijke sociale diensten, maar inmiddels
maken ook veel andere overheidsorganisaties gebruik van deze
services. Door gegevens binnen de overheid te delen, kunnen
burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen
gegevens te verstrekken.
Via Suwinet Services biedt BKWI de volgende producten en
diensten aan:

• Suwinet-Meldingen wordt gebruikt om informatie over te
dragen tussen burgers en overheidsorganisaties en tussen
overheidsorganisaties onderling.

• Suwinet-Autorisatie is de gebruikersadministratie van
Suwinet-Inkijk waarmee de aangesloten organisaties hun
medewerkers kunnen autoriseren voor Suwinet-Inkijk.
Suwinet-Autorisatie kan ook dienen als autorisatieservice voor
applicaties van andere SUWI-partijen.

• Suwinet-Infrastructuur is het besloten netwerk Suwinet
en de centrale omgeving waar alle Suwinet servers staan.
Op Suwinet zijn diverse overheidsorganisaties aangesloten.
Via dit besloten netwerk worden gegevens van burgers en
organisaties veilig uitgewisseld.

• Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid
om gegevens van burgers, die bij diverse andere
overheidsorganisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te
raadplegen in een beveiligde webtoepassing.

• Suwinet-Inlezen biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid

• Suwinet-Standaarden dragen bij aan een eenduidige,
gestandaardiseerde en veilige gegevensuitwisseling.
Uitwisseling van gegevens via Suwinet dient volgens deze
standaarden plaats te vinden:
• Ketenarchitectuur Werk en Inkomen (KARWEI):
beschrijft de uitgangspunten en afspraken binnen de
keten van werk en inkomen voor samenwerking en
informatieuitwisseling en de inzet van techniek (GeVS)
daarbij.
• SUWI Gegevensregister:
De gegevens- en berichtenstandaard voor
gegevensuitwisseling.
• GeVS-Keten SLA:
Afspraken over de kwaliteitsnormen van de dienstverlening
van Suwinet (responsetijden en beschikbaarheid van
systemen etc).
• SUWI-Verantwoordingsrichtlijn:
De standaard voor het afleggen van de verantwoording
over de beveiliging van Suwinet. De SUWIVerantwoordingsrichtlijn bevat het normenkader met de
normen waaraan de beveiliging van de GeVS moet voldoen.

om gegevens van burgers , die bij diverse andere
overheidsorganisaties of basisregistraties zijn opgeslagen
in hun bedrijfsapplicatie in te lezen en voor in te vullen in
e-formulieren.

• Suwinet-Mijn gegevens biedt overheidsorganisaties de
mogelijkheid om geregistreerde gegevens van burgers over
werk, uitkeringen en re-integratie, die bekend zijn bij de
overheid, digitaal in te zien.

• Suwinet-Correctie biedt, aan zowel de burger als
overheidsprofessional, de mogelijkheid om onjuistheden
in de vastgelegde gegevens te melden aan de bron van dit
gegeven.

• Suwinet-Mail stelt aangesloten partijen (zoals UWV, SVB
en GSD) in staat mail te versturen via de besloten SuwinetInfrastructuur.

Kengetallen
In 2013 is via Suwinet van gemiddeld 680.027 Nederlanders per
maand één of meer keer het Digitaal Klantdossier opgevraagd
bij o.a. de Belastingdienst, BKR, DUO, GSD’s, Kadaster, KvK, RDW,
SVB en UWV.
• Deze partijen kregen hiervoor in totaal 116.106.978 keer een
informatieverzoek; 94,54% van deze informatieverzoeken is
binnen 6 seconden beantwoord (norm is 95%).
• 73% van de gevraagde informatie ging naar Suwinet-Inkijk,
waar gemiddeld 24.426 medewerkers per maand van
onder andere GSD’s, UWV, SVB, IND, Bibob, deurwaarders,
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•

Zorginstituut NL, Inspectie SZW, RMC en Interventieteams de
informatie raadpleegden.
25% van de informatie werd via Suwinet-Inlezen opgevraagd
door applicaties van gemeenten en UWV.

Er zijn afzonderlijke factheets over Suwinet Services beschikbaar
op bkwi.nl. Voor het raadplegen van actuele kengetallen en
meer informatie over aansluiting op Suwinet en gebruik maken
van Suwinet Services, kijk op www.bkwi.nl/suwinet-services of
neem contact op met suwinet@bkwi.nl
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