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Wat is Suwinet-Inkijk?

Een compleet digitaal dossier met alle relevante informatie van 
de overheid over de klant binnen een paar seconden op het 
scherm? Dat kan door gebruik te maken van Suwinet-Inkijk.  
De applicatie biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om 
persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende partijen 
of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één 
webtoepassing. Op het moment dat een medewerker met een 
BSN een verzoek doet, leveren de overheidsadministraties de 
gegevens rechtstreeks vanuit hun systemen. Suwinet-Inkijk 
toont een overzicht van de opgevraagde gegevens van de 
betre� ende burger.

Suwinet-Inkijk bevat privacygevoelige informatie van bijna alle 
Nederlanders. Dit stelt hoge eisen aan de toegangsbeveiliging 

en vereist een zorgvuldig gebruik. Een autorisatiesysteem regelt 
dat medewerkers alleen gegevens mogen inzien die zij nodig 
hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. 
De gegevensuitwisseling vindt plaats over het beveiligde 
netwerk Suwinet. Iedere handeling van de gebruiker van 
Suwinet-Inkijk wordt gelogd. Op basis van deze logging 
worden periodieke rapportages opgesteld. Hierdoor kan er 
gerichte controle op eventueel misbruik plaats vinden.

Aangesloten gebruikers en bronnen die gebruik maken 
van Suwinet-Inkijk zijn onder andere: UWV, GSD, SVB, 
Belastingdienst, DUO, RDW en Kadaster. 
Een volledig overzicht van alle bronnen en gebruikers is te 
vinden op www.bkwi.nl/suwinet-inkijk

Voor wie is Suwinet-Inkijk?

Suwinet-Inkijk is voor overheidsorganisaties die, voor het 
uitvoeren van hun wettelijke taken, gegevens van burgers en 
bedrijven nodig hebben. Suwinet-Inkijk maakt gebruik van 
geregistreerde gegevens van organisaties die zijn aangesloten 
op Suwinet.
Het verstrekken van gegevens aan andere partijen kost veel tijd. 
Suwinet-Inkijk kan ook organisaties als bron laten aansluiten. 
Hierdoor hoeft de (bron)organisatie niet meer zelf gegevens te 

verstrekken aan andere partijen, maar kan de afnemer deze 
rechtstreeks opvragen via Suwinet-Inkijk.
Om gebruik te maken van Suwinet-Inkijk moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. Voor meer informatie over 
aansluiting op en gebruik maken van Suwinet-Inkijk, kijk op 
www.bkwi.nl/suwinet-inkijk. Organisaties die interesse hebben 
om als gebruiker of bron aan te sluiten op Suwinet-Inkijk 
kunnen contact opnemen met inkijkteam@bkwi.nl

De voordelen

• Persoonsgegevens worden direct vanuit de bron op het scherm getoond. 
• Per werkproces worden de gegevens overzichtelijk op een ‘ eigen ’ overzichtspagina getoond. 
• De Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU) bepaalt dat een aantal gegevens niet meer dan één keer mogen worden opgevraagd 

bij de burger. Suwinet-Inkijk presenteert deze gegevens.
• Het aanbieden van gegevens via Suwinet-Inkijk levert tijdsbesparing op. Overheidsorganisaties hebben veel te maken met 

informatieverzoeken via brieven en telefoon. De administratieve afhandeling hiervan vervalt met het gebruik van Suwinet-Inkijk.

Wist u dat?
• Er ook een demo versie is van Suwinet-Inkijk? Meer informatie is te vinden op www.bkwi.nl. 
• Er maandelijks zo’n 24.500 professionals gebruik maken van Suwinet-Inkijk? 
• Elke maand gegevens van circa 680.000 Nederlanders worden opgevraagd? 
• Steeds meer organisaties via Suwinet-Inkijk hun gegevens aanbieden?
• Er een gebruikersgroep is die wensen en ideeën aandraagt en meedenkt met ontwikkelingen? 
• Voorlichting over het gebruik van Suwinet-Inkijk ook op locatie wordt gegeven?
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