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Waarvoor mag je Suwinet
Inkijk gebruiken?
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• uitvoering van een wettelijke SUWI-taak
En rekening houden met
• Doelbinding
• Proportionaliteit
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Alleen voor:



Elke bevraging wordt 
geregistreerd

• De organisatie

• De vrager
• De zoeksleutel
• De bevraagde
• Het tijdstip 

• De bezochte pagina
• De bron(nen)
• Meest actieve gebruiker
• Meest geraadpleegde BSN
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Onderzoek naar gebruik 
Suwinet Inkijk

• In opdracht van SZW heeft Inspectie SZW laatste jaren meerdere 
keren een onderzoek uitgevoerd

• Onderzoeken hebben aangetoond dat persoonsgegevens van 
(bekende) burgers zijn opgevraagd terwijl deze geen relatie hadden 
met de organisatie.

• Laatste conclusie is dat medewerkers toegang hebben tot gegevens 
van te veel personen en dat de privacy van de burger in het geding is

• Naar aanleiding van het laatste onderzoek 
– hebben de Suwiketenpartners een gezamenlijk programma ingericht om de 

privacy van de burger beter te kunnen borgen

– Heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer toezegging gedaan om de 
toegang tot persoonsgegevens te beperken tot die personen waarmee de 
professional ook een zakelijke relatie mee heeft
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Inkijkpagina’s

Hoe en wanneer gebruiken jullie welke inkijkpagina’s?

Welke inkijkpagina is het meest populair? Waarom?

Heb je alles nodig op die inkijkpagina?
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Andere indeling Inkijkpagina’s

• Inkijkpagina’s worden binnenkort onderverdeeld in:
– Voor elke bron een aparte inkijkpagina
– Overzichtspagina klant algemeen opgedeeld in een 

overzichtspagina voor Rechtmatigheid en een 
overzichtspagina voor Reintegratie
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Toegang tot BSN
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Hoe verleidelijk is het om een bekende op te zoeken?

Heb je wel eens jezelf bekeken of een familielid?

Is het nodig om toegang te hebben tot alle BSN’s van 
Nederland?



Beperkte toegang tot BSN

• Binnenkort wordt de toegang tot gegevens beperkt 
door het gebruik van een whitelist op 
organisatieniveau:
– Je krijgt alleen toegang tot die persoonsgegevens die 

bij jouw gemeente ook staan geregistreerd
– Toegang tot persoonsgegevens van personen die bij 

jouw gemeente staan geregistreerd, worden gelogd en 
in een aparte rapportage aan de security officer
overgedragen
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• Aan het einde van volgend jaar wordt de toegang 
tot gegevens verder beperkt door het gebruik van 
een whitelist op medewerkerniveau:
– Je krijgt dan alleen toegang tot die persoonsgegevens 

die tot jouw caseload behoren
– Je moet specifiek geautoriseerd worden om toegang te 

krijgen tot persoonsgegevens die niet tot jouw 
caseload behoren

– Opvragen van gegevens van personen die niet tot 
jouw caseload behoren, worden gelogd en in een 
aparte rapportage aan de security officer
overgedragen
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Vragen?
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Toegift als er tijd over is…
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Pagina Klant Algemeen (+)
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Overzichtspagina Klant Algemeen toont informatie uit 
meerdere bronnen. (Verschil tussen Klant Algemeen en 
Klant Algemeen+ is een tabel met de medebewoners)

De overzichtspagina bestaat uit 5 tabbladen:
• Persoonsgegevens
• Arbeid en Uitkering
• Arbeidsinformatie
• Dienstverlening Re-integratie
• Inkomsten



Splitsing Klant Algemeen (+)
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Hoe zien de nieuwe overzichtspagina’s eruit?



Splitsing Klant Algemeen (+)
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Geen tabblad Inkomsten
Informatie is gelijk aan inkomensverhoudingen met 
details op tabblad Arbeid en Uitkering.
Verschil is alles onder elkaar ipv heen en weer klikken 
tussen inkomstenverhoudingen.

Wijziging:
• Dit tabblad komt niet terug in gesplitste overzichten
• Dit tabblad opnemen als aparte kolompagina UWV 

inkomstenverhoudingen, zelfde functionaliteit
• Toevoeging gegevens aan de nieuwe kolompagina, 

gelijk maken aan bericht.



Splitsing Klant Algemeen (+)
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Nieuwe overzichtspagina Rechtmatigheid (+)

Bestaat uit:
• Tabblad Persoonsgegevens
• Tabblad Arbeid en Uitkering

Extra toevoegingen uit tabblad Arbeidsinformatie:
• Inschrijvingen werk
• Beschikbaarheid en bereidheid tot…
• Lopende opleidingen DUO



Splitsing Klant Algemeen (+)
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Nieuwe overzichtspagina Re-integratie

Bestaat uit:
• Tabblad Persoonsgegevens minus buitenland adres, 

loonaangifte adres, medebewoners
• Tabblad Arbeidsinformatie
• Tabblad Dienstverlening en Re-integratie

Extra toevoegingen uit tabblad Arbeid en Uitkering:
• Inkomstenverhoudingen UWV, voor overzicht 

werkervaring. Details zijn nodig voor duiding.
• Vrijstelling arbeidsplicht, BBZ classificatie. Dit zijn 

details van GSD uitkeringsverhoudingen. 
• Arbeidsgeschiktheid UWV


