Release Suwinet Services versie 1 9.03
Donderdag 28 maart staat release v.19.03 van Suwinet Services gepland. De
Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 29 maart
zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 19.03 bevat: geen algemene wijzigingen en 5 partijspecifieke
wijzigingen, waarvan 2 voor GSD, 2 voor UWV, en 1 voor SVB.

Partijspecifieke wijzigingen oude Suwinet-Inkijk
GSD
•

Toevoeging op stroomschema bij pagina kostendelerstoets
Enige tijd geleden bleek dat er bij gemeenten verwarring ontstond bij het hanteren
van het stroomschema wat behoort bij de pagina kostendelerstoets. Omwille van
de uitvoerbaarheid is er destijds, in overleg met SZW, voor gekozen om een
Deeltijds HO-studie dezelfde status te geven als Voltijds en Duale studie.
De toets blijft dus gelijk, maar om onduidelijkheid te voorkomen is bij het
stroomschema een extra uitleg opgenomen.

•

Verbeterd inzicht in reïntegratiegegevens
Op de pagina Re-integratie, Dienstverlening re-integratie zijn de volgende extra
velden opgenomen:
! Arbeidsvermogen (ipv arbeidsvermogen onder WML)
! Doel inzet voorzieningen
! Registratienummer
! Type voorziening

Het veld ‘Re-integratie inzet’ is hernoemd naar ‘Re-integratie voorziening’. En op de
pagina 'Bijstandsregelingen' is het blok Re-integratie verwijderd.

Partijspecifieke wijzigingen nieuwe Suwinet-Inkijk
UWV
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Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor UWV-gebruikers van de
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.
• Kolom relatie toegevoegd op tabblad Persoonsgegevens voor de

Uitkeringsdeskundige AW
Hiermee krijgt de Uitkeringsdeskundige AW inzage in de onderlinge relatie tussen
medebewoners. Dit is nodig om het recht op toeslag te bepalen. Hierbij moet de
leefvorm bepaald worden. Zichtbaarheid van de onderlinge relatie vergemakkelijkt
de beoordeling van de leefvorm.

• Nieuwe taaksheet voor "MVB Bijzondere Zaken Internationaal"
Medewerkers MVB Internationaal beschikken nu over dezelfde gegevens als
medewerkers MVB Uitkeren, zodat zij voor internationale klanten de ZWaanvragen af kunnen handelen.

SVB
Onderstaande wijziging is van toepassing voor SVB-gebruikers van de
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk.

• Detailgegevens tonen bij uitkeringsverhoudingen
Bij de uitkeringsverhouding werden de detailgegevens niet getoond (AOW
percentage, Bruto bedrag, etc). Dit is met versie 19.03 gecorrigeerd.
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