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Donderdag 17 december staat release v.20.13 van Suwinet Services gepland. 
De Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar.  

Vrijdag 18 december zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle 
gebruikers. 

Release 20.13 bevat één partijspecifieke wijziging voor UWV één voor SVB en één 
voor GSD. 
 
Partijspecifieke wijzigingen 
 

UWV 
• Aanpassen disclaimer Landelijk doelgroepregister 

Voor gebruikers van UWV die de gegevens met betrekking tot het Landelijk 
Doelgroepregister gebruiken, is de tekst aangepast. 

Onderstaande tekst  

Als geen ‘Einddatum’ is weergegeven, dan is de verzekerde nog in het doelgroepregister 
opgenomen. 
Als wel een ‘Einddatum registratie doelgroepregister’ is weergegeven, dan is de persoon 
nog in het doelgroepregister opgenomen tot de vermelde einddatum (incl. de T+2 
regeling). 

is gewijzigd in: 

Als geen ‘Einddatum registratie doelgroepregister’ is weergegeven, dan is de persoon nog 
in het doelgroepregister opgenomen. 
Als wel een ‘Einddatum registratie doelgroepregister’ is weergegeven, dan is de persoon 
nog in het doelgroepregister opgenomen tot de vermelde einddatum.  
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SVB 
• BRP gegevens ‘in onderzoek’ via Suwinet-Inkijk 

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat alle persoonsgegevens van inwoners van 
Nederland. Bij twijfel over deze gegevens wordt door de beheerder van de BRP een 
onderzoek ingesteld. 

Omdat mogelijk de waarden van de gegevens kunnen wijzigen, zijn de gegevens die ‘in 
onderzoek’ zijn zichtbaar rood gemarkeerd in Suwinet-Inkijk. 

 

 

 

 

 

 

 



 Release Suwinet Services, versie 20.13 

 

 

 

GSD 

 

• Aanpassen disclaimer Landelijk doelgroepregister 

Voor gebruikers van gemeenten die de gegevens met betrekking tot het Landelijk 
Doelgroepregister gebruiken is de tekst aangepast. 

Onderstaande tekst  

Als geen ‘Einddatum’ is weergegeven, dan is de verzekerde nog in het doelgroepregister 
opgenomen. 
Als wel een ‘Einddatum registratie doelgroepregister’ is weergegeven, dan is de persoon 
nog in het doelgroepregister opgenomen tot de vermelde einddatum (incl. de T+2 
regeling). 

is gewijzigd in: 

Als geen ‘Einddatum registratie doelgroepregister’ is weergegeven, dan is de persoon nog 
in het doelgroepregister opgenomen. 
Als wel een ‘Einddatum registratie doelgroepregister’ is weergegeven, dan is de persoon 
nog in het doelgroepregister opgenomen tot de vermelde einddatum.  

 

 

 

 

 

 

 
 


