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Release Suwinet Services versie 20.02  
(tussenrelease 13 februari) 

 
 

Donderdag 13 februari staat de 2e tussenrelease v.20.02 van Suwinet Services 
gepland. De Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. 
Vrijdag 14 februari zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle 
gebruikers. 

Release 20.02 bevat géén algemene wijziging maar wel partijspecifieke wijzigingen 
voor iSZW, Dienst Justis-Track, RMC taak Gemeenten en UWV. 
  
 

Partijspecifieke wijzigingen 

iSZW 
• Gegevens uit Polisadministratie beschikbaar 

Begin januari van dit jaar is het nieuwe bericht met gegevens vanuit de 
Polisadministratie beschikbaar gekomen vanuit UWV. Hiermee zijn ook nieuwe 
gegevens beschikbaar gekomen in Suwinet-Inkijk m.b.t. inkomstenverhoudingen. 
Hieronder in het voorbeeld het nieuwe gegeven in groene kleur aangegeven.  
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Dienst Justis - Track 
• Gegevens uit Polisadministratie beschikbaar 

Begin januari van dit jaar is het nieuwe bericht met gegevens vanuit de 
Polisadministratie beschikbaar gekomen vanuit UWV. Hiermee zijn ook nieuwe 
gegevens beschikbaar gekomen in Suwinet-Inkijk m.b.t. inkomstenverhoudingen. 
Hieronder in de voorbeelden de nieuwe gegevens in groene kleur aangegeven. 
Het veld Sector heeft nu een eigen blok gekregen. 

 

 

 

Gemeente RMC taak 
• Gegevens uit Polisadministratie beschikbaar 

Begin januari van dit jaar is het nieuwe bericht met gegevens vanuit de 
Polisadministratie beschikbaar gekomen vanuit UWV. Hiermee zijn ook nieuwe 
gegevens beschikbaar gekomen in Suwinet-Inkijk m.b.t. inkomstenverhoudingen. 
Hieronder in het voorbeeld de nieuwe gegevens in groene kleur aangegeven.  
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UWV 
Onderstaande wijziging is van toepassing voor gebruikers van de vernieuwde 
versie van Suwinet-Inkijk. 

 
• Aanpassingen gegevens uit Polisadministratie in meerdere taken 

Afgelopen twee weken zijn voor alle divisies de nieuwe gegevens uit de 
Polisadministratie beschikbaar gekomen. 

Deze release hebben we de volgende restwerkzaamheden uitgevoerd: 

• Ontbrekende RDW gegevens beschikbaar gesteld voor 
Buitendienstmedewerker Uitkeren; 

• Voor de divisie Uitkeren-WW zijn in de taken van Uitkeringsdeskundigen, 
Mentoren, Procesontwerpers en Productontwikkelaars de volgorde van 
blokken Arbeidsverleden en Inkomstenverhoudingen omgewisseld, zodat 
de Inkomstenverhoudingen weer bovenaan staan; 

• De functie SMZ - MVB Bijzondere Zaken Internationaal heeft aanpassing 
m.b.t. de nieuwe gegevens zodat deze voldoet aan het meest recente 
doelbindingsoverzicht. 


