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Donderdag 28 mei staat release v.20.05 van Suwinet Services gepland. De 
Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 29 mei 
zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers. 

Release 20.05 bevat 3 algemene wijzigingen en 5 partijspecifieke wijzigingen; 2 
voor UWV en 2 voor SVB en 1 voor Gemeenten. 
  

Algemene wijzigingen  
• Spelfout RDW gegeven Vervaldatum APK 

Dit betreft alleen de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk. 

Het gegeven Vervaldatum APK was niet juist geschreven. Er stond Vevaldatum 
APK. Dat is nu hersteld. 

 
• Toelichting bij Contactpersonen vanuit KvK  

Op de pagina Bedrijvenregister in Suwinet-Inkijk oud en Suwinet-Inkijk nieuw is bij 
het blok Contactpersonen de volgende tekst toegevoegd:  

‘KvK levert één eigenaar. Er kunnen meerdere eigenaren zijn. Raadpleeg KvK.’  

Het is gebleken dat de KvK maar één eigenaar levert. Het is niet mogelijk op korte 
termijn te organiseren dat er meerdere eigenaren worden geleverd, dus om die 
reden de extra toelichting opgenomen. 
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• Melding na 45 minuten inactiviteit  

Gebruikers die via Single Sign On (SSO) in kunnen loggen hebben aangegeven 
dat de tekst die getoond wordt niet duidelijk genoeg is. Om die reden is de tekst 
van het blok aangepast. Dit geldt nu overigens voor alle gebruikers. 

 
Partijspecifieke wijzigingen 

GSD 
• Grondslagen opname Landelijk Doelgroepregister  

Uit de gemeentelijke afnemers is geconstateerd dat niet alle grondslagen in het 
blok Landelijk Doelgroepregister (bron UWV) werden gepresenteerd. Na controle 
intern en afstemming mett UWV (bron gegevens) bleek dit inderdaad juist te zijn. 
Nu dit is aangepast zullen alle beschikbare grondslagen worden gepresenteerd. 
Zoals onderstaand voorbeeld. 
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UWV 
• Tabblad Kostendelerstoets voor Mdw. Rechtmatigheid  

De medewerker Rechtmatigheid (FuncRol UITK_051 en Librol-suwinet-100) van 
divisie Uitkeren heeft toegang gekregen tot het tabblad Kostendelerstoets. 

In een volgende release wordt het Stroomschema aangepast t.b.v. de 
leesbaarheid. 

 

 

 

• Archiveren schermen Suwinet-Inkijk zonder gebruikersnaam  

Van de medewerker die Suwinet-Inkijk tabbladen archiveerde voor het 
elektronische archief werd de gebruikersnaam ook getoond. Vanuit privacy is het 
niet gewenst dat de gebruikersnaam werd getoond en die is vanaf nu niet meer 
zichtbaar. 

 

SVB 
• Gegevens vanuit bron BRP zijn opgeschort 

De gegevens van bijvoorbeeld geëmigreerde burgers worden niet meer 
bijgehouden, maar de laatste stand nog wel gepresenteerd. 

Om aan te geven dat de gegevens ‘verouderd’ kunnen zijn, wordt boven de 
betreffende gegevens een extra gekleurd blok getoond en wordt aangegeven wat 
de datum en reden is. 

Nu is dat beter zichtbaar geworden op het tabblad persoonsgegevens, maar ook 
op de tabbladen Relaties, Relatie details, Historische relatie details, 
Verblijfsgegevens historisch, Medebewoners detail. 
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• Gegevens blok Verblijfplaats vanuit bron BRP geoptimaliseerd 

De gegevens in het blok Verblijfplaats worden op een betere manier 
gepresenteerd, door gebruik te maken van een andere parameter (postcode). 

 
 


