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Donderdag 30 januari staat release v.20.01 van Suwinet Services gepland. De 
Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 31 januari 
zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers. 

Release 20.01 bevat géén algemene wijziging maar wel 3 partijspecifieke 
wijzigingen; 1 voor UWV en 1 voor SVB en 1 voor GSD. 
  

Partijspecifieke wijzigingen 

GSD 
• Exportfunctie in gebruikersadministratie beschikbaar 

Gebruikersbeheerders hebben nu de mogelijkheid om vanuit de gebruikersadministratie 
een export te maken van de gebruikers. De export wordt geleverd in een .csv bestand. 
 
Deze optie is toegevoegd aan het bestaande menu. Zie blauwe pijl. De elementen die in 
de export zitten zijn gelijk aan de kolommen, dus: [Afdeling] [Naam] [Achternaam] 
[Voornaam] [Loginnaam] [Rollen] [Status] [Laatste login] 

 

 



 Release Suwinet Services, versie 20.01 

	

 

UWV 
Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor gebruikers van de 
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk. 
• Gegevens uit Polisadministratie beschikbaar in meerdere taken 

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 met betrekking tot 
inkomstenverhoudingen. Hieronder in de voorbeelden de maximale set nieuwe 
gegevens, die per taak kunnen verschillen, met een blauwe pijl aangegeven. Het 
veld Sector heeft nu een eigen blok gekregen. 

Op dit moment zijn ze beschikbaar gekomen voor de divisies Gegevensdiensten 
en de Accountantsdienst. De overige divisies volgen zo spoedig mogelijk de 
aankomende weken. 

Daarnaast zijn door aanpassingen van de codelijsten nieuwe waarden 
beschikbaar gekomen bij: 
‘Aard inkomstenverhouding’ = Beroepspraktijkopleiding van de  
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
‘Incidentele inkomstenvermindering’ = Aanvullend Geboorteverlof 

Voorbeeld gegevens met betrekking tot de Inkomstenverhoudingen:

 

Aan het blok Kenmerken zijn onderstaande gegevensvelden toegevoegd. 
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Bij de tabellen onder de kop Inkomstenverhoudingen zijn de volgende kolommen 
toegevoegd: 

 

 

SVB 
Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor gebruikers van de 
vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk. 
• Gegevens kilometerstand van RDW beschikbaar voor 

Handhaving en AIO  

Medewerkers van Handhaving en AIO hebben nu de beschikking over de 
kilometerstand van voertuigen, zodat ze nog beter uitvoering kunnen geven aan 
de uitvoering van de wettelijke taken. De gegevens van de RDW over de 
kilometerstand met historie, maken het mogelijk om een completer en 
betrouwbaarder beeld te krijgen over de gereden kilometers. 

Medewerkers van Handhaving hebben ook nog de beschikking over de gegevens 
‘catalogusprijs’ en ‘verstrekkingsvoorbehoud’. Met het zogeheten 
‘verstrekkingsvoorbehoud’ regelt een lease- of financieringsmaatschappij dat 
alleen deze maatschappij over de tenaamstellingscode kan beschikken. 

	


