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Definitie volgens SGR Vertaling in begrijpelijke taal 
Context Entiteit Attribuut/gegevenselement Bron / 

beheerder
SGR-woordenboek Klantbeeld - vertaling

Burgerservicenummer BRP Een uniek identificerend nummer van een PERSOON, die ingeschreven 
staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of 
de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Een uniek persoonsnummer waarmee u zich kan identificeren. Dit nummer 
staat in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of de 
Registratie niet-ingezetenen (RNI). 

Voornamen BRP De verzameling van één of meer naamgegevens, ter onderscheiding van 
personen met dezelfde ACHTERNAAM.

Voornamen

Voorvoegsel BRP De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die in het 
kader van deze norm aan het significante deel van de achternaam vooraf 
gaat en daarmee gezamenlijk de ACHTERNAAM vormt.

Voorvoegsel

Significant deel van de achternaam BRP De ACHTERNAAM zonder VOORVOEGSEL en zonder de 
scheidingsspatie volgend op het VOORVOEGSEL.

Achternaam

Geboortedatum BRP De datum van geboorte van een PERSOON. Geboortedatum
Administratieve eenheid
Rechtspersoon administratieve 
eenheid

Naam rechtspersoon UWV De naam waaronder de RECHTSPERSOON statutair gezien bekend 
staat.

De naam van de organisatie die het loon of de uitkering betaalt.

Voornamen UWV De verzameling van één of meer naamgegevens, ter onderscheiding van 
personen met dezelfde ACHTERNAAM.

Voornamen van de persoon die het loon of de uitkering betaalt.

Voorvoegsel UWV De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die in het 
kader van deze norm aan het significante deel van de achternaam vooraf 
gaat en daarmee gezamenlijk de ACHTERNAAM vormt.

Voorvoegsel van de persoon die het loon of de uitkering betaalt.

Significant deel van de achternaam UWV De ACHTERNAAM zonder VOORVOEGSEL en zonder de 
scheidingsspatie volgend op het VOORVOEGSEL.

Achternaam van de persoon die het loon of de uitkering betaalt.

Datum aanvang inkomstenverhouding UWV De datum van de eerste dag waarop de INKOMSTENVERHOUDING 
geldig is

De eerste dag waarop u recht heeft op inkomsten uit arbeid of uitkering.

Datum einde inkomstenverhouding UWV De datum van de laatste dag waarop de INKOMSTENVERHOUDING 
geldig is.

De laatste dag waarop u recht heeft op inkomsten uit arbeid of uitkering.

Beroepsnaam gecodeerd Omschrijving beroepsnaam UWV Werk De naam van het BEROEP. Het beroep bij het onderdeel “Werkervaring” is het beroep, dat u uitoefent of 
heeft uitgeoefend.
Het beroep bij het onderdeel “Inschrijving UWV Werkbedrijf” is het beroep 
waarnaar u bemiddeld wordt.

Beroepsnaam ongecodeerd Naam beroep ongecodeerd UWV Werk De omschrijving van het BEROEP Het beroep bij het onderdeel “Werkervaring” is het beroep, dat u uitoefent of 
heeft uitgeoefend.
Het beroep bij het onderdeel “Inschrijving UWV Werkbedrijf” is het beroep 
waarnaar u bemiddeld wordt.

Werkervaring Aantal jaren werkzaam in beroep UWV Werk Het aantal jaren dat de CLIENT SUWI in het BEROEP werkzaam is 
geweest.

Het aantal jaren dat u een bepaald beroep heeft uitgeoefend. 

Datum aanvraag uitkering UWV/GSD De datum van de dag waarop de AANVRAAG UITKERING door het 
UITVOERINGSORGAAN is ontvangen.

De dag waarop u de uitkering heeft aangevraagd. Meestal is het de datum die 
op het aanvraagformulier bij uw handtekening staat; soms is de datum waarop 
de uitkeringsinstantie uw aanvraag voor een uitkering ontving.

Datum einde periode aanvraag uitkering UWV De datum van de laatste dag van de periode waarover de CLIENT SUWI 
een UITKERING heeft aangevraagd.

De datum dat alle benodigde stukken voor uw aanvraag binnen zijn en uw 
uitkering beoordeeld gaat worden.

SZ-wet Code SZ-wet SGR Code voor een SZ-WET of -regeling. De wet waarop de uitkering is gebaseerd.
Aanvraag WW Datum aanvraag uitkering UWV De datum van de dag waarop de AANVRAAG UITKERING door het 

UITVOERINGSORGAAN is ontvangen.
De dag dat de uitkeringsinstantie uw aanvraag voor een uitkering ontving.

Code beslissing op aanvraag uitkering GSD De code die aangeeft welke beslissing is genomen op de AANVRAAG 
UITKERING van de CLIENT SUWI.

De beslissing die de uitkeringsinstantie genomen heeft op uw aanvraag.

Datum dagtekening beslissing op aanvraag 
uitkering

GSD De datum van de dag die als dagtekening is opgenomen in de brief aan 
CLIENT SUWI waarin de beslissing op zijn/haar AANVRAAG UITKERING 
kenbaar wordt gemaakt.

De datum waarop de uitkeringsinstantie een beslissing nam over uw aanvraag.

SZ-wet Code SZ-wet SGR Code voor een SZ-WET of -regeling. De wet waarop de uitkering is gebaseerd.
Datum aanvang uitkeringsverhouding UWV De datum van de eerste dag waarop een UITKERINGSVERHOUDING 

geldt.
De datum waarop u recht heeft op uw uitkering of sociale voorziening.

Datum einde uitkeringsverhouding UWV De datum van de laatste dag waarop een UITKERINGSVERHOUDING 
geldt.

De uiterlijke datum waarop uw recht op uitkering of sociale voorziening is 
beëindigd.

Omschrijving reden einde uitkeringsverhouding UWV Omschrijving van de reden van de beëindiging van de 
UITKERINGSVERHOUDING.

De reden waarom uw uitkering of sociale voorziening is beëindigd.

Datum einde maximale uitkeringsduur UWV De datum van de laatste dag van de maximale periode waarover de 
UITKERINGSVERHOUDING voor de CLIENT SUWI geldt, als de 
relevante omstandigheden die op de DATUM AANVANG 
UITKERINGSVERHOUDING golden niet (zouden) wijzigen en de CLIENT 
SUWI zijn verplichtingen naleeft.

De datum waarop u geen recht meer heeft op uw uitkering of sociale 
voorziening.

Datum aanvang uitkeringsverhouding UWV & 
GSD

De datum van de eerste dag waarop een UITKERINGSVERHOUDING 
geldt.

De datum waarop u recht heeft op uw uitkering of sociale voorziening.

Omschrijving reden einde uitkeringsverhouding UWV & 
GSD

Omschrijving van de reden van de beëindiging van de 
UITKERINGSVERHOUDING.

De reden waarom uw uitkering of sociale voorziening is beëindigd.

Datum einde uitkeringsverhouding UWV & 
GSD

De datum van de laatste dag waarop een UITKERINGSVERHOUDING 
geldt.

De uiterlijke datum waarop uw recht op uitkering of sociale voorziening is 
beëindigd.

Datum aanvang uitkeringsperiode UWV & 
GSD

De datum van de eerste dag waarop een UITKERINGSPERIODE binnen 
een UITKERINGSVERHOUDING geldt.

De datum waarop uw uitkering is gestart.

Datum einde uitkeringsperiode UWV & 
GSD

De datum van de laatste dag waarop een UITKERINGSPERIODE binnen 
een UITKERINGSVERHOUDING geldt.

De datum waarop uw uitkering is beëindigd.

Persoon administratieve eenheid

Uitkeringsverhouding (UWV)

Uitkeringsverhouding (GSD)

Uitkeringsperiode

Logische naam binnen context volgens SGR

Persoonsgegevens Persoon

Arbeids- en uitkeringsgegevens

Inkomstenverhouding

Aanvraag uitkering

Beslissing op aanvraag uitkering
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Definitie volgens SGR Vertaling in begrijpelijke taal 
Context Entiteit Attribuut/gegevenselement Bron / 

beheerder
SGR-woordenboek Klantbeeld - vertaling

Logische naam binnen context volgens SGR

Datum aanvang maatregel mbt uitkering UWV De datum van de eerste dag dat de MAATREGEL M.B.T. UITKERING van 
toepassing is.

De eerste dag waarop de maatregel op uw uitkering in werking is gegaan.

Datum einde maatregel mbt uitkering UWV De datum van de laatste dag dat de MAATREGEL M.B.T. UITKERING van 
toepassing is.

De laatste dag waarop de maatregel op uw uitkering in werking is.

Percentage korting uitkering UWV Percentage dat de mate aangeeft waarin de UITKERING wordt gekort. Het percentage waarmee uw uitkering verlaagd wordt vanwege een maatregel.
Reden maatregel mbt uitkering UWV Code reden maatregel mbt uitkering UWV UWV Code die de reden aangeeft waarom het UITVOERINGSORGAAN UWV 

de MAATREGEL M.B.T. UITKERING heeft genomen.
De reden waarom de maatregel is opgelegd op uw uitkering van UWV.

Reden maatregel mbt bijstand 
uitkering

Code reden maatregel mbt bijstand uitkering GSD Code die de reden aangeeft waarom de MAATREGEL M.B.T. BIJSTAND 
UITKERING is genomen.

De reden waarom de maatregel is opgelegd op uw bijstand uitkering.

Code munteenheid UWV Code voor de munteenheid van een land. De gebruikte munteenheid.
Waarde bedrag SGR De waarde van een hoeveelheid geld in een bepaalde munteenheid. Het bruto uitkeringsbedrag zonder toepassing van eventuele maatregel, 

verrekening of nabetaling. 
Code uitkeringsperiode UWV Code die aangeeft op welke tijdseenheid een uitkeringsbedrag, hetwelk 

voor een CLIENT SUWI is vastgesteld, betrekking heeft
De afgesproken periode waarover uw uitkering is betaald.

Datum aanvang bruto uitkeringsbedrag UWV De datum van de eerste dag van de periode waarvoor geldt dat het 
aangegeven BRUTO UITKERINGSBEDRAG in ieder geval in die periode 
geldig is.

De eerste dag van de afgesproken periode waarvoor dit bruto uitkeringsbedrag 
geldt.

Datum einde bruto uitkeringsbedrag UWV De datum van de laatste dag van de periode waarvoor geldt dat het 
aangegeven BRUTO UITKERINGSBEDRAG in ieder geval in die periode 
geldig is.

De laatste dag van de afgesproken periode waarvoor dit bruto uitkeringsbedrag 
geldt.

Datum einde loongerelateerde uitkering WW UWV De datum van de laatste dag waarop het recht van een CLIENT SUWI op 
een loongerelateerde werkloosheidsuitkering geldt.

De datum waarop u geen recht meer heeft op uw loongerelateerde WW-
uitkering.

Datum einde vervolguitkering WW UWV De datum van de laatste dag waarop de CLIENT SUWI recht heeft op een 
vervolguitkering in het kader van de Werkloosheidswet.

De datum waarop u geen recht meer heeft op uw WW-vervolguitkering.

Datum eerste werkloosheidsdag UWV De datum van de eerste dag waarop de CLIENT SUWI WERKLOOS is en 
waarop hij, als hij in een ARBEIDSVERHOUDING zou werken, gewoonlijk 
in die ARBEIDSVERHOUDING arbeid zou hebben verricht.

De eerste dag dat u werkloos bent.

Omschrijving reden werkloosheid UWV Omschrijving die verklaart waarom de CLIENT SUWI WERKLOOS is. De reden waarom u werkloos bent.
Code arbeidsongeschiktheidsklasse UWV Code die de ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSKLASSE aanduidt die voor de 

PERSOON is vastgesteld.
Het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard.

Datum eerste AO-dag UWV De datum van de eerste dag waarop de PERSOON gewoon is te werken 
en waarop hij wegens ZIEKTE geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is 
voor het verrichten van arbeid.

De eerste dag dat u door ziekte uw werk niet kon doen.

Specifieke gegevens bijstand 
uitkering

Code aanleiding beëindiging bijstand uitkering GSD De code die de aanleiding aangeeft bij de beëindiging van een 
uitkeringsverstrekking door GSD.

De reden waarom de Gemeentelijke Sociale Dienst uw uitkering heeft 
beëindigd.

Code cluster Bijzondere Bijstand GSD De code die de clustering aangeeft waarvoor Bijzondere Bijstand aan de 
CLIENT SUWI wordt verleend.

Het soort kosten waarvoor u bijzondere bijstand heeft gekregen.

Omschrijving soort kosten Bijzondere Bijstand GSD De omschrijving van de kostensoort waarvoor Bijzondere Bijstand aan de 
CLIENT SUWI wordt verleend.

De omschrijving van soort kosten waarvoor u bijzondere bijstand heeft 
gekregen.

Datum betaalbaarstelling Bijzondere Bijstand GSD De datum van de dag waarop de verstrekking van Bijzonder Bijstand 
betaalbaar is gesteld.

De datum waarop u de bijzondere bijstand is betaald.

Vrijstelling arbeidsplicht Code vrijstelling arbeidsplicht bijstand GSD Code die aangeeft of de CLIENT SUWI voor een bijstand uitkering, 
vrijstelling van de plicht tot het verrichten of verkrijgen van betaalde arbeid 
heeft.

Hier staat of u wel of niet verplicht bent om werk te zoeken, en aangeboden 
werk te accepteren.

Inkomsten invloed op GSD-uitkering Code soort overige inkomsten GSD Code die aangeeft welke categorie van OVERIGE INKOMSTEN van 
toepassing is.

Uw uitkering wordt verminderd met het bedrag van deze inkomsten.

Code soort normbedrag GSD De code die de soort aangeeft van het toegepaste NORMBEDRAG. Het soort bruto- of nettobedrag dat geldt als regel voor een gemeentelijke 
uitkering.

Waarde bedrag SGR De waarde van een hoeveelheid geld in een bepaalde munteenheid. Het bruto- of nettobedrag dat wordt toegepast als regel voor het feitelijke 
uitkeringsbedrag.

Datum besluit vordering GSD De datum van de dag waarop het besluit of de beschikking m.b.t. de 
VORDERING op de voorgeschreven wijze aan betrokkene(n) is 
bekendgemaakt.

De datum waarop de officiële beslissing over de vordering bekend is gemaakt.

Code reden vordering GSD Code die de reden aangeeft voor het opleggen van de VORDERING op 
de CLIENT SUWI.

De reden waarom er een vordering is opgelegd of is ontstaan.

Bedrag aanvang vordering GSD De (netto) bedrag van de VORDERING bij de bekendmaking van het 
besluit of de beschikking van deze VORDERING.

De hoogte van de vordering op het moment dat de beslissing op de vordering 
bekend is gemaakt.

Code status vordering GSD Code die aangeeft in welke fase het vorderingsproces zich bevindt op de 
laatste dag van de betreffende kalendermaand per CLIENT SUWI.

De fase van de vordering op de laatste dag van de maand.

Bedrag saldo vordering GSD Het nog openstaande bedrag van de betreffende VORDERING op de 
laatste dag van de kalendermaand.

Het nog te vorderen bedrag op de laatste dag van de maand.

Datum aanvang volgen opleiding UWV Werk De datum van de eerste dag waarop de CLIENT SUWI formeel de 
opleiding volgt.

De eerste dag waarop u (officieel) begint aan de opleiding.

Datum einde volgen opleiding UWV Werk De datum van de laatste dag dat de CLIENT SUWI formeel de 
OPLEIDING heeft gevolgd.

De laatste dag waarop u (officieel) de opleiding volgde.

Indicatie diploma UWV Werk Code die aangeeft of de CLIENT SUWI voor de OPLEIDING een diploma, 
een getuigschrift of één of meer (deel-)certifica(a)t(en) heeft behaald.

Of u voor de gevolgde opleiding wel of niet een diploma of (deel)certificaat 
heeft gehaald.

Opleidingsnaam gecodeerd Code opleidingsnaam UWV Werk De naam van de OPLEIDING. Naam van de opleiding
Opleidingsnaam ongecodeerd Naam opleiding ongecodeerd UWV Werk De omschrijving van de OPLEIDING. Naam van de opleiding
Rijbewijs Code soort rijbewijs UWV Werk Code die het soort RIJBEWIJS aangeeft. De categorie voertuigen waarvoor het rijbewijs geldig is.

Werkloosheid Client

Arbeidsgeschiktheid Client

Specifieke gegevens Bijzondere 
Bijstand

Normbedrag

Maatregel mbt uitkering

Bruto uitkeringsbedrag (UWV)

Specifieke gegevens WW uitkering

Arbeidsmarkt-kwalificaties Opleiding

Arbeids- en uitkeringsgegevens

Vordering
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Definitie volgens SGR Vertaling in begrijpelijke taal 
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SGR-woordenboek Klantbeeld - vertaling

Logische naam binnen context volgens SGR

Datum inschrijving UWV Werkbedrijf UWV Werk De datum van de dag waarop de inschrijving van de PERSOON bij het 
UWV Werkbedrijf heeft plaatsgevonden.

De datum waarop u definitief staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf als 
werkzoekende.
Deze datum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop u zich bij UWV 
WERKbedrijf heeft gemeld (via telefoon, werk.nl, etc.)

Code inschrijfreden UWV Werkbedrijf UWV Werk Code die aangeeft wat de reden is van de inschrijving van de CLIENT 
SUWI bij het UWV Werkbedrijf.

De reden waarom u zich heeft ingeschreven bij UWV WERKbedrijf als 
werkzoekende. 

Datum einde geldigheidstermijn inschrijving 
UWV Werkbedrijf

UWV Werk De datum van de laatste dag waarop, volgens planning, de inschrijving 
van de CLIENT SUWI bij het UWV Werkbedrijf geldig is.

De laatste dag waarop uw inschrijving bij UWV WERKbedrijf als werkzoekende 
nog geldt.

Bemiddelingsberoep - Beroepsnaam 
gecodeerd

Omschrijving beroepsnaam UWV Werk De naam van het BEROEP. Het beroep bij het onderdeel “Werkervaring” is het beroep, dat u uitoefent of 
heeft uitgeoefend.
Het beroep bij het onderdeel “Inschrijving UWV Werkbedrijf” is het beroep 
waarnaar u bemiddeld wordt.

Bemiddelingsberoep - Beroepsnaam 
ongecodeerd

Naam beroep ongecodeerd UWV Werk De omschrijving van het BEROEP Het beroep bij het onderdeel “Werkervaring” is het beroep, dat u uitoefent of 
heeft uitgeoefend.
Het beroep bij het onderdeel “Inschrijving UWV Werkbedrijf” is het beroep 
waarnaar u bemiddeld wordt.

Telefoonnummer Client Telefoonnummer UWV Werk Het telefoonnummer waaronder een PERSOON of ORGANISATIE 
bereikbaar is.

Het telefoonnummer.

Datum aanvang beschikbaar voor arbeid UWV Werk De datum van de eerste dag waarop de CLIENT SUWI BESCHIKBAAR 
VOOR ARBEID is.

De eerste dag waarop u beschikbaar bent voor werk.

Aantal uren per week beschikbaar voor arbeid UWV Werk Het aantal uren en minuten dat de CLIENT SUWI gemiddeld per week 
BESCHIKBAAR VOOR ARBEID is

Het aantal uren per week waarvoor u beschikbaar bent voor werk.

Omschrijving werkinstrument UWV Werkbedrijf UWV Werk De omschrijving van het ingezette werkinstrument van de dienstverlening 
UWV Werkbedrijf.

Het soort dienst die het UWV WERKbedrijf aan u heeft geadviseerd of 
aangeboden.

Datum aanvang werkinstrument UWV 
Werkbedrijf

UWV Werk De datum van de dag waarop de inzet van het werkinstrument UWV 
Werkbedrijf gestart is.

De datum waarop de dienst is gestart, die het UWV WERKbedrijf aan u heeft 
geadviseerd of aangeboden. 

Datum einde werkinstrument UWV Werkbedrijf UWV Werk De datum van de dag waarop de inzet van het werkinstrument UWV 
Werkbedrijf beëindigd is

De datum waarop de dienst is beëindigd, die het UWV WERKbedrijf aan u 
heeft geadviseerd of aangeboden. 

Datum aanvang reintegratievoorziening GSD De datum van de eerste dag waarop de re-integratie inzet voor CLIENT 
SUWI is gestart.

De datum waarop een voorziening voor u start. Een voorziening is bedoeld om 
u te helpen werk te vinden of te behouden.

Omschrijving reintegratievoorziening GSD De omschrijving van de re-integratie inzet. De omschrijving van de voorziening die ingezet wordt om u te helpen werk te 
vinden of te behouden.

Datum einde reintegratievoorziening GSD De datum van de laatste dag waarop de re-integratie inzet voor CLIENT 
SUWI is beëindigd.

De datum waarop de voorziening voor hulp om werk te vinden of te behouden 
is beëindigd.

Arbeidsvermogen Code arbeidsvermogen GSD De code die de mate van arbeidsvermogen van de PERSOON aangeeft. Een inschatting die aangeeft of uw arbeidsvermogen langdurig onder de Wet 
Minimumloon ligt.

Re-integratie Inschrijvingsgegevens UWV 
Werkbedrijf

Beschikbaarheid client voor arbeid

Werkinstrument UWV Werkbedrijf

Reintegratievoorziening


