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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 
CBS beschikbaar gestelde bestanden betreffende Nationale Verzuimstatistiek 2005, welke 
afkomstig zijn van leveranciers van verzuimdata en werknemersgegevens.” 
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Versiegeschiedenis 

Versie 2 

070124 REOS-bestand NVS dimensie 2005V2 

070420 REOS-bestand NVS feiten 2005V2 

070420 GBA-selectiebestand NVS dimensie 2005V2 

 

Versie 1 

070124 REOS-bestand NVS dimensie 2005V1: vervangen door V2, maar ongewijzigd 
gebleven. 

070201 REOS-bestand NVS feiten 2005V1: vervangen door V2, omdat 729 records 
ontbraken. 

070131 GBA-selectiebestand NVS dimensie 2005V1: vervangen door V2, omdat een 
recenter GBA-bestand voorhanden was. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:

• Het dimensiebestand bevat alleen records waarbij de persoonsgegevens zijn 
teruggevonden in de GBA. 

• Welke ziekteperioden tot eenzelfde verzuimgeval behoren, kan niet altijd bepaald 
worden. Dit heeft gevolgen voor de berekening van het aantal verzuimde dagen en 
dientengevolge voor de berekening van de verzuimgrootheden, gemiddelde 
ziekteverzuimduur en ziekmeldingsfrequentie (zie voor een uitgebreidere toelichting 
paragraaf 2.3). 

• Het aantal gewerkte dagen is niet zondermeer te gebruiken, als gevolg van een 
verminderde kwaliteit van het VPD bestand (zie voor een uitgebreidere toelichting 
paragraaf 2.3). 

• Dit REOS-bestand is een voorlopige versie. Zodra de bestanden die ten grondslag 
liggen aan het REOS-bestand van een recentere datum of van betere kwaliteit zijn, 
krijgt het REOS-bestand ook een meer definitief karakter. Bovendien zal dan bepaald 
kunnen worden welke ziekteperioden tot eenzelfde verzuimgeval behoren. 
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1. Inleiding 

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (MCB) kunnen microdatabestanden van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar worden gemaakt voor gebruik door 
externe onderzoekers. Een microdatabestand dat het MCB vrijgeeft, wordt een REOS-
bestand genoemd. Van alle personen die in de hier beschreven REOS-bestanden 
voorkomen, zijn gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) geselecteerd. 
Deze selectie wordt het GBA-selectiebestand genoemd. Dit documentatierapport 
beschrijft de inhoud en structuur van de REOS-bestanden ‘070124 REOS-bestand NVS 
dimensie 2005V2’ en ‘070420 REOS-bestand NVS feiten 2005V2’. In het rapport wordt 
gesproken over 'het REOS-bestand', terwijl dit van toepassing is op elk van 
bovengenoemde REOS-bestanden. Het GBA-bestand wordt in een apart 
documentatierapport beschreven. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de structuur van het REOS-bestand, geeft een opsomming van de 
variabelen en bevat een toelichting op het bestand met daarbij een indicatie van de 
kwaliteit. In hoofdstuk 3 wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de 
categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Indien gewenst kunnen bijlagen geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen 
van de categoriale variabelen: ‘070219 Bijlage 1 Frequentietellingen NVS dimensie 
2005V2’ en ‘070420 Bijlage 2 Frequentietellingen NVS feiten 2005V2’. In deze bijlagen 
worden van de (semi-) continue variabelen de eerste en laatste vijf waarden gegeven.  

Het is aan te bevelen om bijlage 3 ‘Berekening van verzuim, NVS Standaard voor 
verzuimregistratie: Nationale Verzuimstatistiek’ te raadplegen. Deze bijlage bevat uitleg 
over de berekening van verzuimgrootheden en achtergrondkenmerken. 
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2. Inhoud van de bestanden 

2.1 Structuur van de bestanden 

REOS-bestand

Een record in het REOS-bestand NVS dimensie is een dienstverband van een 
Nederlandse werknemer woonachtig in Nederland, die zich tijdens het dienstverband ziek 
meldt en recht heeft op doorbetaling van (een deel van) hun loon óf een 
Ziektewetuitkering. Een persoon kan meerdere dienstverbanden hebben binnen de 
verslagperiode, maar niet meer dan één dienstverband op hetzelfde moment. Een persoon 
kan dus meerdere records in het REOS-bestand hebben. Bij personen met meer dan één 
dienstverband op hetzelfde moment, is één dienstverband behouden en de rest verwijderd. 
Een record wordt geïdentificeerd door VPD_ID. Deze variabele is uniek voor een record 
in het REOS-bestand. 

Een record in het REOS-bestand NVS feiten is een ziekteperiode van een Nederlandse 
werknemer woonachtig in Nederland met een dienstverband. Een persoon kan meerdere 
ziekteperioden hebben binnen een verslagperiode, maar niet meer dan één ziekteperiode 
op hetzelfde moment. Een persoon kan dus meerdere records in het REOS-bestand 
hebben. Een record wordt geïdentificeerd door de combinatie van VPD_ID, PK_ID, 
JAAR en KWARTAAL. De combinatie van deze variabelen is uniek voor een record in 
het REOS-bestand.  

GBA-selectiebestand

Het bijbehorende GBA-selectiebestand bevat persoons- en huishoudensgegevens van alle 
personen die in het REOS-bestand voorkomen en ook geregistreerd staan in de GBA. De 
persoonsgegevens bestrijken een periode van 1 januari 1995 tot en met 1 januari 2006. De 
huishoudensgegevens worden door het CBS berekend voor de stand op 1 januari. In het 
GBA-selectiebestand zijn huishoudensgegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2006.  

Zowel het REOS-bestand als het GBA-selectiebestand is gesorteerd op RIN. Met behulp 
van deze variabele als koppelsleutel kan de gebruiker persoons- en huishoudensgegevens 
uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan het REOS-bestand, zodat deze gegevens in 
het onderzoek meegenomen kunnen worden. 

Om RIN-nummers toe te kennen aan het REOS-bestand is gebruik gemaakt van de meest 
recente versie van het GBA. Hierin is slechts een beperkt aantal variabelen aanwezig, 
daarom wordt dit bestand niet gebruikt voor het GBA-selectiebestand. Het GBA-
selectiebestand maakt gebruik van gegevens tot en met 1 januari 2006. Hierdoor kunnen 
personen die na 1 januari 2006 naar Nederland zijn geïmmigreerd, niet worden 
teruggevonden in het GBA-selectiebestand. 
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2.2 Overzicht van variabelen 

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het REOS-bestand. 

Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting op de variabelen in het REOS-bestand. 

070124 REOS-bestand NVS dimensie 2005V2 
 

Nummer Variabele Label Format Lengte Decimalen 
1 RIN Identificatienummer Getal 9 0
2 VPD_ID Identificatienummer 

dienstverband 
Getal 7 0

3 SALKLAS Salarisklasse Getal 2 0
4 GK_VPD Grootteklasse Getal 1 0
5 SBI Standaard Bedrijfsindeling 1993 Getal 5 0

070420 REOS-bestand NVS feiten 2005V2 
 

Nummer Variabele Label Format Lengte Decimalen
1 VPD_ID Identificatienummer 

dienstverband 
Getal 11 0

2 PK_ID Identificatienummer 
ziekteperiode 

Getal 11 0

3 JAAR Verslagjaar Getal 11 0
4 KWARTAAL Verslagkwartaal Tekst 2 0
5 GWDGN Aantal gewerkte dagen in 

verslagkwartaal 
Getal 12 7

6 GWDGNPF Aantal gewerkte dagen in 
verslagkwartaal, incl. 
parttimefactor 

Getal 12 7

7 ZKDGN Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal 

Getal 12 7

8 ZKDGNJR1 Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal, waarbij 
verzuimduur <= 1 jaar 

Getal 12 7

9 ZKDGNJR2 Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal, waarbij 
verzuimduur > 1 jaar en <= 2 
jaar 

Getal 12 7

10 INDMELD Indicator ziekmelding Getal 11 0
11 INDEIND Indicator beëindiging Getal 11 0
12 VZDR Aantal verzuimde dagen Getal 11 0
13 VZDRJR1 Aantal verzuimde dagen, waarbij 

verzuimduur <= 1 jaar 
Getal 11 0

14 VZDRJR2 Aantal verzuimde dagen, waarbij 
verzuimduur > 1 jaar en <= 2 
jaar 

Getal 11 0

15 J1_7 Aantal verzuimde dagen in 
verslagjaar (1 t/m 7 dgn) 

Getal 12 7

16 J8_42 Aantal verzuimde dagen in 
verslagjaar (8 t/m 42 dgn) 

Getal 12 7

17 J43_91 Aantal verzuimde dagen in 
verslagjaar (43 t/m 91 dgn) 

Getal 12 7

18 J92_182 Aantal verzuimde dagen in 
verslagjaar (92 t/m 182 dgn) 

Getal 12 7

19 J183_365 Aantal verzuimde dagen in 
verslagjaar (183 t/m 365 dgn) 

Getal 12 7
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Nummer Variabele Label Format Lengte Decimalen
20 J366_730 Aantal verzuimde dagen in 

verslagjaar (366 t/m 730 dgn) 
Getal 12 7

21 Q1_7 Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal (1 t/m 7 dgn) 

Getal 12 7

22 Q8_42 Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal (8 t/m 42 dgn) 

Getal 12 7

23 Q43_91 Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal (43 t/m 91 dgn) 

Getal 12 7

24 Q92_182 Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal (92 t/m 182 dgn)

Getal 12 7

25 Q183_365 Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal (183 t/m 365 
dgn) 

Getal 12 7

26 Q366_730 Aantal verzuimde dagen in 
verslagkwartaal (366 t/m 730 
dgn) 

Getal 12 7

2.3 Algemene toelichting 

Populatieafbakening

Onder de NVS-werknemerspopulatie wordt verstaan: 

Alle personen die binnen de verslagperiode voor minimaal één van de wetten WW, ZW 
en/of WAO/WIA verplicht verzekerd zijn, door middel van het hebben van een 
dienstverband (een persoon kan meerdere dienstverbanden hebben binnen de 
verslagperiode, maar niet meer dan één dienstverband op hetzelfde moment). 

Onder de NVS-verzuimpopulatie wordt verstaan: 

Nederlandse werknemers woonachtig in Nederland met een dienstverband, die tijdens het 
dienstverband zich ziek melden en recht hebben op: doorbetaling van (een deel van)  hun 
loon óf een Ziektewetuitkering (oproepkrachten of uitzendkrachten, vrouwen die ziek zijn 
door hun zwangerschap of bevalling, arbeidsgehandicapten die ziek worden in de eerste 
vijf jaar na indiensttreding, orgaandonoren). 

Voor het jaar 2005 hebben leveranciers van verzuimdata gegevens geleverd over het 
verzuim van 66% van de werknemers in Nederland.  

Ziekteperioden

Uitgangspunt in het REOS-bestand is de ziekteperiode. Een verzuimgeval kan bestaan uit 
één of meerdere ziekteperioden. Aan het opsplitsen van een verzuimgeval in meerdere 
ziekteperioden kunnen twee oorzaken ten grondslag liggen. Allereerst wordt een 
verzuimgeval opgesplitst als een verzuimgeval een verslagkwartaal overschreidt. Zo 
wordt een verzuimgeval dat begint in een kwartaal en eindigt in het daaropvolgende 
kwartaal opgesplitst in twee ziekteperioden. Evenzo wordt een verzuimgeval dat begint in 
een kwartaal en eindigt in het tweede daaropvolgend kwartaal opgesplitst in drie 
ziekteperioden, enzovoort. Elke ziekteperiode heeft in dat geval hetzelfde PK_ID. Welke 
ziekteperioden behoren tot eenzelfde verzuimgeval is hierdoor wel te bepalen. 
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Ten tweede wordt een verzuimgeval opgesplitst, indien sprake is van deelherstel. Zo 
wordt een verzuimgeval met één deelherstelmelding opgesplitst in twee ziekteperioden. 
Evenzo wordt een verzuimgeval met twee deelherstelmeldingen opgesplitst in drie 
ziekteperioden, enzovoort. Elke ziekteperiode heeft in dat geval een willekeurig, doch 
uniek PK_ID. Welke ziekteperioden behoren tot eenzelfde verzuimgeval is hierdoor niet 
te bepalen. 

Het opsplitsen van een verzuimgeval in het geval van deelherstel heeft consequenties 
voor de berekening van het aantal verzuimde dagen. Het aantal verzuimde dagen is gelijk 
aan het aantal kalenderdagen vanaf de begindatum van het verzuim tot de hersteldatum. 
Uitgangspunt bij de berekening is dus een verzuimgeval. Het opsplitsen van een 
verzuimgeval als gevolg van deelherstel heeft echter tot gevolg dat niet meer is te bepalen 
welke ziekteperioden behoren tot eenzelfde verzuimgeval, doordat ziekteperioden een 
verschillend PK_ID krijgen toegewezen. Hierdoor is de berekening van het aantal 
verzuimde dagen gebaseerd op afzonderlijke ziekteperioden, en niet op een verzuimgeval. 
Aangezien het aantal verzuimde dagen wordt gebruikt voor het berekenen van 
verzuimgrootheden, dient hiermee rekening te worden gehouden. De gemiddelde 
ziekteverzuimduur valt door de berekening van het aantal verzuimde dagen op basis van 
ziekteperioden lager uit. Voor de ziekmeldingsfrequentie geldt dat deze hoger uitvalt.  

Indien een verzuimgeval is opgesplitst, omdat een verslagkwartaal wordt overschreden, is 
de berekening van het aantal verzuimde dagen wel gebaseerd op een verzuimgeval. 
Welke ziekteperioden behoren tot een verzuimgeval is immers wel te bepalen, doordat 
ziekteperioden hetzelfde PK_ID krijgen toegewezen. 

Gewerkte dagen

Voor de berekening van het aantal gewerkte dagen is onder andere gebruikt gemaakt van 
het bestand Verzekerde Personen en Dienstverbanden (VPD) van het UWV. Vanaf 2006 
wordt het VPD bestand vervangen door de polisadministratie. In aanloop naar deze 
overgang is het VPD bestand over het verslagjaar 2005 van een mindere kwaliteit dan de 
VPD bestanden over de verslagjaren daarvoor. Aangezien het aantal gewerkte dagen 
wordt gebruikt voor het berekenen van verzuimgrootheden, dient hiervoor gecorrigeerd te 
worden. Voor het persoonskenmerk geslacht en een aantal bedrijfstakken zijn specifieke 
correctiefactoren beschikbaar (zie tabel 1). Voor alle overige persoonskenmerken en 
bedrijfskenmerken kan de correctiefactor voor het totaal niveau worden toegepast. 

Totaal 2005 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 
 Totaal 0,9930 0,9881 0,9895 0,9947 0,9997 

Geslacht 
Mannen 0,9889 0,9830 0,9855 0,9914 0,9954 

 Vrouwen 1,0008 0,9978 0,9970 1,0008 1,0077 

Bedrijfstak 
10-14 Delfstoffenwinning 0,9919 1,0167 0,9919 0,9673 0,9803 

15-37 Industrie 0,9780 0,9731 0,9765 0,9805 0,9821 

40-41 Energie- en 
waterleidingbedrijven 

0,9895 0,9874 0,9925 0,9954 0,9760 

45 Bouwnijverheid 0,9658 0,9536 0,9629 0,9702 0,9763 
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50-52 Handel 0,9935 0,9882 0,9908 0,9937 1,0010 

55 Horeca 0,9785 0,9808 0,9703 0,9741 0,9880 

60-64 Vervoer en communicatie 0,9828 0,9822 0,9833 0,9835 0,9817 

70-74 Zakelijke dienstverlening 1,0224 1,0133 1,0164 1,0236 1,0362 

75 Openbaar bestuur 0,9826 0,9824 0,9762 0,9912 0,9809 

90-93 Cultuur en overige 
dienstverlening 

1,0015 1,0066 1,0010 0,9991 1,0006 

Tabel 1: Correctiefactoren 

Kwaliteit

Het REOS-bestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat voor veel variabelen door 
het CBS weinig of geen controles en correcties hebben plaatsgevonden. Op de variabelen 
die wel door het CBS bekeken zijn, zijn op grond van de beschikbare informatie 
correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig in het REOS-bestand 
overgenomen. 

Omdat het geen officieel vastgesteld publicatiebestand betreft, heeft dit tot gevolg dat de 
bestanden niet noodzakelijk exact overeenkomen met Statline, de elektronische databank 
van het CBS (statline.cbs.nl).  

Een goede stelregel om in eerste instantie te kunnen inschatten of een variabele in het 
REOS-bestand van goede kwaliteit is, is te kijken naar Statline. Als een kenmerk is 
opgenomen in Statline, is dat over het algemeen van goede kwaliteit. Als een kenmerk 
niet is opgenomen, dan is de kans groot dat deze variabele van matige of slechte kwaliteit 
is. 

De gegevens op Statline kunt u vinden onder Arbeid en sociale zekerheid --> Sociale 
zekerheid --> Ziekteverzuim -->Nationale VerzuimStatistiek. 
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3. Beschrijving van de variabelen 

In dit hoofdstuk wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale 
variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 

070124 REOS-bestand NVS dimensie 2005V2 
 

1 RIN Identificatienummer 

 

Persoonsidentificatienummer, ter vervanging van het sofinummer.  

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans 
als persoonsidentificator het sofinummer. Het sofinummer wordt als 
zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit 
nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het 
betekenisloze RIN-nummer. 

2 VPD_ID Identificatienummer dienstverband 

 

Nummer ter identificatie van een dienstverband. Het VPD_ID is uniek 
in het dimensiebestand. 

3 SALKLAS Salarisklasse 

 1 tot 5.000 euro 

 2 5.000 tot 10.000 euro 

 3 10.000 tot 15.000 euro 

 4 15.000 tot 20.000 euro 

 5 20.000 tot 25.000 euro 

 6 25.000 tot 30.000 euro 

 7 30.000 tot 35.000 euro 

 8 35.000 tot 40.000 euro 

 9 40.000 tot 45.000 euro 

 10 45.000 tot 50.000 euro 

 11 meer dan 50.000 euro 

 

Bruto jaarloon sociale verzekeringen onderverdeeld naar klassen. 

In het bruto jaarloon sociale verzekeringen zijn niet opgenomen de 
bijdragen van werknemers voor pensioen- en VUT-regelingen, en loon 
voor overwerk. Wel opgenomen zijn de niet-regelmatig betaalde 
beloningen die tot het bruto loon sociale verzekeringen behoren, zoals 
vakantiegeld, tantièmes, gratificaties en winstuitkeringen. 

4 GK_VPD Grootteklasse 

 0 1 werknemer 

 1 1 werknemer 

 2 2 tot 5 werknemers 

 3 5 tot 10 werknemers 
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 4 10 tot 20 werknemers 

 5 20 tot 50 werknemers 

 6 50 tot 100 werknemers 

 7 100 tot 200 werknemers 

 8 200 tot 500 werknemers 

 9 meer dan 500 werknemers 

 

De grootteklasse (GK) is afgeleid van het aantal werkzame personen 
(werknemers). Bronbestand voor dit gegeven is Verzekerde Personen 
en Dienstverbanden (VPD), afkomstig van de Uitvoeringsinstellingen 
Werknemersverzekeringen (UWV). Het aantal werknemers wordt 
meestal uitgedrukt in ‘arbeidsjaren’, om ook mensen die maar een deel 
van het jaar gewerkt hebben ‘goed’ bij elkaar op te kunnen tellen. 

GK 0 en 1 representeren beide bedrijven met 1 werknemer. Het 
verschil zit in het aantal arbeidsuren van een werknemer. Bij GK 0 is, 
vergeleken met GK 1, slechts sprake van een gering aantal 
arbeidsuren. 

5 SBI Standaard Bedrijfsindeling 1993 

 

De codelijst van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) staat op 
www.cbs.nl > methoden > classificaties > SBI93. 

De SBI is de Nederlandse systematische hiërarchische indeling van 
economische activiteiten die vanaf 1993 door het CBS o.a. wordt 
gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun hoofdactiviteit. 
De SBI '93 kent zes niveaus, waarvan de beide hoogste niveaus 
(secties en subsecties) door letters en de lagere niveaus (afdelingen, 
groepen, klassen en subklassen) door cijfers worden aangeduid. In dit 
bestand staan alleen de cijfers.  

 

070420 REOS-bestand NVS feiten 2005V2 
 

1 VPD_ID Identificatienummer dienstverband 

 

Nummer ter identificatie van een dienstverband. Het VPD_ID is niet 
uniek in het feitenbestand. 

2 PK_ID Identificatienummer ziekteperiode 

 

Nummer ter identificatie van een ziekteperiode. Het PK_ID is uniek 
binnen een verslagkwartaal. 

3 JAAR Verslagjaar 

 

4 KWARTAAL Verslagkwartaal 

 Q1 1e kwartaal 

 Q2 2e kwartaal 

 Q3 3e kwartaal 

 Q4 4e kwartaal 
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5 GWDGN Aantal gewerkte dagen in verslagkwartaal 

 

Het aantal gewerkte dagen binnen een dienstverband is gelijk aan de 
einddatum van het dienstverband minus de begindatum van het 
dienstverband plus 1 dag. Dit geeft het aantal gewerkte dagen in 
kalenderdagen weer. 

Het aantal gewerkte dagen in een verslagkwartaal is gelijk aan het 
aantal kalenderdagen 

vanaf  

- de begindatum van het verslagkwartaal (indien geldt begindatum 
verslagkwartaal > begindatum dienstverband) óf  

- de begindatum van het dienstverband (indien geldt begindatum 
verslagkwartaal <= begindatum dienstverband)  

tot en met  

- de einddatum van het verslagkwartaal (indien geldt einddatum 
verslagkwartaal < einddatum dienstverband) óf  

- de einddatum van het dienstverband (indien geldt einddatum 
verslagkwartaal >= einddatum dienstverband). 

6 GWDGNPF Aantal gewerkte dagen in verslagkwartaal, incl. parttimefactor 

 

Aantal gewerkte dagen, rekening houdend met de parttimefactor. 

Zie toelichting bij GWDGN. 

7 ZKDGN Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal 

 

Het aantal verzuimde dagen in een verslagkwartaal is gelijk aan het 
aantal kalenderdagen  

vanaf  

- de begindatum van het verslagkwartaal (indien geldt begindatum 
verslagkwartaal > begindatum verzuim) óf  

- de begindatum van het verzuim (indien geldt begindatum 
verslagkwartaal <= begindatum verzuim)  

tot  

- de einddatum van het verslagkwartaal plus 1 dag (indien geldt 
einddatum verslagkwartaal plus 1 dag < hersteldatum verzuim) óf  

- de hersteldatum van het verzuim (indien geldt einddatum 
verslagkwartaal plus 1 dag >= hersteldatum verzuim). 

Zie bijlage 3.  

8 ZKDGNJR1 
Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal, waarbij verzuimduur <= 1 
jaar 

 

De verzuimduur is gemaximeerd door de wachttijd van de WAO/WIA. 
Vóór het jaar 2004 is dat 1 jaar na het begin van het verzuim. Vanaf 
het jaar 2004 is dat 2 jaar na het begin van het verzuim. 

Bij de variabele ZKDGNJR1 is het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal van een verzuimgeval met een verzuimduur tot en 
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met 1 jaar, gelijk aan het aantal kalenderdagen 

vanaf 

- de begindatum van het verslagkwartaal (indien geldt begindatum 
verslagkwartaal > begindatum verzuim) óf  

- de begindatum van het verzuim (indien geldt begindatum 
verslagkwartaal <= begindatum verzuim)  

tot  

- de einddatum van het verslagkwartaal plus 1 dag (indien geldt 
einddatum verslagkwartaal plus 1 dag < begindatum verzuim plus 1 
jaar) óf  

- de begindatum van het verzuim plus 1 jaar (indien geldt einddatum 
verslagkwartaal plus 1 dag >= begindatum verzuim plus 1 jaar). 

Zie bijlage 3. 

9 ZKDGNJR2 
Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal, waarbij verzuimduur > 1 
jaar en <= 2 jaar 

 

De verzuimduur is gemaximeerd door de wachttijd van de WAO/WIA. 
Vóór het jaar 2004 is dat 1 jaar na het begin van het verzuim. Vanaf 
het jaar 2004 is dat 2 jaar na het begin van het verzuim. 

Bij de variabele ZKDGNJR2 is het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal van een verzuimgeval met een verzuimduur vanaf 1 
jaar tot en met 2 jaar, gelijk aan het aantal kalenderdagen 

vanaf 

- de begindatum van het verslagkwartaal (indien geldt begindatum 
verslagkwartaal > begindatum verzuim plus 1 jaar) óf  

- de begindatum van het verzuim plus 1 jaar (indien geldt begindatum 
verslagkwartaal <= begindatum verzuim plus 1 jaar)  

tot  

- de einddatum van het verslagkwartaal plus 1 dag (indien geldt 
einddatum verslagkwartaal plus 1 dag < begindatum verzuim plus 2 
jaar) óf  

- de begindatum van het verzuim plus 2 jaar (indien geldt einddatum 
verslagkwartaal plus 1 dag >= begindatum verzuim plus 2 jaar). 

Zie bijlage 3. 

10 INDMELD Indicator ziekmelding 

 0 Nee 

 1 Ja 

 

Indicator die aangeeft of de begindatum van de ziekteperiode in het 
verslagkwartaal valt.  

11 INDEIND Indicator beëindiging 

 0 Nee 

 1 Ja 

 

Indicator die aangeeft of de einddatum van de ziekteperiode in het 
verslagkwartaal valt. 
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12 VZDR Aantal verzuimde dagen 

 

De verzuimduur is gelijk aan het aantal kalenderdagen vanaf de 
begindatum van het verzuim tot de hersteldatum. De gemiddelde 
verzuimduur is gebaseerd op de beëindigde verzuimgevallen in de 
verslagperiode.  

Het aantal verzuimde dagen van een in het verslagkwartaal 
beëindigd verzuimgeval is gelijk aan het aantal kalenderdagen 

vanaf  

- de begindatum van het verzuim  

tot  

- de hersteldatum. 

Zie bijlage 3. 

13 VZDRJR1 Aantal verzuimde dagen, waarbij verzuimduur <= 1 jaar 

 

De verzuimduur is gemaximeerd door de wachttijd van de WAO/WIA. 
Vóór het jaar 2004 is dat 1 jaar na het begin van het verzuim. Vanaf 
het jaar 2004 is dat 2 jaar na het begin van het verzuim. 

Bij de variabele VZDRJR1 is het aantal verzuimde dagen van een in 
het verslagkwartaal beëindigd verzuimgeval met een verzuimduur tot 
en met 1 jaar, gelijk aan het aantal kalenderdagen 

vanaf 

- de begindatum van het verzuim 

tot  

- de hersteldatum (indien geldt hersteldatum <= begindatum verzuim 
plus 1 jaar) óf  

- de begindatum van het verzuim plus 1 jaar (indien geldt 
hersteldatum > begindatum verzuim plus 1 jaar). 

Zie bijlage 3. 

14 VZDRJR2 Aantal verzuimde dagen, waarbij verzuimduur > 1 jaar en <= 2 jaar 

 

De verzuimduur is gemaximeerd door de wachttijd van de WAO/WIA. 
Vóór het jaar 2004 is dat 1 jaar na het begin van het verzuim. Vanaf 
het jaar 2004 is dat 2 jaar na het begin van het verzuim. 

Bij de variabele VZDRJR2 is het aantal verzuimde dagen van een in 
het verslagkwartaal beëindigd verzuimgeval met een verzuimduur 
vanaf 1 jaar tot en met 2 jaar, gelijk aan het aantal kalenderdagen 

vanaf 

- de begindatum van het verzuim plus 1 jaar 

tot  

- de hersteldatum (indien geldt hersteldatum <= begindatum verzuim 
plus 2 jaar) óf  

- de begindatum van het verzuim plus 2 jaar (indien geldt 
hersteldatum > begindatum verzuim plus 2 jaar). 

Zie bijlage 3. 
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15 J1_7 Aantal verzuimde dagen in verslagjaar (1 t/m 7 dgn) 

 

Bij de variabele J1_7 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van maximaal 7 dagen in een verslagjaar.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3.  

16 J8_42 Aantal verzuimde dagen in verslagjaar (8 t/m 42 dgn) 

 

Bij de variabele J8_42 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 8 dagen en maximaal 42 dagen in een 
verslagjaar.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

17 J43_91 Aantal verzuimde dagen in verslagjaar (43 t/m 91 dgn) 

 

Bij de variabele J43_91 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 43 dagen en maximaal 91 dagen in een 
verslagjaar.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

18 J92_182 Aantal verzuimde dagen in verslagjaar (92 t/m 182 dgn) 

 

Bij de variabele J92_182 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 92 dagen en maximaal 182 dagen in een 
verslagjaar.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

19 J183_365 Aantal verzuimde dagen in verslagjaar (183 t/m 365 dgn) 

 

Bij de variabele J183_365 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 183 dagen en maximaal 365 dagen in een 
verslagjaar.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

20 J366_730 Aantal verzuimde dagen in verslagjaar (366 t/m 730 dgn) 

 

Bij de variabele J366_730 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 366 dagen en maximaal 730 dagen in een 
verslagjaar.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

21 Q1_7 Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal (1 t/m 7 dgn) 

 

Bij de variabele Q1_7 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van maximaal 7 dagen in een verslagkwartaal.
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Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

22 Q8_42 Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal (8 t/m 42 dgn) 

 

Bij de variabele Q8_42 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 8 dagen en maximaal 42 dagen in een 
verslagkwartaal.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

23 Q43_91 Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal (43 t/m 91 dgn) 

 

Bij de variabele Q43_91 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 43 dagen en maximaal 91 dagen in een 
verslagkwartaal.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

24 Q92_182 Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal (92 t/m 182 dgn) 

 

Bij de variabele Q92_182 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 92 dagen en maximaal 182 dagen in een 
verslagkwartaal.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

25 Q183_365 Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal (183 t/m 365 dgn) 

 

Bij de variabele Q183_365 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 183 dagen en maximaal 365 dagen in een 
verslagkwartaal.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 

26 Q366_730 Aantal verzuimde dagen in verslagkwartaal (366 t/m 730 dgn) 

 

Bij de variabele Q366_730 wordt het aantal verzuimde dagen in een 
verslagkwartaal berekend van een verzuimgeval met een 
verzuimduur van minimaal 366 dagen en maximaal 730 dagen in een 
verslagkwartaal.

Zie toelichting bij ZKDGN en bijlage 3. 
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