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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft 

uitsluitend het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder 

bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor 

nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Ziekteverzuimpercentage.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2013Q1 t/m 2018Q2. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Ziekteverzuimpercentage”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Beschrijving 

Dit bestand bevat voor een verslagkwartaal het ziekteverzuim bij bedrijven en 

overheidsinstellingen gedurende het verslagkwartaal. Het ziektverzuim kan worden 

geaggregeerd naar economische activiteit, naar grootteklasse van de bedrijfseenheden en 

naar sectorindelingen. 

Beschrijving van de populatie 

Alle bedrijven en overheidsinstellingen met één of meer werkzame personen. Het bestand is 

gebaseerd op een steekproef. 

Methodologie 

Het bestand is gebaseerd op een gestratificeerde steekproef waarna het is opgehoogd tot de 

gehele populatie. De stratificatie bestaat uit 46 verschillende steekproefgroepen naar 

economische activiteit en 9 (standaard) grootteklassen. In totaal zijn er 414 (46x9) strata. Elk 

record is onderdeel van een van deze strata. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variable   Formaat 

1  BEID  F11 

2  sbi_v0  A5 

3  sector  A1 

4  gk_v0  A1 

5  zvp  F10.7 

6  wp  F20.7 

7  WF  F10.7 

8  PopAant  F10 

9  Strata  F2 

10  Teller  F20.7 

11  Noemer  F20.7 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

BEID 

bedrijfseeheid 

Definitie  

Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer 

sbi_v0 

Economische activiteit 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten 

behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). 

Codelijst 

Zie voor RA gebruikers K:\ Utilities\Code_Listings\Bedrijfsindelingen\sbi2008 

sector 

bedrijfssector 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten 

behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). 

  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie zvperc       9 

Codelijst 

Waarde Label 

1 01-03 Landbouw en visserij 

2 06-43 Industrie en bouwnijverheid 

3 45-82 Commerciële dienstverlening 

4 84-96 Niet-commerciële dienstverlening 

gk_v0 

Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst), ingedeeld in een klasse 

(grootteklasse) volgens het Algemeen Bedrijven Register (ABR). 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal werknemers wordt meestal uitgedrukt in arbeidsjaren, om ook parttimers en 

mensen die maar een deel van het jaar gewerkt hebben 'goed' bij elkaar op te kunnen tellen. 

Toelichting bij het gebruik  

Belangrijkste bronnen voor dit gegeven zijn het Handelsregister (HR) en het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 werknemer 

2 2-4 werknemers 

3 5-9 werknemers 

4 10-19 werknemers 

5 20-49 werknemers 

6 50-99 werknemers 

7 100-199 werknemers 

8 200-499 werknemers 

9 500 of meer werknemers 

 

zvp 

ziekteverzuimpercentage zoals dat door bedrijfseenheid is gerespondeerd 

Definitie  

Ziekteverzuimpercentage zoals dat door een bedrijfseenheid is gerespondeerd. 

wp 

aantal werkzame personen in voltijdsequivalenten 

Definitie  

Werkzame personen van de betreffende bedrijfseenheid, naar voltijdsequivalenten 

Toelichting bij de definitie  

werkzame personen zoals gedefinieerd in ABR. Het gaat hier om voltijdsequivalenten. 
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WF 

ophoog- of wegingsfactor 

Definitie  

Wegings- of ophoogfactor, nodig tbv correctie non-respons 

Toelichting bij de definitie  

WF wordt gedefinieerd per Stratum (Strata) en GK. Er zijn 9 Gk_v0 en 46 Strata en dus 

9*46=414 verschillende WF. De WF (Wegingsfactor / ophoogfactor) is gedefinieerd als 

populatie gedeeld door respons. 

PopAant 

aantal bedrijfseenheden in de populatie per grootteklasse en stratum 

Definitie  

Aantal bedrijven in populatie per stratum en grootteklasse 

Toelichting bij de definitie  

aantal bedrijven in populatie voor betreffend Stratum en gk_0 

Strata 

stratum, verdeeld op basis van economische activiteit 

Definitie  

Steekproefstratum, gebaseerd op economische activiteit 

Toelichting bij de definitie  

stratum, verdeeld op basis van economische activiteit, er zijn 46 strata 

Teller 

variabele, nodig bij correctie voor non-respons 

Definitie  

Teller, nodig voor de berekening van een gemiddeld gewogen ziekteverzuimpercentage bij een bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

variabele, nodig bij correctie voor non-respons Teller/ Noemer is gecorrigeerd ziekteverzuim 

van BEID 

Noemer 

variabele, nodig bij correctie voor non-respons 

Definitie  

Noemer, nodig voor de berekening van een gemiddeld gewogen ziekteverzuimpercentage bij een 

bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

variabele, nodig bij correctie voor non-respons Teller/ Noemer is gecorrigeerd ziekteverzuim 

van BEID 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

ZVPERC2013Q1 t/m 2018Q2  Eerste plaatsing 

 


