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Van dit persbericht is een herziene versie verschenen 
(zie persbericht PB04-140)

Ziekteverzuim gedaald tot 4,7 procent 
Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers was in 2003 gemiddeld 4,7 
procent. In 2002 was het ziekteverzuim nog 5,3 procent. Gemiddeld meldden 
werknemers zich 1,3 keer per jaar ziek. Vrouwen, ouderen en laagbetaalden 
hebben een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld. Ook gescheiden en 
allochtone werknemers zijn meer dan gemiddeld ziek. 
Deze gegevens zijn afkomstig uit de eerste rapportage van de Nationale 
Verzuimstatistiek, een gezamenlijk project van het CBS en de 
Brancheorganisatie Arbodiensten (BOA). Met de nieuwe statistiek krijgt 
Nederland voor het eerst sinds de afschaffing van de Ziektewet tien jaar 
geleden weer de beschikking over gedetailleerde gegevens over het 
ziekteverzuim. 
 

Vrouwen en ouderen verzuimen meer 
Vrouwen zijn vaker ziek dan mannen. In 2003 was het ziekteverzuim-
percentage bij vrouwen 5,3 procent, tegen 4,3 procent bij de mannen. Oudere 
werknemers melden zich weliswaar minder vaak ziek, maar zijn wel langer 
ziek dan hun jongere collega’s. In 2003 waren werknemers van 15 tot 25 jaar 
2,6 procent van de tijd ziek, terwijl werknemers van 55 tot 65 jaar 5,5 procent 
van de tijd ziek waren. 
 

Ziekteverzuim neemt af met het loonniveau 
Hoe hoger het loon, hoe lager het ziekteverzuim. Werknemers met een bruto 
jaarloon van 50 duizend euro of meer hebben een ziekteverzuim van 3,5 
procent. Bij werknemers met een loon lager dan 30 duizend euro was het 
ziekteverzuim 5,0 procent.  
 

Hoger verzuim bij gescheiden werknemers 
Werknemers die gescheiden zijn, hebben een hoger ziekteverzuim dan 
werknemers die ongehuwd, gehuwd of verweduwd zijn. Gescheiden 
werknemers waren in 2003 gemiddeld 7,4 procent van de tijd ziek. Bij 
ongehuwde werknemers was dit 3,9 procent. Rekening houdend met het 
verschil in leeftijd verzuimen gescheiden werknemers 1,7 keer zo veel als 
ongehuwden.  
 

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2004/pb04n140.pdf


CBS Persbericht PB04-139 pagina 2 van 4 

Niet-westerse allochtonen vaker ziek 
Het ziekteverzuim onder niet-westerse allochtonen is hoger dan onder 
autochtonen en westerse allochtonen. In 2003 was het verzuim onder niet-
westerse allochtonen 6,0 procent. Bij autochtonen en westerse allochtonen 
was dat respectievelijk 4,5 en 5,0 procent. Onder de niet-westerse allochtonen 
hadden Turkse en Marokkaanse werknemers de meeste ziektedagen.   
 

Technische toelichting 
Het ziekteverzuimpercentage is het aantal door ziekte verzuimde dagen, in 
procenten van het totaal aantal beschikbare dagen van de werknemers in de 
verslagperiode. Niet meegeteld wordt het verzuim na een jaar ziekte. Het CBS 
berekent het ziekteverzuimpercentage op basis van kalenderdagen. 
De uitkomsten van de Nationale Verzuimstatistiek (NVS) zijn berekend 
exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. De onderzoeken van 2002 en 
2003 zijn gebaseerd op jaargegevens van ongeveer 5 miljoen werknemers, op 
een totale werknemerspopulatie van 6,5 miljoen. 
De verzuimcijfers van de NVS worden samengesteld door 
ziekteverzuimgegevens van arbodiensten, werknemers- en verzuimgegevens 
van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), 
persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en 
werknemersgegevens van het CBS met elkaar te combineren. 
De Nationale Verzuimstatistiek komt in de plaats van het  
kwartaalonderzoek 'Ziekteverzuim Particuliere Bedrijven' dat het  
CBS over de jaren 1995 tot en met het eerste kwartaal 2004 heeft  
gehouden. Dit onderzoek was gebaseerd op een schriftelijke enquête  
onder bedrijven. Tevens vervangt de NVS het kwartaalonderzoek 
'Ziekteverzuim Rijksoverheid' (onderzoeksperiode 1992 t/m 2004) en het 
jaaronderzoek 'Ziekteverzuim Overheid' (onderzoeksperiode 1992 t/m 2003).  
De genoemde statistieken blijven overigens op StatLine beschikbaar. 
Toelichting bij de uitkomsten van de NVS in vergelijking met die van de  
oude ziekteverzuimstatistieken: 

• in de NVS is ook het ziekteverzuim bij de overheid opgenomen.  
Daardoor is de NVS niet geheel vergelijkbaar met de oude 
kwartaalstatistieken, waarbij rijksoverheid en particuliere  
bedrijven apart worden weergegeven; 

• in de oude statistiek werd in het verzuimcijfer voor de Rijksoverheid 
verzuim langer dan een jaar ook meegerekend. Nu is 1 jaar de maximale 
verzuimduur; 

• in de NVS zijn op dit moment nog niet voldoende gegevens aanwezig  
van het verzuim in de sector landbouw en visserij; 

• de NVS maakt het mogelijk dat verschillende achtergrondkenmerken  
aan het verzuim gekoppeld kunnen worden en dat meerdere verzuim- 
grootheden weergegeven kunnen worden.
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Tabel 1  Ziekteverzuimpercentage, meldingsfrequentie en verzuimduur naar  
persoonskenmerken en stedelijkheid, 2003 

Ziekteverzuim Ziekmeldingsfrequentie Ziekteverzuimduur
% Dagen 

Totaal 4,7 1,32 14,7
Geslacht 

Man 4,3 1,13 14,0
Vrouw 5,3 1,59 15,4

Leeftijd 
15 tot 25 jaar 2,6 1,09 9,9
25 tot 35 jaar 4,8 1,50 12,8
35 tot 45 jaar 5,0 1,42 14,8
45 tot 55 jaar 5,5 1,30 17,6
55 tot 65 jaar 5,5 1,03 21,8

Burgerlijke staat 
Ongehuwd 3,9 1,33 11,8
Gehuwd 5,1 1,26 16,8
Verweduwd 5,6 1,27 19,6
Gescheiden 7,4 1,70 18,3

Herkomstgroepering 
Autochtoon 4,5 1,28 14,6
Niet-westerse allochtonen 6,0 1,64 15,3
w.o. 

Marokkanen 6,8 1,60 17,5
Turken 6,8 1,41 19,8
Surinamers 6,6 2,05 13,6
Antillianen/Arubanen 5,7 1,98 12,3
Overige niet-westerse 

allochtonen 4,5 1,31 14,3
Westerse Allochtonen 5,0 1,44 14,2

Loon 
tot 30 duizend euro 5,0 1,37 15,4
30 tot 40 duizend euro 4,8 1,32 13,9
40 tot 50 duizend euro 3,8 1,18 12,3
50 duizend euro en meer  3,5 0,98 11,8

Stedelijkheid 
Zeer sterk stedelijk 5,2 1,55 14,0
Sterk stedelijk 5,0 1,44 14,5
Matig stedelijk 4,6 1,28 14,7
Weinig stedelijk 4,3 1,15 15,2
Niet-stedelijk  4,2 1,09 15,5

Bron: CBS 
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Tabel 2  Ziekteverzuimpercentage, meldingsfrequentie en verzuimduur naar 
persoonskenmerken en stedelijkheid, 2002 

Ziekteverzuim Ziekmeldingsfrequentie  Ziekteverzuimduur
% Dagen 

Totaal 5,3 1,26 18,0
Geslacht 

Man 4,8 1,11 17,0
Vrouw 6,0 1,48 19,0

Leeftijd 
15 tot 25 jaar 3,0 1,05 11,5
25 tot 35 jaar 5,4 1,45 15,8
35 tot 45 jaar 5,7 1,36 18,2
45 tot 55 jaar 6,2 1,22 22,2
55 tot 65 jaar 6,3 0,96 28,2

Burgerlijke staat 
Ongehuwd 4,3 1,27 14,1
Gehuwd 5,7 1,21 20,9
Verweduwd 6,5 1,18 25,1
Gescheiden 8,4 1,63 22,3

Herkomstgroepering 
Autochtoon 5,1 1,21 18,1
Niet-westerse 

allochtonen 7,1 1,66 18,0
w.o. 

Marokkanen 7,8 1,63 20,2
Turken 8,1 1,41 24,0
Surinamers 7,7 2,06 16,1
Antillianen/Arubanen 6,8 1,98 14,1
Overige niet-

westerse allochtonen 5,3 1,36 16,3
Westerse Allochtonen 5,6 1,39 17,2

Loon 
tot 30 duizend euro 5,6 1,32 18,8
30 tot 40 duizend euro 5,3 1,27 17,0
40 tot 50 duizend euro 4,2 1,12 15,3
50 duizend euro en 

meer 3,4 0,92 15,3
Stedelijkheid 

Zeer sterk stedelijk 5,7 1,51 16,5
Sterk stedelijk 5,6 1,36 17,8
Matig stedelijk 5,3 1,23 18,4
Weinig stedelijk 4,9 1,09 18,9
Niet-stedelijk 4,7 1,04 19,4

Bron: CBS 
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