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OPBOUW VERNET VERZUIMBESTAND 

ALGEMEEN 

Een Vernet-verzuimbestand bestaat uit een header en een informatie-gedeelte.  

 

HEADER 

De header wordt gevomd door een paar regels met meta-informatie (informatie die iets zegt over het 
bestand). 

Elke regel in de header wordt voorafgegaan door een # 

Voorbeeld van een header: 
#SAP 
#versie: SAP 2014 

Een verzuimbestand mag een onbeperkt aantal header regels hebben. Je kunt daardoor extra meta-informatie 
mee sturen met een bestand als je dat zou willen. Dit is echter niet verplicht. 

De eerste twee regels dienen constant te zijn, bij elke aanlevering dienen deze hetzelfde te blijven. De eerste 
twee regels worden namelijk gebruikt om te herkennen uit welk systeem de gegevens afkomstig zijn.  

Stuur nooit een verwijzing mee in het bestand, van welke organisatie de gegevens zijn. De identificatie van de 
organisatie vindt plaats bij de aanlevering. Het meesturen van een identificerend kenmerk maakt het bestand 
meer gevoelig voor privacy-problemen.  

 

INFORMATIE-GEDEELTE 

VERSCHILLENDE TABELLEN 

Het informatiegedeelte bestaat uit twee of meer tabellen.  

KOPREGEL 

Elke tabel begint met een punt, gevolgd door de tabelnaam. 

Bijvoorbeeld:  
.werknemer 
.verzuim 
.salaris 

Het is ook mogelijk om in plaats van een dergelijke tabelnaam een unieke veldnamenregel te schrijven. Aan 

Vernet moet wel doorgegeven worden welke tabel bij elke veldnamenrij hoort.  
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INHOUD VAN DE TABELLEN –  CONTENT-REGELS 

Elk bestand dient in ieder geval twee tabellen te bevatten: 

1. Een tabel met werknemer- en dienstverbandinformatie 

2. Een tabel met verzuimmeldingen en –mutaties 

De gegevens in de tabel staan in regels, ook wel records genoemd.  

De gegevens per record worden gescheiden door een bepaald teken, dat uitsluitend voor dit doel wordt 

gebruikt. Standaard wordt als scheidingsteken dit gebruikt: ^ Een ander teken mag ook, mits dit 

onderscheidend is en aan Vernet doorgegeven wordt.  

WERKNEMERGEDEELTE 

Tabelcode: .werknemer 

Veldnaam Uitleg 

Werkgeverscode Deze vier velden worden gebruikt om precies aan te 
duiden voor welke persoon de gegevens uit het 
record zijn. Als het niet voor onduidelijkheden zorgt, 
kan Werkgeverscode, dienstverbandnummer en/of 
Loonverdelingsnummer worden weggelaten. 

Werknemersnummer 

Dienstverbandnummer 

Loonverdelingsnummer(Formatieplaatsnummer) 

Geslacht Code M of V (een andere codering is toegestaan) 

Begindatum De eerste dag dat de gegevens in dit record gelden 

Einddatum De laatste dag dat de gegevens in dit record gelden 
(Let op: dit mag een tot-datum of een tot-en-met-
datum zijn. Vernet moet weten welke keuze is 
gemaakt) 

Loon Voorkeur: het Bruto maandloon obv 100% 
dienstverband zoals dat in het contract is vermeld. 

Oproep ja/nee (of 1/0, of anderszins) 

Parttimefactor Percentage PT in de periode Begindatum-Einddatum 

Loonverdelingspercentage In geval dat het record een deel van een 
dienstverband beschrijft: hoeveel procent van het 
dienstverband is toe te rekenen aan dit record?  
NB. Gedurende elke periode dient de som van 
loonverdelingspercentage voor één en het zelfde 
dienstverband altijd gelijk te zijn aan 100%. 

Functie Functiecode Deze velden zijn 
optioneel, zolang ze niet 
nodig zijn bij het verdelen 
van werknemers in 
vestigingen etc. 

Organisatorischeeenheid Org. Eenheid code 

Kostensoort Kostensoort 

Kostenplaats Kostenplaats 

FWGfunctieschaal FWGschaal code 

Postcode van een werknemer Optioneel: Viercijferige postcode van de werknemer 

Het is ook mogelijk om muterende velden (zoals Parttime of Salaris) in een eigen mutatietabel te plaatsen. Een 

dergelijke tabel heeft de volgende opbouw: 

Kopregel 
Contentregels 

 
De contentregels moeten aan de andere werknemer-tabellen gelinkt worden met één of meer sleutelvelden.  
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VERZUIMGEDEELTE: 

Tabelcode: .verzuim 

Veldnaam Uitleg 

Werkgeverscode Deze vier velden worden gebruikt om precies aan te 
duiden voor welke persoon de gegevens uit het 
record zijn. Als het niet voor onduidelijkheden zorgt, 
kan Werkgeverscode, dienstverbandnummer en/of 
Loonverdelingsnummer worden weggelaten. 

Werknemersnummer 

Dienstverbandnummer 

Loonverdelingsnummer(Formatieplaatsnummer) (*) 

Begindatum  

Einddatum  

AO-factor  

Indicatie vangnet  

(*) Er zijn ook systemen waar het verzuim op persoonsniveau wordt geregistreerd, terwijl werknemers wel 
meerdere dienstverbanden (kunnen) hebben. In dat geval kan een export op persoonsniveau worden gegeven, 
en dient aan Vernet gemeld te worden dat het verzuim over de diverse dienstverbanden moet worden 
verdeeld.  

  

 


