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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 Consumentenprijzen Caribisch Nederland.” 

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 2010 t/m 2018.  

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

“Consumentenprijzen Caribisch Nederland”. 

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 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Beschrijving 

Dit bestand bevat prijzen van consumentengoederen en diensten die worden aangeschaft op 

Caribisch Nederland per verkooppunt per maand. 

Beschrijving van de populatie 

Alle producten en diensten die de consumenten op Caribisch Nederland aanschaffen. 

Methodologie 

Prijzen worden verzameld door interviewers, emailcontact met berichtgevers en van het 

Internet gehaald door CBS-medewerkers. 

Procesverloop 

Nadat de prijzen zijn verzameld worden ze geladen in een tabel. Het bestand wordt 

gaafgemaakt en imputeren gebeurt automatisch. Voor publicatie worden van de 

maandprijzen kwartaaalgemiddelden berekend. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 MAAND NR F6 

2 PRODUCT CODE A10 

3 PRODUCT NAAM A50 

4 STANDAARD HOEVEELHEID A11 

5 STANDAARD EENHEID A10 

6 PRIJSPOST CODE A17 

7 PRIJSPOSTOMSCHRIJVING MERK A75 

8 PRIJSPOSTOMSCHRIJVING VARIANT A75 

9 WAARGENOMEN HOEVEELHEID F10.5 

10 WAARGENOMEN EENHEID A10 

11 WAARGENOMEN PRIJS F25.20 

12 REKEN PRIJS F25.20 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

MAAND_NR 

Maand waarin de prijs is gemeten. 

Definitie  

Periode waarin de prijs is waargenomen. 

Toelichting bij de definitie  

De periode wordt aan geduid met JJJJMM JJJJ = Jaar MM = Maand. 

PRODUCT_CODE 

Unieke identificatie van een product. 

Definitie  

Identificeert een product 

Toelichting bij de definitie  

Unieke identificatie van de product. De code is opgebouwd uit een eilandcode (B=Bonaire, 

E=Sint-Eustatius, S=Saba), een Coicopnummer en artikelvolgnummer gescheiden door een 

punt. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze code geeft betreffende eiland en product aan. 

PRODUCT_NAAM 

Productnaam. 

Definitie  

Naam van het product of dienst 

Toelichting bij de definitie  

Naam van de kleinste verzameling van een of meerdere artikelen of diensten geconsumeerd 

door consumenten op Caribisch Nederland. 

STANDAARD_HOEVEELHEID 

Standaardhoeveelheid. 

Definitie  

Hoeveelheid waarnaar wordt omgerekend in de berekening 

Toelichting bij de definitie  

De standaardhoeveelheid dient enerzijds voor de berekening en anderzijds als richtsnoer 

voor de waarnemers. Het is de bedoeling dat een product wordt waargenomen dat niet te ver 

afwijkt van de standaardhoeveelheid. 
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Toelichting bij het gebruik  

Prijzen van eenzelfde product worden omgerekend naar eenzelfde aantal om zo een zinnige 

gemiddelde prijs te kunnen berekenen. Alle waarnemingen kunnen worden omgerekend naar 

bijvoorbeeld 1 liter of 100 gram. 

STANDAARD_EENHEID 

Prijzen van één product worden omgerekend naar eenzelfde eenheid. 

Definitie  

Standaardeenheid van een product is de eenheid waarnaar alle prijzen worden omgerekend in 

de berekening. 

Toelichting bij de definitie  

De prijzen worden omgerekend naar een standaard verpakkingseenheid. 

Toelichting bij het gebruik  

Dit geeft de eenheid aan waarmee wordt gerekend (bijv. liter, gram, maand). Prijzen van 

eenzelfde product worden omgerekend naar eenzelfde eenheid om zo een zinnige 

gemiddelde prijs te kunnen berekenen. 

PRIJSPOST_CODE 

De identificatie van de prijspost. 

Definitie  

Unieke identificatiecode van een individuele prijswaarneming. 

Toelichting bij de definitie  

Unieke identificatiecode van de prijspost. Een prijspost is een specifiek product dat wordt 

waargenomen bij een specifiek verkooppunt. Het nummer is opgebouwd uit een eilandcode 

(B=Bonaire, E=Sint-Eustatius, S=Saba), een winkelcode(rangnr van berichtgevers per 

eiland), een Coicopnummer, een artikelnummer (binnen de Coicop) en een 

prijspostvolgnummer (binnen het artikel). 

Toelichting bij het gebruik  

Met de prijspostcode kunnen alle waarnemingen van een product per eiland worden 

verzameld. 

PRIJSPOSTOMSCHRIJVING_MERK 

Het merk van het product dat voor de prijspost wordt waargenomen. 

Definitie  

Het merk van het product dat voor de prijspost wordt waargenomen. 

Toelichting bij de definitie  

Wordt toegekend door de prijswaarnemers en geeft het merk aan van het waargenomen 

artikel. 
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Toelichting bij het gebruik  

Dient enerzijds als handvat om eenzelfde artikel te kunnen volgen, anderzijds voor de 

beoordeling bij het gaafmaken van de bestanden, met name bij het overstappen op een ander 

merk. 

PRIJSPOSTOMSCHRIJVING_VARIANT 

Nadere toelichting op de waarneming. 

Definitie  

Nadere toelichting op de waarneming. 

Toelichting bij de definitie  

Wordt toegekend door de prijswaarnemers en geeft specificaties over waarneming. 

Toelichting bij het gebruik  

Dient enerzijds als handvat om eenzelfde artikel te kunnen volgen, anderzijds voor de 

beoordeling bij het gaafmaken van de bestanden, met name bij het overstappen op een 

variant met andere specificaties. 

WAARGENOMEN_HOEVEELHEID 

Verpakkingsinhoud. 

Definitie  

De hoeveelheid van het waargenomen product. 

Toelichting bij de definitie  

De verpakkinginhoud wordt genoteerd door de prijswaarnemers (bv 1 liter, 100 gram). 

Toelichting bij het gebruik  

De waargenomen verpakkinginhoud is nodig voor de omrekening naar een 

standaardhoeveelheid. 

WAARGENOMEN_EENHEID 

Verpakkingseenheid. 

Definitie  

De eenheid van het waargenomen product. 

Toelichting bij de definitie  

De verpakkinginhoud wordt genoteerd door de prijswaarnemers. 

Toelichting bij het gebruik  

De waargenomen eenheid is nodig voor de omrekening naar een standaardeenheid (bv gram, 

liter of kilo). 

WAARGENOMEN_PRIJS 

Waargenomen prijs. 

Definitie  

Prijs die door de prijswaarnemer is genoteerd. 
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Toelichting bij de definitie  

De prijs wordt genoteerd in Amerikaanse dollars. 

REKEN_PRIJS 

Prijs voor de berekening. 

Definitie  

De omgerekende waargenomenprijs naar de standaardhoeveelheid van het waargenomen 

product. 

Toelichting bij de definitie  

De waargenomen prijzen van een product worden omgerekend naar een 

standaardhoeveelheid en -eenheid in Amerikaanse dollars. 

Toelichting bij het gebruik  

Prijzen die tot een product horen moeten vergelijkbaar zijn. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

CPICN2010 Eerste plaatsing 

CPICN2011 Eerste plaatsing 

CPICN2012 Eerste plaatsing 

CPICN2013 Eerste plaatsing 

CPICN2014 Eerste plaatsing 

CPICN2015 Eerste plaatsing 

CPICN2016 Eerste plaatsing 

CPICN2017 Eerste plaatsing 

CPICN2018 Eerste plaatsing 

 


