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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 Gewicht per CPA-productgroep en basisjaar voor prijsindices van 

diensten.” 

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
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 periode2018. 

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

“Gewicht per CPA-productgroep en basisjaar voor prijsindices van diensten”. 

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  

 

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 de gewichten voor samenstellingen van bedrijfseenheden met als 

hoofdactiviteit commerciële dienstverlening en transport bestaande uit de volgende sectoren: 

H Vervoer en opslag I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking J Informatie en communicatie 

K Financiële instellingen L Verhuur van en handel in onroerend goed M advisering, onderzoek 

en overige specialistische zakelijke dienstverlening N Verhuur van roerende goederen en 

overige zakelijke dienstverlening 

Beschrijving van de populatie 

De populatie bestaat uit de sectoren H t/m N van de CPA 2008. 

Methodologie 

De weging is gebaseerd op de in referentiejaar 2010 geldende verhoudingen in omzetniveaus 

vanuit de productiestatistiek (ps). De wegingen zijn geldig tot aan de volgende referentie- en 

basisjaarverlegging. Nieuwe aanlevering nadat een basisverlegging heeft plaatsgevonden of 

als de waarneming is uitgebreid en nieuwe aggregaten zijn toegevoegd waar een weging aan 

is toegekend. 

Procesverloop 

Data zijn beoordeeld door een analist en waar nodig gaafgemaakt. Het bestand kan 

geïmputeerde gegevens bevatten als prijzen niet zijn waargenomen. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 CPA A 

2 GewichtCPA F 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

CPA 

Een samenstelling van bedrijfseenheden met dezelfde economische activiteiten. 

Definitie  

De Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA) verschaft het gemeenschappelijke Europese kader 

voor de vergelijking van statistische gegevens over goederen en diensten. 

Toelichting bij de definitie  

De CPA-codering is een Europese structuur die de economische herkomst van producten 

weerspiegelt. Deze producten zijn een classificatie van bedrijven met dezelfde economische 

activiteit. Bij dienstenprijzen noemen we dit deelmarkten. Een deelmarkt wordt genoteerd als 

een cijfer code (eventueel aangevuld met een letter wanneer het een samenvoeging betreft van 

meerdere producten). Een 2-digit branche is een aggregaat van deelmarkten. Een sectie is een 

aggregaat van branches en wordt weergegeven met een letter. 

GewichtCPA 

Gewicht voor CPA aggregaat of sectie 

Definitie  

Het vastgestelde gewicht van een marktsegment dat is gedefinieerd naar CPA. 

Toelichting bij de definitie  

De weging is gebaseerd op de in referentiejaar 2015 geldende verhoudingen in omzetniveaus 

vanuit de productiestatistiek (ps). De wegingen zijn geldig tot aan de volgende referentie- en 

basisjaarverlegging. 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

Buitengewicht_2018 Eerste plaatsing 

 


