De
Dienstenprijsindex

Elk kwartaal publiceert het CBS de dienstenprijsindex (DPI). De DPI
geeft de prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren op
zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt waarbij de omzet
in Nederland wordt geboekt. De overheid en wetenschap gebruiken
de DPI om bijvoorbeeld de economische groei vast te stellen en
voor beleid en onderzoek. Uzelf kunt aan de hand van de DPI de
prijsontwikkelingen volgen of deze als referentie gebruiken voor de
jaarlijkse prijsaanpassingen.
Om de DPI te kunnen samenstellen, hebben wij gegevens van u nodig.
Daarvoor benaderen wij u voor dit onderzoek.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Telefonisch contact
Een tijdje geleden bent u of uw collega door het CBS gebeld. Tijdens dit
gesprek is uw naam als contactpersoon voor dit onderzoek doorgegeven.
Ook zijn de soort diensten besproken die uw bedrijf levert.
Vragenlijst Inventarisatie Dienstenprijzen
Nu benaderen wij u met het verzoek om de vragenlijst Inventarisatie
Dienstenprijzen in te vullen. In deze vragenlijst dient u een aantal
representatieve diensten van uw bedrijf op te geven. Om u een idee
te geven hoe u deze diensten kunt opgeven, worden in de vragenlijst
voorbeelden van dienstomschrijvingen getoond. Het is van groot belang
de diensten zo specifiek mogelijk te omschrijven, met bijbehorende
prijsbepalende factoren. In het vervolgonderzoek (Kwartaalvragenlijst
Dienstenprijzen) wordt u namelijk elk kwartaal gevraagd om de prijs op te
geven voor deze, door u omschreven diensten.
Op www.cbs.nl/dienstenprijzen vindt u een CBS-video met meer uitleg
over deze vragenlijst.

Kwartaalvragenlijst Dienstenprijzen
Voor de Kwartaalvragenlijst Dienstenprijzen is het belangrijk om uw
bedrijf een aantal kwartalen te volgen. U wordt daarom elk kwartaal
gevraagd om de prijs op te geven van de dienst zoals u deze heeft
opgegeven in de Inventarisatie vragenlijst. Het invullen van deze
kwartaalvragenlijst kost dus minder tijd dan de inventarisatie vragenlijst.
Hoeveel kwartalen u deze vragenlijst ontvangt, is vooraf niet bekend.

Geheimhouding
De informatie die u aan het CBS verstrekt mag volgens de wet alleen voor
statistische doeleinden gebruikt worden. Uw gegevens worden onder
strikte geheimhouding verwerkt. En nog belangrijker, gegevens van uw
bedrijf mogen niet herleidbaar zijn in onze statistieken.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar
onderzoeksresultaten?
Ga dan naar www.cbs.nl/dienstenprijzen. Op deze site vindt u meer
informatie over het onderzoek en antwoorden op veelgestelde vragen en
kunt u zaken online regelen. U kunt ons ook bellen op (045) 570 64 00. Wij
zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
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Het CBS gebruikt uw informatie uitsluitend
voor statistische doeleinden. De gegevens
worden nooit aan derden verstrekt.
Uw anonimiteit is strikt gewaarborgd.
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het CBS vindt u op www.cbs.nl

Voor wat er feitelijk gebeurt

