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1. Inleiding 

Deze handleiding bevat instructies voor het invullen van het inventarisatie deel van de 

internetvragenlijst van het CBS onderzoek producentenprijzen. 

1.1 Introductie 
Het CBS publiceert elke maand de producentenprijsindex, waarin de prijsontwikkeling wordt 

weergegeven van grondstoffen, producten en diensten in de industrie en delfstoffenwinning. 

Deze statistiek is een belangrijke economische indicator en wordt daarnaast door veel bedrijven 

gebruikt voor de indexering van contracten. Om deze statistiek te kunnen maken, heeft het CBS 

prijsgegevens nodig van uw bedrijf. 

 

Om deze prijsgegevens te kunnen verzamelen wordt eerst geïnventariseerd van welke 

specifieke grondstoffen, producten of diensten er prijzen opgegeven zullen worden. Dit gebeurt 

in samenspraak met u, middels onze inventarisatie vragenlijst. 

 

U ontvangt de inventarisatie vragenlijst wanneer uw bedrijf voor het eerst wordt benaderd voor 

het onderzoek producentenprijzen, of wanneer voor uw bedrijf de uitvraag voor het onderzoek 

producentenprijzen wordt geactualiseerd. 

 

1.2 Taalinstellingen / language options 
De taalinstelling van de vragenlijst is Nederlands. Er is op dit moment nog geen andere 

taalinstelling beschikbaar. 

 

The language setting for this questionnaire is Dutch. Currently, there is no other language 

setting available. 
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2. Inloggen, vragenlijst openen en navigeren 

2.1 Inloggen 
Ga naar https://antwoord.cbs.nl om in te loggen. In de brieven en/of e-mails die u van het CBS 

ontvangen heeft, vindt u uw gebruikersnaam en wachtwoord 

 
Figuur 1: Inlogscherm 

 

2.2 Vragenlijst openen  
Nadat u bent ingelogd, komt u op de welkomstpagina (Figuur 2). Hier staan wat algemene 

instructies en informatie over de vragenlijst. Klik op ‘Akkoord en volgende’ om de vragenlijst te 

openen. Via de Index aan de linkerkant van het scherm (zie paragraaf 2.3) kunt u altijd naar de 

startpagina terugkeren.  

 
Figuur 2: Welkomstpagina vragenlijst 

https://antwoord.cbs.nl/
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2.3 Navigeren binnen de vragenlijst 
Hieronder ziet u hoe de vragenlijst grofweg is opgebouwd (Figuur 3): links op het scherm staat 

de Index, in het midden het detailscherm en onderaan het detailscherm ziet u 

navigatieknoppen. Deze indeling geldt voor nagenoeg de hele vragenlijst. Navigeren binnen de 

vragenlijst kan via de Index of via de Navigatieknoppen.  

 

 
Figuur 3: Opbouw vragenlijst 

 

Index: Het lichtblauwe vlak aan de linkerkant van het scherm is de Index. De Index gebruikt u 

om direct naar andere delen van de vragenlijst te springen. Om te navigeren naar een ander 

deel van de vragenlijst klikt u op het onderdeel waar u heen wilt. Wanneer onderdelen in de 

Index grijs zijn kunnen deze pas worden bereikt nadat eerdere onderdelen zijn geaccordeerd. 

 

Navigatieknoppen: De blauwe knoppen met de tekst Vorige, Volgende of Akkoord en Volgende 

onderaan het detailscherm zijn de navigatieknoppen. Met de knoppen Vorige en Volgende kunt 

u naar respectievelijk het vorige en volgende vragenlijst onderdeel navigeren. Met de knop 

Akkoord en Volgende geeft u aan dat de gegevens correct zijn ingevuld en worden uw gegevens 

opgeslagen. U gaat dan ook automatisch naar het volgende scherm. Alle onderdelen van de 

vragenlijst moeten ingevuld en geaccordeerd zijn voordat u de vragenlijst kunt verzenden. 

 

 

2.4 Indeling van de vragenlijst 
De vragenlijst bevat een viertal hoofdblokken, zoals ook zichtbaar is in de Index worden 

hieronder kort toegelicht: 

 

Welkom: Dit betreft de welkomstpagina van de vragenlijst 

 

Producten: Dit is het belangrijkste blok van de vragenlijst. De inhoud hiervan is afhankelijk van 

de uitvraag voor uw bedrijf. Binnen dit blok kunt u zowel worden gevraagd om prijsinformatie 

op te geven voor reeds door u opgevoerde producten, als worden gevraagd om nieuwe 
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producten op te geven om de prijs van te volgen. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt 

tussen verschillende afzetgebieden (binnenland, buitenland en invoer). Afhankelijk van wat 

voor uw bedrijf van toepassing is, kan dit blok één of meer van de volgende zes onderdelen 

bevatten: 

 

- Binnenland: Prijsopgave reeds opgevoerde producten die in Nederland worden afgezet  

- Binnenland inventarisatie: Opvoeren nieuwe producten die in Nederland worden afgezet  

- Buitenland: Prijsopgave reeds opgevoerde producten die in buitenland worden afgezet 

- Buitenland inventarisatie: Opvoeren nieuwe producten die in buitenland worden afgezet 

- Invoer: Prijsopgave reeds opgevoerde producten die worden ingevoerd 

- Invoer inventarisatie: Opvoeren nieuwe producten die worden ingevoerd 

 

Het Producten blok eindigt met een samenvatting pagina waarin staat hoeveel producten per 

onderdeel zijn ingevuld en/of nog moeten worden ingevuld. Indien alle onderdelen zijn ingevuld 

kunt u hier akkoord geven op het Producten blok. 

 

Contactinformatie: Dit betreft een standaardblok waarmee de contactinformatie voor deze 

vragenlijst kan worden gewijzigd. De huidige contactinformatie staat hierin voorgedrukt. Indien 

contactpersoon en invuller niet dezelfde persoon zijn, wordt gevraagd om contactinformatie 

voor beiden op te geven. 

 

Verzenden: Dit is het einde van de vragenlijst. Wanneer de vragenlijst volledig is ingevuld en 

geaccordeerd kan deze worden verzonden middels dit onderdeel. Indien nog niet alle 

onderdelen zijn geaccordeerd, wordt getoond welke onderdelen nog afgerond moeten worden. 
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3. Invullen inventarisatie vragenlijst 

In dit hoofdstuk worden instructies gegeven voor het invullen van de inventarisatie vragenlijst. 

Het invullen van prijsinformatie voor reeds opgevoerde producten wordt in deze handleiding 

niet behandeld.  

3.1 Vragenlijstblok Producten 
Na de welkomstpagina komt u in het vragenlijstblok Producten. Dit blok omvat de 

vragenlijstonderdelen waarmee u onder meer producten kunt opvoeren voor de inventarisatie.  

 

Indien er voor uw bedrijf eerder al producten zijn opgevoerd bevat dit blok ook 

vragenlijstonderdelen om prijsgegevens voor deze producten op te geven. Deze onderdelen 

laten we in deze handleiding echter buiten beschouwing.  

 

Voor de inventarisatie wordt u gevraagd om producten op te voeren voor één of meer van de 

onderstaande drie afzetgebied(en) 

- Binnenland inventarisatie: Opvoeren van producten die in Nederland worden afgezet  

- Buitenland inventarisatie: Opvoeren van producten die in buitenland worden afgezet 

- Invoer inventarisatie: Opvoeren van producten die worden ingevoerd 

 

Voor welke afzetgebieden en productcategorieën uw bedrijf wordt gevraagd om producten op 

te voeren is bepaald middels een steekproeftrekking op basis van andere CBS statistieken. 

 

De invulling wordt hieronder per afzetgebied toegelicht. Het invullen voor de verschillende 

afzetgebieden lijkt overigens zeer sterk op elkaar. 

 

 

3.2 Binnenland inventarisatie 
Indien uw bedrijf wordt gevraagd om producten op te voeren die in Nederland worden afgezet 

bevat de vragenlijst het onderdeel Binnenland inventarisatie. Wanneer u navigeert naar dit 

onderdeel krijgt u een scherm waarin, naast een korte introductie, een productoverzicht staat 

van producten die opgevoerd dienen te worden (zie Figuur 4). Voor elk product in dit overzicht 

is een invulknop opgenomen, waarmee een invulscherm geopend wordt waarin ook de 

omschrijvingen staan waaraan de producten moeten voldoen. 
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Figuur 4: Binnenland inventarisatie overzichtspagina 

 

Productoverzicht: Onderaan de pagina staat een overzicht van de op te voeren producten. Het 

overzicht bevat een drietal kolommen: Het CBS-id is een identificatienummer dat door het CBS 

wordt toegewezen aan het product. Daarnaast staan ook de Naam van het product en een 

gedetailleerde Omschrijving in het overzicht waaraan u het product kunt herkennen.  

NB. Bij aanvang zijn naam en omschrijving nog niet ingevuld, aangezien deze door u opgegeven 

dienen te worden. Na invullen worden de door u gekozen naam en omschrijving hier getoond. 

Om een product op te voeren klikt u op de blauwe invulknop naast een product. U komt dan op 

een invulscherm met meer informatie. Wanneer een product volledig is afgerond wordt deze in 

het productoverzicht gemarkeerd met een groen vinkje. 

Invulknop: Het productoverzicht bevat blauwe knoppen met de tekst Invullen of Wijzigen. Via 

deze knoppen komt u in een invulscherm voor de productgegevens. Deze invulschermen zijn 

niet direct te bereiken via de Index.  

 

3.2.1 Binnenland inventarisatie invulscherm selectie goederengroep 

Na het klikken op een van de invulknoppen wordt het eerste invulscherm geopend. In dit 

scherm wordt u gevraagd uit een keuzelijst een goederengroep te selecteren die 

correspondeert met producten die uw bedrijf produceert en verkoopt, zie Figuur 5. De opties 

die worden geboden in de keuzelijst zijn bepaald op basis van gegevens die voor uw bedrijf zijn 

opgegeven bij andere CBS statistieken, zoals de PRODCOM statistiek of de statistiek 

Internationale Handel in Goederen. Kies een goederengroep die representatief is voor uw 

bedrijf, d.w.z. waar relatief veel omzet in wordt gemaakt. Indien uw bedrijf geen producten of 

diensten (meer) afzet in Nederland die corresponderen met één van de keuzemogelijkheden, 

dan kunt u de optie ‘Niet van toepassing’ kiezen. In dat geval nemen wij contact met u op om te 

achterhalen waar de fout zit in onze (bron)gegevens en in welke goederengroepen uw bedrijf 

wel produceert. Klik na het maken van een keuze op de knop ‘Volgende’. 

NB. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd meerdere producten op te geven in dezelfde 

goederengroep(en). Uiteraard dient u in dat geval niet exact dezelfde producten op te voeren. 
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Figuur 5: Invulscherm selectie goederengroep zonder en met keuzemenu uitgeklapt 

 

3.2.2 Binnenland inventarisatie invulscherm productspecificaties 

Nadat u een goederengroep heeft geselecteerd wordt een invulscherm geopend waarmee u 

een product kunt opvoeren, zie Figuur 6. Kies hiervoor een product dat representatief is voor 

uw bedrijf binnen de geselecteerde goederengroep, d.w.z. waar relatief veel en regelmatig afzet 

in is. U wordt gevraagd om een aantal productspecificaties op te geven en prijsgegevens voor 

de afgelopen 6 maanden. Hieronder worden de verschillende gegevens die worden gevraagd 

kort toegelicht. 

 

CBS-id: Uniek identificatienummer dat door het CBS wordt toegewezen aan het product. Dit 

veld is niet te wijzigen. 

Prodcomcode1: Code en omschrijving die hoort bij de goederengroep die in het vorige 

invulscherm is geselecteerd. De PRODCOM is een Europese classificatie voor het indelen van 

industriële producten en diensten. Dit veld is in dit scherm niet te wijzigen. 

Algemene naam: Door u op te geven korte, algemeen herkenbare naam voor het product of 

dienst. Bijvoorbeeld ‘stofzuiger’. Dit betreft een vrij invulveld. 

Nadere omschrijving: Gedetailleerde omschrijving van het product of dienst, waaraan u deze 

kunt herkennen. Bijvoorbeeld een artikelnummer, merknaam, uitvoeringsspecificatie en/of 

afmeting. Bijvoorbeeld ’Princes bagless, 2000 watt, art.nr. s 100000’. Dit betreft een vrij 

invulveld. 

Prijstype: De soort prijsafspraak die ten grondslag ligt voor de prijs van het product of dienst. 

Bijvoorbeeld: ‘notering’ of ‘gemiddelde maandprijs’. Dit betreft een keuzelijst, alle 

keuzemogelijkheden zijn te vinden in appendix A.1. 

                                                                 
1 In plaats van een Prodcomcode kan hier ook een GN goederencode staan, afhankelijk van de productsoort 
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Aantal waarvoor de prijs geldt: De hoeveelheid waarvoor de opgegeven prijs geldt. 

Bijvoorbeeld  ‘10’ indien het een prijs betreft per 10 kg. Dit betreft een invulveld waar enkel 

getallen kunnen worden opgegeven. 

Gebruikte eenheid voor de prijs: De eenheid waarvoor de opgegeven prijs geldt. Bijvoorbeeld 

‘Kilogram’ indien het een prijs betreft per 10 kg. Dit betreft een zoekveld, indien u gaat typen 

worden corresponderen keuzemogelijkheden getoond. Een volledige lijst van de 

keuzemogelijkheden vindt u in appendix A.2. 

Minimale afname: Indien de prijs alleen geldt voor een bepaalde afnamegrootte, geeft u hier 

de (minimale) hoeveelheid waarvoor de prijs geldt. Denk bijvoorbeeld aan staffelprijzen. Dit 

betreft een vrij invulveld en is optioneel. 

Leveringsconditie: De leveringsconditie (Incoterms) die geldt voor de prijs. Bijvoorbeeld ‘Af 

fabriek’ of ‘Franco bestemming’. Dit betreft een keuzelijst, alle keuzemogelijkheden zijn te 

vinden in appendix A.3. 

Afnemerscategorie: De categorie waaronder de afnemers van het product of dienst vallen. 

Bijvoorbeeld ‘Industrie’ of ‘Groothandel’. Dit betreft een zoekveld, indien u gaat typen worden 

corresponderende keuzemogelijkheden getoond. Een volledige lijst van de keuzemogelijkheden 

vindt u in appendix A.4. 

Valuta: Geef de valuta aan waarin de prijs wordt opgegeven. Bijvoorbeeld ‘Euro (EUR)’ of 

‘Amerikaanse dollar (USD)’. Dit betreft een zoekveld, indien u gaat typen worden 

corresponderende keuzemogelijkheden getoond. Een volledige lijst van de keuzemogelijkheden 

vindt u in appendix A.6. 

 

 

 
Figuur 6: Invulscherm productspecificaties binnenland 
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Wanneer de productspecificatie zijn ingevuld, dienen er ook prijsgegevens te worden ingevuld 

voor de afgelopen 6 maanden. Dit dienen reële prijzen te zijn exclusief BTW. Voor perioden 

waarin geen er geen prijs was, doordat er geen afzet was, kan de prijs leeg blijven. 

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld klik dan op de knop ‘Volgende’ 

 

3.2.3 Binnenland inventarisatie invulscherm akkoord 

Indien het invulscherm met productgegevens volledig is ingevuld en er op ‘Volgende’ is geklikt 

komt u op een pagina waarop u wordt gevraagd akkoord te geven op de ingevulde gegevens. 

Zie Figuur 7. Wanneer u akkoord heeft gegeven wordt u automatisch teruggestuurd naar het 

overzichtsscherm. Het product dat u heeft opgevoerd staat dan in het productoverzicht met 

een groen vinkje. 

 

 
Figuur 7: Invulscherm binnenland akkoord 

 
 
 

3.3 Buitenland inventarisatie 
Indien uw bedrijf wordt gevraagd om producten op te voeren die in Nederland worden afgezet 

bevat de vragenlijst het onderdeel Buitenland inventarisatie. Wanneer u navigeert naar dit 

onderdeel krijgt u een scherm waarin, naast een korte introductie, een productoverzicht staat 

van producten die opgevoerd dienen te worden (zie Figuur 8). Voor elk product in dit overzicht 

is een invulknop opgenomen, waarmee een invulscherm geopend wordt waarin ook de 

omschrijvingen staan waaraan de producten moeten voldoen. 
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Figuur 8: Buitenland inventarisatie overzichtspagina 

 

Productoverzicht: Onderaan de pagina staat een overzicht van de op te voeren producten. Het 

overzicht bevat een drietal kolommen: Het CBS-id is een identificatienummer dat door het CBS 

wordt toegewezen aan het product. Daarnaast staan ook de Naam van het product en een 

gedetailleerde Omschrijving in het overzicht waaraan u het product kunt herkennen.  

NB. Bij aanvang zijn naam en omschrijving nog niet ingevuld, aangezien deze door u opgegeven 

dienen te worden. Na invullen worden de door u gekozen naam en omschrijving hier getoond. 

Om een product op te voeren klikt u op de blauwe invulknop naast een product. U komt dan op 

een invulscherm met meer informatie. Wanneer een product volledig is afgerond wordt deze in 

het productoverzicht gemarkeerd met een groen vinkje. 

Invulknop: Het productoverzicht bevat blauwe knoppen met de tekst Invullen of Wijzigen. Via 

deze knoppen komt u in een invulscherm voor de productgegevens. Deze invulschermen zijn 

niet direct te bereiken via de Index.  

 

3.3.1 Buitenland inventarisatie invulscherm selectie goederengroep 

Na het klikken op een van de invulknoppen wordt het eerste invulscherm geopend. In dit 

scherm wordt u gevraagd uit een keuzelijst een goederengroep te selecteren die 

correspondeert met producten die uw bedrijf produceert en verkoopt, zie Figuur 9. De opties 

die worden geboden in de keuzelijst zijn bepaald op basis van gegevens die voor uw bedrijf zijn 

opgegeven bij andere CBS statistieken, zoals de PRODCOM statistiek of de statistiek 

Internationale Handel in Goederen. Kies een goederengroep die representatief is voor uw 

bedrijf, d.w.z. waar relatief veel omzet in wordt gemaakt. Indien uw bedrijf geen producten of 

diensten (meer) afzet in Nederland die corresponderen met één van de keuzemogelijkheden, 

dan kunt u de optie ‘Niet van toepassing’ kiezen. In dat geval nemen wij contact met u op om te 

achterhalen waar de fout zit in onze (bron)gegevens en in welke goederengroepen uw bedrijf 

wel produceert. Klik na het maken van een keuze op de knop ‘Volgende’. 

NB. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd meerdere producten op te geven in dezelfde 

goederengroep(en). Uiteraard dient u in dat geval niet exact dezelfde producten op te voeren. 
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Figuur 9: Invulscherm selectie goederengroep zonder en met keuzemenu uitgeklapt 

 

3.3.2 Buitenland inventarisatie invulscherm productspecificaties 

Nadat u een goederengroep heeft geselecteerd wordt een invulscherm geopend waarmee u 

een product kunt opvoeren, zie Figuur 10. Kies hiervoor een product dat representatief is voor 

uw bedrijf binnen de geselecteerde goederengroep, d.w.z. waar relatief veel en regelmatig afzet 

in is. U wordt gevraagd om een aantal productspecificaties op te geven en prijsgegevens voor 

de afgelopen 6 maanden. Hieronder worden de verschillende gegevens die worden gevraagd 

kort toegelicht. 

 

CBS-id: Uniek identificatienummer dat door het CBS wordt toegewezen aan het product. Dit 

veld is niet te wijzigen. 

Prodcomcode2: Code en omschrijving die hoort bij de goederengroep die in het vorige 

invulscherm is geselecteerd. De PRODCOM is een Europese classificatie voor het indelen van 

industriële producten en diensten. Dit veld is in dit scherm niet te wijzigen. 

Algemene naam: Door u op te geven korte, algemeen herkenbare naam voor het product of 

dienst. Bijvoorbeeld ‘stofzuiger’. Dit betreft een vrij invulveld. 

Nadere omschrijving: Gedetailleerde omschrijving van het product of dienst, waaraan u deze 

kunt herkennen. Bijvoorbeeld een artikelnummer, merknaam, uitvoeringsspecificatie en/of 

afmeting. Bijvoorbeeld ’Princes bagless, 2000 watt, art.nr. s 100000’. Dit betreft een vrij 

invulveld. 

Prijstype: De soort prijsafspraak die ten grondslag ligt voor de prijs van het product of dienst. 

Bijvoorbeeld: ‘notering’ of ‘gemiddelde maandprijs’. Dit betreft een keuzelijst, alle 

keuzemogelijkheden zijn te vinden in appendix A.1. 

                                                                 
2 In plaats van een Prodcomcode kan hier ook een GN goederencode staan, afhankelijk van de productsoort 
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Aantal waarvoor de prijs geldt: De hoeveelheid waarvoor de opgegeven prijs geldt. 

Bijvoorbeeld  ‘10’ indien het een prijs betreft per 10 kg. Dit betreft een invulveld waar enkel 

getallen kunnen worden opgegeven. 

Gebruikte eenheid voor de prijs: De eenheid waarvoor de opgegeven prijs geldt. Bijvoorbeeld 

‘Kilogram’ indien het een prijs betreft per 10 kg. Dit betreft een zoekveld, indien u gaat typen 

worden corresponderen keuzemogelijkheden getoond. Een volledige lijst van de 

keuzemogelijkheden vindt u in appendix A.2. 

Minimale afname: Indien de prijs alleen geldt voor een bepaalde afnamegrootte, geeft u hier 

de (minimale) hoeveelheid waarvoor de prijs geldt. Denk bijvoorbeeld aan staffelprijzen. Dit 

betreft een vrij invulveld en is optioneel. 

Leveringsconditie: De leveringsconditie (Incoterms) die geldt voor de prijs. Bijvoorbeeld ‘Af 

fabriek’ of ‘Franco bestemming’. Dit betreft een keuzelijst, alle keuzemogelijkheden zijn te 

vinden in appendix A.3. 

Uitvoer naar: Het land of de landengroep van bestemming van het product of dienst. 

Bijvoorbeeld ‘Duitsland’, ‘EU-landen’, ‘diverse landen’ of ‘VS van Amerika’. Dit betreft een 

zoekveld, indien u gaat typen worden corresponderende keuzemogelijkheden getoond. Een 

volledige lijst van de keuzemogelijkheden vindt u in appendix A.5A.4. 

Valuta: Geef de valuta aan waarin de prijs wordt opgegeven. Bijvoorbeeld ‘Euro (EUR)’ of 

‘Amerikaanse dollar (USD)’. Dit betreft een zoekveld, indien u gaat typen worden 

corresponderende keuzemogelijkheden getoond. Een volledige lijst van de keuzemogelijkheden 

vindt u in appendix A.6. 

 

 
Figuur 10: Invulscherm productspecificaties buitenland 
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Wanneer de productspecificatie zijn ingevuld, dienen er ook prijsgegevens te worden ingevuld 

voor de afgelopen 6 maanden. Dit dienen reële prijzen te zijn exclusief BTW. Voor perioden 

waarin geen er geen prijs was, doordat er geen afzet was, kan de prijs leeg blijven. 

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld klik dan op de knop ‘Volgende’ 

 

3.3.3 Buitenland inventarisatie invulscherm akkoord 

Indien het invulscherm met productgegevens volledig is ingevuld en er op ‘Volgende’ is geklikt 

komt u op een pagina waarop u wordt gevraagd akkoord te geven op de ingevulde gegevens. 

Zie Figuur 11. Wanneer u akkoord heeft gegeven wordt u automatisch teruggestuurd naar het 

overzichtsscherm. Het product dat u heeft opgevoerd staat dan in het productoverzicht met 

een groen vinkje. 

 

 
Figuur 11: Invulscherm buitenland akkoord 

 
 
 

3.4 Invoer  inventarisatie 
Indien uw bedrijf wordt gevraagd om producten op te voeren die naar Nederland worden 

ingevoerd bevat de vragenlijst het onderdeel Invoer inventarisatie. Wanneer u navigeert naar 

dit onderdeel krijgt u een scherm waarin, naast een korte introductie, een productoverzicht 

staat van producten die opgevoerd dienen te worden (zie Figuur 12). Voor elk product in dit 

overzicht is een invulknop opgenomen, waarmee een invulscherm geopend wordt waarin ook 

de omschrijvingen staan waaraan de producten moeten voldoen. 
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Figuur 12: Invoer inventarisatie overzichtspagina 

 

Productoverzicht: Onderaan de pagina staat een overzicht van de op te voeren producten. Het 

overzicht bevat een drietal kolommen: Het CBS-id is een identificatienummer dat door het CBS 

wordt toegewezen aan het product. Daarnaast staan ook de Naam van het product en een 

gedetailleerde Omschrijving in het overzicht waaraan u het product kunt herkennen.  

NB. Bij aanvang zijn naam en omschrijving nog niet ingevuld, aangezien deze door u opgegeven 

dienen te worden. Na invullen worden de door u gekozen naam en omschrijving hier getoond. 

Om een product op te voeren klikt u op de blauwe invulknop naast een product. U komt dan op 

een invulscherm met meer informatie. Wanneer een product volledig is afgerond wordt deze in 

het productoverzicht gemarkeerd met een groen vinkje. 

 

Invulknop: Het productoverzicht bevat blauwe knoppen met de tekst Invullen of Wijzigen. Via 

deze knoppen komt u in een invulscherm voor de productgegevens. Deze invulschermen zijn 

niet direct te bereiken via de Index.  

 

3.4.1 Invoer inventarisatie invulscherm selectie goederengroep 

Na het klikken op een van de invulknoppen wordt het eerste invulscherm geopend. In dit 

scherm wordt u gevraagd uit een keuzelijst een goederengroep te selecteren die 

correspondeert met producten die uw bedrijf produceert en verkoopt, zie Figuur 13. De opties 

die worden geboden in de keuzelijst zijn bepaald op basis van gegevens die voor uw bedrijf zijn 

opgegeven bij andere CBS statistieken, zoals de PRODCOM statistiek of de statistiek 

Internationale Handel in Goederen. Kies een goederengroep die representatief is voor uw 

bedrijf, d.w.z. waar relatief veel van wordt ingevoerd. Indien uw bedrijf geen producten of 

diensten (meer) invoert naar Nederland die corresponderen met één van de 

keuzemogelijkheden, dan kunt u de optie ‘Niet van toepassing’ kiezen. In dat geval nemen wij 

contact met u op om te achterhalen waar de fout zit in onze (bron)gegevens en in welke 

goederengroepen uw bedrijf wel produceert. Klik na het maken van een keuze op de knop 

‘Volgende’. 

NB. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd meerdere producten op te geven in dezelfde 

goederengroep(en). Uiteraard dient u in dat geval niet exact dezelfde producten op te voeren. 
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Figuur 13: Invulscherm selectie goederengroep zonder en met keuzemenu uitgeklapt 

 

3.4.2 Invoer inventarisatie invulscherm productspecificaties 

Nadat u een goederengroep heeft geselecteerd wordt een invulscherm geopend waarmee u 

een product kunt opvoeren, zie Figuur 14. Kies hiervoor een product dat representatief is voor 

uw bedrijf binnen de geselecteerde goederengroep, d.w.z. waar relatief veel en regelmatig 

invoer van is. U wordt gevraagd om een aantal productspecificaties op te geven en 

prijsgegevens voor de afgelopen 6 maanden. Hieronder worden de verschillende gegevens die 

worden gevraagd kort toegelicht. 

 

CBS-id: Uniek identificatienummer dat door het CBS wordt toegewezen aan het product. Dit 

veld is niet te wijzigen. 

GN goederencode / statistieknummer3: De gecombineerde Nomenclatuur (GN) is een 

internationale classificatie voor het registreren/indelen van producten bij grensoverschrijding, 

zowel binnen als buiten de EU. Dit veld is in dit scherm niet te wijzigen. 

Algemene naam: Door u op te geven korte, algemeen herkenbare naam voor het product of 

dienst. Bijvoorbeeld ‘stofzuiger’. Dit betreft een vrij invulveld. 

Nadere omschrijving: Gedetailleerde omschrijving van het product of dienst, waaraan u deze 

kunt herkennen. Bijvoorbeeld een artikelnummer, merknaam, uitvoeringsspecificatie en/of 

afmeting. Bijvoorbeeld ’Princes bagless, 2000 watt, art.nr. s 100000’. Dit betreft een vrij 

invulveld. 

Prijstype: De soort prijsafspraak die ten grondslag ligt voor de prijs van het product of dienst. 

Bijvoorbeeld: ‘notering’ of ‘gemiddelde maandprijs’. Dit betreft een keuzelijst, alle 

keuzemogelijkheden zijn te vinden in appendix A.1. 

                                                                 
3 In plaats van een GN goederencode kan hier ook een Prodcomcode staan, afhankelijk van de productsoort 
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Aantal waarvoor de prijs geldt: De hoeveelheid waarvoor de opgegeven prijs geldt. 

Bijvoorbeeld  ‘10’ indien het een prijs betreft per 10 kg. Dit betreft een invulveld waar enkel 

getallen kunnen worden opgegeven. 

Gebruikte eenheid voor de prijs: De eenheid waarvoor de opgegeven prijs geldt. Bijvoorbeeld 

‘Kilogram’ indien het een prijs betreft per 10 kg. Dit betreft een zoekveld, indien u gaat typen 

worden corresponderen keuzemogelijkheden getoond. Een volledige lijst van de 

keuzemogelijkheden vindt u in appendix A.2. 

Minimale afname: Indien de prijs alleen geldt voor een bepaalde afnamegrootte, geeft u hier 

de (minimale) hoeveelheid waarvoor de prijs geldt. Denk bijvoorbeeld aan staffelprijzen. Dit 

betreft een vrij invulveld en is optioneel. 

Leveringsconditie: De leveringsconditie (Incoterms) die geldt voor de prijs. Bijvoorbeeld ‘Af 

fabriek’ of ‘Franco bestemming’. Dit betreft een keuzelijst, alle keuzemogelijkheden zijn te 

vinden in appendix A.3. 

Invoer uit: Het land of de landengroep van herkomst van het product of dienst. Bijvoorbeeld 

‘Duitsland’, ‘EU-landen’, ‘diverse landen’ of ‘VS van Amerika’. Dit betreft een zoekveld, indien u 

gaat typen worden corresponderende keuzemogelijkheden getoond. Een volledige lijst van de 

keuzemogelijkheden vindt u in appendix A.5A.4. 

Valuta: Geef de valuta aan waarin de prijs wordt opgegeven. Bijvoorbeeld ‘Euro (EUR)’ of 

‘Amerikaanse dollar (USD)’. Dit betreft een zoekveld, indien u gaat typen worden 

corresponderende keuzemogelijkheden getoond. Een volledige lijst van de keuzemogelijkheden 

vindt u in appendix A.6. 

 

 

 
Figuur 14: Invulscherm productspecificaties invoer 
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Wanneer de productspecificatie zijn ingevuld, dienen er ook prijsgegevens te worden ingevuld 

voor de afgelopen 6 maanden. Dit dienen reële prijzen te zijn exclusief BTW. Voor perioden 

waarin geen er geen prijs was, doordat er geen afzet was, kan de prijs leeg blijven. 

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld klik dan op de knop ‘Volgende’ 

 

3.4.3 Invoer inventarisatie invulscherm akkoord 

Indien het invulscherm met productgegevens volledig is ingevuld en er op ‘Volgende’ is geklikt 

komt u op een pagina waarop u wordt gevraagd akkoord te geven op de ingevulde gegevens. 

Zie Figuur 15. Wanneer u akkoord heeft gegeven wordt u automatisch teruggestuurd naar het 

overzichtsscherm. Het product dat u heeft opgevoerd staat dan in het productoverzicht met 

een groen vinkje. 

 

 
Figuur 15: Invulscherm invoer akkoord 
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 Keuzelijsten 

In deze Appendix vindt u de verschillende keuzelijsten die worden toegepast in de vragenlijst. 

Indien u van mening bent dat in deze lijsten relevante keuzemogelijkheden ontbreken of dat 

deze onjuistheden bevatten, neemt u dan contact met ons op. 

A.1 Keuzelijst Prijstype 
Hieronder staan alle prijstypes waaruit gekozen kan worden in de vragenlijst. Een toelichting op 

wat deze prijstypes precies inhouden vindt u in Appendix B. 

 

Prijstype 

Bruto notering 

Gemiddelde kontraktperiodeprijs 

Gemiddelde maandprijs 

Gemiddelde notering 

Gemiddelde opbrengstprijs 

Gemiddelde periodeprijs 

Gewogen gemiddelde notering 

Index 

Intercompany-prijs 

Kontraktperiodeprijs 

Netto notering 

Notering 

Ongewogen gemiddelde notering 

Reële offerteprijs 

Vaste verrekenprijs 

 

 

A.2 Keuzelijst Eenheden 
Hieronder staan alle eenheden waaruit gekozen kan worden in de vragenlijst. Indien u een 

relevante eenheid niet kunt vinden, neem dan contact met ons op. 

 

Eenheid 

1000S 

Board feet 

CG 

Centiliter (cl) 

Centimeter (cm) 

Viekante centimeter (cm²) 

Kubieke centimeter (cm³) 

DG 

Deciliter 

Viekante decimeter (dm²) 

Kubieke decimeter (dm³) 

Doos 

Dozijn 

Eenheid 

Giga joule 
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Eenheid (vervolg) 

Gram 

Gros 

Hectoliter (Hl) 

Inch 

Kilogram (Kg) 

Kilometer (Km) 

Kiloton (KT) 

Kilowatt-uur (Kwh) 

Engelse pond 

Liter 

Loton 

Vierkante meter (m²) 

Kubieke meter (m³) 

Meter 

Milligram (mg) 

Milliliter (ml) 

Millimeter (mm) 

Kubieke millimeter (mm³) 

Megaton (MT) 

Megawatt-uur (Mwh) 

Ounce 

Ounce 

Ounce Troy ounce 

Paar 

Pak 

Project 

Rol 

Stel 

Strekkende meter 

Stuk(s) 

Ton 

UK Gallon 

US Gallon 

Per uur 

Vat 

Voet 

Vierkante Voet 

Yard 

Zak 

Zakken 

 

 

A.3 Keuzelijst Leveringscondities 
Hieronder staan alle Leveringscondities waaruit gekozen kan worden in de vragenlijst. Dit 

betreffen allemaal leveringscondities volgens de Incoterms standaard. Meer informatie hierover 

kunt u vinden op de website van de KvK4. 

 

                                                                 
4 https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/incoterms-2020-alles-wat-je-moet-weten/  

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/incoterms-2020-alles-wat-je-moet-weten/
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Leveringscondities  

Af fabriek 

Kostprijs, verzekering en vracht 

Vracht betaald tot aan bestemming 

Vracht en verzekering betaald tot bestemming 

Franco aan boord 

Franco bestemming 

Franco bestemming excl. rechten 

Franco bestemming niet ingeklaard 

Franco langszij schip 

Kostprijs en vracht 

Vrachtvrij tot vervoerder 

 

 

A.4 Keuzelijst Afnemerscategorie 
Hieronder staan alle afnemerscategorieën waaruit gekozen kan worden in de vragenlijst. Indien 

u een relevante afnemerscategorie niet kunt vinden, neem dan contact met ons op. 

 

Afnemerscategorie 

Aardolie-industrie 

Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 

Bankwezen 

Basismetaalindustrie 

Benzinestations 

Bosbouw 

Bouwinstallatiebedrijven 

Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 

Bouwnijverheid 

Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 

Chemische industrie 

Consumenten 

Dealers 

Delfstoffenwinning 

Detailhandel 

Dierenartsen 

Elektrotechnische industrie 

Exploitatie van en handel in onroerende goederen  

Grafische industrie, uitgeverijen 

Groothandel 

Grootwinkelbedrijf 

Grootwinkelbedrijven 

Handel 

Hotels, restaurants, cafe's e.d. 

Hout- en meubelindustrie (excl. metalen meubelen) 

Industrie 

Instrumenten- en optische industrie 

Kledingindustrie 

Kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie 

Land- en tuinbouw 

Landbouw en visserij 
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Afnemerscategorie (vervolg) 

Leder-, schoen- en lederwarenindustrie (excl. Kleding) 

Luchtvaart 

Machine-industrie 

Metaalproduktenind. (excl. machines/transportmiddelen) 

Openbare nutsbedrijven 

Overheid 

Overige afnemers 

Overige dienstverlening 

Overige industrie 

Papier- en papierwarenindustrie 

Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 

Rubber- en kunststofverwerkende industrie 

Textielindustrie 

Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 

Transportmiddelen industrie 

Veehouders 

Veevoederindustrie 

Verzekeringswezen 

Visserij 

Vleesverwerkende industrie 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 

Wegvervoer 

Zakelijke dienstverlening 

Ziekenhuizen 

 

 

A.5 Keuzelijst Landen 
Hieronder staan alle landen en landengroepen waaruit gekozen kan worden in de vragenlijst. 

Indien u een relevant land niet kunt vinden, neem dan contact met ons op. 

 

Land 

Afrika 

Albanie 

Algerije 

Andorra 

Argentinie 

Australie 

Azie 

Bangladesh 

Belgie 

Brazilie 

Bulgarije 

Burkina Faso 

Canada 

Canarische Eilanden 

Chili 

China 

Colombia 

Costa Rica 
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Land (vervolg) 

Cuba 

Cyprus 

De Derde Landen 

Denemarken 

Diverse landen 

Djibouti 

Duitsland 

Egypte 

Estland 

EU-landen 

EU-landen + Scandinavie 

Europa 

Falklandeilanden 

Filipijnen 

Finland 

Frankrijk 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Gibraltar 

Griekenland 

Groenland 

Guinee-Bissau 

Honduras 

Hongarije 

Hongkong 

Ierland 

IJsland 

India 

Indonesie 

Israel 

Italie 

Ivoorkust 

Jamaica 

Japan 

Kameroen 

Kenya 

Koeweit 

Kroatie 

Letland 

Libanon 

Libie 

Liechtenstein 

Litouwen 

Luxemburg 

Madagascar 

Malawi 

Maleisie 

Malta 

Marokko 

Mauritius 
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Land (vervolg) 

Mexico 

Midden Amerika 

Midden Oosten 

Mozambique 

Nederlandse Antillen 

Nepal 

Niet EU-landen 

Nieuw-Caledoni 

Nieuw-Zeeland 

Niger 

Nigeria 

Noord Amerika 

Noord-Korea 

Noorwegen 

Oeganda 

Oekraine 

Oman 

Oost-Europa 

Oostenrijk 

Pakistan 

Paraguay 

Peru 

Polen 

Portugal 

Puerto Rico 

Qatar 

Roemenie 

Rusland 

Saoedi-Arabie 

Scandinavie 

Seychellen 

Servie 

Singapore 

Slovenie 

Slowakije 

Spanje 

Sri Lanka 

Suriname 

Syrie 

Taiwan 

Thailand 

Tsjechie 

Tunesie 

Turkije 

Uruguay 

Verenigd Koninkrijk 

Verenigde Arabische Emiraten 

Verre Oosten 

Vietnam 

VS van Amerika 

West-Europa 
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Land (vervolg) 

Zimbabwe 

Zuid Amerika 

Zuid-Afrika 

Zuid-Cuprus 

Zuid-Korea 

Zweden 

Zwitserland 

 

A.6 Keuzelijst Valuta 
Hieronder staan alle valuta waaruit gekozen kan worden in de vragenlijst. Indien u een 

relevante valuta niet kunt vinden, neem dan contact met ons op. 

 

Valuta  

Australische dollar (AUD) 

Canadese dollar (CAD) 

Zwitserse franc (CHF) 

Chinese Ren Min Bi Yuan (CNY) 

Deense kroon (DKK) 

Euro EUR) 

Engelse pond (GBP) 

Hong Kong dollar (HKD) 

Indonesische rupia (IDR) 

Indexcijfer (IND) 

Japanse yen (JPY) 

Maleisische ringgit (MYR) 

Noorse kroon (NOR) 

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) 

Poolse Zloty (PLN) 

Zweedse kroon (SEK) 

Singapore dollar (SGD) 

Amerikaanse dollar (USD) 

Zuid Afrikaanse rand (ZAR) 
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 Onderscheid in soorten prijstypes 

In principe zijn het marktprijzen die aan de basis van de producentenprijsindexcijfers liggen. Dit 

zijn prijzen die in vrije onderhandeling tussen koper en verkoper tot stand komen. We gaan bij 

het volgen van deze prijzen uit van steeds dezelfde kwaliteit, uitvoering, verpakking en eenheid 

van verkoop, bij ongewijzigde condities. Bij voorkeur volgen we de prijs in de valuta waarin 

wordt gefactureerd.  

Bij het rapporteren van deze prijzen onderscheiden we binnen het onderzoek 

producentenprijzen een aantal verschillende soorten prijstypes: 

 

A. NOTERING 

Noteringen zijn prijzen die gelden op een bepaald tijdstip. Meestal worden deze prijzen 

vastgelegd in een prijslijst (soms prijscourant genoemd). Ze gelden voor alle of voor een bepaal-

de groep afnemers en liggen vaak voor een langere periode vast. Als er géén sprake is van 

kortingen dan kiezen we als soort prijs: NOTERING. Vaak echter zijn er wel kortingen in het spel. 

We onderscheiden vier soorten noteringen: 

 

1. Afname gerelateerde kortingen (kwantum kortingen). Deze mogen het prijsverloop niet 

beïnvloeden, het zijn geen reële prijsmutaties. 

a. Soms in de vorm van ‘staffelkortingen’; in de prijslijst is dan aangegeven welke 

prijs bij welke afnamehoeveelheid (staffel) geldt. Soort prijs is hier ook NOTERING, 

er moet echter wel op het formulier aangegeven worden op welke afname-

hoeveelheid (bij voorkeur een veel voorkomende) de opgegeven prijs betrekking 

heeft. 

b. Het komt ook voor dat individueel per afnemer een kortingspercentage 

afgesproken wordt, afhankelijk van zijn totale afnamepatroon. Dit percentage 

wordt dan periodiek herzien. Deze kortingen kunnen we buiten beschouwing 

laten: soort prijs is BRUTO-NOTERING.  

2. Kortingen gegeven i.v.m. de marktsituatie (concurrentiedruk, orderpositie). Dit zijn wel 

reële prijsmutaties. Deze kortingen gelden soms voor alle afnemers maar worden ook vaak 

individueel per afnemer overeengekomen en kunnen gelden voor een transactie of voor 

een periode. Deze kortingen dienen in mindering gebracht te worden op de lijstprijs: soort 

prijs is NETTO-NOTERING. Indien de kortingen individueel per afnemer kunnen verschillen, 

dan een representatieve afnemer uitzoeken en in de kwaliteitsomschrijving aangeven (met 

naam of nummer) om welke afnemer het gaat. 

3. Combinatie van 1 en 2: korting is gebaseerd zowel op de afnamegrootte als op de 

marktsituatie en is niet te splitsen. Ook hier betreft het meestal individuele kortingen. Hier 

dient getracht te worden een klant te kiezen met een stabiel afnamepatroon. De soort prijs 

is NETTO-NOTERING en betreft de lijstprijs na aftrek van de totale korting. Ook hier dient  

in de kwaliteitsomschrijving aangeven te worden om welke afnemer het gaat (met naam of 

nummer).  

4. Actiekortingen. Dit betreft tijdelijke prijsverlagingen die het gevolg zijn van reclameacties 

en komen veel voor in de levensmiddelen-branche. Indien de prijsverlagingen voor alle 

afnemers gelden, dienen deze in de opgegeven prijzen verwerkt te zijn. De soort prijs is ook 

hier NETTO-NOTERING. Vaak gelden actiekortingen echter slechts voor één specifieke 

klant. In dat geval dient de korting alleen in de prijs te worden verwerkt wanneer er een 

individuele notering voor die ene klant wordt gehanteerd. Als er geen sprake is van 

individuele noteringen dan kan in dat geval de korting buiten beschouwing worden gelaten. 
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Prijzen kunnen daarnaast ook verlaagd worden als een artikel uit de productie wordt genomen 

en vervangen wordt door een vernieuwde uitvoering. De oude uitvoering wordt dan ‘uitver-

kocht’. In een dergelijk geval wordt de waarneming verlegd naar de nieuwe uitvoering (zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.) en dient de uitverkoopprijs niet meer gevolgd te worden. 

 

 

B. GEMIDDELDE MAANDPRIJS/PERIODEPRIJS 

Als de notering meerdere malen binnen een maand kan wijzigen dient een gemiddelde prijs 

opgegeven te worden welke is gewogen naar tijd, maar ongewogen naar hoeveelheid. De 

verkochte hoeveelheden mogen dus geen rol spelen, alleen de geldigheidsduur van de 

prijsstelling is van belang.  

 

Voorbeeld: 

De prijs is van 1 t/m 20 april 115 EUR per stuk. In deze periode was de afzet 300 stuks; 

De prijs is van 21 t/m 30 april 130 EUR per stuk. In deze periode was de afzet 600 stuks; 

De juiste gemiddelde maandprijs voor april moet zijn EUR. 120, - per stuk: 

(20 x 115 + 10 x 130) / 30 = 120 

 

De soort prijs is in dit geval GEMIDDELDE MAANDPRIJS. Indien de enquêteperiode afwijkt van 

een kalendermaand is de soort prijs GEMIDDELDE PERIODEPRIJS. Deze soort prijs kan ook 

toegepast worden indien een bedrijf met klanten met individuele prijsstelling niet bereid is om 

de prijs van één klant op te geven. 

 

 

C. GEMIDDELDE OPBRENGSTPRIJS 

Deze prijs wordt berekend door de omzet van een bepaald product in de enquêteperiode te 

delen door het aantal verkochte eenheden. Het is dus een met hoeveelheden gewogen 

gemiddelde prijs. Betreft vaak een administratief gegeven die wordt gehaald uit een 

verkoopstatistiek, en soms is ‘vervuild’ met crediteringen en/of correctieboekingen uit andere 

perioden. Deze prijs dient daarom alleen geregistreerd te worden als het niet mogelijk is om 

prijzen zoals hierboven onder A en B omschreven te volgen. Bij voorkeur uitsluitend indien 

vaststaat dat het de opbrengstprijs betreft van één specifiek product en niet van een groep 

(soortgelijke) producten met mogelijk afwijkende prijs en/of prijsverloop. Uiteindelijk moet het 

geregistreerde prijsverloop een goede weergave zijn van het werkelijke prijsverloop. De soort 

prijs is GEMIDDELDE OPBRENGSTPRIJS. 

 

 

D. KONTRAKTPERIODEPRIJS 

Leverancier en afnemer kunnen een contract afsluiten waarin vastligt de leveringsomvang, de 

periode van uitlevering en/of de prijs. Geregistreerd dient te worden de prijs van het in 

enquêteperiode uitgeleverde contract. Als er in een enquêteperiode geen uitleveringen van 

betreffend contract zijn geweest, kan toch de lopende contractprijs opgegeven worden. 

Indien betreffend product aan meerdere afnemers wordt geleverd, dan ook in de kwali-

teitsomschrijving aangeven (met naam of nummer) om welke afnemer het gaat. De soort prijs is 

in dit geval KONTRAKTPERIODEPRIJS. Indien er in een enquêteperiode meerdere 

(inkoop)contracten voor eenzelfde product worden uitgeleverd, dan kan een (ongewogen) 

gemiddelde van deze contractprijzen geregistreerd worden. Soort prijs is dan GEMIDDELDE 

KONTRAKTPERIODEPRIJS. 
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E. REËLE OFFERTEPRIJS 

Er zijn producenten die uitsluitend naar klantspecificatie produceren; dit kunnen unieke 

producten zijn die in de praktijk nooit meer een tweede maal gemaakt worden. In een dergelijk 

geval zijn de hierboven genoemde technieken van prijsregistratie onbruikbaar. Om toch een 

indicatie te verkrijgen van het prijsverloop kan een fictieve prijs gevolgd worden. Er wordt dan 

een recent uitgevoerde opdracht met gemiddelde moeilijkheidsgraad als voorbeeld genomen 

en afgesproken dat voor elke periode opnieuw voor datzelfde object een werkelijke marktprijs 

wordt opgegeven. Er dient dan rekening gehouden te worden met de kostprijsontwikkeling en 

marktsituatie, onder de veronderstelling dat het elke keer weer een geheel nieuw product is. 

We zijn hier dus niet geïnteresseerd in de prijs die men normaliter in rekening zou moeten 

brengen (de calculatieprijs) maar in de prijs die men werkelijk denkt te kunnen realiseren, dus 

de ‘uitonderhandelde’ prijs. In extreme situaties kan deze prijs zelfs onder het kostprijsniveau 

liggen! De soort prijs is in dit geval REËLE OFFERTEPRIJS.  

Omdat deze methode meestal veel tijd vergt (hercalculatie) wordt deze prijs in de regel eens 

per kwartaal opgevraagd. 

 

 

F. INTERCOMPANYPRIJS 

Soms leveren producenten goederen aan andere, tot dezelfde ondernemingengroep behorende 

(zuster)bedrijven tegen niet-commerciële interne verrekenprijzen. Deze prijzen liggen vaak op 

een lager niveau en kennen ook een ander prijsverloop dan de commerciële prijzen. Vaak liggen 

ze voor langere tijd vast. 

Indien het prijzen voor binnenlandse afzet betreft aan een tot de ondernemingengroep 

behorend verkoopkantoor dat op zijn beurt aan derden levert, dan verleggen we de 

waarneming naar dat verkoopkantoor. We enquêteren dus de prijzen op de plaats waar de 

goederen ‘het concern verlaten’ en de commerciële prijsvorming aan derden plaatsvindt. 

Uitzondering op deze regel is de situatie waarin een bedrijf een halffabrikaat levert aan een 

bedrijf in dezelfde ondernemingengroep en het ontvangende bedrijf dat product verder 

verwerkt in zijn productieproces. Als nu het leverende bedrijf zelfstandig opgeeft aan de 

productiestatistieken dan zijn er bij deze productiewaarden ook prijsgegevens nodig en moeten 

we genoegen nemen met de binnenlandse intercompanyprijzen. 

Bij leveringen aan buitenlandse bedrijven binnen de groep ondernemingen (vaak ook verkoop-

kantoren) moeten er altijd worden volstaan met de interne verrekenprijzen; dit gaat ook op 

voor leveringen van deze bedrijven (invoerprijzen). 

Soort prijs is INTERCOMPANYPRIJS. 

Overigens komt het ook voor dat deze groepsondernemingen aan elkaar leveren tegen 

commerciële prijzen; in dat geval zijn ook de normale soorten prijs van toepassing. 

 

 

G. INDEX 

Bedrijven die geen reële prijzen op willen geven (i.v.m. geheimhouding) zijn vaak wel bereid om 

het prijsverloop op te geven in de vorm van indexcijfers van (groepen) producten. Hiertoe moet 

een basisjaar worden afgesproken en in de kwaliteitsomschrijving opgenomen worden (bijv. 

2005=100). Ook dient bij invoer/uitvoerprijzen de valuta-aanduiding niet vergeten te worden 

(het maakt veel uit of de betreffende index is gebaseerd op prijzen in euro’s dan wel in bijv. US 

dollar). De soort prijs is in dit geval INDEX. In het berekeningsproces worden deze indices als 

gewone prijzen beschouwd. 
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Naast de hierboven genoemde vaste typeringen voor het soort prijs kan het nodig zijn om op 

het enquêteformulier nog aanvullende informatie betreffende het soort prijs te vermelden 

(bijv: "dealerprijs minus vaste korting" of "prijsklasse 5"). Deze tekst kan in de ‘kwaliteits-

omschrijving’ opgenomen worden. De bedoeling is dat uit de tekst op het formulier precies 

blijkt, welke prijs wordt opgegeven. 

 


