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Doel
Het samenstellen van actuele en internationaal vergelijkbare gegevens over de (consumptieve) bestedingen van huishoudens.
Soort onderzoek
Deelnemers aan het Budgetonderzoek
noteren gedurende vier weken alle
uitgaven aan artikelen en diensten van
20 euro en meer. Tijdens één van de vier
weken noteren ze tevens alle uitgaven
aan artikelen en diensten van minder
dan 20 euro. Het noteren van de
uitgaven gebeurt in een online
huishoudboekje. Vanaf 2015 vullen
huishoudens direct na afloop van het
onderzoeksjaar een vragenlijst in over
zeer grote uitgaven en uitgaven aan en
tijdens vakanties in het onderzoeksjaar.

Waarnemingsmethode
Huishoudens worden schriftelijk
geworven. Indien een telefoonnummer
bekend is, worden huishoudens ook per
telefoon benaderd om mee te doen.
Deelnemende huishoudens ontvangen
een inlogcode om de verschillende
vragenlijsten en het huishoudboekje in
te vullen op
https://www.budgetonderzoek.nl.
Tijdens de waarneemperiode worden
huishoudens, indien mogelijk,
telefonisch gemotiveerd.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/budgetonderzoek

Steekproefomvang
15.000 deelnemende huishoudens in
2015
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Detailhandelsgoederen, bewerking Panteia
Totaal bestedingen (hoofdgroep 1 t/m 19)

Totaal non-food

Totaal non-food

Totaal food

Kledingstoffen

Niet-duurzame huishoudproducten

Voedingsmiddelen

Kleding

Zelfzorggeneesmiddelen

Brood en granen

Herenkleding

Motorfietsen, scooters en bromf.

Vlees

Dameskleding

Fietsen

Vis, schaal- en schelpdieren

Kinderkleding

Telefoonapparatuur

Melk, kaas en eieren

Babykleding

TVs, audio- en videoapparatuur

Oliën en vetten

Kledingartikelen en toebehoren

Foto-, filmapp. en optische instr.

Fruit

Schoenen

Computerapparatuur

Groenten en aardappelen

Herenschoenen

(On)bespeelde informatiedragers

Suiker, zoetwaren en ijs

Damesschoenen

Goederen voor indoor-recreatie

Overige voedingsmiddelen

Sportschoenen volwassenen

Spelartikelen, speelgoed, hobbies

Alcoholvrije dranken

Kinderschoenen

Uitrusting voor sport en camping

Koffie, thee en cacao

Prod. v. onderh., rep. v.d. woning

Bloemen, planten, tuinvegetatie

Mineraalwater, frisdr. en sappen

Vloeibare brandstoffen

(Producten voor) huisdieren

Alcoholhoudende dranken

Vaste brandstoffen

Boeken, kranten, schrijfwaren e.d.

Gedistill. dranken en likeuren

Meubelen, lampen en decoratie

Boeken

Wijnen

Meubelen

Kranten en tijdschriften

Bier

Lampen en decoratie

Ov. gedrukt materiaal, kantoorart.

Tabak

Vloerbedekking

Elektr. app. v. lichaamsverzorging

Sigaretten

Huishoudtextiel

Andere prod. voor lichaamsverz.

Shag

Gordijnen, zonwering, horren e.d.

Toiletartikelen

Sigaren, pijptabak e.d.

Beddengoed

Schoonheidsart., parfums, deodorants

Huishoudlinnen

Ov. art. voor lichaamsverzorging

Grote huishoudelijke apparatuur

Andere art. voor persoonl. gebruik

Kleine huishoudelijke apparatuur

Sieraden, klokken en horloges

Glas, aardewerk, huish. artikelen

Andere art. voor persoonl. gebruik

Gereedschappen voor huis en tuin

