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DE INVLOED VAN NON-RESPONS BIJ EEN BUDGETONDERZOEK OP EEN CONSUMENTEN 

PRIJSINDEXCIJFER: EEN GEVOELIGHEIDSANALYSE 

*) H.M.P. Kersten 

Samenvatting 

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke invloed die non-respons bij 

een budgetonderzoek zou kunnen hebben op schattingen van budgetaandelen. 

Deze budgetaandelen zijn belangrijke bouwstenen bij de constructie van 

consuraenten prijsindices. Nagegaan is hoe gevoelig een prijsindex zou 

kunnen zijn voor de doorwerking van de non-respons bij een budgetonderzoek. 

Deze gevoeligheidsanalyse is ook uitgevoerd onder een veronderstelling over 

een mogelijke ondervertegenwoordiging van hogere inkomens in de respons van 

het budgetonderzoek. De gevoeligheid van de door ons beschouwde prijsindex 

blijkt gering te zijn. 
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1. Inleldlng 

Non-respons is een verschijnsel waarvan bekend is dat bet invloed kan heb- 

ben op de uitkomsten van steekproefonderzoek. Indian bet optreden van non- 

respons saraenhangt met variabelen die van belang zijn voor bet onderzoek 

leidt non-respons tot verkeerde uitkomsten. Correctieprocedures voor non- 

respons hebben als voornaamste doelstelling de vertekening ten gevolge van 

non-respons terug te dringen. 

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van de non-respons bij een 

budgetonderzoek op de geschatte budgetaandelen. De vertekenende werking van 

deze non-respons blijft niet beperkt tot de budgetaandelen. De geschatte 

budgetaandelen worden in bet algemeen gebruikt voor de berekening van een 

consumenten prijsindexcijfer en een vertekening in een geschat budgetaandeel 

wordt meegenomen in bet indexcijfer. In dit artikel wordt vooral ingegaan op 

de vraag hoe groot onder bepaalde veronderstellingen, de vertekening ten 

gevolge van non-respons in een prijsindexcijfer in bet meest ongunstige ge- 

val, zou kunnen zijn. We beperken ons tot volledige non-respons d.w.z. par- 

ticipatie aan bet hele onderzoek blijft achterwege. Partiele non-respons, 

d.w.z. van personen wordt medewerking aan slechts een deel van bet onder¬ 

zoek verkregen, wordt buiten beschouwing gelaten. Hoewel in dat geval een 

deel van de gewenste informatie beschikbaar is en daardoor beter gecorri- 

geerd kan worden voor de nog ontbrekende informatie, zijn we in dit artikel 

vooral gelnteresseerd in de doorwerking van de totale non-respons in de 

uitkomsten en houden we dit verschijnsel buiten de gevoeligheidsanalyse. 

In paragraaf 2 wordt bet verschijnsel non-respons besproken en wordt in¬ 

gegaan op de vertekenende werking van non-respons. Hierbij komt de non-res¬ 

pons van een budgetonderzoek aan de orde. In paragraaf 3 wordt nagegaan hoe 

de vertekening in een geschat budgetaandeel kan doorwerken in een prijsin¬ 

dexci jfer. In paragraaf 4 worden gegevens over verbruikselasticiteiten ge¬ 

bruikt om de doorwerking van een mogelijke ondervertegenwoordiging door non- 

respons van de hogere inkomens in een budgetonderzoek te scbatten. In para¬ 

graaf 5 tenslotte wordt ingegaan op de mogelijke doorwerking van non-res¬ 

pons op een verandering in een prijsindexcijfer. 
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2. De vertekening ten gevolge van non-respons 

Uitgangspunt bij de berekeningen is het zogenaamde Vaste Responsmodel. Dit 

model veronderstelt dat de populatie in twee strata kan worden verdeeld: 

een stratum van respondenten en een stratum van non-respondenten. Personen 

die tot het responsstratum behoren zullen volgens het model altijd deelne- 

men aan het steekproefonderzoek wanneer ze in de steekproef zijn getrokken. 

Personen die tot het non-responsstratura behoren zullen dat nooit doen. 

De formule voor de vertekening in de schatter voor het gemiddelde in een 

populatie op grond van de respons, is volgens het Vaste Responsmodel een- 

voudig. Voor het bepalen van de vertekening ten gevolge van non-respons in 

andere schatters, zoals bijvoorbeeld schatters voor quotienten, zijn de 

formules ingewikkelder. Een budgetaandeel wordt geschat met behulp van een 

zogenaamde gecombineerde quotientschatter en de formule voor de vertekening 

is daardoor complex. Voordat ingegaan wordt op de mogelijke vertekening 

in de schatter voor een budgetaandeel, wordt de vertekening besproken in de 

schatter voor het gemiddelde om te laten zien dat de vertekening ten gevol¬ 

ge van non-respons twee componenten heeft: het aandeel van de non-respon¬ 

denten in de populatie en het verschil dat tussen respondenten en non- 

respondenten bestaat ten aanzien van het te onderzoeken kenmerk. Deze twee 

componenten zullen we weer tegenkomen wanneer de vertekening in de schatter 

voor een budgetaandeel wordt besproken. Voor het schatten van een gemiddel¬ 

de Y in de populatie geldt dat de vertekening in de schatter y.t voor Y op 

grond van de respons wordt gegeven door 

B(£r) = E(jrr) - Y = Q(Yr - Ynr) , (O 

waarbij BCy^) 

*r 

E(ir) 
Y 

Y 
nr 

de vertekening van de schatter 

de schatter voor Y op grond van de respons, 

de verwachting van 

het gemiddelde in de populatie van respondenten (het respons- 

stratum), 

het gemiddelde in de populatie van non-respondenten (het non- 

responsstratum), 

de fractie non-respons. Q 
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Het verschil tussen Y en Y wordt het kontrast K genoemd, dus K=Y -Y . 
r nr - 0 r nr 

Wanneer de fractie non-respons groot is en het kontrast 00k, dan is de ver- 

tekening groot. 

Het kontrast kan positief, nul of negatief zijn. Xndien het kontrast 

gelijk aan nul is, is er geen sprake van een vertekening. Is het kontrast 

positief dan is de vertekening positief, hetgeen betekent dat de schatting 

voor het gemiddelde gebaseerd op de respons hoger is dan het werkelijke 

gemiddelde. Bij een negatief kontrast is de vertekening negatief, de schat¬ 

ting op grond van de respons is te laag. Onder het absolute kontrast ver- 

staan we de absolute waarde van het kontrast. 

De waarde van het kontrast is doorgaans onbekend. Het betreft populatie- 

parameters en hoewel het mogelijk is zuivere schatters voor de populatie 

van respondenten te berekenen, is dit niet altijd mogelijk voor de popula¬ 

tie van non-respondenten. 

De hier besproken theorie voor de vertekening in een gemiddelde kan wor- 

den uitgewerkt voor de vertekening in de schatter voor een budgetaandeel. 

Het budgetaandeel Y^ voor artikelengroep i is 

Yi= L 

N 
Z X 

h=l 
ih 

N 
Z X 

i=l h=l 
ih 

waarbij X^^ 

N 

L 

de uitgave van huishouden h aan artikelengroep i, 

het totale aantal huishoudens in de populatie, 

het totale aantal onderscheiden artikelengroepen. 

(2) 

Het budgetaandeel van artikelengroep i in de populatie is vanzelfspre— 

kend onbekend en een budgetonderzoek heeft tot doel de budgetaandelen voor 

de verschillende artikelengroepen te schatten. Zij y de schatter voor Y. 
ri 1 

op grond van de respons, dan geldt dat de vertekening ten gevolge van non- 

respons (afgezien van de onzuiverheid van de quotientschatter voor het res- 

ponsstratum) gegeven wordt door 
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L 
1 

i=l h£NR Xih 

1=1 h=l 
ih 

(Y 
nr 
Z (Y Y ) 

nri 
(3) 

L 
Hierbij geeft Z = Z I X de som van alle uitgaven in bet non- 

nr i=l h€NR 
respons stratum, of te wel de totale bestedingen in 

bet non-respons stratum, 

L N 
Z = I I de som van alle uitgaven in de populatie, 

i=l h=l 
of te wel de totale bestedingen in de populatie, 

Y = bet budgetaandeel van artikelengroep i in bet respons- 
ri 

stratum, 

Y = bet budgetaandeel van artikelengroep i in bet non- 
nri 

responsstratum, 

Indien bet budgetaandeel van artikelengroep i in bet responsstratum en 

bet non-responsstratum gelijk is dan is de vertekening nul. Een scbatting 

voor Y kan worden verkregen op grond van de respondenten. De grootte van 
ri 

de vertekening wordt verder bepaald door bet aandeel van alle uitgaven 

in bet non-responsstratum (znr) in de totale uitgaven in de populatie (Z). 

Dit aandeel is vanzelfsprekend onbekend. Als benadering biervoor kan men 

nemen N^/N, bet aandeel (n.b. bet aandeel buisboudens) van bet non-res¬ 

ponsstratum in de gebele populatie. Dit aandeel kan worden gescbat door bet 

aandeel van de non-respons in de steekproef, Q. Dit veronderstelt dat de ge- 

middelde totale uitgaven van de buisboudens in bet non-responsstratum ge¬ 

lijk zijn aan die in bet responsstratum. Is dit niet bet geval, dat wil zeg- 

gen zijn de totale uitgaven in bet responsstratum bijvoorbeeld gemiddeld 

boger, dan geeft de benadering een te rooskleurig beeld van de vertekening. 

Het omgekeerde doet zich voor indien bet gemiddelde in bet responsstratum 

lager is. De vertekening in de scbatter voor budgetaandeel i op grond van 

de respons wordt (als Z^/Z * Q). 

B(Z ) , Q(Y - Y ) = QK . 
i i i 

(A) 
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In tabel 1 wordt voor verschillende percentages non-respons en verschil- 

lende waarden van het absolute kontrast |k|, de absolute waarde van de ver- 

tekenlng in de schatting van een budgetaandeel gegeven. Voor een budget- 

onderzoek is het welhaast onmogelijk om een hoger percentage respons dan 

circa 20 procent te behalen door de grote non-respons bij de werving en 

door de uitval die later optreedt. Bij de interpretatie van tabel 1 moet 

men bedenken dat het gemiddeld budgetaandeel, wanneer we 48 artikelengroe- 

pen onderscheiden, circa 0,021 is. De vertekening in de schatting van een 

budgetaandeel is bij een absoluut kontrast van 0,010 bij een budgetonder- 

zoek met een non-respons van 70% dus 0,007. 

Tabel 1. De vertekening in absolute waarde voor verschillende percentages 
non-respons en absolute kontrastwaarden bij het schatten van een 
budgetaandeel 

percentage absolute kontrastwaarde |k| 
non-respons -—--—- 

0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 

30 0,0015 
40 0,0020 
50 0,0025 
60 0,0030 
70 0,0035 
80 0,0040 
90 0,0045 

0,0030 0,0045 
0,0040 0,0060 
0,0050 0,0075 
0,0060 0,0090 
0,0070 0,0105 
0,0080 0,0120 
0,0090 0,0135 

0,0060 0,0075 
0,0080 0,0100 
0,0100 0,0125 
0,0120 0,0150 
0,0140 0,0175 
0,0160 0,0200 
0,0180 0,0225 

Met behulp van tabel 1 is het mogelijk om de invloed van de non-respons 

op de geschatte budgetaandelen te bepalen. Het vaststellen van deze invloed 

kan een hulpmiddel zijn bij het interpreteren van de uitkomsten van de 

budgetonderzoeken en bij het bepalen van het aggregatieniveau waarop gepu— 

bliceerd wordt. 

3.De mogelijke vertekening in een prijslndexcljfer 

Aangezien de budgetaandelen die geschat worden op grond van een budgetonder- 

zoek gebruikt worden voor de constructie van een consumenten prijsindexcij- 

fer is het mogelijk dat de vertekening ten gevolge van non-respons door- 

werkt in dit prijsindexcijfer. Een prijsindexcijfer is een doorgaans gewo- 
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gen rekenkundig gemiddelde van enkelvoudige prijsindexcijfers waarbij gewo- 

gen wordt met de geschatte budgetaandelen in een basisperiode. In formule- 

vorm is het prijsindexcijfer voor periode t 

P 
t 

L 

I 
i= 1 

Y P 
i it 

(5) 

Hierbij is Pt 

L 

Pit 

het samengestelde prijsindexcijfer voor periode t, 

het aantal onderscheiden artikelengroepen, 

het populatie-budgetaandeel van artikelengroep i, 

het enkelvoudige prijsindexcijfer voor periode t van arti¬ 

kelengroep i. 

Pt is onbekend en kan worden geschat door te schatten door Yr* De 

waarde van Pj[t wordt geschat op grond van een ander steekproefonderzoek. We 

houden geen rekening met de variantie en een eventuele vertekening in de 

schatting voor P^f De schatter voor het prijsindexcijfer op grond van de 

respons van het budgetonderzoek wordt nu: 

Et 

L 

Z 

1*1 
it 

(6) 

De vertekening in het prijsindexcijfer ten gevolge van non-respons is 

B(Et ) = 

r 

L 

l 

i= 1 
B(Zri>Pit 

L 

Z Q(Y 

i=l i 
)P 

it 

L 

= Z 

i=l 
Q Ki pit 

(7) 

Merk op dat wanneer de enkelvoudige prijsindexcijfers P^t aan elkaar gelijk 

zijn voor periode t, de non-respons in het budgetonderzoek geen invloed 

heeft op het prijsindexcijfer. 

De grootheden Q (de fractie non-respons), Y (het budgetaandeel in het 

ri 

responsstratum van artikelengroep i) en P^ (de enkelvoudige prijsindexcij- 

fers) zijn bekend of kunnen eenvoudig worden geschat. Ten aanzien van de 

vertekening B(^r )*Q(Yr ”Ynr ) ln schatting voor budgetaandeel Y^ geldt 

dat een aantal randvoorwaarden aanwezig zijn. In de eerste plaats geldt 

dat 
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L 
Z 

i=l 

Y 1 

en 

S Y = 1 . (8) 

Daarnaast geldt dat O^Y voor alle i en evenzo O^Y . Vender eeldt dat 
ri nrl 

Y =Y “K,• Y kan op grond van de respons worden geschat. Bij een 
i i i 

zekere waarde van Ynr , ligt vast en kan ) worden berekend. De 
i r 

vraag welk kontrast aanwezig is laat zich moeilijk of niet beantwoorden. 

We kunnen een indicatie voor de mogelijke doorwerking van de non-respons 

in bet prijsindexcijfer verkrijgen door een ondergrens en bovengrens van 

(7) te berekenen. Dit is mogelijk door te stellen dat bet absolute kontrast 

van artikelengroep i ten hoogste de waarde aanneemt. Dit betekent dat 

verondersteld wordt dat bet budgetaandeel van artikelengroep i voor bet non- 

responsstratum zich in bet interval 

V (9) 

bevindt. Dit leidt tot een lineair programmeringsprobleem dat er als volgt 

uitziet 

min 
of 

maX < B(p ) 
over i-t_ 
Y 
nr. 

0 < Y voor i=l,2,...,L 
i 

Yr ' Mi < Ynr < Yr + voor i=l,2,...,L 
i 1 nri ri 1 > ( 10) 

L 
I Y 

Oplossen van dit probleem met behulp van lineaire programmering waarbij we 

Y^ schatten met ^ , geeft een onder- en bovengrens van de vertekening in 

het prijsindexcijfer ten gevolge van non-respons. 



83 

De grootte van het interval waarbinnen we i laten varieren moet wor- 
nri 

den vastgelegd. Het is mogelijk om voor elke artikelengroep i dezelfde 

breedte te veronderstellen (met andere woorden Mj_=M voor alle i), het is 

ook mogelijk om voor elke artikelengroep i een zelfde relatieve breedte te 

veronderstellen (met andere woorden M /Y =c). Door gebruik te maken van de 
1 ri 

standaardafwijking van de budgetaandelen van de respondenten kan de te han- 

teren breedte van het interval waarbinnen Y ligt ook worden vastgelegd. 
nri 

Zij S de standaardafwijking behorende bij het budgetaandeel Y dan veron- 
1 ri 

derstellen we dat de breedte evenredig is met S^, dus M^=aS^,. Het inter- 

terval waarbinnen we Y laten varieren wordt nu (Y -as Y +as.), waar- 
nri ri _1 ri ^ 

bij s^ de schatter op grond van de respons voor is. 

De hierboven geformuleerde theorie kan worden gebruikt om de gevoelig- 

heid van een prijsindexcijfer voor de invloed van non-respons bij een bud- 

getonderzoek te bepalen. We gaan bij wijze van voorbeeld na wat de boven- 

grens en wat de ondergrens is van de vertekening in een prijsindexcijfer 

dat gebaseerd is op 48 artikelengroepen. Als basisjaar nemen we 1975 en we 

nemen de budgetaandelen zoals die berekend zijn voor werknemersgezinnen 

(CBS, 1979) op het aggregatieniveau van 48 artikelengroepen. De enkelvoudi- 

ge prijsindices zijn de prijsindices voor deze 48 groepen zoals die bere¬ 

kend kunnen worden op grond van enkelvoudige prijsindices en geschatte bud¬ 

getaandelen van een lager aggregatieniveau. Voor de berekening van de gevoe- 

ligheid gaan we uit van het percentage non-respons bij werknemersgezinnen 

in het Budgetonderzoek 1978: 74,4% (zie CBS, 1982). In tabel 2 worden voor 

48 artikelengroepen de geschatte budgetaandelen van de respondenten (y ) 
i 

gegeven alsmede de enkelvoudige prijsindexcijfers in 1981 van de 48 artike¬ 

lengroepen die we onderscheiden. 

In tabel 3 worden de berekende budgetaandelen voor de non-respondenten 

gegeven die leiden tot een bovengrens van de vertekening in het prijsindex¬ 

ci jfer voor 1981 . Ter vergelijking zijn ook de budgetaandelen van de res¬ 

pondenten opgenomen. In tabel 4 worden resultaten van de berekeningen die 

leiden tot een ondergrens gepresenteerd. De uitkomsten laten zien dat wan- 

neer de budgetaandelen van de non-respondenten ten hoogste 100 x 10 ^ van 

die van de respondenten verschillen (M^=100x 10 ^) de bovengrens van de 

mogelijke vertekening 0,53 en de ondergrens -0,50 bedraagt. Dit wil zeggen 



label 2. De 48 ondersclielden artlkelcngroepen, bet budget an ndee I «100(»l»o v,M,r d«- 

respondenten en de enkelvoudlge prijslndiccs vuor 1981 (I97S-|()(») 

artlkelengroep 
egingsfactor enki-1 voiidl c 

prl jKiudt-yc l jt «• 

1 brood, gebak en grutterswaren 

2 aardappelen en groente 

3 fruit 

4 suikerhoudende artikelen 

5 dranken (nlet alcoholisch) 

6 dranken (zwak alcoholiscb) 

7 dranken (sterk alcoholisch) 

8 ollen en vetten 

9 vlees, vleeswaren en vis 

10 zuivelproducten 

11 verterlngen bultenshuis 

12 overlge voedingsmlddelen 

3880 

2385 

1900 

2200 

1170 

1227 

913 

960 

6900 

4200 

1220 

1045 

I40,| 

134.8 

13'i ,3 
141.3 
104,0 

117,1 

128.9 

109,0 

130.4 

130, I 
149,8 

118,7 

13 huur of huurwaarde 

14 bijkomende kosten n.e.g. 

15 onderhoud wonlng 

16 nagelvaste installaties 

17 tuin en bloemen 

18 meubelen, stoffering en linnengoed 

19 huishoudelljke apparaten en gereedschappen 

20 verwarralng en verllchting 

10700 

400 

1394 

307 

815 

4952 

2901 

3966 

157,7 

143,6 

125.5 

175.5 

127.6 

139,2 

125,4 

209.6 

21 herenkledlng 

22 jongenskleding 

23 dameskledlng 

24 melsjeskleding 

25 overlge kledlng 

26 stoffen en maakloon 

27 schoeisel 

28 opschlk 

1800 130,3 

800 137,4 

2500 136,3 

900 131,8 

700 133,2 

800 |24,7 

1600 167,3 

630 167,3 

29 huishoudelljke dienstverlening en relniglng 400 

30 relnigingsartikelen I500 

31 lichamelijke verzorglng 1500 

32 geneeskundlge verzorglng en ziektekostcnverzekerlng 11100 

33 opleiding 

34 schrijfbehoeften en lectuur 

35 sport, spel en kampeerultrustlng 

36 kamperen en weekendbestedlng 

37 vakantles 

38 muziek, zang en toneel 

39 radio, t.v. en grammofoon 

40 overlge ontspannlng 

41 speelgoed 

42 roken 

1467 

1230 

81 1 

700 

1 156 

200 
2970 

1500 

689 

1570 

152.3 

148,1 

139.8 

137.9 

172,6 

122.3 

99,9 

131.3 

148,0 

155.9 

43 openbaar vervoer 

44 rijwielen, bromfietsen en motoren 

45 auto's 

46 overlge kosten eigen vervoer 

47 overlge verkeers- en vervoerskosten 

580 

700 

4470 

2581 

800 

160,2 

142,5 

135,7 

169,2 

102,9 

48 overlge bestedingen 

100000 142,8 
Totaal 
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Tahel 3. BudgetnflndrIon *100000 van di- reopona m dc horekendc budgetnandplen *100000 vnn dp non-respona die lelden tot 

bovengrens In de vertekentng In bet onderzoclite pr I Jalndearl If er voor I9BI voor r.ea al ternat teven 

artIkelengroep budgetaandeel 
respona Y 

herekendp btidgetoandelen non-respons 

Mj-100 Mj-500 MJ-0,lYr M1-0,2Yr Mj-O.lfj Mj-O.Zfj 

-10"5 -io'5 1 r‘ 

1 brood, gebak en grutterawaren 
2 aardappelen en groente 
3 fruit 
4 aulkerhoudende artlkelen 
5 dranken (nlet alcohollach) 
6 dranken (zwak alcohollach) 
7 dranken (aterk alcohollach) 
8 olten en vetten 
9 vlees, vleeawaren en vis 

10 zulvelproducten 
11 verteringen hultenahuis 
12 overlge voedlngamlddelen 

3880 
2385 
1900 
2200 
1170 
1227 
913 
960 

691K) 
4200 
1220 
1045 

3780 3380 
2485 2885 
2000 2400 
2100 1700 
1270 1670 
1327 1727 
1013 1413 
1060 1460 
7000 7400 
4300 4700 
1120 720 
1145 1545 

3492 3104 
2624 2862 
2090 2280 
1980 1760 
1287 1404 
1350 1472 
1004 1096 
1056 1152 
7590 8280 
4620 5040 
1098 976 
1150 1254 

3744 3608 
2492 2599 
1989 2078 
2097 1994 
1236 1302 
1355 1483 
1052 1191 
1006 1052 
7182 7464 
4157 4514 

595 200 
1218 1391 

13 huur of huurwaarde 
14 bljkomende koaten n.e.g. 
15 onderhoud wonlng 
16 nagelvaate Inatallatles 
17 tuln en hloemen 
18 meubelen, stuttering en llnnengoed 
19 hulshoudellJke apparaten en gereedschappen 
20 verwarmlng en verllchtlng 

10700 
400 

1394 
307 
815 

4952 
2901 
3966 

10600 10200 
300 200 

1494 1894 
207 200 
915 1315 

4852 4452 
3001 3401 
3866 3465 

9630 8560 
360 320 

1533 1673 
276 246 
897 978 

5067 5182 
3191 3481 
3569 3173 

10105 9510 
286 200 

1752 2110 
200 200 
929 1043 

4352 3752 
3146 3391 
3793 3620 

21 herenkledlng 
22 Jongenskledlng 
23 dameskledlng 
24 melsjeskledlng 
25 overlge kledlng 
26 atoffen en maakloon 
27 achoelael 
28 oparhlk 

1800 
800 

2500 
900 
700 
800 

1600 
630 

1900 2300 
700 300 

2600 2000 
1000 1400 
800 1200 
900 1300 

1500 1100 
530 200 

1980 2160 
880 960 

2750 3000 
990 1080 
770 840 
880 960 

1440 1280 
567 504 

1935 2070 
912 1024 

2660 2820 
1020 1140 
813 926 
924 1048 

1507 1414 
555 480 

29 hulshoudellJke dlenatverlenlng en relnlgtng 
30 relnlglngsartlkelen 
31 llchaoiell jke verzorglng 
32 geneeakundlge verzorglng en zlektekostenverzekerlng 

400 
1500 
1500 

moo 

300 200 
1600 2000 
1600 2000 

11000 10600 

360 320 
1650 1800 
1650 1800 
9990 8880 

275 200 
1572 1644 
1608 1716 

10747 10394 

33 opleldlng 
34 achrlJfbehoof ten en lectuur 
35 aport, spel en kampeerultrustIng 
36 kamperen en weekendheatedlng 
37 vakantlea 
38 muzlek, zang en toneel 
39 radio, t.v. en grammofoon 
40 overlge ontspannlng 
41 speelgoed 
42 roken 

1467 
1230 
811 
700 

1156 
200 

2970 
1500 
M9 

1570 

1367 967 
1130 730 

711 311 
600 200 

1056 656 
300 700 

3070 3470 
1600 2000 

589 200 
1470 1070 

1320 1174 
1107 984 
730 649 
770 840 

1040 925 
220 240 

3267 3564 
1650 1800 
620 551 

1413 1256 

1230 993 
1117 1004 
681 551 
816 517 
890 624 
405 610 

3290 3610 
1680 I860 
597 505 

1421 1272 

43 openbaar vervoer 
44 rljwlelen, bromfletsen en raotoren 
45 auto's 
46 overlge kosten eigen vervoer 
47 overlge verkeers- en vervoerskosten 
48 overlge heatedlngen 

580 
700 

4470 
2581 
800 
911 

480 
600 

4570 
2481 

900 
811 

200 
200 

4777 
2081 
1300 
411 

522 
630 

4917 
2323 
800 
820 

464 
560 

5364 
2065 

960 
729 

407 
580 

5350 
2296 
1009 
817 

234 
460 

6230 
2011 
1218 
723 

Totaal 100000 

Bovengrens vertekentng (prlJalndexctjfer 1981-142,8) 

Ulterste wanrde van de Index 

100000 

0,53 

142,3 

100000 

2,43 

140,4 

100000 

1,12 

141,7 

100000 

2,23 

140,6 

100000 

1,01 

141,8 

100000 

1,96 

140,8 



86 

label Budgetaandelen 

ondergrena In 

i »100000 van de respons en de berekende 

de verteken) ng In bet onderzoclitr prljs: 

budgetn-mdelen 

Indexcljfer van 

■ inoiHlO van de non-rcspnns die lelden tot een 

198! vnor zca alternat(even 

artIkeleugroep budgetaondeel berekrinle budgetaandrlet) nnn-rrspona 

I.-IOO M -900 M -0,!Y M -0,2Y M -0,1 

1 brood, gebak en grutterawaren 
2 aardappelen en groente 
3 fruit 
4 aulkerhoudende artlkelen 
5 dranken (nlet alcohol lacli) 
6 dranken (zvak alcohollach) 
7 dranken (sterk alcohollach) 
8 ollen en vetten 
9 vleea, vleeswaren en via 

10 zulvelproducten 
11 verterlngen bultenahula 
12 overige voedlngsnlddelen 

3880 
2385 
1900 
2200 
1170 
1227 
913 
960 

6900 
4200 
1220 
1045 

3980 4380 
2285 1885 
1800 1400 
7300 2700 
1070 669 
1127 727 
813 413 
860 460 

6800 6400 
4100 3700 
1320 1720 
945 545 

4268 4656 
7147 1908 
1710 1520 
7420 2640 
l"53 936 
1104 982 
822 730 
864 768 

6210 5520 
3780 3360 
1342 1464 
940 836 

4016 4152 
2278 2171 
1811 1722 
2303 2406 
1104 1038 
1099 97! 
774 635 

1006 868 
6618 6336 
4043 3886 
1845 7470 
872 699 

13 huur of huurwaarde 
14 bljkoawnde koaten n.e.g. 
15 onderhoud wonlng 
16 nagelvaste Inatallatlea 
17 tuln en bloeaien 
18 aeubelen, atofferlng en llnnengoed 
19 hulahoudellJke apparaten en gereedachappen 
20 verwamlng en verllchtlng 

10700 
400 

1394 
307 
815 

4952 
2901 
3966 

10800 11200 
500 900 

1294 894 
407 807 
715 315 

5052 5452 
2801 2401 
4066 4466 

11770 12840 
440 480 

1255 IMS 
338 368 
733 652 

4817 4682 
2611 2321 
4363 4759 

11295 11890 
514 628 

1036 678 
625 943 
701 587 

5238 5588 
2656 2411 
4139 4312 

21 herenkledlng 
22 jongenskledlng 
23 dameskledlng 
24 aelajeakledlng 
25 overige kledlng 
26 atoffen en aaakloon 
27 achoelael 
28 opachlk 

1800 
800 

2500 
900 
700 
800 

1600 
630 

1700 1300 
700 801 

2400 2000 
800 400 
600 200 
700 300 

1700 2100 
730 1130 

1620 1440 
720 640 

2250 2000 
810 720 
630 560 
720 640 

1760 1920 
693 756 

1665 1530 
688 576 

2340 2180 
780 660 
587 474 
676 552 

1693 1786 
705 780 

29 hulahoudellJke dlenatverlenlng en relnlglng 400 
30 relnlglngsartlkelen 1500 
31 llchaaelljke verzorglng 1500 
32 geneeakundlge verzorglng en zlektekoatenverzekerlng 11100 

500 900 
1400 1000 
1400 1000 

11200 11600 

440 480 
1350 1200 
1350 1200 

12210 1)320 

525 650 
1428 1356 
1392 1284 

11453 11806 

33 opleldlng 
34 achrlJfbehoeften en lectuur 
35 aport, apel en kanpeerultruatlng 
36 kaaperen en weekendbeatedlng 
37 vakantlea 
38 auzlek, zang en toneel 
39 radio, t.v. en graomofoon 
40 overige ontapannlng 
41 apeelgoed 
42 roken 

1467 
1230 
811 
700 

1156 
200 

2970 
1500 
689 

1570 

1567 1967 
1330 1730 
911 1311 
800 1200 

1256 1656 
300 200 

2870 2470 
1400 1000 

789 1189 
1670 2070 

1614 1760 
1353 1476 
892 973 
630 560 

1272 1387 
200 200 

2673 2376 
1350 1200 

758 827 
1727 1884 

1704 1941 
1343 1456 

941 1071 
390 200 

1422 1688 
200 200 

2650 2330 
1320 1140 

781 873 
1719 1868 

43 openbaar vervoer 
44 rljwlelen, bronfletaen en motoren 
45 auto's 
46 overige koaten eigen vervoer 
47 overige verkeera- en vervoerakoaten 
48 overige bestedlngen 

580 
7 00 

4470 
2581 
800 
911 

680 
800 

4370 
2681 

700 
inn 

1080 
1200 
3970 
3081 

300 
1411 

638 
770 

4"? ! 
2839 

720 
1002 

696 
840 

3576 
3097 
640 

1093 

753 
820 

3590 
2866 

591 
1005 

926 
940 

2710 
3151 

382 
1099 

100000 

Ondergrena van de vertekenlng (prljalndex 1981-142,8) 

Ulterate waarde van de Index 

100000 100000 

-0,50 -2,56 

143,3 145,4 

100000 100000 

-1,11 -2,22 

143,9 145,0 

I0O000 100000 

-1,01 -2,07 

143,8 144,9 
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dat de prijsindex voor 1981 ligt tussen 142,3 en 143,3. Staan we meer 

variatie toe 0^=500x10 '’) dan vinden we een interval van (140,4 - 145,4). 

De twee methoden waarbij de breedte van bet interval waarbinnen bet budget- 

aandeel van de non-respondenten mag varieren evenredig is met bet budgetaan- 

deel van de respondenten leidt tot intervallen (141,7 - 143,9) en (140,6 - 

145,0). Het eerste interval is bij 10% variatie, bet tweede interval bij 

20% variatie. Bij de laatste twee alternatieven, tenslotte, is veronder- 

steld dat de breedte van het interval respectievelijk 0,1 s^ en 0,2 is, 

waarbij s-^ de geschatte standaardafwijking van budgetaandeel i van de res¬ 

pondenten is. (Om de gedachten te bepalen: s^ is gemiddeld 2100*10 "*). Dit 

leidt tot de intervallen (141,8 - 143,8), respectievelijk (140,8-144,9). De 

gevoeligheid van deze prijsindex voor de invloed van non-respons blijkt 

relatief gezien gering te zijn. De berekende waarden geven namelijk de 

meest ongunstige situatie weer. We bebben immers als doelfunctie voor bet 

lineaire programmeringsprobleem de vertekening in het prijsindexcijfer 

genomen. 

De invloed van de non-respons bij een budgetonderzoek op een prijsindex 

hangt bebalve van het behaalde percentage non-respons en bet kontrast, ook 

af van de enkelvoudige prijsindices. Formula (7) laat zien hoe deze indices 

doorwerken in de totale vertekening. Naarmate de verschillen tussen de 

enkelvoudige prijsindices groter zijn, zal de totale vertekening groter kun- 

nen zijn. In tabel 5 worden de onder- en bovengrenzen van de onderzocbte 

prijsindexcijfers van de jaren 1976 t/m 1981 gegeven. Deze grenzen zijn be- 

Tabel 5. Intervallen op grond van de berekende budgetaandelen van de non- 
respondenten die leiden tot een ondergrens, respectievelijk boven- 
grens van de vertekening in het jaarcijfer 1981 (M^=0,2s^) 

jaar prijsindex op grond ondergrens van bovengrens van 
van de respons deze index deze index 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

100 
108,8 
115.8 
120.5 
125.6 
133.8 
142.8 

100 
108.5 
115.2 
119.7 
124.5 
132.3 
140.8 

100 
109,1 
116.3 
121.4 
126,8 
135.4 
144,9 
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rekend op grond van de berekende budgetaandelen van de non-respondenten die 

leiden tot de boven- of ondergrens van de vertekening in bet indexcijfer 

van 1981 bij M^=0,2si. De toename van de afstand van de grenzen tot de in¬ 

dex berekend op grond van de respondenten in de loop der jaren is duidelijk 

zichtbaar. 

De invloed van de dispersie van de enkelvoudige prijsindices op de ver¬ 

tekening kan ertoe leiden dat de boven- en ondergrenzen van de vertekening 

in de maandindices groter kunnen zijn dan in de jaarindices. De verschillen 

tussen de enkelvoudige prijsindices zullen namelijk in de loop van het jaar 

groter kunnen zijn dan de verschillen tussen de enkelvoudige prijsindices 

op jaarbasis, welke een soort gemiddelde zijn. 

A. De mogelijke invloed van een ondervertegenwoordiging van hoge inkomens 

Volgens CBS (1982) zijn bij het Budgetonderzoek 1978 de hoogste en de laag- 

ste inkomensgroep ondervertegenwoordigd. Gezien het verband tussen het inko- 

men en de wijze waarop men het inkomen verbruikt is deze non-respons voor 

het Budgetonderzoek van belang. We houden ons in deze paragraaf bezig met 

de viraag in hoeverre een ondervertegenwoordiging van de hogere inkomens 

doorwerkt in een prijsindexcijfer. We veronderstellen hierbij impliciet dat 

de invloed van de ondervertegenwoordiging van de hogere inkomens van meer 

belang is dan die van de ondervertegenwoordiging van de lagere inkomens, 

mede gezien de wijze waarop een budgetaandeel wordt berekend. Uit onderzoek 

van het consumentengedrag zijn resultaten beschikbaar van verbruikselasti- 

citeiten, zie hiervoor o.a. Van Driel (1979). Voor de verschillende artike- 

len zijn door Van Driel verbruikselastiteiten geschat. We gebruiken de ver- 

bruikselasticiteiten om het interval waarbinnen het budgetaandeel voor het 

non-respons stratum mag varieren, nader te concretiseren. Dit interval is 

voor artikelengroep i: 

(Y - M4 V 

Wanneer de verbruikselasticiteit van artikelengroep i groter dan 1 is, bete- 

kent dat dat de hogere inkomens in het algemeen relatief gezien meer aan 

deze artikelengroep zullen uitgeven. Het op grond van de respons (waar een 

ondervertegenwoordiging van hogere inkomens is) berekende budgetaandeel is 
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Tnhel (>. BudgetnandoIcn xlOOOOO van dc n-spons en do hert'kende htidKctaandrion *100000 van de non-respons die 

leiden tot een onder- dan wel boven^rons van de vertekening In het onderzochte prljslndexcljfer, onder 

veronderstcl Hngen over do tnvli.od van de ondcrvrrtcgenwoordlglng van liogere Inkomens 

artIkolcngroep hndgrtaandcc1 borokende budgetaandelen van de non-respons 

respons - 

die leiden tot dc die leiden tot de 

ondergrens van de bovengrens van de 

vertekening vertekening 

1 brood, gebak en grutterswaren 

2 aardappelen en groente 

3 fruit 

4 sulkerhoudende artikelen 

5 dranken (niet alcohollsch) 

6 dranken (zwak alcohollsch) 

7 dranken (sterk alcohollsch) 

8 olleu en vetten 

9 vlees, vleeswaren en vis 

10 zuivelproducten 

11 verteringen buitenshuls 

12 overige voedingsmlddelen 

3880 

2385 

1900 

2200 
1170 

1227 

913 

960 

6900 

4200 

1220 
1045 

3608 

2171 

1722 

1994 

1038 

1227 

913 

868 
6336 

3886 

2364 

699 

3608 

2171 

1722 

1994 

1170 

1483 

1191 

960 

6900 

4200 

1220 
1045 

13 huur of huurwaarde 10700 

1'4 bijkomende kosten n.e.g. 400 

15 onderhoud woning 1394 

16 nagelvaste installattes 307 

17 tuln en hloemen 815 

18 meubelen, stoffering en linnengoed 4952 

19 hulshoudelijke apparaten en gereedschappen 2901 

20 verwarming en verllchting 3966 

11890 

400 

1394 

943 

815 

4952 

2901 

3966 

10700 

400 

2110 
307 

1043 

4952 

3391 

3620 

21 herenkledlng 

22 jongenskleding 

23 datneskleding 

24 mcisjeskleding 

25 overige kledlng 

26 stoffen en maakloon 

27 schoclsel 

28 opschik 

1800 

800 

2500 

900 

700 

800 

1600 

630 

1530 

576 

2500 

660 

474 

552 

1600 

780 

1800 

576 

2500 

900 

690 

800 

1414 

630 

29 hulshoudel1jke dienstverlening en relnlglng 400 400 

30 reinigingsartikelen 1500 1356 

31 lichamelljke verzorging 1500 1500 

32 geneeskundlge verzorging en zlektekostenverzekering 11100 11100 

400 

1500 

1716 

10394 

33 oplelding 

34 schrijfbehooften en lectuur 

35 sport, spel en kampeeruitrusting 

36 kamperen en weekendbesteding 

37 vakantles 

38 muziek, zang en toneel 

39 radio, t.v. en grammofoon 

40 overige ontspanning 

41 speelgoed 

42 roken 

1467 

1230 

811 

700 

1156 

200 
2970 

1500 

689 

1570 

1941 

1230 

811 

700 

1688 

200 
2330 

1140 

505 

1570 

1467 

1230 

811 

700 

1156 

610 

2970 

1500 

505 

1272 

43 openbaar vervoer 

44 rijwielen, bromfietsen en motoren 

45 auto's 

46 overige kosten eigen vervoer 

47 overige verkeers- en vervoerskosten 

48 overige bested]ngen 

580 

700 

4470 

2581 

800 

911 

926 

700 

4470 

3151 

800 

723 

580 

700 

4470 

2581 

1218 

723 

Totaal 100000 100000 100000 

-1 ,24 0,73 Grenzen voor de vertekening in de totale index 

Grenzen voor de index (1981*142,8) 144 ,0 142,1 
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derhalve te laag. Het interval waarbinnen bet budgetaandeel van bet non- 

responsstratum mag varieren wordt nu gesteld op 

(Y_ + Mi) 

Het omgekeerde doet zich voor bij een verbruikselasticiteit die kleiner dan 

1 is. Passen we deze tbeorie toe op het jaarcijfer 1981 van de door ons 

onderzochte prijsindex, met Mi=0,2si voor artikelengroep i, dan wordt met 

behulp van lineaire programmering een bovengrens voor de vertekening van 

0,73 en een ondergrens van -1,24 gevonden. Dit betekent dat het op grond 

van de respons berekende prijsindexcijfer, onder deze veronderstellingen 

maximaal 1,24 punten te laag is en maximaal 0,73 punten te hoog. In tabel 6 

worden de berekende budgetaandelen voor de non-respondenten gegeven die 

leiden tot de onder- en bovengrens van deze vertekening, alsmede de budget¬ 

aandelen voor de respondenten. Deze uitkomsten lijken er op te wijzen dat 

indien er een vertekening aanwezig is het op grond van de respons berekende 

prijsindexcijfer eerder wat aan de lage kant dan aan de hoge kant is. Van- 

zelfsprekend geldt dat de door ons gehanteerde veronderstellingen en rand- 

voorwaarden voor de budgetaandelen van de non-respondenten, niet noodzake- 

lijk realistisch zijn. 

5. De invloed van non-respons op verschillen in indexcijfers 

Voor het bepalen van de mogelijke invloed van non-respons bij een budgeton- 

derzoek op het verschil in prijsindexcijfers kan men op 2 manieren te werk 

gaan. De eerste manier is het bepalen van een boven— en ondergrens van de 

vertekening in het verschil tussen twee indexcijfers. Zij Pt het totale 

prijsindexcijfer voor jaar t en zij Pt+1 het totale prijsindexcijfer voor 

jaar t+1. De vertekening in 4Pt+1=Pt+1-Pt wordt gegeven door 

B(4Pt+i) = B(Pt+1) - B(Pt) = Q Z (Ylr - Y^XP^ - Plt) , (11) 

waarbij Pit+i het partiele prijsindexcijfer voor jaar t+1 en artikelen¬ 

groep i 

Pit het partiele prijsindexcijfer voor jaar t en artikelen¬ 

groep i. 
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Nemen we (11) als doelfunctie voor het lineaire programmeringsprobleem en 

bepalen we de ondergrens en de bovengrens van (11) dan worden budgetaande- 

len voor de non-respondenten gevonden. Deze berekende budgetaandelen behoe- 

ven echter niet noodzakelijkerwijs gelijk te zijn aan de berekende budget¬ 

aandelen wanneer we twee (andere) jaren bekijken. Aangezien de indexcijfers 

alle gebaseerd zijn op hetzelfde budgetonderzoek is het beter om uitgaande 

van eenmaal berekende budgetaandelen van de non-respondenten de verschillen 

tussen de indexcijfers op grond van deze berekende budgetaandelen te bepa¬ 

len. In tabel 7 worden de procentuele verschillen tussen de indexcijfers 

van jaar op jaar gegeven. Als uitgangspunt zijn de berekende budgetaandelen 

van de non-respondenten genomen die leiden tot een onder- of bovengrens van 

de vertekening in het prijsindexcijfer van 1981 (zie hiervoor ook tabellen 

3 en 4, met M^=0,2si). Duidelijk is te zien dat we ook voor het procentuele 

verschil tussen indexcijfers een interval kunnen geven en dat dit interval 

nagenoeg symmetrisch is ten opzichte van de op grond van de respondenten 

berekende prijsindex. 

Tabel 7. Procentuele verschillen in het prijsindexcijfer van jaar op jaar 
op basis van de respondenten en op basis van de budgetaandelen van 
de respondenten en berekende budgetaandelen van de non-responden¬ 
ten gezamenlijk (M^=0,2s;£) 

jaar op basis van de op basis van de 
respondenten ondergrens van het 

interval 

op basis van de 
bovengrens van het 

interval 

1976 8,8 8,5 
1977 6,4 6,2 
1978 4,1 3,9 
1979 4,2 4,0 
1980 6,5 6,3 
1981 6,7 6,5 

9,1 
6,6 
4,4 
4,4 
6,8 
7,0 

6. Conclusie 

De non-respons bij een budgetonderzoek kan leiden tot vertekening in de 

schattingen van de budgetaandelen. Een prijsindex die gebruik maakt van de 

bij het budgetonderzoek berekende schattingen, kan een mogelijke verteke¬ 

ning 'meenemen'. De gevoeligheid voor non-respons van een prijsindex kan 
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onder bepaalde veronderstellingen eenvoudig worden bepaald. We hehben onder- 

zocht wat in bet meest ongunstige geval de boven- en ondergrens van de 

vertekening in de door ons beschouwde prijsindex is. Door gebruik te maken 

van geschatte verbruikselasticiteiten kan ook de mogelijke invloed van een 

eventuele ondervertegenwoordiging van huishoudens met een boog inkomen op 

de door ons onderzochte index worden bepaald. Voor de index die onderzocht 

is en de veronderstellingen die wij hebben gemaakt, geldt dat indien er van 

invloed van non-respons sprake is, de op grond van de respons berekende 

index eerder wat aan de lage kant zou kunnen zijn dan aan de hoge kant. De 

maximaal mogelijke vertekening ten gevolge van non-respons in de onderzoch¬ 

te prijsindex, blijkt gering te zijn. 
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