Het huishoudbudgetonderzoek (HBO) is
een onderzoek welke aanbevolen wordt
door de International Labor Organisation

Uw Nationale
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en om de vijf jaar gehouden moet worden.
Dit onderzoek levert het basispakket, de
gewichten en de verkooppunten welke
nodig zijn voor de berekening van de consumptieprijsindex

De Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek wordt
kortweg het ABS genoemd en is opgericht op 1 januari
1947. Het bureau bestaat dus reeds 66 jaar.
Als belangrijkste doelstelling heeft het ABS:

waarmee inflatie (relatieve prijsverandering gedurende een
bepaalde periode) wordt bepaald. De inflatie is de prijsverandering per bepaalde periode. Prijsveranderingen zijn bel-
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angrijk voor een ieder, omdat men hieraan kan zien wat met
de waarde van de Surinaamse dollar gebeurt. Iedereen wil
weten waar hij/zij aan toe is en waar de economie naar toe

“De Surinaamse en internationale

gaat. Een belangrijke maatstaaf hiervoor is de inflatie. In
2007/2008 is het laatste HBO gehouden en nu, circa 6 jaar

gemeenschap voorzien van deugdelijke
statistieken, die inzicht geven in de

later zijn we toe aan een nieuw onderzoek opdat de inflatie op
de juiste en verantwoorde wijze berekend kan worden. Voor
dit onderzoek is uw welwillende medewerking nodig.

demografische, economische en
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sociaal-culturele situatie en ontwikkeling
van Suriname.”
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Uw Info
Geachte meneer/mevrouw,
Het Algemeen Bureau voor de Statistiek
(ABS) is in november van dit jaar van start
gegaan met een huishoudbudgetonderzoek (HBO). Het doel van dit HBO is om
een beter inzicht te kunnen krijgen in het
consumptiepatroon van de huishoudens in
het land maar ook de sociaal-economische
situatie heeft de aandacht. Middels een
zogenaamd uitgavendagboek zullen we
trachten na te gaan hoe gedurende twee
achtereenvolgende weken, de dagelijkse
uitgaven van de huishoudens eruit zien.

veren. Tevens worden tijdens dit onderzoek vragen gesteld over werkgelegenheid, de samenstelling en andere sociaal-economische kenmerken van de huishoudens.
Het HBO strekt zich uit over de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca
Commewijne en Para en vindt plaats gedurende

wers van het ABS op pad om groepen van
25 huishoudens vragen te stellen over hun
dagelijkse uitgaven gedurende twee weken,
hun woonomstandigheden en de werkgelegenheidssituatie. Geheimhouding van de
gegevens van individuele huishoudens en
personen is wettelijk vastgelegd (S.B. 2002,
no 97) en wordt gegarandeerd door het ABS
dat zich aan de Fundamental Principles of
Official Statistics van de Verenigde Naties
houdt.
De interviewers van het ABS zijn te herkennen aan de ABS-badge, voorzien van de
handtekening van of namens de directeur
van het ABS.

Voorbeeld van een telblok

Met behulp van deze gegevens wordt een
basispakket van goederen en diensten samengesteld, waarvan de prijzen in een later stadium gemeten worden. Dit vormt
mede de basis voor het meten van de inflatie in het land. Het onderzoek moet ook de
plaatsen, waar de meeste goederen gekocht worden, ople-

de maanden november 2013 t/m juni 2014.
Verschillende buurten worden in groepen van +/25 huishoudens benaderd voor medewerking in
dit onderzoek.
Misschien is uw huishouden ook in de steekproef gevallen. Er zijn namelijk middels toevalssteekproeven telblokken met adressen getrokken uit ressorten in eerdergenoemde districten.
In elk van de getrokken telblokken gaan intervie-

Voorbeeld van een badge

Het ABS vraagt hierbij de gemeenschap, en
in het bijzonder de huishoudens, om de volledige medewerking te verlenen aan de interviewers. Wij rekenen ook op uw medewerking.

