
 

 
 
 
 

 

Een nieuw referentiejaar voor de 
consumentenprijsindex Caribisch 
Nederland 
 

1. Inleiding 
In 2010 startte het CBS met de consumentenprijsindex (CPI) voor Caribisch Nederland. 

Sinds die tijd publiceerde het CBS de CPI met het referentiejaar 2010=100. Met ingang 

van het eerste kwartaal van 2018 publiceert het CBS een nieuwe reeks van de CPI met 

een recenter referentiejaar: 2017=100. De eerste uitkomsten zijn op 25 april 2018 

gepubliceerd. De wijzigingen bij de overgang naar het nieuwe referentiejaar worden in 

deze notitie kort beschreven. 

 

2. Gevolgen 
 

2.1 Indexreferentiejaar 
Het indexreferentiejaar wordt 2017. Dit betekent dat het gemiddelde indexniveau van 

2017 op 100 wordt gesteld. De uitkomsten van de CPI voor Caribisch Nederland zijn tot 

en met de uitkomsten over het vierde kwartaal van 2017 en de gemiddelde jaarcijfers 

over het jaar 2017 gepubliceerd op basis van 2010=100. Ook prijsontwikkelingen, zoals 

jaar-op-jaarmutaties, zijn tot en met het vierde kwartaal van 2017 berekend met de 

reeks met het indexreferentiejaar 2010. 

In het eerste kwartaal van 2018 worden indexcijfers vanaf het eerste kwartaal van 2017 

gepubliceerd met het indexreferentiejaar 2017. Vanaf de uitkomsten over het eerste 

kwartaal van 2018 worden geen CPI-uitkomsten meer berekend op basis van het 

indexreferentiejaar 2010. Het CBS berekent en publiceert vanaf dit kwartaal indexcijfers 

en jaar-op-jaarmutaties op basis van 2017=100. 

 

2.2 Wegingen 
De wegingen van de goederengroepen in de nieuwe indexreeks 2017=100 zijn 

aangepast. Hiervoor zijn de gemiddelde consumptieve uitgaven van huishoudens in 

2013 omgerekend naar het prijsniveau van 2017. 



 

3. Advies voor gebruik 
Voor het gebruik van de indexcijfers adviseert het CBS het volgende: 

- De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt in of na het 

eerste kwartaal van 2010 en die duurt tot uiterlijk het vierde kwartaal van 2017, 

wordt gebaseerd op de reeks 2010=100 . 

- De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt in of na het 

eerste kwartaal van 2017 en die duurt tot een tijdstip in of na het eerste kwartaal 

van 2018 wordt gebaseerd op de reeks 2017=100. 

- De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt in de 

periode eerste kwartaal van 2010 tot en met het vierde kwartaal van 2016 en die 

duurt tot een tijdstip in of na het eerste kwartaal van 2018 wordt gebaseerd op de 

geschakelde reeks 2017=100. 

Hiervoor zal het CBS de indexcijfers van 2010 tot en met 2016 herschalen naar 

2017=100 en opnemen in de tabel 2017=100.  

 


