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Consumentenprijzen augustus 0,6% hoger

In augustus 1999 zijn de consumentenprijzen 0,6 procent gestegen. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS. Kleding en schoeisel, groente en fruit,
benzine en sigaretten werden duurder. Aardappelen daalden evenals
vorige maand sterk in prijs.

De inflatie, de prijsontwikkeling ten opzichte van 12 maanden eerder,
komt nu uit op 2,6 procent. Dat is de hoogste waarde in twee jaar.

Kleding en schoeisel duurder

In augustus zijn van veel artikelen de prijzen gestegen. De prijsstijging
van kleding en schoeisel is sterker dan in augustus vorig jaar. Dit jaar
werden in augustus vaker artikelen uit de nieuwe wintercollecties in de
winkels aangetroffen en minder vaak restanten zomerkleding in de
uitverkoop.

Groenten en fruit werden deze maand duurder, aardappelen werden
echter weer ongeveer 20 procent goedkoper. Door hoge aardolieprijzen
op de wereldmarkt en de dure dollar zijn deze maand ook de prijzen
voor autobrandstoffen gestegen. Autobrandstoffen waren in augustus
ongeveer 9 procent duurder dan een jaar eerder. Een pakje sigaretten
werd ongeveer een kwartje duurder.

Inflatie gestegen

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de
consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige maand in
het voorgaande jaar. In augustus komt de inflatie uit op 2,6 procent. Dat
is een half procent meer dan in juli.

Het CBS meent dat deze stijging mogelijk voor een deel uit incidentele
factoren voortkomt. Een deel van de toename van de inflatie hangt
samen met de ontwikkeling van de prijzen van kleding en schoeisel. De
invloed van de snellere introductie van de nieuwe wintercollectie is
mogelijk  volgende maand weer verdwenen. Komende maanden zal
blijken in welke mate de hogere uitkomst incidenteel is of dat deze het
begin is van een langer durende fase van hogere inflatie.
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Definitieve uitkomst huurenquête: 3 procent

Vorige maand publiceerde het CBS voorlopige cijfers over de huur-
stijging in juli. De definitieve uitkomsten zijn nu beschikbaar gekomen.
De gemiddelde huurstijging van woningen is iets naar beneden
bijgesteld en komt uit op 3,0 procent. Deze bijstelling heeft geen
merkbaar effect op de gepubliceerde totaaluitkomsten van juli.

Afgeleide consumentenprijsindex

In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van
veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn.
indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijs-
ontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide index voor alle huishoudens
was in augustus 0,6 procent hoger dan in juli en 2,1 procent hoger dan
in augustus van het vorige jaar.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex

Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumenten-
prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de
geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De
geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese
Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven.

In juli was de gemiddelde inflatie in Europa 1,1 procent. De uitkomst
van de geharmoniseerde index voor Nederland was in die maand 1,8
procent. In augustus is de inflatie volgens de geharmoniseerde index
voor Nederland gestegen naar 2,5 procent ten opzichte van augustus
vorig jaar. Voor de andere Europese landen zijn er nog geen
uitkomsten over augustus beschikbaar.

Technische toelichting
De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket
goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft
door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft
betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van
de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook
de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen'
van 7 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de
nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten
waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde),
consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motor-
rijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en
collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale
index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU)
geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met
ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire
Unie.
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De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15
lidstaten van de Europese Unie.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie en overige tabellen over dit onderwerp kunt
u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg, tel. (070) 337 58 70. Overige informatie kunt u verkrijgen bij
de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Procentuele verandering CPI-ALLE HUISHOUDENS t.o.v. de overeenkomstige maand een jaar eerder
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