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Inflatiecijfer januari 2,0 procent

De inflatie in Nederland bedroeg in januari van dit jaar 2,0 procent. Dat
blijkt uit nieuwe uitkomsten van de consumentenprijsindexcijfers van het
CBS. Deze uitkomst is iets hoger dan het cijfer dat het CBS op
11 februari publiceerde. Ook de geharmoniseerde
consumentenprijsindex over januari is voor Nederland bijgesteld.
Vandaag heeft EUROSTAT uitkomsten gepubliceerd over de inflatie in
de landen van de Europese Unie. De nieuwe resultaten voor Nederland
zijn in deze uitkomsten verwerkt.

De bijstellingen zijn toe te schrijven aan nieuw beschikbaar gekomen
informatie over de prijzen van gas en elektriciteit in januari.

Gas en elektriciteit duurder

Thans zijn cijfers beschikbaar gekomen over de ontwikkeling van de
consumentenprijzen van elektriciteit en gas. Elektriciteit werd in januari
ongeveer 12 procent duurder, gas 11,6 procent. Deze prijsverhoging is
voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een verhoging van de
regulerende energiebelasting (ecotaks). Het gaat om ongeveer
driekwart van de prijsverhoging van elektriciteit en eenderde van de
prijsverhoging van gas. Verder zijn de tarieven verhoogd door de hoge
brandstofprijzen.

Technische toelichting
Deze mededeling is een aanvulling op het persbericht van 11 februari
2000 (PB00-035).

In dat persbericht was het effect van de prijsverhoging van elektriciteit
en gas geraamd op basis van zeer beperkte informatie. Thans zijn
tarieven beschikbaar van het merendeel der energiebedrijven. De
gepubliceerde cijfers zijn nog steeds voorlopig.

De nu berekende uitkomsten liggen in het algemeen 0,1 procentpunt
hoger. De reeks voor werknemersgezinnen met een hoog inkomen is
niet gewijzigd. De geharmoniseerde index is met 0,2 punten bijgesteld.
Deze verschillen zijn toe te schrijven aan verschillende
wegingsschema’s en afrondingsverschillen.
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Noot voor de redactie

Voor overige tabellen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
de inlichtingengroep Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau
voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 58 70. Voor
achtergrondinformatie over de inflatie kunt u contact opnemen met de
heer drs. J.J. Walschots, tel. (070) 337 55 11. Overige informatie kunt u
verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: Consumentenprijsindex 1) alle huishoudens (1995=100)
Artikelgroep Wegings

factor
januari
2000

% mutatie tov
december
1999

% mutatie
tov januari
1999

0     Totaal
bestedingen

100000 109,1   -0,1   2,0

4     Huisvesting,
water, elektriciteit gas

26832 119,4   1,9   3,9

45   Elektriciteit, gas
e.a. brandstoffen

3948 131,8 11,8   9,3

451 Elektriciteit 1480 139,0 12,0 12,5
452 Gas 2468 127,5 11,6   7,3

1) Voorlopige cijfers

Tabel 2: Consumentenprijsindices 1), verschillende reeksen
Reeks januari 2000 % mutatie tov

januari 1999
CPI alle huishoudens, 1995=100 109,1 2,0
CPI alle huishoudens, afgeleid,
1995=100

106,9 1,5

CPI werknemersgezinnen laag inkomen,
1995=100

108,8 1,9

CPI werknemersgezinnen laag inkomen,
afgeleid, 1995=100

106,7 1,5

CPI werknemersgezinnen hoog inkomen,
1995=100

108,0 2,0

CPI werknemersgezinnen hoog inkomen,
afgeleid, 1995=100

106,4 1,8

HICP, geharmoniseerde
consumentenprijsindex, 1996=100

105,8 1,6

1) Voorlopige cijfers


