Consumentenprijsindex
In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de
periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers in
deze publicatie niet correct.
Het persbericht van 9 september 2003 bevat de gecorrigeerde cijfers voor de reeks voor alle
huishoudens en voor de geharmoniseerde consumentenprijsindex.

In het artikel Basisverlegging van de consumentenprijsindex (versie 3) van februari 2003, is
gemeld dat het CBS met ingang van 2004 zal overgaan op een jaarlijkse basisverlegging van de
consumentenprijsindex (CPI).
In augustus is besloten de jaarlijkse basisverlegging van de CPI tenminste een jaar op te
schorten.
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Basisverlegging van de consumentenprijsindex (versie 3)
6 februari 2003

1. Inleiding
Per januari 2003 start het CBS met een nieuwe reeks van de
consumentenprijsindex (CPI). Tot december 2002 gebruikt het CBS een reeks
met het basisjaar 1995. In januari wordt overgegaan op de reeks met basisjaar
2000. De eerste uitkomsten zijn op 6 februari 2003 gepubliceerd.
Bij deze overgang wijzigt een aantal zaken. De wijzigingen worden in deze
notitie kort beschreven. Delen van de notitie zijn eerder op de website
verschenen.

2. Wat is een basisverlegging?
In de consumentenprijsindex wordt de prijsontwikkeling gemeten van de
goederen en diensten die de Nederlandse huishoudens gemiddeld aanschaffen.
Daartoe wordt eerst het ‘mandje’ bepaald. ‘Het mandje’ is het pakket van
goederen en diensten waaraan de consumenten hun geld besteden, zeg maar het
mandje boodschappen van de consument. Van zo'n mandje boodschappen wordt
gedurende een zekere periode de prijsontwikkeling gevolgd.
Het uitgavenpatroon van consumenten verandert echter door de jaren heen. Door
veranderingen in de samenstelling van de populatie, door toegenomen welvaart,
door het op de markt verschijnen van nieuwe producten en door zich wijzigende
voorkeuren gaan consumenten sommige artikelen meer consumeren en andere
artikelen minder. Het goederen- en dienstenpakket waarop de CPI is gebaseerd,
moet dan ook met enige regelmaat worden aangepast.
Tot nu toe werd één maal per vijf jaar het mandje vernieuwd. In januari 2003
wordt overgegaan op een CPI-reeks gebaseerd op het uitgavenpatroon van 2000.
Hiervoor werd een CPI-reeks op basis van het uitgavenpatroon uit 1995
gepubliceerd. Met ingang van 2004 zal de basis jaarlijks worden verlegd.

3. Wijzigingen in het publicatieprogramma
Het publicatieprogramma van de CPI is in 2003 gewijzigd. Het nieuwe
publicatieprogramma omvat de volgende reeksen:
-

Maandelijks wordt de CPI voor alle huishoudens gepubliceerd, alsmede de
zogenaamde afgeleide reeks.

-

Maandelijks wordt de HICP gepubliceerd. Dit is de Europees
geharmoniseerde consumentenprijsindex, welke vooral dient voor
internationale vergelijkingen.

-

Een maal per jaar wordt een index gepubliceerd over de prijsontwikkeling
voor werknemersgezinnen, ongeacht hun inkomensniveau, en een
bijbehorende afgeleide reeks.

Ter toelichting moet worden vermeld dat in de afgeleide indexcijfers het effect
van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen en subsidies
en van consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling wordt
geëlimineerd.
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4. Reeksen ‘werknemers laag’ en ‘werknemers hoog’ gestopt
De reeksen voor werknemersgezinnen met een hoog inkomen en voor
werknemersgezinnen met een laag inkomen, en ook de daarvan afgeleide reeksen
‘werknemers hoog afgeleid’ en ‘werknemers laag afgeleid’ komen vanaf 2003 te
vervallen. De volgende overwegingen hebben tot deze beslissing geleid.
Vóór 1969 maakte het CBS uitsluitend een CPI voor werknemersgezinnen met
een laag inkomen. Het ging toen bovendien om werknemersgezinnen van vier
personen. Dit gezin werd steeds minder representatief. Met ingang van de reeks
met basisjaar 1969 = 100 is het CBS een reeks gaan maken voor alle
huishoudens. Deze reeks geeft een meer representatief beeld van de algemene
prijsontwikkeling voor alle consumenten in Nederland.
Naast de reeks voor alle huishoudens heeft het CBS na 1969 de reeks voor
werknemersgezinnen met een laag inkomen gehandhaafd. Daar waren toen twee
redenen voor. Allereerst werd ten behoeve van meting van lange tijdreeksen en
om bestaande gebruikers van dienst te zijn de bestaande reeks voortgezet.
Daarnaast gold een gebruiksargument. Volgens de toen geldende definitie van de
CPI was de inkomensgrens voor een laag inkomen gesteld bij de loongrens van
de ziekenfondsverzekering. Omdat de prijsontwikkeling van de ziektekosten toen
tot de ontwikkeling van de CPI werd gerekend, kon een bijzondere ontwikkeling
van de ziektekosten voor ziekenfondsverzekerden in de reeks ‘werknemers laag’
een bijzonder effect hebben. Vanaf 1990 is de dekking van de CPI echter
veranderd. Vanaf dat jaar zijn onder andere consumptiegebonden belastingen
toegevoegd, maar behoren de verzekerde ziektekosten niet meer tot het mandje
van de CPI. Het inhoudelijke verschil tussen de twee reeksen is dus van minder
belang.
Naast de genoemde redenen bestaan nog andere overwegingen om de reeksen
‘werknemers laag’ en ‘werknemers hoog’ stop te zetten.
-

Van de reeks ‘werknemers hoog’ werd slechts zeer sporadisch gebruik
gemaakt.

-

Het wegingsschema wordt bepaald met uitkomsten van het budgetonderzoek,
resultaten van de Nationale rekeningen en aanvullende bronnen. In de reeks
2000 = 100 is het zwaartepunt verschoven naar de informatie uit de
Nationale rekeningen. Zeker bij de jaarlijkse basisverleggingen levert dat een
kwalitatief betere weging op. De gegevens uit de Nationale rekeningen geven
echter minder informatie over de verschillen in de consumptieve bestedingen
tussen huishoudens met verschillend inkomensniveau.

-

Bovendien verschillen de uitkomsten volgens de reeks ‘werknemers laag’ in
de praktijk minimaal van de uitkomsten volgens de reeks van alle
huishoudens. De verschillen in de uitkomsten tussen de reeks ‘werknemers
laag’ en de reeks alle huishoudens zijn altijd klein geweest en sinds 1990
zelfs nog kleiner geworden. Zoals gezegd werd de dekking van de CPI in
1990 veranderd onder andere door een andere behandeling van de
ziektekosten in de statistieken. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Reeks

Periode

Gemiddelde alle
huishoudens

Gemiddelde
Verschil
werknemers laag
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1969=100 1969-1975

7,84%

7,77%

0,07%

1975=100 1975-1980

6,17%

6,00%

0,17%

1980=100 1980-1985

4,11%

4,18%

-0,07%

1985=100 1985-1990

0,85%

0,73%

0,12%

1990=100 1990-1995

2,73%

2,66%

0,07%

1995=100 1995-2002

2,70%

2,67%

0,03%

5. Basisverlegging wordt jaarlijks
Vanaf volgend jaar zal worden overgegaan op een jaarlijkse basisverlegging.
Daarmee komen wijzigingen in het consumptiepatroon van de consumenten
sneller in de CPI tot uitdrukking. Dit betekent een belangrijke
kwaliteitsverbetering van de CPI.
De indexcijfers worden vanaf dat moment geschakeld, waardoor gedurende een
groot aantal jaren indexcijfers gepubliceerd worden met referentie 2000 = 100.
Een verschil met de oude reeksen is de betekenis van de toevoeging 1995 = 100
(of een oudere reeks). In de oude reeksen betekent de omschrijving 1995=100
enerzijds dat een consumptiepatroon uit 1995 ten grondslag ligt aan de index, en
anderzijds is de waarde 100 voor het jaar 1995 de referentie waarmee de indices
uit latere jaren kunnen worden vergeleken. Vanaf 2003 blijft de betekenis van
referentiejaar van kracht. Het consumptiepakket wordt echter jaarlijks aangepast
aan de op dat moment meest recente beschikbare informatie.
Voor de gewone CPI heeft deze wijziging pas gevolgen vanaf 2004, als wordt
overgegaan op het consumptiepatroon van 2001.
Voor de HICP geldt overigens al, dat het basisjaar en het referentiejaar niet gelijk
zijn. De HICP voor Nederland is vooral gebaseerd op een consumptiepatroon uit
1995, maar de index voor 1996 is op 100 gesteld. Dit laatste is gedaan om de
vergelijking met de andere landen uit de EU mogelijk te maken. De HICP is
vanaf de prijsveranderingen tussen december 2002 en januari 2003 gebaseerd op
het consumptiepatroon uit het jaar 2000. De uitkomst is geschakeld aan het cijfer
over december. Cijfers over de jaren 2000 tot 2002 worden voor de HICP niet
herberekend volgens het nieuwe mandje.

6. Indeling van goederen en diensten wordt in beperkte mate gewijzigd
De classificatie van de in het artikelpakket opgenomen goederen en diensten
wordt enigszins gewijzigd. De classificatie komt daarmee weer in lijn met de in
2000 ingevoerde gewijzigde COICOP-classificatie voor de HICP. Dit heeft
vrijwel uitsluitend gevolgen vanaf het niveau van subgroepen (2e digit). De
prijsontwikkeling van de goederen en diensten die Nederlandse consumenten in
het buitenland aanschaffen, wordt in een aparte hoofdgroep geplaatst. Deze
consumptie in het buitenland hoort niet tot de dekking van de HICP. Een volledig
overzicht van de meest gedetailleerde publicatie-indeling voor en na de
basisverlegging is opgenomen in bijlage 2.
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7. Hogere of lagere inflatie na een basisverlegging
Bij een basisverlegging wordt de verandering in het bestedingspatroon van de
consumenten in de consumentenprijsindex verwerkt. Na een basisverlegging kan
de inflatie over een bepaalde verslagperiode anders uitkomen. Hierbij geldt het
volgende.
De inflatie in een bepaalde periode komt na een basisverlegging lager uit voor
zover:
-

Artikelen waarvan het gewicht bij de basisverlegging toeneemt, een
prijsstijging kennen die lager is dan de gemiddelde inflatie,

-

Artikelen waarvan het gewicht bij de basisverlegging afneemt, een
prijsstijging kennen boven de gemiddelde inflatie.

Daarentegen komt de inflatie na de basisverlegging hoger uit, voor zover:
-

Artikelen waarvan het gewicht bij de basisverlegging toeneemt, een
prijsstijging kennen die hoger is dan de gemiddelde inflatie,

-

Artikelen waarvan het gewicht bij de basisverlegging afneemt, een
prijsstijging kennen onder de gemiddelde inflatie.

Hierbij wordt de toename of de afname van het gewicht gecorrigeerd voor
verschuivingen in het budgetaandeel die een gevolg zijn van verschillen in
prijsontwikkeling tussen artikelgroepen in de periode van 1995 tot 2000. Met
andere woorden: wij vergelijken de budgetaandelen in het mandje van 2000 met
de budgetaandelen uit het mandje van 1995 in prijzen van 2000.
In 2001 heeft Nederland een uitzonderlijke inflatie gekend. Het was niet alleen
de hoogste in 28 jaar, maar ook de samenstelling was nogal uitzonderlijk. Dit
leidt er toe dat het verschil tussen de inflatie volgens de reeks 1995 = 100 met
name in het jaar 2001 vrij veel hoger is dan volgens de reeks 2000 = 100.
Een afname van het gewicht in combinatie met relatief hoge prijsstijging leidt tot
een lagere uitkomst van de inflatie, met name in de volgende artikelgroepen:

Afname van
gewicht per
100000 punten

Prijsstijging in
Prijsstijging in
2001 (gemiddelde 2002 (gemiddelde
is 4,5%)
is 3,5%)

Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken

-1968

7,0%

3,8%

Alcoholische dranken
en tabak

-1015

6,7%

4,8%

Elektriciteit en gas

-1221

15,1%

5,8%

Een lagere inflatie-uitkomst ontstaat ook door de volgende artikelgroepen met
een belangrijke toename van het gewicht in combinatie met relatief lage
prijsstijging:
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Toename van
gewicht per
100000 punten
Kleding en schoeisel

Prijsstijging in
Prijsstijging in
2001 (gemiddelde 2002 (gemiddelde
is 4,5%)
is 3,5%)

+681

1,8%

3,2%

Vervoer

+1180

2,4%

1,2%

Communicatie

+1997

-2,3%

0,0%

Merk op dat bij alle zes artikelgroepen de prijsstijging in 2001 veel verder afligt
van het gemiddelde inflatieniveau in dat jaar dan in 2002. Hierdoor is het verschil
in inflatie-uitkomsten over het jaar 2002 veel kleiner dan over het jaar 2001.
Er is één belangrijke uitgavenpost die in de reeks 2000 = 100 juist tot een hoger
inflatiecijfer leidt in vergelijking met de reeks 1995 = 100 en dat is de
huisvesting. Hier daalt het gewicht flink terwijl zowel in 2001 als in 2002 de
huurstijging lager is dan het niveau van de gemiddelde inflatie. Ook in dit geval
is het effect in 2002 aanzienlijk geringer.

Afname van
gewicht per
100000 punten
Huisvesting

Prijsstijging in
2001 (gemiddelde
is 4,5%)

Prijsstijging in
2002 (gemiddelde
is 3,5%)

2,6%

2,9%

-6002

Het effect op het inflatieniveau door de verandering van het gewicht van de
hiervoor genoemde artikelgroepen is als volgt berekend.
Effect op inflatie door verandering van de weging van enkele artikelgroepen
2001

2002

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

-0,06

-0,01

Alcoholische dranken en tabak

-0,02

-0,01

Elektriciteit en gas

-0,14

-0,03

Kleding en schoeisel

-0,02

-0,00

Vervoer

-0,03

-0,03

Communicatie

-0,14

-0,07

Huisvesting

+0,14

+0,05

Naast de effecten van verschuiving van de gewichten van artikelgroepen is er ook
nog enige invloed op het inflatiecijfer van veranderingen in de prijsontwikkeling
binnen artikelgroepen. Deze kunnen het gevolg zijn van verschuivingen in het
consumptiepatroon binnen zo’n artikelgroep, welke in de gepubliceerde
gewichten niet zichtbaar is. Een voorbeeld is de telecommunicatie. Hier treedt
niet alleen een sterke toename op van de uitgaven aan telefoonverkeer en
pagina 5

Centraal Bureau voor de Statistiek
Divisie Macro-economische statistieken en publicaties
dergelijke, maar daarbinnen verschuift het accent tussen 1995 en 2000 sterk van
vaste telefonie naar mobiele telefonie en internetdiensten.
Ook bij eerdere basisverleggingen was er sprake van een iets andere uitkomst van
de inflatie in de nieuwe reeks ten opzichte van de oude reeks. Meestal was dat
verschil niet groter dan 0,1 procent. Alleen in 1991 was het verschil groter ten
gevolge van een definitiewijziging bij de bepaling van het mandje.
Bij de basisverlegging naar 2000 = 100 is het verschil iets groter dan gewoonlijk.
Dit komt zeker voor een deel door de uitzonderlijke inflatie in 2001. Ook kan het
wijzen op snellere verschuivingen in het consumptiepatroon van consumenten.
Door de jaarlijkse basisverlegging zullen deze wijzigingen in de toekomst sneller
worden gevolgd in de CPI.

Inflatie in het jaar

Oude basis

Nieuwe basis

Verschil

1976

8,9%

9,0%

+0,1%

1981

6,8%

6,7%

-0,1%

1986

0,3%

0,2%

-0,1%

1991 Breuk in de
reeks

4,0%

3,1%

-0,9%

1996

2,1%

2,0%

-0,1%

2001

4,5%

4,2%

-0,3%

2002

3,5%

3,3%

-0,2%

8. De basisverlegging van de consumentenprijsindexcijfers en
prijsaanpassingsclausules in contracten.
Een van de belangrijkste toepassingen van de consumentenprijsindex (CPI) is de
aanpassing van tarieven of contractueel afgesproken prijzen aan een gemiddelde
prijsstijging volgens de CPI.
De rol van het CBS beperkt zich tot het produceren en publiceren van de cijfers,
en het geven van advies over het gebruik van de reeksen. De uiteindelijke keuze
van de te gebruiken reeksen is aan de uitvoerder van een regeling of aan de
contractpartners.
Bij de basisverlegging met ingang van januari 2003 moeten gebruikers rekening
houden met de wijziging van de indexreeksen. Op de eerste plaats omdat het
referentiejaar verandert van 1995 = 100 naar 2000 = 100. Op de tweede plaats
omdat de reeksen voor werknemersgezinnen met laag inkomen en met hoog
inkomen en de daar van afgeleide reeksen worden stopgezet.
Een schematisch overzicht van de adviezen is opgenomen in bijlage 1.
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8.1 Overgang van referentiejaar 1995 = 100 op 2000 = 100
De uitkomsten van de CPI zijn tot en met de uitkomsten over december 2002 en
de gemiddelde jaarcijfers over het jaar 2002 eerst gepubliceerd op basis van
1995 = 100. Ook prijsontwikkelingen, zoals jaar-op-jaar mutaties kunnen tot en
met december 2002 als eerste over de reeksen met basis 1995 = 100 worden
berekend.
In februari 2003 worden indexcijfers vanaf januari 2000 gepubliceerd op basis
2000 = 100. Vanaf de uitkomsten over januari 2003 worden geen CPI-uitkomsten
meer berekend op basis van het consumptiepatroon uit 1995. Het CBS berekent
en publiceert vanaf deze maand indexcijfers en jaar-op-jaar mutaties op basis van
2000 = 100.
Bij de advisering over het gebruik van de verschillende reeksen hanteert het CBS
twee uitgangspunten:
-

De prijsontwikkelingen worden zo veel mogelijk berekend binnen één
gepubliceerde reeks.

-

Aanpassingen en correcties met terugwerkende kracht worden zo veel
mogelijk vermeden.

Vanuit deze uitgangspunten komt het CBS tot het volgende advies:
-

De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt
in of na januari 1996 en die duurt tot uiterlijk december 2002 wordt
gebaseerd op de reeks 1995 = 100.

-

De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt
in of na januari 2000 en die duurt tot een tijdstip vanaf januari 2003
wordt gebaseerd op de reeks 2000 = 100.

-

De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt
in de periode januari 1996 tot december 1999 en die duurt tot een tijdstip
vanaf januari 2003 wordt gebaseerd op een geschakelde reeks
1995 = 100 (zie paragraaf 9).

-

De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt
vóór januari 1996 wordt gebaseerd op een oudere indexreeks, dan wel op
een voortgezette geschakelde reeks 1990 = 100, 1985 = 100 enzovoort.

8.2 Overgang van de reeks ‘werknemers laag’ op de reeks alle huishoudens
De reeksen voor werknemersgezinnen met een laag inkomen en voor
werknemersgezinnen met een hoog inkomen zijn per januari 2003 stopgezet. De
uitkomsten van de CPI voor werknemersgezinnen met een laag inkomen zijn tot
en met de uitkomsten over december 2002 en de gemiddelde jaarcijfers over het
jaar 2002 gepubliceerd op basis van 1995 = 100. Ook prijsontwikkelingen, zoals
jaar-op-jaar mutaties kunnen tot en met december 2002 over de reeksen voor
werknemersgezinnen met een laag inkomen met basis 1995 = 100 worden
berekend.
Vanaf de uitkomsten over januari 2003 worden nog slechts maandelijks
indexcijfers gepubliceerd voor alle huishoudens op basis 2000 = 100.
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Het CBS adviseert gebruikers van de reeks ‘werknemers laag’ of ‘werknemers
hoog’ over te gaan op de reeks voor alle huishoudens. Hierbij hanteert het CBS
dezelfde twee uitgangspunten:
-

De prijsontwikkelingen worden zo veel mogelijk berekend binnen één
gepubliceerde reeks.

-

Aanpassingen en correcties met terugwerkende kracht worden zo veel
mogelijk vermeden.

Vanuit deze uitgangspunten komt het CBS tot het volgende advies aan gebruikers
van de reeks ‘werknemers laag’:
-

De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt
in of na januari 1996 en die duurt tot uiterlijk december 2002 wordt
gebaseerd op de reeks ‘werknemers laag’, 1995 = 100.

-

De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt
in of na januari 2000 en die duurt tot een tijdstip vanaf januari 2003
wordt gebaseerd op de reeks alle huishoudens, 2000 = 100.

-

De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt
in de periode januari 1996 tot december 1999 en die duurt tot een tijdstip
vanaf januari 2003 wordt gebaseerd op een geschakelde reeks
‘werknemers laag/alle huishoudens’ 1995 = 100 (zie paragraaf 9).

-

De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt
vóór januari 1996 wordt gebaseerd op een oudere indexreeks, dan wel op
een voortgezette geschakelde reeks 1990 = 100, 1985 = 100 enzovoort.

9. De samenstelling van geschakelde reeksen
Het CBS stelt langere reeksen met geschakelde consumentenprijsindexcijfers
samen. Deze zijn speciaal bedoeld om de prijsontwikkelingen te beschrijven over
langere periodes. Het gaat met name om periodes die niet passen binnen de
lengte van een reeks indexcijfers, die op het consumptiepakket van één basisjaar
zijn gebaseerd.
Zoals hierboven beschreven, komt er een reeks beschikbaar met referentiejaar
1995, welke loopt vanaf januari 1996 en ook in 2003 doorloopt. Voor de
maanden januari 1996 t/m december 2002 zijn de uitkomsten van deze reeks
gelijk aan de originele reeks 1995 = 100. De uitkomsten vanaf januari 2003
worden berekend door binnen de reeks 2000 = 100 de procentuele
prijsontwikkeling ten opzichte van december 2002 te berekenen, en deze
procentuele ontwikkeling te zetten op de uitkomst van december 2002 van de
originele reeks 1995 = 100.
Merk op dat het CBS de reeksen niet heeft geschakeld per het jaar 2000. Dat zou
in beginsel wel kunnen, maar het zou feitelijk een revisie betekenen van
uitkomsten uit de periode 2000 tot december 2002, hetgeen strijdig is met het
tweede uitgangspunt.
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De uitkomsten uit de geschakelde reeks voor de prijsontwikkeling tussen 2002 en
2003 kunnen iets afwijken van de uitkomsten binnen de reeks 2000 = 100. Dit
wordt dan veroorzaakt doordat de prijsontwikkeling tussen 2002 en 2003 in de
geschakelde reeks is opgebouwd uit de prijsontwikkeling tot december 2002
volgens het oude consumptiepakket en de prijsontwikkeling sinds december 2002
volgens het nieuwe consumptiepakket. Bovendien kunnen afrondingsverschillen
ontstaan door de berekening van de prijsmutatie uit de gepubliceerde afgeronde
indexcijfers. Vanwege deze kleine verschillen adviseert het CBS om de
geschakelde reeks zo min mogelijk te gebruiken en waar mogelijk de niet
geschakelde reeksen 2000 = 100 of 1995 = 100 te gebruiken.
Om de overgang van de reeks ‘werknemers laag’ naar de reeks voor alle
huishoudens mogelijk te maken stelt het CBS ook een geschakelde reeks ter
beschikking. Deze reeks is van januari 1995 tot en met december 2002 gebaseerd
op de reeks ‘werknemers laag’, 1995 = 100, en voor de prijsontwikkeling vanaf
december 2002 op de reeks voor alle huishoudens. Ook in dit geval geldt dat
deze reeks bedoeld is voor gebruik voor aanpassingen op de lange termijn, over
een periode beginnend vóór 2000.
Ook in het verleden werden op gelijke wijze geschakelde reeksen gemaakt op
basis van 1990 = 100, 1985 = 100, en oudere reeksen. Deze reeksen worden ook
in 2003 voortgezet.
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Bijlage 1.

Welke reeks gebruikt u voor de berekening van de prijsontwikkeling in een bepaalde periode?
Welke reeks
gebruik te u in het
verleden of
volgens uw
contract?

Wat is de
eindmaand van
de periode?

Wat is de
beginmaand van
de periode?

Dan gebruikt u de
reek s

Alle huishoudens

vanaf januari 2003

vanaf januari 2000

Alle huishoudens
2000 = 100
Geschakelde reeks
1995 = 100 AH
Geschakelde reeks
1990 = 100 AH
Alle huishoudens
1995 = 100
Alle huishoudens
1995 = 100
Geschakelde reeks
1990 = 100 AH

vóór januari 2000
vóór januari 1996
tot en met
december 2002

vanaf januari 2000
vóór januari 2000
vóór januari 1996

Werknemers laag

vanaf januari 2003

vanaf januari 2000
vóór januari 2000
vóór januari 1996

tot en met
december 2002

vanaf januari 2000
vóór januari 2000
vóór januari 1996

Werknemers hoog

vanaf januari 2003

vanaf januari 2000
vóór januari 2000
vóór januari 1996

tot en met
december 2002

vanaf januari 2000
vóór januari 2000
vóór januari 1996

Alle huishoudens
2000 = 100
Geschakelde reeks
1995 = 100 WL/AH
Geschakelde reeks
1990 = 100 WL/AH
Werknemers laag
1995 = 100
Werknemers laag
1995 = 100
Werknemers laag
1990 = 100
Alle huishoudens
2000 = 100
Geschakelde reeks
1995 = 100 WH/AH
Geschakelde reeks
1990 = 100 WH/AH
Werknemers hoog
1995 = 100
Werknemers hoog
1995 = 100
Werknemers hoog
1990 = 100

Eventueel is ook
beschikbaar

Alle huishoudens
2000 = 100

Alle huishoudens
2000 = 100

Alle huishoudens
2000 = 100
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Bijlage 2. Verschillen tussen het publicatieschema 2000 = 100 en 1995 = 100
Publicatieschema 2000
Code
A rtikelgroepen

Publicatieschema 1995
Code
A rtikelgroepen

Verschillen

0

TOTAAL CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN

0

TOTAAL BESTEDINGEN

-

010000

VOEDINGSM IDDELEN EN A LCOHOLVRIJE
DRANKEN

01

VOEDINGSM IDDELEN EN A LCOHOLVRIJE
DRANKEN

2)

011000
011100
011110
011120
011130
011140
011150
011160
011200
011210
011220
011230

Voedingsmiddelen
Brood en graanproducten
Rijs t
Tarwemeel
Brood en beschuit
Koek, gebak en zoutjes
Deegwaren
Ontbijtproducten
Vlees
Rundvlees
Kalfsvlees
Varkensvlees

011240

Pluimvee

011250

Vleeswaren en vleesgerechten

01.1
01.1.1
01.1.1.1
01.1.1.2
01.1.1.3
01.1.1.4
01.1.1.5
01.1.1.6
01.1.2
01.1.2.1
01.1.2.2
01.1.2.3
01.1.2.4
01.1.2.5
01.1.2.6
01.1.2.7
01.1.2.8

Voedingsmiddelen
Brood en granen
rijs t
tarwemeel
brood en beschuit
koek, gebak en zoutjes
deegwaren
instant (ontbijt)pappen
Vlees
rundvlees
kalfsvlees
varkensvlees
schapen- en geitenvlees
pluimvee
wild, paardenvlees en slachtafval
vleeswaren en vleesgerechten
klaargemaakte vleesgerechten

011260
011300
011310
011320
011330
011400
011410
011420
011430
011440
011500
011510
011520
011530
011600
011610
011620
011630
011700
011710
011720
011730
011740
011800
011810
011820
011830
011840
011850
011900
011910
011920
011930
011940
011950
011960

Overig vlees
Vis , schaal- en schelpdieren
Verse vis en diepvriesvis
Schaal- en schelpdieren
Houdbare vis
Melk, kaas en eieren
Melk
Yoghurt, room, desserts en overige melkproducten
Kaas
Eieren
Oliën en vetten
Boter
Margarine e.d.
Eetbare olien
Fruit
Vers fruit
Gedroogde vruchten en noten
Vruchten op sap en vruchtenmoes
Groenten en aardappelen
Verse groenten
Diepvries - en overige groenten
Aardappelen
Aardappelproducten
Suiker, zoetwaren en ijs
Suiker
Zoet broodbeleg
Chocolade
Snoep
Consumptie-ijs
Overige voedingsmiddelen
Specerijen, kruiden e.d.
Sauzen, mayonaise e.d.
Soepen en bouillons
Kant-en-klaar- en diepvriesmaaltijden
Salades e.d.
Overige voeding

01.1.3
01.1.3.1
01.1.3.2
01.1.3.3
01.1.4
01.1.4.1
01.1.4.2
01.1.4.3
01.1.4.4
01.1.5
01.1.5.1
01.1.5.2
01.1.5.3
01.1.6
01.1.6.1
01.1.6.2
01.1.6.3
01.1.7
01.1.7.1
01.1.7.2
01.1.7.5
01.1.7.6
01.1.8
01.1.8.1
01.1.8.2
01.1.8.3

Vis
verse en diepvries v is
schaal- en schelpdieren
bewerkte vis
Melk, kaas en eieren
melk
overige melkproducten
kaas
eieren
Oliën en vetten
boter
margarine e.d.
eetbare oliën
Fruit
vers fruit
gedroogde vruchten en noten
vruchten op sap en vruchtenmoes
Groenten, aardappelen e.a. knollen
verse groenten
diepvries - en overige groenten
aardappelen
aardappelproducten
Suiker en andere zoetwaren
suiker
zoet broodbeleg
snoep

01.1.8.4
01.1.9
01.1.9.1
01.1.9.2
01.1.9.3
01.1.9.4
01.1.9.5

consumptie-ijs
Voedingsmiddelen n.e.g.
specerijen, kruiden e.d.
sauzen, mayonaise e.d.
soepen en bouillons
hoofdgerechten diepvries, blik e.d.
salades e.d.

012000
012100
012110
012120

A lcoholvrije dranken
Koffie, thee en cacao
Koffie en cacao
Thee

01.1.9.6
01.2
01.2.1
01.2.1.1
01.2.1.2

voedingsmiddelen buitenland (vakantie)
A lcoholvrije dranken
Koffie, thee en cacao
koffie
thee

2)
3)
4)
3) 4)
4)
4)
5)
5)
5)
5)
1)
1)
6)
6)
1)
2) 5)
5)
2)
-
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Verschillen tussen het publicatieschema 2000 = 100 en 1995 = 100, vervolg
Publicatieschema 2000
Code
Artikelgroepen

Publicatieschema 1995
Code
Artikelgroepen

012200
012210
012220
012230
012240

Mineraalwater, frisdranken en sappen
Mineraalwater en bronwater
Frisdranken
Vruchten- en groentesappen
Limonadesiroop

01.2.2
01.2.2.1
01.2.2.2
01.2.2.3
01.2.2.4

Mineraalwater, frisdranken en sappen
mineraalwater
frisdranken
vruchten- en groentensappen
limonadesiroop

-

020000

ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN EN TABAK

02

ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN EN TABAK

-

021000
021100
021200
021300
022000
022100
022200
022300

Alcoholhoudende dranken
Gedistilleerde dranken en likeur
W ijn
Bier
Tabak
Sigaretten
Shag
Sigaren, pijptabak e.d.

02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
02.2
02.2.1
02.2.2
02.2.3

Alcoholhoudende dranken
Gedis tilleerde dranken en likeuren
W ijnen
Bieren
Tabak
Sigaretten
Shag
Sigaren, pijptabak e.d.

-

030000

KLEDING EN SCHOEISEL

03

KLEDING EN SCHOEISEL

-

031000
031100
031200
031210
031220
031230
031240
031300

Kleding en kledingstoffen
Kledingstoffen
Kleding
Herenkleding
Dames kleding
Kinderkleding
Babykleding
Kledingartikelen en toebehoren

031400
032000
032100
032110
032120
032130
032140
032200

Stomen, reparatie en verhuur van kleding
Schoeisel en schoenreparaties
Schoeisel
Herenschoeisel
Damesschoeisel
Sportschoenen volwassenen
Kinderschoeisel
Reparatie van schoeisel

03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.2.1
03.1.2.2
03.1.2.3
03.1.2.4
03.1.3
03.1.3.1
03.1.3.2
03.1.4
03.2
03.2.1
03.2.1.1
03.2.1.2
03.2.1.3
03.2.1.4
03.2.1.5

Kleding en kledingstoffen
Kledingstoffen
Kleding
herenkleding
dameskleding
kinderkleding
babykleding
Kledingartikelen en kledingtoebehoren
kledingaccessoires
brei- en naai-accessoires e.d.
Stomerij, reparatie en verhuur van kleding
Schoeisel en schoenreparaties
Schoenen
herenschoenen
damesschoenen
sportschoenen volwassenen
kinder- en babyschoenen
schoenreparatie en -materiaal

7)
7)
-

040000

HUISVESTING, WATER EN ENERGIE

04

HUISVESTING, WATER, ELEKTRICITEIT EN GAS

-

041000
041100

Werkelijke huur
Woninghuur

041200
042000
043000
043100

Huur garage
Toegerekende huur eigen woningbezit
Onderhoud en reparatie van de woning
Producten voor onderhoud en reparatie van de
woning
Diensten i.v.m. onderhoud en reparatie van de
woning
Watervoorziening en andere diensten i.v.m. de
woning
Watervoorziening
Afvalverwerking
Overige diensten i.v.m. de woning
Energie
Elektriciteit
Gas

04.1
04.1.1.1
04.1.1.2
04.1.1.3

Huisvesting
woninghuur
huurwaarde eigen woning
bijkomende kosten

04.3
04.3.1

04.4A

Onderhoud en reparatie van de woning
Producten voor onderhoud en reparatie van de
woning
Diens ten i.v.m. onderhoud en reparatie van de
woning
Overige diensten i.v.m. de woning, w.o. water

1)
1)
1)
-

04.4.3A

Watervoorziening

04.4.4
04.5
04.5.1
04.5.2

Overige diensten i.v.m. woning n.e.g.
Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen
Elektriciteit
Gas

043200
044000
044100
044200
044400
045000
045100
045200

04.3.2

Verschillen

8)
8)

1)
9)
-
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Verschillen tussen het publicatieschema 2000 = 100 en 1995 = 100, vervolg
Publicatieschema 2000
Code
Artikelgroepen

Publicatieschema 1995
Code
Artikelgroepen

Verschillen

050000

STOFFERING, HUISHOUDELIJKE APPARATEN
EN DAGELIJKS ONDERHOUD VAN DE WONING

05

STOFFERING EN HUISHOUDELIJKE APPARATEN

-

051000
051100
051110
051120
051200
051300
052000
052100
052200
052300
053000

Meubelen en vloerbedekking
Meubelen, lampen en decoratie
Meubelen
Lampen en decoratie
Vloerbedekking
Reparatie van meubelen e.d.
Huishoudtextiel
Gordijnen, zonwering, horren e.d.
Beddengoed
Huishoudlinnen
Huishoudelijke apparatuur incl. reparatie

05.1
05.1.1
05.1.1.1
05.1.1.2
05.1.2
05.1.3
05.2
05.2.1
05.2.2
05.2.3
05.3

-

053100
053110
053120
053130
053140
053150

Grote huishoudelijke apparatuur
Koel- en vries kasten
(Af)wasmachines en wasdrogers
Gasfornuizen, ovens, magnetrons e.d.
Kachels, boilers , geisers, wasemkappen e.d.
Naaimachines, stofzuigers e.d.

Meubelen, stoffering en decoratie
Meubelen en stoffering
meubelen
lampen en decoratie
Vloerbedekking
Reparatie van meubelen, stoffering e.d.
Huishoudtextiel
Gordijnen, zonwering, horren e.d.
Beddengoed
Huishoudlinnen
Verwarmingsapparatuur, kooktoestellen, koelkas ten,
wasmachines en andere grote huishoudelijke
apparaten
Grote huishoudelijke apparaten
koel- en vrieskasten
(af)wasmachines en wasdrogers
gasfornuizen, ovens, magnetrons e.d.
kachels , boilers, geisers e.d.
s tofzuigers e.d.
naaimachines
kleine huishoudelijke apparaten
Reparatie van huishoudelijke apparaten
Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen

11)
10)
10)
-

Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin
Goederen en diensten dagelijks onderh. woning
Niet-duurzame huishoudproducten
wasmiddelen en -verzachters
(machine-)afwasmiddelen
overige schoonmaakmiddelen e.d.
keukenrollen, folies e.d.
bezems , kwasten, zemen e.d.
overige verbruiksartikelen
Huishoudelijke diensten

12)
12)
12)
-

GEZONDHEID

-

053200
053300
054000

05.3.1
05.3.1.1
05.3.1.2
05.3.1.3
05.3.1.4
05.3.1.5
05.3.1.6
Kleine huishoudelijke apparatuur
05.3.1.7
Reparatie van huishoudelijke apparaten
05.3.3
Glas, aardewerk, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen 05.4

055000
056000
056100
056110
056120
056130
056140

Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin
Goederen en diensten dagelijks onderhoud woning
Niet duurzame huishoudelijke goederen
Wasmiddelen en -verzachters
(Machine-)afwasmiddelen
Overige schoonmaakmiddelen e.d.
Overige verbruiksartikelen

056200

Huishoudelijke diensten

05.5
05.6
05.6.1
05.6.1.1
05.6.1.2
05.6.1.3
05.6.1.4
05.6.1.5
05.6.1.6
05.6.2

060000

GEZONDHEID

06

061000
061100
061200

06.A
Geneesmiddelen en medische artikelen en apparaten 06A.1.1
Zelfzorggeneesmiddelen
06A.1.2
Andere medische producten
06A.1.3

Geneesmiddelen en farmaceutische producten
Vitaminen, pijns tillers e.d. niet op recept
Medische artikelen
Optiek en gehoorapparaten

1)
1)
1)

070000

VERVOER

07

VERVOER

2)

071000
071100
071110
071120
071200
071300
072000
072100
072110
072120

Aankoop voertuigen
Auto's
Nieuwe auto's
Tweedehands auto's
Motor-, brom- en snorfietsen
Fietsen
Gebruik van privé-voertuigen
Onderdelen voor privé-voertuigen
Onderdelen en accessoires auto
Onderdelen en accessoires motoren en (brom)fietsen

07.1
07.1.1
07.1.1.1
07.1.1.2
07.1.2
07.1.3
07.2
07.2.1
07.2.1.1
07.2.1.2

Aankoop voertuigen
Nieuwe en tweedehandse auto's
nieuwe auto's
tweedehandse auto's
Motorfietsen, scooters en bromfietsen
Fietsen
Gebruik van privé-voertuigen
Onderdelen en toebehoren privé-voertuigen
onderdelen en accessoires auto's
onderdelen en accessoires motoren en (brom)fietsen

2)
-
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Verschillen tussen het publicatieschema 2000 = 100 en 1995 = 100, vervolg
Publicatieschema 2000
Code
A rtikelgroepen

Publicatieschema 1995
Code
A rtikelgroepen

072200
072210
072220
072230

Brands tof en oliën voor privé-voertuigen
Benzine
Dieselolie
LPG

072300
072400
072410
072420
072430
072440
073000
073100
073200
073300
073400
073600

Onderhoud en reparatie van privé-voertuigen
Andere diensten i.v.m privé-voertuigen
Huren van transportmiddelen
Parkeer- en tolgeld
Rijles e.d.
Technische keuringen
Vervoersdiensten
Personenvervoer per spoor
Personenvervoer over de weg
Personenvervoer door de lucht
Personenvervoer over zee of over binnenwateren
Andere vervoersdiensten

07.2.2
07.2.2.1
07.2.2.2
07.2.2.3
07.2.2.4
07.2.3
07.2.4A
07.2.4A .1
07.2.4A .2
07.2.4A .3
07.2.4A .4
07.3
07.3.1A
07.3.2A
07.3.3A
07.3.4A
07.3.5A
07.3.6A

Brandstoffen en smeermiddelen
benzine
dieselolie
lpg
olie en smeermiddelen
Onderhoud en reparatie
Andere diensten i.v.m. privé-voertuigen
huren van transportmiddelen
parkeer- en tolgeld
rijles e.d.
technische keuringen
Vervoersdiensten
Personenvervoer per spoor
Personenvervoer over de weg
Personenvervoer door de lucht
Personenvervoer over zee of binnenwater
Andere aankopen van vervoersdiensten
Gecombineerde biljetten

080000

COMMUNICATIE

08

COM M UNICATIE

-

081000
082000
083000

Post- en pakketdiensten
Telefoon- en faxtoestellen
Telefoon-, fax- en internetdiensten

08.1
08.1.1
08.1.2/3

Communicatie
Posterijen
Telefoon- en faxtoestellen en tel.- en faxdiensten

1)
1)

090000

RECREATIE EN CULTUUR

09

RECREATIE EN CULTUUR

2)

091000

09.1

Apparaten en toebehoren incl. reparatie

15)

091100
091110

Audio en video, foto-uitrusting, computers en
software
TV's , audio- en video-apparatuur
Geluidsapparatuur

091120
091200
091300
091400
091410
091420
091430
091440
091500
092000
092100

Televis ietoestellen en video-apparatuur
Foto-app., videocamera's en optische instrumenten
Computerapparatuur
Informatiedragers
CD's
Videobanden, DVD's bespeeld
Videobanden, CD-R's e.d. onbespeeld
Fotografie en film
Reparatie van audio-,video- en foto-apparaten
Goederen voor recreatieve en culturele doeleinden
Goederen voor outdoor-recreatie

09.1.1
09.1.1.1
09.1.1.3
09.1.1.2
09.1.2
09.1.3
09.1.6
09.1.6.1
09.1.6.2

Audio- en video-opname en weergaveapparatuur
draagbare radio's , walkman's e.d.
geluidsapparatuur
televis ietoestellen en videorecorders
Foto-, filmapparatuur en optische instrumenten
Gegevensverwerkende apparatuur
Dragers voor opnemen beeld en geluid
cd's
videobanden, muziekcassettes e.d.

092200
092300
093000
093100
093200

093300
093400
093500
094000
094100
094110
094120
094130
094140

09.1.6.3
09.1.9
09.1.4
09.1.4.1
09.1.4.2
Goederen voor indoor-recreatie
09.1.4.3
Onderhoud en reparatie van goederen voor recreatie 09.1.9
en cultuur
Spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren
09.1.5
Spelartikelen, speelgoed, hobbies
09.1.5.1
Uitrusting voor sport, camping en
09.1.5.2
openluchtrecreatie
09.1.5.3
Bloemen, planten, tuinvegetatie
09.1.7
Huisdieren en producten voor huisdieren
09.1.8
Veterinaire en andere diensten voor huisdieren
09.2A .13
Recreatieve en culturele dienstverlening
09.2A
Diensten op het gebied van recreatie en sport
Contributie sportverenigingen
09.2A .12
Contributie ontspanningsverenigingen
09.2A .11
Muziek-, dans- en sportlessen
09.2A .8
Entree stadions
09.2A .2

Verschillen

2)
2)
7)
1)
13)

fotografie en film
Reparatie apparaten voor recreatie en cultuur
Andere goederen voor recreatie en cultuur
caravans, kampeerauto's e.d.
boten, surfplanken e.d.
muziekins trumenten
Reparatie apparaten voor recreatie en cultuur

16)
16)
17)
17)
1)
19)
17) 19)
1)
20)
15)
18)
18)
1)
20)
15)
24)
1)
23)

Spellen, speelgoed en hobby's e.d.
spellen, speelgoed e.d.
kampeerartikelen
hobby- en sportartikelen
Tuinartikelen, planten en bloemen
Huisdieren
Overige dienstverleningen
Diens ten recreatie en cultuur

23)
1)
1)
22)
2) 22)
24)
1)
1)
1)
1)

Contributie sportverenigingen
Contributie ontspanningsverenigingen
M u ziek-, dans - en sportlessen
Entree stadions e.d.
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Verschillen tussen het publicatieschema 2000 = 100 en 1995 = 100, vervolg
Publicatieschema 2000
Code
A rtikelgroepen

Publicatieschema 1995
Code
A rtikelgroepen

Verschillen

094150

Entree attractieparken

094160
094170
094180
094200
094210
094220
094230
094240
094250
095000
095100
095200
095300
096000
096100
096200

Huur sportaccomodaties
Huur materiaal voor recreatie
Overige dienstverlening m.b.t. recreatie en sport
Culturele diensten
Entree bioscopen, theaters , concertzalen
Musea, dierentuinen en bibliotheken
Huur materiaal voor cultuur
Kabelaansluiting, abonnee-TV
Diensten fotografie en film
Boeken, kranten, tijdschriften en schrijfbehoeften
Boeken
Kranten en tijdschriften
Overig gedrukt materiaal en kantoorartikelen
Pakketreizen
Pakketreizen binnenland
Pakketreizen naar het buitenland

09.2A .4
09.2A .5
09.2A .7
09.2A .6
09.2A .13

Entree attractieparken e.d.
Entree attractieparken buitenland
Huur sportaccommodaties
Huren van materiaal voor recreatie
Overige dienstverleningen

09.2A .1
09.2A .3
09.2A .6
09.2A .10
09.2A .9
09.3
09.3.1
09.3.2
09.3.3
09.4
09.4.1
09.4.2

Entree bioscopen, concerten e.d.
Musea en bibliotheken
Huren van materiaal voor recreatie
Centrale antenne
Diens ten fotografie en film
Kranten, boeken en schrijfwaren
Boeken, nas lagwerken e.d.
Kranten, weekbladen en tijdschriften
Kantoorartikelen
Pakketreizen
Vakantie binnenland
Vakantie buitenland

1)
2)
1)
21)
22)
24)
1)
1)
21)
22)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

100000

ONDERW IJS

10A

ONDERW IJS

31)

110000

HOTELS, CAFE'S EN RESTAURANTS

11

HOTELS, CAFE'S EN RESTAURANTS

111000
111100
111110
111120

Catering
Restaurants en cafés
Restaurants binnenland
Fastfood en afhaalservice

111130

Cafés binnenland

111200
111210
111220
112000

Kantines
Bedrijfskantines
Sportkantines
Accommodatie

11.1
11.1.1
11.1.1.1
11.1.1.2
11.1.1.3
11.1.1.4
11.1.1.5
11.1.2
11.1.2.1
11.1.2.2
11.2
11.2.1
11.2.2

Res taurants, café's en kantines
Res taurants en café's
restaurants
fastfood en afhaalservice
restaurants buitenland
café's e.d. binnenland
café's e.d. buitenland
Kantines
bedrijfs kantines
sportkantines
Accommodaties
Hotels , bungalows en campings binnenland
Hotels , bungalows en campings buitenland

2)
2)
2)
2)
1)
2)
2)
7)
2)

120000

DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN

12

DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN

-

121000
121100
121110
121120
121130

Lichaamsverzorging
Kapsalons en schoonheidsinstituten
Heren- en kinderkapper
Dames kapper
Sauna, schoonheidssalon e.d.

12.1
12.1.1
12.1.1.1
12.1.1.2
12.1.1.3
12.1.2

121200
121300

12.1.2.1

121310

Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging
Andere artikelen en producten voor
lichaamsverzorging
Toiletartikelen

Lichaamsverzorging
Kapsalons en schoonheidsinstituten
heren- en kinderkappers
dameskappers
sauna's , schoonheidssalons e.d.
Toestellen, artikelen en producten voor
lichaamsverzorging
elektrische apparaten

121320
121330
123000
123100
123200
124000
125000
125200
125400
125410
125420
125430
125500
126000
127000

Schoonheidsartikelen, parfums , deodorants
Overige artikelen voor lichaamsverzorging
A rtikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.
Sieraden, klokken en horloges
Andere artikelen voor persoonlijk gebruik
Sociale bescherming
Verzekeringsdiensten
Verzekering i.v.m. de woning
Verzekering i.v.m. het vervoer
Autoverzekering
Fiets -, motor- en scooterverzekering
Overige verzekeringen mbt het vervoer
Overige verzekeringen
Financiele diensten
Overige diensten, n.e.g.

12.1.2.2
12.1.2.3
12.1.2.4
12.1.2.5
12.2
12.2.1.1
12.2.1.2

niet elektrische artikelen
toiletartikelen
schoonheidsartikelen, parfums en deodorants
overige artikelen voor lichaamsverzorging
A rtikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.
s ieraden en horloges incl. reparaties
overige goederen

12.4A
12.4.2A
12.4.4A
12.4.4A .1
12.4.4A .2
12.4.4A .3

Verzekeringen
Verzekeringen i.v.m. de woning
Verzekeringen i.v.m. vervoer
autoverzekeringen
fiets -, motor- en scooterverzekering
overige verzekeringen

12.5A
12.6A

Bankdiensten n.e.g.
Andere diensten n.e.g.

25)
1)
25)
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26)
26)
1)
1)
1)
1)
1)
27)
1)
1)
28)
1)
1)
28)
28)
29)
30)

Centraal Bureau voor de Statistiek
Divisie Macro-economische statistieken en publicaties
Verschillen tussen het publicatieschema 2000 = 100 en 1995 = 100, vervolg
Publicatieschema 2000
Code
A rtikelgroepen

Publicatieschema 1995
Code
A rtikelgroepen

Verschillen

130000

CONSUMPTIEGEBONDEN BELASTINGEN EN
OVERHEIDSDIENSTEN

13

CONSUMPTIEGEBONDEN BELASTINGEN EN
OVERHEIDSDIENSTEN

131000
131100
131200
131300
131400
131500
131600

Consumptiegebonden belastingen
Onroerendezaakbelasting
Rioolbelasting
Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing
Zuiveringsheffing
Motorrijtuigenbelas ting
Hondenbelas ting

132000
132100

Overheidsdiensten
Gemeentelijke diensten

132200

College- en schoolgelden

13.1
13.1.1.1
13.1.1.2
13.1.1.3
13.1.1.4
13.1.1.5
13.1.1.6
13.1.1.7
13.2
13.2.1.1
13.2.1.2
13.2.1.3

Consumptiegebonden belastingen
onroerendezaakbelasting
rioolbelas ting
reinigingsrechten/afvalstoffenheffing
zuiveringsheffing
motorrijtuigenbelasting
hondenbelasting
luis ter- en kijkgeld
Overheidsdiensten
gemeentelijke diensten
kos ten kentekenbewijzen
college- en examengelden

140000

CONSUMPTIE IN HET BUITENLAND

7)
7)
2)

- Dekking in 2000 geheel vergelijkbaar met dekking in 1995
1) Dekking in 2000 geheel vergelijkbaar met dekking in 1995, artikelgroepnummer gewijzigd
2) In het buitenland gekochte artikelen zijn verzameld onder groep 140000
3) Rundergehakt is overgegaan van 01.1.2.6 naar 011210
4) 01.1.2.4, 01.1.2.6 en 01.1.2.8 met uitzondering van rundergehakt zijn samengebracht in 011260
5) Babyvoeding is overgegaan van 01.1.4.2 en 01.1.7.2 naar 011960
6) 01.1.8.3 is verdeeld over 011830 en 011840
7) Detaillering is beëindigd
8) 03.2.1.5 is overgegaan naar 032200
9) Nieuwe artikelgroep
10) 05.3.1.5 en 05.3.1.6 zijn samengegaan onder 053150
11) 05.3.1.7 is overgegaan naar 053200
12) 05.6.1.4 , 05.6.1.5 en 05.6.1.6 zijn samengegaan onder 056140
13) 07.3.6A isondergebracht onder 073200
14) 08.1.2/3 is verdeeld over 082000 en 083000
15) 09.1 is verdeeld over 091000, 092000 en 093000
16) 09.1.1.1 en 09.1.1.3 zijn samengevoegd onder 091110
17) Opslagmedia voor computers zijn overgegaan van 09.1.3 naar 091430
18) 09.1.4.1 en 09.1.4.2 zijn samengegaan onder 092100
19) 09.1.6.2 is gesplits t over 091420 (bespeeld) en 091430 (onbespeeld)
20) 09.1.9 is verdeeld over 091500 en 092300
21) 09.2A .6 is verdeeld over 094170 en 094230
22) 09.2A .13 is verdeeld over 093500, 094180 en 094240
23) 09.5.1.2 en 09.5.1.3 zijn samengevoegd onder 093200
24) Zie hierna volgende detailleringen
25) 12.1.2 is gesplitst in 121200 en 121300
26) 12.1.2.2 en 12.1.2.3 zijn samengevoegd onder 121310
27) nieuw subtotaal
28) 12.4.4A .3 is gesplits t in 125430 en 125500
29) 12.5A , een deel van 12.6A en enkele niet eerder opgenomen diensten zijn samengebracht in 126000
30) 12.6A is verdeeld over 124000, 126000 en 127000
31) Recreatieve cursussen zijn ondergebracht in 094180
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