
Consumentenprijsindex 
  
Het persbericht van 9 september 2003 bevat de gecorrigeerde cijfers voor de reeks voor alle 
huishoudens en voor de geharmoniseerde consumentenprijsindex. 
 

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2003/pb03n165.pdf
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Mededeling
CBS verlaagt Consumentenprijsindex 
Maandelijks publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de 
Consumentenprijsindex. Uit eigen analyse is gebleken dat de uitkomsten over 
de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. De tot nu toe 
gepubliceerde prijsontwikkeling is te hoog in vergelijking met de werkelijke 
prijsontwikkeling. 
 

Verlaging inflatiecijfer 
Na een eerste schatting bedraagt de neerwaartse bijstelling van de 
Consumentenprijsindex in de periode juni 2002 tot en met juni 2003 enkele 
tienden van een procentpunt. Vast staat dat de afwijking in de loop van de 
genoemde periode geleidelijk is toegenomen. De exacte afwijking heeft het 
CBS op dit moment echter nog niet vastgesteld. Het CBS publiceert binnen 
enkele weken de gecorrigeerde reeksen van de Consumentenprijsindex. 

 
Consequenties bijstelling 
De Consumentenprijsindex wordt veelvuldig gebruikt voor de invulling van 
beleid en de vaststelling van regelingen en contracten van maatschappelijke 
sectoren. Verlaging van de Consumentenprijsindex heeft gevolgen voor tal 
van berekeningen. 

 
Achtergrond bijstelling 
Het CBS maakt sinds juni 2002 voor de meting van de prijsontwikkeling bij 
supermarkten als eerste statistische bureau in de wereld gebruik van 
gegevensbestanden met scannerdata. Deze bestanden bevatten informatie 
over verkochte hoeveelheden en omzetten van alle artikelen in supermarkten. 
Bij de verwerking van deze gegevensbestanden zijn fouten gemaakt. De aard 
van deze fouten wordt momenteel diepgaand onderzocht. 

 
Audit 
De Centrale Commissie van de Statistiek, toezichthoudend orgaan voor het 
CBS, heeft KPMG gevraagd een audit uit te voeren naar de oorzaken van de 
gemaakte fouten in het productieproces van de Consumentenprijsindex. De 
aanbevelingen van de audit moeten er toe bijdragen dat herhaling van fouten 
in de toekomst kan worden vermeden.  


