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Europese afspraken en daardoor vergelijkbaar

Tabel 1: Gewichten in de CPI (in %)
2000
Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken
11,1
Alcoholhoudende dranken en tabak
3,1
Kleding en schoeisel
6,4
Huisvesting, water en energie
21,8
Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning
7,1
Gezondheid
0,6
Vervoer
12,1
Communicatie
3,6
Recreatie en cultuur
11,5
Onderwijs
0,1
Horeca
4,4
Diverse goederen en diensten
10,2
Consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten
3,4
Consumptie in het buitenland
4,6
Totaal
100,0

2006
10,8
3
5,4
23,5
6,2
1,1
11,3
4,7
10,2
0,1
4,6
11,1
3,4
4,6
100,0

Het gebruik van de consumentenprijsindex

met die van andere EU-landen.

in de praktijk
De afgeleide consumentenprijsindex
De afgeleide consumentenprijsindex is gelijk aan
de CPI, zonder het effect van veranderingen in
de tarieven van productgebonden belastingen
(bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en

De CPI wordt veel

Prijsontwikkelingen leiden er gewoonlijk toe dat

gebruikt voor het

lonen, huren, uitkeringen, verzekeringspremies

aanpassen van contracten

of betalingen regelmatig aangepast moeten
worden. In veel contracten tussen bedrijven en

tabak) en subsidies. De afgeleide CPI geeft ant-

particulieren zijn de aanpassingen gebaseerd op

woord op de vraag wat de prijsontwikkeling is

prijsindexcijfers van het CBS.

als de belastingtarieven niet veranderen. De afgeleide indexcijfers worden dikwijls gebruikt door

Welke indexcijfers?

de overheid en bij loononderhandelingen.

In het algemeen adviseert het CBS om bij
contracten of herziening van bestaande contracten de bedragen, vaak zijn dit huren, aan te

passen op basis van de CPI voor alle huishoudens.

Meer informatie

De jaar-op-jaar-methode

Soms worden in contracten, die in het verleden

Bij deze methode wordt de geldende prijs vermenigvuldigd met het quotiënt van

zijn opgesteld, indexcijfers vermeld die momen-

de indexcijfers van twee opeenvolgende jaren. Let op dat beide cijfers hetzelfde

Uitgebreide informatie over de meest recente uitkomsten

teel niet meer berekend worden. In dat geval is de

referentie jaar hebben!

van de CPI en meer achtergrondinformatie is te vinden op

huidige reeks CPI alle huishoudens te koppelen
aan de oude reeks. Deze gekoppelde cijfers zijn op
aanvraag verkrijgbaar bij het CBS.

de internetsite van het CBS (www.cbs.nl) onder het thema

Voorbeeld: In 2003

De CPI-alle huishoudens van:

bedroeg de huur van een

2002 = 107,6

pand € 400 per maand.

Welk referentiejaar?

Voor de aanpassing wordt

In contracten wordt soms een ‘oud’ referentiejaar

gebruik gemaakt van de

genoemd, bijvoorbeeld 1990 = 100. Berekening van

CPI voor alle huishoudens

indexcijfers op basis van het consumptiepatroon

met referentiejaar 2000.

2003 = 109,9
2004 = 111,2
2005 = 113,1
2006 = 114,4
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prijzen en in de elektronische databank StatLine
(http://www.cbs.nl/statline) onder het thema prijzen.
Voor de meest actuele informatie over het consumentenprijsindexcijfer kunt u bellen met de consumentenprijsindexlijn van het CBS 0800 227 4636 (0800 CBSINFO).
Meer informatie www.cbs.nl/infoservice.

Huurprijs in 2004:
109,9/107,6 = 1,021 * € 400,00 = € 408,40

van dat jaar vindt niet meer plaats. In zo´n geval is

Huurprijs in 2005:

het aan te raden gebruik te maken van cijfers met

111,2/109,9 = 1,012 * € 408,40 = € 413,30

een zo recent mogelijke basis.

Huurprijs in 2006:

Soms zijn toch cijfers met een oud referentiejaar

Huurprijs in 2007:

113,1/111,2 = 1,017 * € 413,30 = € 420,33
114,4/113,1 = 1,011 * € 420,33 = € 424,95

nodig. Bijvoorbeeld in het geval van contracten
waarin voor huuraanpassingen wordt uitgegaan
van de oorspronkelijke overeengekomen huurprijs. Dan is het mogelijk de huuraanpassing te

De vaste-noemermethode

berekenen met behulp van de zogenoemde vaste-

Bij deze methode gaat men steeds uit van de oorspronkelijk overeengekomen

noemermethode.

prijs. Deze prijs wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller ieder jaar
wisselt en de noemer constant blijft.

Berekening van de aanpassing in contracten zoals
huren.

Voorbeeld: De huur van

De CPI voor alle huishoudens van:

Voor aanpassingen worden zowel maand- als

een pand is € 900. De

september 2002 = 108,8

jaarcijfers gebruikt. Het jaarcijfer is het rekenkun-

huur is ingegaan op 1

dig gemiddelde van de maandprijsindexcijfers van

januari 2003. Volgens het

een bepaald jaar. In indexeringsclausules van

contract wordt de huur

contracten staat meestal aangegeven welke index-

voor het eerst op 1 juli

cijfers gebruikt moeten worden. In de contracten is

2003 en vervolgens jaar-

tevens vastgelegd welke methode wordt toegepast

lijks aangepast. Voor de

maart

2003 = 109,9

maart

2004 = 111,1

maart

2005 = 113,1

maart

2006 = 114,2

Per 1-7-2003 geldt dan:
109,9/108,8 = 1,010 * € 900,00 = € 909,00
Per 1-7-2004 geldt dan:

om huurbedragen te indexeren. De meest gebruik-

aanpassing wordt gebruik

te methoden zijn de zogenaamde jaar-op-jaarme-

gemaakt van het index-

thode en de vastenoemermethode.

cijfer voor de maand

113,1/108,8 = 1,040 * € 900,00 = € 936,00

maart van de CPI voor

Per 1-7-2005 geldt dan:

alle huishoudens
met referentiejaar 2000.

111,1/108,8 = 1,021 * € 900,00 = € 918,90
Per 1-7-2005 geldt dan:

114,2/108,8 = 1,050 * € 900,00 = € 945,00
Bij het gebruik van deze methode zijn vaak cijfers met een oud
basisjaar nodig. U kunt hierover contact opnemen met het CBS.
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