Technische toelichting
Inflatie
Inflatie is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De
inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI)
vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het
prijsverloop weer van het gemiddelde pakket goederen en diensten dat wordt aangeschaft door
Nederlandse huishoudens.
Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex
Naast de nationale consumentenprijsindex (CPI) is er ook een Europees geharmoniseerde
consumentenprijsindex (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP), waarmee de inflatie
tussen de lidstaten van de Europese Unie kan worden vergeleken. Definities, indelingen en
methoden zijn daartoe zo goed mogelijk gecoördineerd en in Europese regelgeving vastgelegd.
De uitkomsten van de CPI en de HICP zijn niet gelijk. Dat komt vooral door een andere
samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop deze indices zijn gebaseerd. Het
belangrijkste verschil is dat in de HICP geen rekening wordt gehouden met de kosten van de
eigen woning. Verder heeft de CPI betrekking op uitgaven van Nederlanders in Nederland en in
het buitenland, en de HICP op uitgaven in Nederland door Nederlanders en buitenlanders.
Toekomst
Het CBS publiceert op dit moment twee cijfers voor de inflatie. Het CBS wil op termijn één
consumentenprijsindex, en wel de HICP, in de publicaties centraal stellen. Over de precieze
samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop de HICP is gebaseerd, moet echter
nog Europese besluitvorming plaatsvinden, bijvoorbeeld hoe rekening moet worden gehouden
met de kosten van de eigen woning. Tot het moment dat daarover zekerheid is, stelt het CBS de
consumentenprijsindex conform de nationale definitie centraal.
Meer informatie over de meting van de CPI is te vinden in het document:
Het mandje van de consumentenprijsindex, de besteding van consumenten en de meting van
de CPI 2015.
Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen
Vanaf 2016 wordt in de consumentenprijsindex (CPI) en in de Europees geharmoniseerde
consumentenprijsindex (HICP) een meer gedetailleerde classificatie van goederen en diensten
gebruikt. Op hetzelfde moment wordt ook het referentiejaar aangepast naar 2015=100. De
eerste uitkomsten volgens de nieuwe reeks worden gepubliceerd op 11 februari 2016. Meer
achtergrondinformatie is te vinden in het stuk:
Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen.
Voorlopige uitkomsten
De uitkomsten over de consumentenprijsindex van een verslagmaand zijn bij de eerste
publicatie voorlopig en krijgen een maand later een definitieve status. Cijfers kunnen worden
bijgesteld op grond van nagekomen gegevens. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als
voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn en/of als een
herziening in een latere maand wordt verwacht.
Melding conform het publicatiebeleid van het CBS: op 4 maart is het Centraal Planbureau
ingelicht over de uitkomsten van de verslagmaand februari 2015.

