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CPB over op Europees geharmoniseerde inflatie-indicator (hicp) 

Met ingang van dit CEP gebruikt het CPB de Europees geharmoniseerde consumentprijsindex (hicp) 
als de maatstaf van de inflatie van de consumptie. Met deze maatstaf kan de raming van de inflatie in 
Nederland beter vergeleken worden met andere Europese landen. Ook instituten als de ECB, DNB, het 
IMF en de OESO gebruiken de hicp als de maatstaf voor inflatie. Voor de (internationale) 
beleidsdiscussie is derhalve vooral deze indicator van belang.  
 
Voor de berekeningen van de koopkracht blijft het CPB de Nationale consumentenprijsindex (cpi) 
gebruiken. De reden is dat deze prijsindex en het bruto-nettotraject dat ten grondslag ligt aan de 
koopkrachtberekeningen, volledig op elkaar zijn afgestemd. In de koopkrachtberekeningen worden 
subsidies aan de zorg en de kinderopvang via de inkomensstromen toegewezen aan verschillende 
huishoudtypes. Het CPB blijft daarom ramingen publiceren van de ontwikkelingen van zowel de cpi als 
van de hicp. De ramingen van de cpi staan in bijlagen 6 en 12 en bij de aanvullende kerngegevens op 
de CPB-website onder het kopje ‘prijzen, overheid en cpi’. 
 
De berekening van de hicp wijkt op een aantal punten af van de cpi (a).

 
Een van de belangrijkste is dat 

bij de hicp de toegerekende huur van eigen woningen niet wordt meegenomen. In de cpi wel, waarbij de 
ontwikkeling van de toegerekende huur voor eigenwoningbezitters gelijk wordt gesteld aan de 
waargenomen huurstijging. Hierdoor heeft een huurstijging een kleiner gewicht in de hicp dan in de cpi. 
Bij de prijsontwikkeling van kinderopvang, thuiszorg en zorg wordt bij de hicp alleen gekeken naar de 
bijdrage die huishoudens zelf betalen, bij de cpi naar de ontwikkeling van de totale kosten. Verder 
worden de consumptieve uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland wel meegenomen in de 
cpi, maar niet in de hicp. De consumptieve bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland 
worden juist wel meegenomen in de hicp, maar niet in de cpi.  
 
Door de andere keuzes kan de ontwikkeling van de hicp en de cpi verschillen. Het inflatiebeeld is echter 
voor de meeste jaren ongeveer gelijk. Gemiddeld over de periode 1997-2014 stijgen beide indices met 
2,1% per jaar. In de periode 2014-2016 neemt de cpi meer toe dan de hicp door de sterke stijging van 
de huren die in de cpi een groter gewicht hebben. 
 

Inflatie volgens hicp en cpi verschilt weinig 

 
 
(a) Zie website CBS voor meer informatie over de verschillen tussen de hicp en de cpi (link). 
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/extra/inflatie-internationaal.htm

