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ABSTRACT 

In maart 2020 startte de coronacrisis in België. Na bijna 10 maanden van inflatiemeting in crisistijden, maakt Statbel, het 
Belgische statistiekbureau, de balans op in deze uitgebreide analyse. Heel wat maatregelen om de gezondheidscrisis in te 
perken, hadden een impact op het consumptiegedrag van huishoudens. Denk maar aan de winkels die gesloten werden, of 
toeristische reizen die werden afgeraden.  

In deze analyse toont Statbel hoe die maatregelen methodologisch verwerkt werden in de indexcijfers van de voorbije 
maanden. Hoe konden prijzen worden ingewonnen van diensten die tijdelijk werden opgeschort? 

In de tekst wordt België vergeleken met buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Door de wetenschappelijk 
onderbouwde, geharmoniseerde principes die gebruikt worden, is een vergelijking van de inflatie tussen de landen mogelijk. 

De analyse gaat verder in op het imputeren van prijzen, en op de prijsevoluties in de categorieën voeding en energie die de 
grootste impact hadden op de inflatie de afgelopen maanden.   

Deze analyse kwam tot stand op vraag van de Indexcommissie. 
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INLEIDING 

Sinds het begin van de coronacrisis werden de niet-essentiële winkels twee keer gesloten en heropend. Als 
aanvulling op de gebruikelijke maandelijkse communicatie over de consumptieprijsindex en de extra 
informatiefiches die op de website geplaatst werden, wil  Statbel via deze uitgebreidere toelichting de 
gebruikers wat meer achtergrondinformatie geven. 

Deze analyse behandelt twee onderwerpen: 

1. De principes die door Statbel en andere Europese statistische instellingen gehanteerd worden om de 
inflatie tijdens de coronacrisis te meten. 

2. Een toelichting bij het prijsverloop sinds maart, met een focus op voeding en energie, de twee 
productgroepen die de grootste impact hadden op de totale inflatie.  

Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van cijfers van de geharmoniseerde consumptieprijsindex aangezien 
deze een vergelijking met de buurlanden mogelijk maakt. Naast de nationale consumptieprijsindex (CPI) 
berekent Statbel namelijk ook een Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonised Index of 
Consumer Prices, HICP). De HICP maakt een vergelijking tussen het inflatiepeil van de lidstaten van de Europese 
Unie mogelijk. De toegepaste bestedingsoptiek en methoden zijn daartoe zo goed mogelijk gecoördineerd en in 
Europese regelgeving vastgelegd. De resultaten van de CPI en de HICP zijn niet gelijk. 

Dat komt vooral door een andere weging en samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop deze 
indices zijn gebaseerd. Zo moet voor de HICP als hoofdbron voor het wegingsschema de nationale rekeningen 
gebruikt worden en vervolgens het huishoudbudgetonderzoek (HBO) als aanvulling voor de verfijningen2. De 
reden hiervoor is dat de nationale rekeningen de meest vergelijkbare gegevensbron tussen landen onderling 
zijn. Deze dienen ook in elk land op basis van geharmoniseerde methoden berekend te worden. Het HBO is 
tevens de belangrijkste gegevensbron voor de opmaak en verdeling van de consumptieve bestedingen in de 
nationale rekeningen. 

Voor de CPI wordt daarentegen omwille van conceptuele redenen van oudsher enkel het HBO gebruikt. Zo zitten 
bijvoorbeeld uitgaven van toeristen vervat in de nationale rekeningen, terwijl deze niet relevant zijn voor de 
doelstelling en toepassing van de CPI. De  indexcommissie3 heeft deze keuze nog eens bekrachtigd met de 
hervorming van de index basis 2013 = 100. Het gebruik van het HBO of nationale rekeningen zijn beide in lijn 
met de CPI Manual van de Intersecretariat Working Group on Price Statistics4 (IWGPS). Dat is, naast de HICP-
handleiding, hét internationale referentiedocument voor consumptieprijsindices. Er is dan ook geen enkel land 
dat andere gegevensbronnen gebruikt. 

Behalve een andere bron voor de opmaak van de gewichten zijn er ook een aantal methodologische verschillen. 
Zo wordt onder andere voor huisbrandolie de actuele prijs gebruikt in de berekening van de HICP. In de 
berekening van de CPI wordt een gewogen 12-maandelijks gemiddelde gehanteerd. Omwille van deze 
methodologische verschillen en om een internationale vergelijking mogelijk te maken, is het eerder aangewezen 
om de HICP-cijfers te gebruiken in deze analyse.  

                                                                 

2 (zie bijvoorbeeld artikel 3, lid 1(a) in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1148). 
3 De methodologie van de CPI wordt voorgelegd aan de Indexcommissie waarin de sociale partners en academici zijn 
vertegenwoordigd. Zij geven jaarlijks een advies over de methodologie van de CPI. In de methodologie van de CPI worden zo 
goed als mogelijk de internationale aanbevelingen en ontwikkelingen gevolgd, maar wordt er ook rekening gehouden met 
het gebruik van de CPI als socio-economische correctiecoëfficiënt.  
4 Een combinatie van Eurostat, Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Internationaal Monetair Fonds (IMF), Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties 
(UNECE) en de Wereldbank. Voor de handleiding worden de Nationale Statistische Instellingen geconsulteerd en de finale 
versie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Statistische Commissie van de Verenigde Naties. 

https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual
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1. HET METEN VAN INFLATIE TIJDENS DE CORONACRISIS 

Omwille van COVID-19 besmettingen zijn gedurende de afgelopen maanden maatregelen genomen zoals het 
sluiten van winkels en het afraden van toeristische reizen; maatregelen die een rechtstreekse of onrechtstreekse 
impact hebben op het consumptiegedrag van huishoudens. Hieronder wordt een toelichting gegeven over hoe 
deze maatregelen methodologisch werden verwerkt in de indexcijfers tijdens de voorbije maanden. 

De gehanteerde principes en de hieronder beschreven gedetailleerde toelichtingen voor de verschillende 
productgroepen zijn in overeenstemming met de methodologische aanbevelingen die Eurostat in samenspraak 
met de Nationale Statistische Instellingen (in België dus Statbel) heeft opgesteld. Ze kunnen hier teruggevonden 
worden. 

De algemene principes waarop de indexberekening tijdens deze pandemie gebaseerd zijn, kunnen op de 
volgende wijze worden samengevat: 

• stabiliteit van de gewichten van de gepubliceerde indexcijfers; 
• publicatie van indexcijfers voor alle productgroepen in de consumptieprijsindex; 
• minimalisering van imputaties. 

Hieronder gaan we dieper in op elk van deze punten. 

1.1. Welke informatie wordt er gebruikt voor het wegingsschema? 

Alle prijsindices op Europees niveau zijn van het type “Laspeyres”; dit wil zeggen dat ze meten hoeveel een 
bepaald consumptiemandje uit het verleden momenteel zou kosten. Om deze indices te kunnen berekenen is 
informatie nodig uit het verleden. Het omgekeerde van een “Laspeyres” index is een “Paasche” index. Die meet 
hoeveel een mandje van nu in het verleden zou kosten. Om dit te kunnen meten is bestedingsinformatie van de 
huidige periode nodig. Het meetkundig gemiddelde van die twee indexcijfers is de Fisher index. 

In praktijk is het enkel maar mogelijk om informatie uit het verleden te gebruiken, en de formule van een 
Laspeyres index te gebruiken: 

• Zo zijn het huishoudbudgetonderzoek (HBO) en de nationale rekeningen beschikbaar ongeveer 9 à 10 
maanden na de referentieperiode.  

• Aangezien men gegevens van 1 jaar nodig heeft om wegingsschema’s op te stellen voor officiële 
prijsstatistieken zou dit beteken dan men bij een Paasche index pas in oktober 2021 iets zou kunnen 
zeggen over de inflatie van januari 2020. Dit is uiteraard zinloos gelet op de rol van de CPI en HICP als 
conjunctuurindicator. 

Daarnaast is er nog de rol van een prijsindex als socio-economische correctiecoëfficiënt. In die context is het 
logisch om een Laspeyres-type index te hanteren. Het indexatiemechanisme heeft namelijk als doelstelling 
huishoudens te compenseren voor koopkrachtverlies ten gevolge van prijsstijgingen, waardoor zij hun 
consumptiepatroon uit het verleden kunnen blijven aanhouden. Het indexeren van bedragen uit het verleden 
sluit dus aan bij het Laspeyres-principe. 

De gewichten die gebruikt worden in de HICP reflecteren dan ook steeds het consumptiepatroon van het 
voorgaande jaar. Dus momenteel reflecteren de gewichten van de HICP het consumptiepatroon van 2019 en 
volgend jaar het consumptiepatroon van 2020. 

We kunnen dus besluiten dat de Laspeyres index niet alleen technisch maar ook inhoudelijk de aangewezen 
keuze is. Hoewel we dus de prijsevolutie volgen van een consumptiemandje, dat model staat voor de 
gemiddelde bestedingen van de consument in een voorgaand jaar, zorgen we er wel voor dat dat mandje zo 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/metadata/covid-19-support-for-statisticians
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recent mogelijk gehouden wordt. Daarom wordt in de praktijk het gewichtenschema ook jaarlijks geactualiseerd; 
het resultaat noemen we een kettingindex van het Laspeyres-type. 

1.2. Publicatie van indexcijfers voor alle productgroepen 

De HICP telt op het laagste (het meest gedetailleerde) gepubliceerde niveau 235 productgroepen. Elk van deze 
productgroepen krijgt dan ook een gewicht dat vastligt voor één jaar. Variabele maandelijkse gewichten zijn 
internationaal ook afgeraden  en voor de HICP zelfs verboden. Op die manier zou de indexevolutie immers een 
mix zijn van prijswijzigingen en bestedingswijzigingen en zou ze geen zuivere inflatiemeter meer zijn. 

De publicatie van alle indexcijfers zorgt ervoor dat hoger liggende niveaus berekend kunnen worden uit lagere 
gepubliceerde niveaus en dat de index consistent blijft in aggregatie. Voor de HICP zijn er bijvoorbeeld meer dan 
500 aggregaties in totaal. 

Het gevolg hiervan is wel dat wanneer consumptie in een bepaalde maand naar nul herleid wordt, bijvoorbeeld 
als gevolg van de sluiting van de cafés, dat prijzen geïmputeerd dienen te worden. Dit is geen nieuw en 
uitzonderlijk gegeven. In normale omstandigheden is dit af en toe ook al van toepassing, bijvoorbeeld in 
bepaalde maanden van elk jaar is er weinig consumptie voor pretparken of voetbal. Hierbij gaat men dus 
ontbrekende prijzen vervangen door geïmputeerde (of ingevulde) waarden, zodat toch een indexcijfer kan 
berekend worden. Het spreekt voor zich dat die imputaties op een correcte en transparante manier dienen te 
gebeuren. In volgend punt gaan we daar wat dieper op in. 

1.3. Imputaties voor ontbrekende prijzen zorgen niet voor een vertekening op de 
langere termijn 

Voor sectoren die vrijwel volledig gesloten zijn werden internationaal afspraken vastgelegd omtrent imputaties. 
De werkwijze verschilt naargelang een sector al dan een seizoenspatroon vertoont. 

1. Voor de sectoren waar er geen seizoenspatroon is in de maandelijkse prijszetting (bijvoorbeeld 
restaurants, kappers, …) werden de laatst beschikbare prijzen doorgetrokken. Gelet op het feit dat deze 
prijzen in normale omstandigheden ook weinig fluctueren van maand tot maand, zullen deze 
geïmputeerde prijzen meer dan waarschijnlijk overeenstemmen met de echte prijzen wanneer deze 
sectoren her openen. Ditzelfde principe wordt in normale tijden ook toegepast, zo worden bijvoorbeeld 
de prijzen op het einde van het voetbalseizoen doorgetrokken tot aan het begin van het nieuwe 
voetbalseizoen. 

 

2. Voor gesloten sectoren waarbij de maand-op-maand prijsbewegingen doorheen het jaar gekenmerkt 
worden door een seizoenspatroon (hotels, reizen, vliegtickets, …) kunnen de prijzen niet doorgetrokken 
worden. Dit zou immers leiden tot een breuk in het seizoenspatroon van de indexreeks, waarbij de jaar-
op-jaarmutaties (inflatie) beïnvloed worden. Gelet op het gewicht van deze sectoren zou dit ook de 
globale inflatie vertekenen zowel dit jaar als volgend jaar. Voor deze sectoren worden de prijzen dus 
niet eenvoudigweg doorgetrokken, maar worden ze daarbovenop gecorrigeerd met de maand-op-
maand prijsbeweging van vorig jaar. Dit wil dus zeggen dat de maand-op-maand beweging van dit jaar 
overeenstemt met de maandelijkse prijsevolutie van vorig jaar en dat bijvoorbeeld de 
inflatiepercentages van april voor deze sectoren gelijkaardig blijven aan die van maart. 

 

Wanneer imputaties op deze manier uitgevoerd worden, dan zijn ze ook zelfcorrigerend wanneer er terug echte 
prijzen beschikbaar zijn. 

Voor sectoren waar de consumptie niet meer in fysieke winkels kan plaatsvinden, maar dezelfde consumptie 
wel nog online kan gebeuren, werden prijzen online ingezameld. Op deze manier wordt het aantal ontbrekende 
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prijzen sterk gereduceerd en blijft de consumptieprijsindex de prijsevolutie van de consumptieve bestedingen 
weerspiegelen. 

Ter bescherming van de gezondheid van de enquêteurs en om geen plaats van klanten in te nemen (gezien de 
restricties van het aantal toegelaten klanten per m²) werd beslist om tijdelijk geen lokale prijsinzameling te doen. 
Voor sectoren die toch open zijn en waar normaal lokaal prijzen ingezameld worden, gebeurde de enquête 
telefonisch of online, en dus niet meer ter plaatse. 

De lokale prijswaarneming in winkels en bijgevolg ook de impact ervan, is trouwens significant verminderd sinds 
de overstap naar big data (scannerdata, webscraping, administratieve data). Tegelijk met die overstap is sinds 
2014 het aandeel van lokale prijsinzameling gehalveerd van ongeveer 64% van het gewicht van de korf naar 
ongeveer 32%. 

Ondanks de strenge maatregelen die België in vergelijking met andere landen hanteerde tijdens de lockdown in 
april en mei, was het aandeel van prijzen dat in de Belgische HICP diende geïmputeerd te worden lager dan het 
gemiddelde van de EU en de Eurozone. Deze gunstige situatie was grotendeels het gevolg van het gebruik van 
alternatieve gegevensbronnen. 

Prijzen die in de HICP werden geïmputeerd omwille van Covid-19 
(uitgedrukt in gewichtsaandeel van de korf) 

  apr/20 mei/20 jun/20 jul/20 

Eurozone 32% 22% 11% 3% 

EU-27 29% 20% 10% 3% 

BE 24% 17% 4% 0% 

DE 27% 13% 8% 3% 

FR 47% 42% 26% 1% 

NL 13% 11% 4% 1% 

 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/272892/272974/Overview-flagged-HICP-sub-indices-May-2020-rev.xlsx/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/272892/272974/Overview-flagged-HICP-sub-indices-May-2020-rev.xlsx/
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2. TOELICHTING BIJ HET PRIJSVERLOOP SINDS HET BEGIN VAN DE 
CORONACRISIS 

De prijsopnames van maart waren grotendeels gerealiseerd voor het uitbreken van de coronacrisis en de eerste 
lockdown, deze zijn dus een goede referentieperiode om het prijsverloop en de inflatie sinds het begin van de 
coronacrisis te duiden. Deze analyse gebruikt maar gegevens tot en met oktober 2020, omdat Eurostat de HICP-
cijfers van november pas op 17 december publiceert. 

Wanneer we kijken naar het prijsverloop sinds maart voor de globale HICP dan stellen we vast dat de prijzen 
momenteel (in oktober dus) gemiddeld gezien vrijwel op hetzelfde niveau liggen als in maart. In meerdere 
maanden sinds maart lagen de prijzen zelfs lager. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland waar de prijzen 
sterk gestegen zijn. De Belgische prijsevolutie ligt grotendeels (uitgezonderd de soldenmaand augustus) in lijn 
met deze van Frankrijk. In vergelijking met Duitsland is de evolutie ook vrij gelijkaardig de laatste maanden. Hier 
dient echter opgemerkt te worden dat de btw-tarieven in Duitsland sinds 1 juli 2020 tijdelijk gewijzigd zijn. Het 
normale btw-tarief ging namelijk van 19% naar 16% en het lagere btw-tarief voor voornamelijk 
voedingsmiddelen ging van 7% naar 5%. Deze dalingen zijn van kracht tot 31 december 2020. Zonder deze daling 
van de btw-tarieven zouden de prijzen in Duitsland sterker gestegen zijn. 

 

De productgroepen die meest de inflatie hebben beïnvloed kunnen we identificeren door het berekenen van de 
impact. De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de 
berekening van de HICP. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook 
met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het totaal van de bestedingen 
(totale HICP). 
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Via de resultaten van de impactanalyse stellen we vast dat de productgroep ‘voeding en alcoholvrije dranken’ 
over de hele periode de grootste positieve impact lieten optekenen, zo zou de inflatie in bijvoorbeeld oktober 
0.5% lager geweest zijn zonder deze groep. Terwijl de groep ‘huisvesting, water en energie’ de voorbije maanden 
systematisch grootste negatieve impact had, zo zou in oktober de inflatie 0.6% hoger geweest zijn zonder deze 
productgroep. Tijdelijk was er in juli en augustus een belangrijke positieve en vervolgens negatieve impact voor 
kleding en schoeisel wat veroorzaakt werd door het uitstel van de solden van juli naar augustus, waardoor het 
niet interessant is om verder in detail te kijken naar deze productgroep. 

Als we de productgroepen met de grootste positieve en negatieve impact meer in detail bekijken, identificeren 
we in groep ‘voeding en alcoholvrije dranken’ 4 subgroepen met de grootste impact, vlees, vis, fruit en groenten. 
Binnen de groep ‘huisvesting, water en energie’ zijn dit alle energieproducten, namelijk elektriciteit, gas en 
huisbrandolie.  

 

  

HICP Gewicht

COICOP-productgroep (‰) mrt/20 apr/20 mei/20 jun/20 jul/20 aug/20 sep/20 okt/20 mrt/20 apr/20 mei/20 jun/20 jul/20 aug/20 sep/20 okt/20

0 Totaal bestedingen 1000.00 0.4 0.0 -0.2 0.2 1.7 -0.9 0.5 0.4

1 Voeding en alcoholvrije dranken 165.02 2.4 3.3 3.6 3.0 3.3 3.2 3.5 3.2 0.4 0.6 0.7 0.5 0.3 0.8 0.6 0.5

2 Alcoholische dranken en tabak 49.69 3.4 3.3 3.2 1.8 1.8 2.3 1.9 2.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1

3 Kleding en schoeisel 53.24 0.3 0.1 0.2 0.2 25.6 -21.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 -1.3 0.0 0.0

4 Huisvesting, water en energie 162.79 -4.1 -5.0 -5.8 -4.2 -3.8 -3.5 -4.0 -3.1 -0.9 -0.9 -1.0 -0.8 -1.0 -0.5 -0.8 -0.6

5 Stoffering en huishoud. apparaten 74.12 1.6 1.8 1.4 1.4 2.6 0.4 1.3 1.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

6 Gezondheid 81.53 0.6 0.7 0.6 0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.2 0.1 -0.1 -0.1

7 Vervoer 123.58 -0.7 -3.5 -4.3 -1.8 -1.2 -1.0 -1.0 -1.2 -0.2 -0.5 -0.6 -0.3 -0.4 0.0 -0.2 -0.2

8 Communicatie 32.86 -1.4 -2.6 -0.7 0.3 0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Recreatie en cultuur 87.77 2.3 1.7 1.7 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0

10 Onderwijs 4.97 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 Hotels, cafés en restaurants 80.73 1.8 1.5 1.4 0.9 2.7 2.9 2.7 2.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2

12 Diverse goederen en diensten 83.70 1.7 1.6 1.3 1.7 1.5 1.6 1.6 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1

Inflatie (%) Impact op de inflatie (%-punt)
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3. HAD DE METHODOLOGIE EEN INVLOED OP DE GEMETEN 
PRIJSEVOLUTIE VOOR DE GROEPEN MET DE GROOTSTE IMPACT? 

We kunnen vaststellen dat het bij de productgroepen die hierboven geïdentificeerd werden, telkens  aggregaten 
betreft waarvoor gedurende de gehele coronacrisis geen imputaties nodig waren. De betreffende sectoren zijn 
sinds het uitbreken van de coronacrisis nooit gesloten geweest en de prijsnoteringen konden op dezelfde manier 
als voorheen plaatvinden, zonder dat enquêteurs moesten ter plaatse gaan. Immers voor voeding (en voor 
andere producten die in grootwarenhuizen verkocht worden) wordt reeds sinds 2015 gebruik gemaakt van 
scannerdata, kassascangegevens van de belangrijkste grootwarenhuisketens. Daardoor is de indexberekening 
niet meer afhankelijk van prijsopnames ter plaatse. Voor energie werd, net zoals voorheen, gebruik gemaakt 
van administratieve bestanden, afkomstig van Synergrid, VREG, CWaPE en BRUGEL voor aardgas en elektriciteit. 

Aangezien de prijsopnames voor voeding in de meeste landen in maart waren gerealiseerd voor de lockdown 
en het uitbreken van de coronacrisis, is maart voor voeding een goede referentieperiode. Voor energie is het 
beter om te kijken naar de prijsevolutie sinds december 2019, aangezien energieprijzen ook grotendeels op de 
internationale markten bepaald worden en COVID-19 voor het eerst werd geïdentificeerd in december 2019.  

Voor de correcte interpretatie van de inflatieniveaus, moeten we niet alleen kijken naar de inflatie in de 
beschouwde maanden, maar ook naar de indexniveaus van de beschouwde maand en 12 maanden eerder 
aangezien inflatie de prijsweging weergeeft tussen het prijsniveau in de huidige maand en dezelfde maand een 
jaar geleden. 

3.1. Voeding 

Ten opzichte van maart 2020 zijn de prijzen van voeding en alcoholvrije dranken gemiddeld genomen gedaald 
met 0.2%. Ten opzichte van april 2020 is daarentegen een sterkere daling van 1.0% merkbaar, het verbod op 
kortingen was toen van kracht.  

HICP - Productgroep Gewicht in korf (op 
1000) 

Prijswijziging okt/20 
t.o.v. april/20 

Prijswijziging okt/20 
t.o.v. maart/20 

Voeding en alcoholvrije 
dranken 

157.06 -1.0% -0.2% 

Voeding 143.69 -1.0% -0.2% 

Alcoholvrije dranken 13.37 -1,1% -0,1% 

  

Wanneer vergeleken wordt met de buurlanden liggen de prijsbewegingen in België vanaf maart 2020 in lijn met 
deze van de omringende landen. De prijsevolutie voor België is vrijwel identiek aan deze van Frankrijk en 
Nederland. Tussentijds noteerde Frankrijk van maart tot juli wel sterkere prijsstijgingen dan België. Duitsland 
tekent sinds juli een prijsdaling op, die echter volledig kan toegeschreven worden aan de tijdelijke algemene 
btw-daling, zoals hoger reeds aangehaald. 
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De inflatie (jaar op jaar evolutie) geeft echter een ander beeld. Kijken we specifiek naar voeding (dus zonder 
niet-alcoholische dranken) dan is deze sinds begin dit jaar beginnen stijgen om in mei 2020 uit te komen op 3.7% 
in België. Sindsdien is ze licht gedaald, maar komt ze toch nog uit op 3.4% in oktober. 

 

De reden waarom de inflatie voor voeding in de eerste helft van het jaar toenam is dus te wijten aan 
prijsstijgingen voorafgaand aan de coronacrisis. Ze zijn voornamelijk het gevolg van mislukte oogsten ten gevolge 
van klimatologische omstandigheden en andere externe factoren zoals de Afrikaanse varkenspest waardoor 
varkensvlees duurder werd. Factoren die ook in de ons omliggende landen vrijwel dezelfde impact hadden. De 
terugval in inflatie in Nederland in januari 2020 is te wijten aan het uitdoven van het effect van de verhoging van 
het laagste btw-tarief van 6% naar 9% op 1 januari 2019. 

Specifiek voor België is er de vaststelling dat de prijzen voor voeding in de tweede helft van vorig jaar daalden 
tot het niveau van het begin van het jaar, terwijl dit niet het geval was in de andere landen. De inflatie in 2019 
was voor België dan ook de laagste sinds 2014. In vergelijking met de buurlanden tekende België ook de laagste 
HICP inflatie op in 2019 voor deze groep. Deze prijsbeweging van vorig jaar zorgde er dan ook voor dat in 2020 
bij gelijkblijvende prijzen de inflatie in België toenam of stabiliseerde. Dit in tegenstelling tot de buurlanden waar 
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de inflatie afnam bij gelijkblijvende prijzen. Dus het inflatieverschil met de buurlanden voor voeding kan 
teruggebracht worden tot de prijsbewegingen vorig jaar, voor Duitsland is er natuurlijk ook nog de daling van de 
btw-tarieven. 

 

Dat de prijzen gemiddeld gezien ongewijzigd zijn gebleven, wil niet zeggen dat bepaalde groepen geen stijging 
of daling hebben gekend die grotendeels te wijten is aan de coronacrisis. Specifiek voor België, met een bijdrage 
van ongeveer 0.4 procentpunt op de inflatie voor voeding, is de hoge inflatie voor verse zeevruchten. Deze 
bedraagt rond de 40%. Deze hoge inflatie is voornamelijk te wijten aan prijsstijgingen voor garnalen, onder 
andere een gevolg van een tekort aan gepelde grijze garnalen door coronamaatregelen in Marokko. In andere 
landen is dit product niet populair waardoor er daar geen impact is. Onderstaande grafiek op langere termijn 
voor verse zeevruchten maakt de grillige prijsevolutie van België in vergelijking met de buurlanden duidelijk. 

 

Voor de inflatie van zowel vers fruit als van verse groenten is eigenlijk dezelfde conclusie van toepassing als voor 
voeding in het algemeen, namelijk dat de prijsstijgingen plaatsvonden in de maanden voor de coronacrisis. 
Specifiek voor Belgie, zoals voor voeding in het algemeen, is de prijsdaling in 2019 waardoor onze inflatie nu 
grotendeels hoger uitkomt dan de buurlanden. En dit terwijl de prijsindex, uitgedrukt in referentiejaar 2015 = 
100, nog steeds lager ligt dan in de omringende landen. Deze hogere inflatie wordt dus ook in dit geval niet 
veroorzaakt door sterkere prijsstijgingen tijdens de coronacrisis, maar wel door sterkere prijsdalingen in 2019 in 
vergelijking met de buurlanden. 
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3.2. Energie 

Hierboven werd energie gerelateerd aan huisvesting reeds geïdentificeerd als één van de belangrijkste 
productgroepen die de inflatie hebben beïnvloed. Maar dit is uiteraard van toepassing op alle productgroepen 
gerateerd aan energie (o.a. brandstoffen), daarom is het aangewezen om te kijken naar het aggregaat dat alle 
producten rond energie omvat. 

Wanneer we kijken naar de evolutie van de energieprijzen sinds december, dan stellen we vast dat de prijzen in 
België sterker gedaald zijn dan in de buurlanden. Ook hier dient opgemerkt te worden dat voor Duitsland het 
effect speelt van de daling van de btw-tarieven. Voor Nederland is er sinds januari een effect op de 
energieprijzen door de daling van de energiebelasting op elektriciteit.  

We stellen ook vast dat de energieprijzen overal sterk daalden de eerste maanden van 2020, maar in België was 
de daling sterker dan in de buurlanden. 
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Die sterkere daling in het begin van 2020 is grotendeels het gevolg van het belang van variabele contracten voor 
zowel gas en elektriciteit op de Belgische markt. Dit valt meteen op wanneer gekeken wordt naar de index van 
elektriciteit en aardgas . De niveaushift die merkbaar is voor Nederland is het gevolg van de gewijzigde 
energiebelasting in januari 2020. Op 1 januari 2020 werd daar de energiebelasting op gas verhoogd en de 
energiebelasting op stroom verlaagd. 
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Voor huisbrandolie zien we een gelijkaardig patroon, dus dat de prijzen in België sterker dalen de eerste 
maanden van 2020. De reden hiervoor is dat de belasting op huisbrandolie in België lager ligt dan in Frankrijk en 
Duitsland, waardoor een prijswijziging van de energiecomponent zwaarder doorweegt in de totale 
prijsbeweging. Voor Nederland is er geen prijsindex voor huisbrandolie, aangezien het gebruik van huisbrandolie 
voor huishoudelijke verwarming er vrijwel onbestaande is. 

 

Kijken we tot slot naar de prijsbeweging van benzine en diesel dan zien we een gelijkaardige beweging in het 
begin van het jaar tussen de verschillende landen onderling. Momenteel zijn de prijzen in België  minder sterk 
gedaald dan deze in de buurlanden. Net zoals voor huisbrandolie wordt de prijsevolutie mee bepaald door de 
verschillende belastingen, die ervoor zorgen dat de energiecomponent minder of zwaarder doorweegt in de 
opgetekende prijsevolutie. 
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4. CONCLUSIE 

Om de inflatie te meten tijdens de coronacrisis werden een aantal principes gehanteerd door de Europese 
statistische instellingen. Deze wetenschappelijk onderbouwde principes maken het mogelijk om de inflatie zo 
correct mogelijk te meten in de huidige situatie. Ook maken ze een vergelijking van de inflatie tussen de landen 
mogelijk. 

Omwille van deze werkwijze bleef een consistente aggregatie van de indexcijfers mogelijk, ook werd het 
imputeren van prijzen tot een minimum herleid. In het geval er toch geïmputeerd diende te worden, dan zorgde 
dat niet voor een vertekening van de inflatie op de langere termijn omwille van het zelfcorrigerende karakter 
van de imputaties. 

Wanneer we kijken naar de impact van de coronacrisis op de twee belangrijke aggregaten voedingsmiddelen en 
energie, dan stellen we vast dat er gemiddeld gezien geen significante impact is geweest voor voeding. Noch in 
de manier waarop de prijsopnames en de berekening gebeurde, noch in de opgetekende prijsevolutie. De prijzen 
liggen momenteel zelfs lager dan in maart. In onze buurlanden stellen we gelijkaardige evoluties vast. Het 
verschil in inflatie is te wijten aan de prijsbeweging vorig jaar. 

Voor energie merken we wel een duidelijke daling van de prijzen op. Voor energie gerelateerd aan huisvesting 
(huisbrandolie, aardgas en elektriciteit) zijn de prijzen grotendeels sterker gedaald dan in de buurlanden. Voor 
energie gerelateerd aan transport (diesel en benzine) zijn de prijzen ook gedaald, maar in België iets minder dan 
in de buurlanden. 
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