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Beste bestuursleden, 

Afgelopen weekend heeft het CBS de resultaten van haar nieuwe meetmethode voor de 
consumentenprijsindex (CPI) gedeeld. EuroParcs maakt gebruik van deze index, onder andere voor 
de aanpassing van de tarieven voor de kosten die eigenaren betalen. Deze methode van indexeren 
heeft, zeker nu met de hoge inflatie, grote impact. Wij volgen de ontwikkelingen m.b.t. de CPI op de 
voet en weten dat indexering een onderwerp is binnen de BvEs. Daarom willen wij u op de hoogte 
houden van deze ontwikkeling.  

Naar een nieuwe rekenmethode 
Het CBS heeft de bestaande rekenmethode, waarbij energie een grote rol speelt voor de hoogte van 
de CPI, geëvalueerd. Deze methode werd in twijfel getrokken nu de prijzen voor energie ineens zo 
hard stegen. In de huidige methode worden namelijk alleen nieuwe energiecontracten meegenomen 
en wordt de stijging in de kosten van een nieuw contract t.o.v. een contract van een jaar eerder als 
inflatie gezien. Alleen heeft niet iedereen een nieuw contract. Voor mensen met een langlopend vast 
contract speelde de stijging van deze kosten dus nog geen rol, totdat hun contract afloopt. Hierdoor 
werd de werkelijke inflatie mogelijk overschat. Vanaf juni 2023 gaat het CBS daarom werken met een 
nieuwe rekenmethode waarbij gekeken wordt naar wat mensen gemiddeld daadwerkelijk betalen 
voor energie. 

Het effect: lager of hoger? 
Met name de september-index, die EuroParcs in de meeste gevallen gebruikt voor het bepalen van 
de nieuwe tarieven voor bijvoorbeeld de parkservicebijdrage (PSB), was erg hoog volgens de oude 
methode. Die kwam uit op 14,5%. Met de nieuwe methode van het CBS zou deze echter een stuk 
lager zijn uitgevallen: rond de 8%. Echter, nu de energieprijzen weer aan het dalen zijn, maar 
energiemaatschappijen deze vertraagd doorrekenen aan klanten, geeft de oude rekenmethode op 
dit moment juist een lagere inflatie aan dan de inflatie die werkelijk wordt ervaren. Dit komt wederom 
doordat alleen wordt gekeken naar nieuwe contracten, die inderdaad vaak lager zijn, maar waar 
niet iedereen toegang tot heeft. De nieuwe methode zou dit moeten gaan corrigeren.  

Het effect is dat de inflatie volgens de vernieuwde methode in 2022 lager was dan eerst berekend via 
de oude methode, terwijl in de eerste maanden van 2023 de inflatie juist weer hoger is dan was 
berekend. Op termijn middelen deze effecten uit. Dit ziet u in onderstaande grafiek, gepubliceerd 
door het CBS, waarin het verschil tussen oude en nieuwe methode uitgebeeld is. 

 



Correctie van het effect 
Als het CBS in juni 2023 volgens de nieuwe meetmethode werkt, voert het meteen een correctie door 
waardoor het nieuwe prijsniveau uitkomt op het punt dat ook bereikt zou zijn als al sinds januari 2021 
met de nieuwe methode zou zijn gewerkt. Wanneer EuroParcs in september 2023 de CPI-index 
volgens de nieuwe methode gebruikt, zit daar dus ook een correctie in die het effect wegneemt van 
de oude methode. Zo zorgt de invoering van de nieuwe methode van het CBS ervoor dat u gemiddeld 
niet meer zal hebben betaald dan de daadwerkelijk ervaren inflatie. 

Aanpassing door EuroParcs 
Het CBS blijft de CPI oude methode hanteren t/m mei 2023 en gaat niet met terugwerkende kracht 
de herberekende inflatiecijfers gebruiken. Dit omdat de correctie hierop mee wordt genomen in de 
nieuwe methode en het effect van te hoog gerapporteerde inflatie (of te laag in het geval van de 
eerste maanden van 2023) daarmee teniet wordt gedaan. EuroParcs wacht deze correctie ook af, 
omdat we dan zeker weten dat het goed gaat. Dit is een complexe berekening die wij liever aan de 
experts over laten. Wij hebben er vertrouwen in dat de correctie van het CBS ervoor zorgt dat we 
gemiddeld op het juiste niveau uitkomen.  

Ontwikkelingen rondom de PSB 
Los van de hoogte van de index die voor de PSB wordt gebruikt, speelt er binnen de BvEs nog een 
aantal vragen over de PSB. Uiteraard blijven we hierover in gesprek en geven wij daar nog een 
vervolg aan.  

Wij begrijpen dat deze informatie vrij complex is. Meer informatie over de invoering en werking van 
de nieuwe methode door het CBS kunt u vinden op: https://www.cbs.nl/nl-
nl/achtergrond/2023/09/cbs-introduceert-nieuwe-meetmethode-energieprijzen. Zodra er nieuwe 
ontwikkelingen zijn over de consumentprijsindex, zullen wij u daarover verder informeren. 

Met vriendelijke groet, 
Paul van der Heijden 
Owner Contracts & Support Manager 
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