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's-Gravenhage, 21 november 1980 

Tijdens de behandel ing in de Tweede Kamer van het wetsontwerp herzie-
ning aanpassingsmechanismen en vaststel l ing regelen hoogte sociaal min i -
m u m is op 13 december 1979 de motie-Nypels en Van der Doef (gedr. st. 
15900, nr. 34) ingediend, waar in de Regering werd u i tgenodigd een techni-
sche studie te doen verrichten naar de mogel i jkheid om te komen tot een in-
dex van verdiende lonen als grondslag voor het bruto-aanpassingsmecha-
nisme voor m in imumloon en sociale uitkeringen. In de mot ie werd tevens 
gevraagd over de resultaten van de studie aan de Kamer te rapporteren. 

Naar aanleiding van deze motie heb ik de toezegging gedaan de kwestie 
aan het CBS voor te leggen. Met mijn brief van 30 juni 1980 heb ik de direc-
teur-generaal van de Statistiek verzocht het in de motie aan de orde gestelde 
vraagstuk te bezien. Bij brief van 1 oktober 1980 is mi j van de zijde van het 
CBS verslag gedaan van de bevindingen. Beide brieven doe ik u hierbij in ko-
pie toekomen. 

De eindconclusie van het CBS is, dat het wel iswaar niet onmogel i jk lijkt in 
het kader van het bruto-aanpassingsmechanisme een systeem op basis van 
de verdiende lonen te ontwikkelen, doch dat het ontwerpen van een operatio-
neel systeem, zelfs onafhankeli jk van de specifieke eisen die daaraan zou-
den worden gesteld, hoe dan ook een zeer lange periode in beslag zou ne-
men. 

Op deelterreinen bli jft echter, ook indien de index van verdiende lonen tot 
aanpassingsgrondslag zou worden omgewerkt , een aantal problemen be-
staan, die naar mi jn stellige opvatt ing zeer zwaarwegend zijn. Ik w i l dan ook 
niet nalaten daarop nader in te gaan. 

Een ook bij de huidige aanpassingsgrondslag van de index van regelings-
lonen van vele zijden als zwaarwegend gevoeld probleem is de kwestie van 
de nai j l ing. Deze problematiek heeft - ik heb daarop ti jdens de behandel ing 
van het bovengenoemde wetsontwerp meerdere malen gewezen - bij de 
verdiende lonen een veel zwaarder accent dan bij de regel ingslonen. De ge-
gevens over de regelingslonen komen al na een maand beschikbaar, terwi j l 
blijkens de brief van het CBS ten aanzien van de index van verdiende lonen 
in de praktijk van de laatste jaren een termi jn van een half jaar nog slechts 
met zeer veel moeite haalbaar is gebleken. Het is niet ondenkbaar, dat de 
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haalbaarheid van deze termijn geringer wordt naarmate de enquêtes meer 
gedetailleerde informatie zullen moeten verschaffen, die voor de index als 
aanpassingsgrondslag nodig zullen blijken. 

Gesuggereerd is wel dat dit bezwaar van het gebruik van de index van ver-
diende lonen zou kunnen worden beperkt met behulp van een systematiek 
van voorindexering. Een zodanige systematiek brengt evenwel geheel eigen 
problemen met zich mee. Ik kom daarop nog terug in het kader van het ver-
slag betreffende een nadere studie van de naijlingsproblematiek bij het 
thans gehanteerde aanpassingsmechanisme, dat ik omstreeks de jaarwisse-
ling aan u hoop uitte brengen. 

Met betrekking tot de aanpassingsgrondslag is in de afgelopen jaren de 
behoefte aan een steeds grotere verfijning gebleken. In het huidige aanpas-
singsmechanisme blijven bepaalde beloningscomponenten buiten be-
schouwing, terwijl andere naar niveau worden toegerekend. Het is om deze 
reden dat ik het CBS heb verzocht de mogelijkheden hiertoe na te gaan bij 
het gebruik van de index van verdiende lonen. In de brief van het CBS wordt 
op deze kwestie uitvoerig ingegaan. Mijn indruk is dat het bij de aangedra-
gen mogelijkheden met name gaat om meer globale methodieken. 

Bij een overgang naar de index van verdiende lonen zouden in tegenstel-
ling tot het huidige systeem ook componenten in de sfeer van de incidentele 
loonontwikkeling in de aanpassingsgrondslag komen. Het is zeer de vraag of 
daaronder geen componenten zijn die juist buiten deze grondslag zouden 
moeten blijven. Ik noem in dit verband bij voorbeeld toeneming van het ge-
bruik van niet algemeen verplichte toeslagen, zoals toeslagen voor vuil en 
onaangenaam werk. 

Naarmate van meer componenten de wenselijkheid van eliminatie zou 
blijken, komt een aanpassingsgrondslag op basis van de verdiende lonen 
meer in de buurt van de huidige grondslag. Evenals het CBS vraag ik mij dan 
ook af of de ingewikkelde omweg via de verdiende lonen dan de moeite 
waard is. 

Het voorgaande overziende ben ik van mening dat een overstap naar de 
index van verdiende lonen als aanpassingsgrondslag geen verbetering zal 
zijn ten opzichte van de huidige grondslag. Op grond van deze overweging, 
gevoegd bij de tijd en inspanning die zo'n overstap zou vergen, acht ik het 
gewenst de index van regelingslonen als aanpassingsmaatstaf te behouden. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 
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CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK 

Aan de heer Minister van Sociale Zaken 

Voorburg , 1 oktober 1980 

Onderwerp: Bruto-aanpassingsmechanisme wettel i jk m in imumloon en 
sociale uitkeringen 

Mi jnheer de Minister, 

De beantwoord ing van u w bovenvermelde brief heeft enige t i jd in beslag 
genomen als gevolg van de ingewikkeldheid van het onderwerp. Allereerst 
zou ik enige algemene opmerk ingen wi l len maken o m daarna in te gaan op 
het viertal punten, vermeld op blz. 3 van uw schri jven. 

In de discussies over het aanpassingsmechanisme voor het wettel i jk mini-
mumloon en de sociale uitkeringen is een drietal loonbegrippen relevant. 
Het ruimste begrip van de drie is dat der verdiende bruto lonen. Het verdien-
de bruto loon zoals dat bij de halfjaarli jkse loonenquêtes van ons Bureau 
word t waargenomen, kent alle componenten die deel ui tmaken van de feite-
lijke beloning met uitzondering van vakantietoeslag en bi jzondere uitkerin-
gen. Met betrekking tot de verdiende lonen zijn niveaucijfers en indexcijfers 
te onderscheiden. Voor laatstgenoemde worden constante wegingsfactoren 
gehanteerd voor bedri j fsgroepen, leeft i jdsgroepen, dienstverband, ge-
slacht" en werknemerscategorieën. Hierdoor komen de gevolgen van de 
voornaamste structuurveranderingen niet in de indexcijfers van de verdien-
de lonen tot ui tdrukking. 

Het tweede relevante begrip is het regel ingsloon: de basisionen zoals die 
in de ca.o . 's en andere regelingen worden vastgelegd. De mutaties daarin 
zijn in het algemeen in de ca.o. 's tot in detail omschreven, hetgeen bij de 
verdiende lonen zoals deze momenteel worden geënquêteerd niet het geval 
is. Het verschil tussen de mutaties in de verdiende lonen en in de regelings-
lonen komt globaal overeen met het «incidenteel loon». Een berekening van 
het Centraal Planbureau, opgenomen in het rapport van de tr ipart i te Com-
missie incidenteel loon (blz. 19) i l lustreert de orde van grootte van de muta-
t ieverschi l len in de periode 1973 t /m 1977. Het verschil tussen de mutat ie 
van het verdiende loon volgens het halfjaarlijks loononderzoek (niveaucij-
fers) en het regel ingsloon is over die periode 6%. Van deze 6% moet 3,8 
worden toegerekend aan eerdergenoemde structuurveranderingen zodat 
2,2 resteert voor het verschil tussen de index der verdiende lonen en de in-
dex der regel ingslonen, bestaande uit loonst i jg ingen die ui tgaan boven de 
min imale ca.o."Verpl icht ingen (zoals betaling voor overwerk en diverse niet 
algemeen verpl ichte toeslagen) alsmede verschil len in loonontwikkel ing 
voor werknemers met en zonder ca .o . Het zijn dergeli jke ontwikkel ingen, sa-
men met de verschil len in st i jgingspercentages voor de verschi l lende loon-
niveaus, die aanleiding gaven to t de bijzondere aanpassingen van het wette-
lijke m in imumloon . 

Inmiddels is een derde loonbegr ip geïntroduceerd door uit de index van 
regel ingslonen een aantal componenten te e l imineren. Dit thans feiteli jk ge-
hanteerde loonbegr ip staat dus het verst af van het begrip verdiend loon. 
Door over te gaan op een index van verdiende lonen zou men dus zowel de 
nu geël imineerde componenten als een groot deel van de incidentele loon-
beweging «binnen halen». Als dergeli jke elementen dan in een latere fase 
weer geël imineerd moeten worden , komt men ten slotte toch nagenoeg 
weer terecht op het beperkte regel ingsloonbegrip. De vraag is dan of die 
o m w e g de moeite waard is, te meer daar de zaak hierdoor ingewikkelder en 
dus moeil i jker presenteerbaar word t . Bovendien gaat het om statistische ge-
gevens met een zekere onbetrouwbaarheidsmarge. Berekeningen daarmee 
leiden tot cumulat ie van onzekerheden. 
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Ten aanzien van de vier door u genoemde aspecten op blz. 3 van uw brief 
kan ik het volgende nog toevoegen. 

Ad 1. Zoals uit het bovenstaande bli jkt, word t met de index der verdiende 
lonen een ruimer loonbegr ip in het aanpassingsmechanisme geïntrodu-
ceerd. Voor een vol ledige analyse naar loonst i jg ingscomponenten zal dan 
ook niet kunnen worden volstaan met de componenten zoals die nu in het 
geval van de regel ingslonen worden gehanteerd. Met name de gevolgen 
van herordeningen, wi jz ig ingen in de toepassing van diverse toeslagen en 
individuele init iële verhogingen zullen, naar ik aanneem, getraceerd moeten 
worden . Voor een dergeli jke analyse zijn twee methoden denkbaar. 

De eerste methode zou kunnen bestaan uit een ui tbreiding van het half-
jaarl i jks loononderzoek met een reeks vragen die de gewenste opspl i ts ing in 
componenten mogel i jk zou moeten maken. Dit zou zeker leiden tot een aan-
zienlijk grotere belasting van de bedri jven en instel l ingen die de gegevens 
moeten verstrekken, terwi j l over de betrouwbaarheid van de ui tkomsten be-
treffende deze details momenteel geen zekerheid is te geven. Zonder twi j fe l 
zal dan ook meer t i jd nodig zijn voor het verzamelen en het verwerken van 
de gegevens. Hoewel deze aanpak, zij het met een ruime inspeelperiode en 
een groter beslag op f inanciële middelen, niet onmogel i jk lijkt, wegen de ge-
noemde nadelen zwaar. 

De tweede methode berust op reeds toegepaste analysemogel i jkheden 
van bestaande onderzoeken. De analyse zal dan moeten beginnen met een 
tweedel ing in de ontwikkel ing volgens ca.o. 's enerzijds en de incidentele 
loonontwikkel ing anderzi jds. Voor de loonontwikkel ing volgens ca.o. 's kan 
dan de huidige componentenanalyse van de regel ingslonen worden ge-
bruikt. Het resterende deel van de ontwikkel ing van de verdiende lonen, een 
groot deel van de incidentele loonbeweging, kan ontleed worden in een aan-
tal componenten zoals dat door het CPB reeds voor een aantal jaren is ge-
daan. Deze componenten zijn echter anders van aard dan de eerder in deze 
brief genoemde, zoals herordeningen, individueel init ieel, betaling van toe-
slagen e.d. De opspl i ts ing bestaat uit een toerekening van de overschr i jd ing 
van het regel ingsloon naar diverse werknemerscategor ieën: mannen, v rou-
wen en jeugdigen (zie blz. 21 van het rapport van de tr ipart i te commissie in-
cidenteel loon). 

Ook de toerekening naar niveau kan men zich op twee manieren denken. 
De meest exacte resultaten zou men verkri jgen door vaste groepen perso-
nen met een bepaald loonniveau te volgen van het ene onderzoek naar het 
andere o m zodoende voor die groepen de loonmutat ie te kunnen vaststel-
len. Het onderzoek naar de verdiende lonen word t echter op steekproefbasis 
gehouden, waarbi j de namen van de personen, op wie de gegevens betrek-
king hebben, niet worden genoemd. Bijzondere problemen ontstaan zodra 
werknemers van het ene bedrijf naar het andere overgaan. Daarbij speelt 
dan uiteraard ook het privacy-aspect een rol van betekenis. Een dergeli jke 
aanpak lijkt mij dan ook niet haalbaar. Een meer globale methode, met be-
hulp van een kwantielenanalyse, geeft minder prob lemen. Daarmee is de 
ontwikkel ing te volgen van de lonen van bij voorbeeld de 10% laagst betaal-
den, de 10% hoogst betaalden enz. Het gaat dan om groepen met een rela-
f/ef gel i jkbl i jvend loonniveau maar deels wisselende personen. Voor meer 
informat ie over deze methode verwi js ik u kortheidshalve naar de Sociale 
maandstatist iek van jun i j l . 

Zowel voor de opspl i ts ing naar componenten als voor de berekeningen 
naar niveau zijn dus twee werkwi jzen mogeli jk. Voor gebruik in het kader 
van eerdergenoemde aanpassingsmechanismen moeten beide exercities 
(opspli tsing in componenten en toerekening naar niveau) worden gecombi -
neerd. De voor de hand l iggende combinat ie van opspl i ts ing naar compo-
nenten en berekeningen naar niveau zou bestaan uit een verdel ing van de 
loonst i jg ing in kwantielen en het vervolgens per niveau toepassen van de 
componentenanalyse der regel ingslonen en de analyse van de incidentele 
loonbeweging. 
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Hierbij doet zich dan hetzelfde probleem voor dat reeds nu wordt ontmoet 
bij de niveautoerekeningen, namelijk dat voor te weinig hogere inkomens 
ca.o.'s zijn vastgesteld om voldoende betrouwbaar de ontwikkeling daarvan 
te kunnen traceren. Om een dergelijk probleem althans voor een groot deel 
te vermijden is de volgende aanpak mogelijk. In het kader van de verdiende 
lonen lijkt een uitputtende opsplitsing op zich niet noodzakelijk. Men zou 
zich kunnen beperken tot eliminatie van die componenten die zonder meer 
geëlimineerd moeten worden, dat wil zeggen zonder latere toerekening naar 
niveau. Dit zou men dan kunnen doen voor een aantal te onderscheiden ni-
veaus waarvoor de stijging met behulp van een kwantielenanalyse wordt 
bepaald. De componenten die in het huidige systeem naar niveau moeten 
worden toegerekend zitten dan reeds in de mutatie per niveau. De compo-
nenten die nu zonder meer geëlimineerd worden, te weten minimumloonef-
fect, uitstraling minimumloon, herstructurering, compensatie pensioenpre-
mie, bijzondere uitkeringen en vakantietoeslag, moeten dan per niveau wor-
den geschat ofwel men neemt aan dat het effect van die componenten voor 
alle niveaus procentueel gelijk is. De te elimineren effecten zouden als volgt 
behandeld kunnen worden. 

Het minimumlooneffect is vrij nauwkeurig te elimineren indien de mutatie 
van het kwantiel waarin het minimumloon valt, vrijwel volledig door de ont-
wikkeling van het minimumloon wordt bepaald. De uitstraling van het mini-
mumloon is met behulp van de index van regelingslonen betrekkelijk nauw-
keurig te bepalen per niveau omdat op de niveaus waar het verschijnsel zich 
voordoet, voldoende c.a.o.-schalen bestaan. 

Ten aanzien van herstructurering zou men moeten veronderstellen dat de-
ze zich op wat langere termijn gelijkmatig voordoet op alle niveaus, zodat 
een gelijk percentage per niveau in mindering zou kunnen worden gebracht. 
De compensatie pensioenpremie betreft - waarschijnlijk blijvend - een zo ge-
ringe mutatie, die bovendien over het gehele jaar genomen vrijwel «glad 
loopt», dat eliminatie per niveau niet de moeite waard lijkt. Omdat vakantie-
toeslag en bijzondere uitkeringen niet in de verdiende lonen begrepen zijn, 
behoeven ze ook niet geëlimineerd te worden en kunnen ze voor de analyse 
van het regelingsloongedeelte eenvoudig buiten beschouwing blijven. 

Bij deze werkwijze resteert dan de relevante mutatie per niveau. Een na-
deel daarvan is dat deze mutatie bestaat uit een restpost die, zeker voor de 
hogere niveaus, niet uitputtend analyseerbaar is. 

Ad 2. Het toerekenen naar verschillende niveaus in de sociale uitkeringen 
en naar het minimumloon lijkt bij de zojuist beschreven opzet geen bijzonde-
re problemen op te leveren, mits de verschillende niveaus niet al te minu-
tieus worden vastgesteld. Bovengenoemde kwantielenanalyse is uitvoer-
baar met verschillende intervallen: kwartielen, decielen, vintielen en als het 
moet nog verfijnder, al zal de onzekerheidsmarge toenemen met het verklei-
nen derkwantielen. 

Ad 3. In principe zijn er mogelijkheden om meer dan de eerder genoemde 
structuurveranderingen uit een index van de verdiende lonen af te zonderen. 
Als voorbeeld noemt u in uw brief de verandering over functiegroepen. Op 
korte termijn is dat zeker niet realiseerbaar omdat het gegeven «functie-
groep» niet in het halfjaarlijks loononderzoek is opgenomen. Het zal - gezien 
de ervaringen bij het loonstructuuronderzoek waarbij het functieniveau 
wordt gevraagd - ook niet eenvoudig zijn een systeem te ontwerpen. Moge-
lijk geeft het door u aangekondigde symposium over dit onderwerp vol-
doende inzichten om een stap in die richting te kunnen doen. Het CBS tracht 
toch zoveel mogelijk dergelijke ontwikkelingen te volgen bij zijn onderzoek-
activiteiten. 

Ad4. De mogelijkheden om de periode liggende tussen het onderzoek 
(enquêtedatum) en het beschikbaar komen van de index substantieel terug 
te brengen, zijn gering. De berichtgevers hebben de gegevens over bij voor-
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beeld april niet eerder dan aan het einde van die maand beschikbaar. Voor 
veel berichtgevers is het invul len een t i jdrovende zaak die om begri jpeli jke 
redenen niet de hoogste priori teit heeft binnen het bedri j fsgebeuren. Omdat 
niet temin naar een hoge respons word t gestreefd, is een systeem van rap-
pellering en bedrijfsbezoek ontwikkeld. Gezien de grote hoeveelheden te be-
handelen materiaal - gegevens van ca. 400 000 werknemers bij ca. 18 000 
bedri jven en instel l ingen - is met het binnenhalen van de gegevens en de 
controle op plausibi l i teit en vol ledigheid reeds veel mankracht en ti jd ge-
moeid. Deze procedure neemt iets minder dan vier maanden in beslag. De 
verwerking van de basisgegevens tot tabellen gebeurt met behulp van de 
computer. Deze verwerking vergt, inclusief controles, nog eens ongeveer 
twee maanden. Het duur t dus ongeveer een half jaar alvorens de cijfers 
worden gepubl iceerd. Deze termi jn van een half jaar is in de praktijk van de 
laatste jaren slechts met zeer veel moeite haalbaar gebleken. 

Samenvattend wi l ik stellen dat het niet onmogel i jk lijkt in het kader van 
het aanpassingsmechanisme een systeem op basis van de verdiende lonen 
te ontwikkelen. 

De specifieke aandacht die binnen het huidige systeem vooral aan de in-
dex van regel ingslonen is besteed, zou dan tevens op de verdiende lonen 
moeten worden gericht. Dat kost echter t i jd en inspanning, zelfs onafhanke-
lijk van de eisen die gesteld worden met betrekking tot het aantal en de aard 
van de componenten die geanalyseerd c.q. geël imineerd moeten worden 
alsmede van de daarbi j vereiste nauwkeur igheid. Mi jn inschatt ing is dat het 
een operatie van lange duur zal zijn om tot een operationeel resultaat te ko-
men. 

De Directeur-Generaal van de Statistiek, 
W.Begeer 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
de heer prof. dr. W. Begeer 

's-Gravenhage, 30 juni 1980 

Onderwerp: Bruto-aanpassingsmechanisme wettelijk minimumloon en 
sociale uitkeringen 

Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
Het is u bekend, dat bij de voorbereidingen voor de wet van 20 december 

1979, (Stb. 711), houdende herziening aanpassingsmechanismen en vast-
stelling regelen hoogte sociaal minimum, meerdere malen het probleem 
aan de orde is geweest, of voor het bruto-aanpassingsmechanisme van het 
wettelijke minimumloon en de sociale uitkeringen de index van de verdien-
de lonen dan wel de index van regelingslonen als uitgangspunt dient te wor-
den genomen. 

Bij de herziening van het aanpassingsmechanisme bij de hiervoren ge-
noemde wet heeft de Regering de index van regelingslonen als aanpas-
singsgrondslag gehandhaafd. Aan deze keuze liggen verschillende over-
wegingen ten grondslag. In de eerste plaats is het bij de index van verdiende 
lonen thans niet mogelijk een voldoende gedetailleerde uitsplitsing te ma-
ken van de diverse componenten in de loonstijging. Deze uitsplitsing zou 
van dien aard moeten zijn, dat beloningscomponenten waarvan zulks door 
de Regering wenselijk wordt geacht, bij aanpassingen van het minimum-
loon en sociale uitkeringen buiten beschouwing kunnen worden gelaten dan 
wel op een redelijk nauwkeurige wijze, overeenkomstig hun effect op ver-
schillende loonniveaus in collectieve loonregelingen, kunnen worden toege-
kend aan de verschillende niveaus in de sociale uitkeringen en het mini-
mumloonniveau. Verder kunnen invloeden van bepaalde structuurwijzigin-
gen, zoals veranderingen in de verdeling van werknemers over de functie-
groepen, niet uit de mutaties van de index worden afgezonderd. Daarnaast 
is een bezwaar van de index van verdiende lonen als aanpassingsgrondslag, 
dat de problematiek van de na-ijling dan nog een zwaarder accent zou heb-
ben dan bij de regelingsloonindex. 

Daarentegen is blijkens het advies inzake de aanpassingsmechanismen 
van minimumloon en sociale uitkeringen d.d. 5 oktober 1979 van de Soci-
aal-Economische Raad een deel van de Raad van opvatting dat de index van 
verdiende lonen als aanpassingsgrondslag de voorkeur verdient. Een zelfde 
mening is tijdens de schriftelijke en mondelinge behandeling van het ont-
werp-Wet herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen 
hoogte sociaal minimum (zitting 1979-1980, kamerstukken 15900) dooreen 
deel van beide Kamers der Staten-Generaal naar voren gebracht. 

Een aantal van de aangevoerde overwegingen zijn in meer of mindere ma-
te van technische aard. Uitgangspunt van de voorstanders van het gebruik 
van de index van verdiende lonen is, dat het aanpassingsmechanisme de 
feitelijke loonontwikkeling zo zuiver mogelijk zou moeten weergeven en dat 
het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (artikel 
6) beter aansluit bij het begrip «verdiend loon» dan bij het begrip «regelings-
loon». 

Een grote minderheid in de SER achtte een aantal in het verleden genoem-
de bezwaren thans van minder belang. Het vertragingseffect, voortkomende 
uit de periode van thans circa een half jaar die ligt tussen het halfjaarlijkse 
onderzoek naar de verdiende lonen en het beschikbaar komen van het in-
dexcijfer, achtte men nu tot een aanvaardbare mate teruggebracht. Verder 
kan in tegenstelling tot voorheen het effect van overwerkverdiensten, dat bij 
toepassing als aanpassingsmechanisme zou moeten worden geëlimineerd, 
uit de index worden afgezonderd. Ten slotte achtte men het bezwaar, dat be-
paalde structuurwijzigingen de indexcijfers van verdiende lonen beïnvloe-
den, van een slechts gering belang. 
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Dit deel van de Raad kende aan het gebruik van de index van verdiende lo-
nen een aantal voordelen toe. Bijzondere verhogingen ex artikel 14, achtste 
l id, van de Wet m in imumloon en min imumvakant ieb i js lag, zouden achter-
wege kunnen bl i jven voor zover zij verband houden met het verschil in ont-
wikkel ing tussen verdiende lonen en regel ingslonen. Daarnaast zouden 
schoksgewijze verhogingen van m in imumloon en sociale uitkeringen als ge-
volg van verwerking van toeslagen in schaailonen niet meer voorkomen. 

Wat betreft het doorberekenen van (de)nivelleringseffecten van bij collec-
tieve loonregel ingen bepaalde wi jz ig ingen van lonen, stelde men zich voor, 
dat zou kunnen worden overwogen dit te realiseren door, uitgaande van de 
verdiende lonen, aanpassingen van het m in imumloon te koppelen aan de 
loonontwikkel ing in één of meer loonklassen. Ter beperking van de na-ij l ing 
ten slotte, stelde men zich voor dat de periodieke automatische aanpassing 
van m in imumloon zou kunnen geschieden op basis van voor indexer ing. 

Overwegingen van geli jke aard lagen ten grondslag aan de door verschil-
lende leden van de Eerste en Tweede Kamer gevoerde pleidooien voor de 
index van verdiende lonen als aanpassingsgrondslag. Men overwoog echter 
tevens dat het gebruik van de index van verdiende lonen vooralsnog op 
technische bezwaren zou stui ten. Het is om deze reden, dat men meende, 
dat het CBS zou moeten worden verzocht met prioriteit te gaan werken aan 
een verbeter ing van de index van verdiende lonen, waardoor technische be-
zwaren, die nu gelden voor toepassing van deze index als aanpassings-
grondslag, zouden worden weggenomen. 

In verband hiermee hebben de leden Nypels en Van der Doef van de 
Tweede Kamer de Regering bij mot ie u i tgenodigd een zodanige technische 
studie te laten verr ichten. Voor de tekst van de motie moge ik u verwijzen 
naar het desbetreffende kamerstuk (15 900, nr. 34). Met enige aarzeling heb 
ik de toezegging gedaan u de kwestie voor te leggen. 

Ik verzoek u na te gaan of het mogel i jk is een index van verdiende lonen 
samen te stel len, die bruikbaar is voor een aanpassingssystematiek in de 
brutosfeer zoals nu op basis van de regel ingsloonindex bij de wet van 20 de-
cember 1979 is geïntroduceerd voor m in imumloon en sociale ui tkeringen. 
Naar mi jn inzicht zouden in ieder geval de volgende aspecten aan de orde 
moeten komen: 

1. de mogel i jkheden om tot een opspl i ts ing in loonst i jg ingscomponenten 
te komen, zoals thans bij de index van regel ingslonen is gerealiseerd, en op 
basis waarvan de daartoe aangewezen componenten in het aanpassingsme-
chanisme kunnen worden geël imineerd dan wel naar niveau kunnen wor-
den toegerekend; 

2. indien zo'n opspl i tsing mogel i jk is, de mogel i jkheid om de daarvoor in 
aanmerking komende loonst i jg ingscomponenten, te weten loonsverhogin-
gen in vaste bedragen en vloeren in pr i jscompensaties, naar de verschil len-
de niveaus in de sociale uitkeringen en het min imumloonn iveau toe te reke-
nen, overeenkomst ig hun effect op de verschi l lende loonniveaus die in het 
halfjaarlijks onderzoek zijn betrokken; 

3. de mogel i jkheden om effecten van bepaalde structuurveranderingen 
uit de index af te zonderen, en 

4. de mogel i jkheden om de periode l iggende tussen het onderzoek en het 
beschikbaar komen van de index substantieel terug te brengen. 

Gaarne zie ik, mede in verband met de presentatie van uw antwoord op 
mi jn verzoek aan de leden van de Tweede Kamer, zoals bij de hierboven ge-
noemde mot ie is gevraagd, uw reactie binnen afzienbare t i jd tegemoet. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 
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