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Voorgesteld 13 december 1979 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de Regering bij de bruto aanpassing van minimumloon 
en sociale uitkeringen uitgaat van de index van de regelingslonen; 

constaterende, dat ook de Regering erkent dat bij gebruik van de index 
van de regelingslonen het gevaar bestaat van het schoksgewijs zichtbaar 
worden en doorwerken van bepaalde loonontwikkelingen; 

overwegende, dat het loslaten van de index van de regelingslonen en het 
in plaats daarvan kiezen voor een index van de verdiende lonen beter aan-
sluit bij het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebij-
slag; 

overwegende, dat de index van de verdiende lonen meer mogelijkheden 
biedt dan de index der regelingslonen om de verschillende samenstellende 
elementen naar niveau toe te rekenen; 

voorts overwegende, dat het thans niet mogelijk is de index van de ver-
diende lonen naar de verschillende samenstellende elementen te analyse-
ren, en dat de technische verwerking van deze index te veel tijd vergt; 

van oordeel, dat het wenselijk is na te gaan of het mogelijk is te komen tot 
een bruikbare index der verdiende lonen, waarin de technische bezwaren 
die nu nog verbonden zijn aan het hanteren van deze index als basis voor de 
bruto-aanpassing van minimumloon en sociale uitkeringen worden wegge-
nomen; 

nodigt de Regering uit, de hiertoe vereiste technische studie te laten ver-
richten en hierover aan de Kamer te rapporteren, zodat daarna beoordeeld 
kan worden of invoering van een aanpassingsmethodiek gebaseerd op een 
index van de verdiende lonen aanbeveling verdient, 

en gaat ever tot de orde van de dag. 
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