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Inleiding 

Het loonaandeel stond centraal bij de klassieke economen. Ricardo (1817 [1951]: 5) stelde dat 

de verdeling van het nationaal inkomen over de productiefactoren arbeid, kapitaal en grond 

zelfs het centrale vraagstuk is van de economische wetenschap. Volgens Ricardo (en eigenlijk 

ook volgens Marx) is cumulatie van kapitaal een noodzakelijke voorwaarde voor 

economische groei, en dit is alleen mogelijk als het aandeel van de kapitalisten in het 

nationale product voldoende groot is. Latere economen hebben trachten te verklaren 

waarom het loonaandeel sinds de tijd van Ricardo tot het eind van de vorige eeuw quasi 

constant is gebleven, ondanks de enorme economische en sociale veranderingen (Kaldor, 

1955 ; Schneider, 2011). De recente daling van het loonaandeel in vele landen heeft echter 

aanleiding gegeven tot een verandering van de onderzoeksagenda, en hernieuwde interesse 

in het loonaandeel (Atkinson, 2009 ; Van Rompuy, 2010).  

Uiteraard is het aandeel van arbeid in het nationaal inkomen een belangrijke economische 

variabele. In deze bijdrage zal ik ingaan op de vraag of het loonaandeel iets zegt over de 

rechtvaardigheid van de inkomensverdeling ? Ik ga er hierbij van uit dat grotere gelijkheid 

in de inkomensverdeling samengaat met meer rechtvaardigheid. De vraag is dan of een 

dalend loonaandeel samengaat met meer ongelijkheid in de personele inkomensverdeling. 

Een tweede reden om ons bezig te houden met het loonaandeel is dat de sociale zekerheid 

nog altijd voor een groot deel wordt gefinancierd door bijdragen (van werknemers en 

werkgevers) op het loon. Een dalend loonaandeel zou dan het draagvlak voor de sociale 

zekerheid aantasten.  

Het loonaandeel en de inkomensongelijkheid 

De evolutie van het loonaandeel gedurende de laatste decennia kan als volgt geschetst 

worden (ondanks problemen van definitie en gegevens): een sterke stijging van dit aandeel 

gedurende de jaren zeventig, gevolgd door een daling gedurende de jaren tachtig, en geen 
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duidelijk trendmatige evolutie gedurende de jaren negentig en daarna. (Deleeck, 2000; 

Savage, 2009 ; Van Rompuy, 2010). Om diverse redenen is het erg moeilijk om een min of 

meer continue en langdurige reeks op te stellen die de inkomensongelijkheid tussen 

personen of huishoudens in België weer zou geven.1 Figuur 1 geeft de beschikbare gegevens 

weer. Het beeld wordt vertroebeld door de verschillende bronnen die over de tijd heen 

moeten gebruikt worden, maar er is duidelijk geen aanwijzing voor een sterke stijging van 

de inkomensongelijkheid in België sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige 

eeuw. Ook andere studies trekken dezelfde conclusie. België is hiermee een uitzondering 

onder de OESO landen, waar over het algemeen de ongelijkheid wel is toegenomen (OECD, 

2011). Er is echter geen duidelijke correlatie met de daling van het loonaandeel, die ook in 

veel landen heeft plaatsgevonden (Harjes, 2007). Zo is de ongelijkheid ook in Frankrijk vrij 

constant gebleven, terwijl het loonaandeel in dat land juist erg sterk gedaald is.  

Figuur 1: Evolutie van de ongelijkheid van het equivalente huishoudinkomen (Gini 

ongelijkheidmaat), België 1985 -2009, met betrouwbaarheidsintervallen 

 

Bron : Horemans, Pintelon, Vandenbroucke, 2011, updated door Tim Van Rie, CSB 

Nota : Deze reeks is gebaseerd op drie bronnen, die onderling niet vergelijkbaar zijn : Sociaal-

Economisch Panel (SEP) ; European Community Household Panel (ECHP) ; European Union Study of 

Income and Living Conditinos (SILC). Merk op dat SEP en ECHP overlappen in de tijd. 

 

De link tussen het loonaandeel en de inkomensongelijkheid is nu waarschijnlijk minder sterk 

is dan in de tijd van Ricardo en Marx, toen de bevolking, zonder de feiten heel veel geweld 

aan te doen, ingedeeld kon worden een grote groep arme en kapitaalloze arbeiders, en een 

kleine groep rijke kapitalisten en landeigenaren. Heden gaat een flink deel van het inkomen 

                                                 
1
  Ik ga voorbij aan de overigens belangrijke vraag welk inkomen verdeeld over welke eenheden het meest 

relevant is. Primair, bruto of netto inkomen? Verdeeld over huishoudens of individuen? Of moeten we kijken 

naar consumptie?  
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uit kapitaal niet (direct) naar huishoudens, maar blijft in ondernemingen of wordt uitbetaald 

aan pensioenfondsen en andere instellingen ; en ook de toegerekende huur voor eigenaars 

van de eigen woning behoort tot het inkomen uit kapitaal (Atkinson, 2011). Belangrijk is dat 

de concentratie van kapitaal bij een zeer kleine groep van kapitalisten over zeer lange termijn 

gezien (namelijk sinds 1900) in bijna alle landen lijkt te zijn gedaald. Onderzoek toont aan 

dat het aandeel in het nationaal product van de 1 percent huishoudens met de hoogste 

inkomens tussen 1900 en 1980 sterk is gedaald in praktisch alle landen waarvoor er gegevens 

zijn (helaas niet voor België) (Atkinson et al., 2011). Deze groep ontving zijn inkomen 

overwegend uit kapitaal. Oorzaken voor deze daling zijn voor Frankrijk volgens Piketty 

(2002) de verwoestingen tijdens de twee wereldoorlogen, de crisis van de jaren dertig, en de 

hoge inflatie in sommige perioden; de progressieve inkomstenbelasting zou de reden zijn dat 

de grote vermogens zich na de tweede wereldoorlog niet hersteld hebben. Na 1980 is de 

evolutie uiteenlopend. In Frankrijk, Duitsland en Nederland is dit aandeel quasi gelijk 

gebleven ; in de Scandinavische landen is het gestegen, en in de Angelsaksische landen is het 

zeer sterk gestegen. Belangrijke oorzaak van die stijgingen is de toename van het aantal 

mensen met zeer hoge inkomens uit arbeid (CEO’s, sterren in sport en media, traders), die de 

rangen van de mensen met de 1% hoogste inkomens hebben vervoegd. Over de oorzaken 

van de stijgende inkomensongelijkheid bestaat een enorme literatuur, waar we hier niet op 

in kunnen gaan (voor een overzicht zie OECD, 2011). Een belangrijke oorzaak van 

toenemende loonongelijkheid in veel landen zou « skill-biased technical change » zijn, 

technologische vooruitgang die de vraag naar geschoolde arbeid doet toenemen, en die naar 

ongeschoolde arbeid doet afnemen. Volgens Arpaia et al. (2008) zou dit trouwens ook de 

belangrijkste verklaring zijn voor het dalend loonaandeel in veel landen.  

Maar ook al overlappen tegenwoordig de groep van werkende mensen en die van de 

kapitalisten elkaar, toch stellen we ook nog heden ten date een sterke concentratie van het 

inkomen uit kapitaal bij de meest welvarende huishoudens vast (Figuur 2). Een 

tegenwerping hierbij is dat een groot deel van de inkomens uit kapitaal, en wellicht vooral 

de meest omvangrijke, niet geregistreerd zijn in enquêtes zoals EU-SILC, zodat de 

concentratie wellicht nog onderschat is. In landen waar die registratie om diverse redenen 

beter is dan in België, bijv. Nederland, Frankrijk en Zweden, zijn de inkomens uit kapitaal 

inderdaad meer geconcentreerd in het hoogste deciel dan in België, hoewel de verschillen 

niet dramatisch zijn. 
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Figuur 2: Aandelen van inkomensdecielen (op basis van equivalent huishoudinkomen) in 

het totaal inkomen uit kapitaal, België (BE), Frankrijk (FR), Nederland (NL) en 

Zweden (SE), 2009 

 

Bron: eigen berekeningen op basis van EU-SILC 2010 gegevens.  

Nota: decielen zijn gevormd door de huishoudens op basis van hun equivalent netto-

huishoudinkomen in te delen in tien groepen, van laag (1) naar hoog (10). De proporties 

geven het aandeel in het totaal van het gemeten inkomen uit kapitaal (roerend en onroerend) 

weer. De waarde 0.43 voor BE in deciel 10 betekent dat 43% van het totaal inkomen uit 

kapitaal (voorzover gemeten in SILC) naar de 10% meest welvarende huishoudens gaat.  

 

Het loonaandeel en het economisch draagvlak voor de sociale 

zekerheid 

In België werd traditioneel de sociale zekerheid voor werknemers gefinancierd uit bijdragen 

op de lonen. Een daling van het loonaandeel zou dan het economisch draagvlak voor de 

sociale zekerheid aantasten, en de bestaanszekerheid bedreigen van iedereen die daar 

afhankelijk van is of zal worden (Deleeck, 2000). Dit argument moet worden genuanceerd 

door twee vaststellingen. Ten eerste is zeker sinds 1995 het loonaandeel (gedefinieerd als de 

compensatie van werknemers, dus zonder de inkomsten van zelfstandigen) merkwaardig 

constant gebleven (ondanks klein schommelingen), en dit zowel voor de economie als 

geheel, als voor de sector van niet-financiële ondernemingen (Figuur 3).  

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BE

NL

SE

FR



Colloque Éconosphères "La distribution des richesses; Quelle part au salaire?" 5/10/2012 

Colloquium Éconosphères "De verdeling van rijkdom; Welk aandeel voor de lonen?" 5/10/2012 

Figuur 3: Beloning van werknemers (inclusief werkgeversbijdragen) als percentage 

van BBP, totale economie, en binnen sector van niet-financiële 

ondernemeing. 

 

 

Bron: eigen berekeningen op basis van Nationale Rekeningen (NBB).  

Ten tweede is de financiële basis voor de sociale zekerheid al sterk verbreed. Figuur 4 laat 

zien dat gedurende sinds het begin van de jaren negentig het aandeel van de bijdragen in de 

financiering van de sociale zekerheid voor werknemers is verminderd van 85% tot minder 

dan twee-derde. (Overigens is dit aandeel nu even groot als tijdens het diepste van de crisis 

rond 1980.) Om dit te compenseren is de zogenaamde “alternatieve financiering” sterk 

uitgebreid. Deze alternatieve financiering bestaat voor het overgrote deel uit een aandeel in 

de BTW, en daarnaast uit een deel van de accijnzen op tabak, en een deel van de roerende 

voorheffing. Hiermee is het draagvlak voor de sociale zekerheid zeker versterkt met een 

bijkomende inkomensbron. Een daling van het loonaandeel blijkt echter gepaard te gaan met 

een vrij sterke daling van de consumptie (Van Rompuy, 2010). Met andere woorden, 

inkomens uit arbeid en consumptie staan zeker niet los van elkaar, terwijl de 

consumptiequote voor inkomen uit kapitaal kennelijk vrij laag is, zodat deze inkomens ook 

via de BTW relatief buiten schot blijven. 

Overigens kan men zich afvragen of de toename van de alternatieve financiering de sociale 

zekerheid aan de kant van de inkomsten weliswaar meer arbeidsvriendelijk maar minder 

herverdelend heeft gemaakt. De BTW en andere indirecte belastingen zijn immers globaal 

licht regressief (en heel zwaar voor huishoudens in het laagste deciel), terwijl bijdragen per 

saldo nagenoeg proportioneel zijn, en de personenbelasting een progressieve werking heeft 

(Decoster, 2009). We moeten hierbij niet uit het oog verliezen dat de opheffing van het 

loonplafond begin jaren tachtig, waardoor arbeidsinkomens volledig bijdrageplichtig 
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werden (en de niet-indexering van dit plafond nadien), op de lange duur de herverdelende 

werking van de sociale zekerheid sterk heeft bevorderd.  

Figuur 4: Aandeel van bijdragen op het loon, overheidstoelagen en alternatieve 

financiering in de totale ontvangsten van de sociale zekerheid voor 

werknemers.  

Bron: Vademecum van de sociale zekerheid (diverse jaren) 

Nota: geconsolideerde economische rekeningen 

Conclusie 

Het empirische materiaal dat beschikbaar is om de vragen gesteld in de inleiding te 

bantwoorden schiet helaas nogal tekort. Grootste probleem is dat we weinig zicht hebben via 

welke kanalen het inkomen uit kapitaal naar welke huishoudens toevloeit. De volgende 

conclusies kunnen getrokken worden: 

-  Ook al zijn mensen die leven van hun arbeid en kapitalisten geen onderscheiden klassen 

meer, de concentratie van inkomens uit kapitaal bij de meest welvarende huishoudens blijft 

erg groot. Een dalend loonaandeel en dientengevolge stijgend aandeel van het kapitaal in het 

nationale inkomen zal dientengevolge de inkomensongelijkheid wellicht doen stijgen. Voor 

andere OESO landen (vooral de VS en het VK) wordt de gestegen inkomensongelijkheid 

echter vooral toegeschreven aan groeiende ongelijkheid binnen de arbeidsinkomens.  

- Bijdragen op lonen zijn minder belangrijk geworden voor de financiering van de sociale 

zekerheid door de sterke groei van de “alternatieve financiering”. Daar de alternatieve 

financiering voornamelijk bestaat uit een deel van de BTW, en de consumptiequote voor 

inkomens uit arbeid kennelijk groter is dan die voor inkomsten uit kapitaal, blijft de 

financiering van de sociale zekerheid indirect toch sterk afhankelijk van het loonaandeel. De 
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uitbreiding van het draagvlak is ook mogelijk gepaard gegaan met een vermindering van de 

herverdelende werking van de sociale zekerheid.  
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