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Herziening arbeidsinkomens-
quote: aanleiding en resultaten

A R B E I D S M A R K T

De arbeidsinkomensquote (AIQ) meet 
het aandeel van de beloning van arbeid 
in het totaal verdiende inkomen van een 
land. De AIQ wordt onder andere ge-
bruikt als indicator bij het bepalen van 

de loonruimte bij bedrijven. Dit wordt tegenwoordig ook 
wel arbeidsinkomensruimte of arbeidsvoorwaardenruimte 
genoemd.

Het totaal verdiende inkomen in een land bestaat uit 
de som van de beloning van werknemers, het netto-exploi-
tatieoverschot van bedrijven en het inkomen van zelfstan-
digen, zie tabel 1. Het inkomen van zelfstandigen bevat de 
totale inkomsten die zij verdienen met de inzet van arbeid, 
kapitaal en ondernemerschap. De beloning van arbeid be-
staat uit de beloning van werknemers en de arbeidsbeloning 
van zelfstandigen.

Om de AIQ te bepalen, moeten veronderstellingen 
gemaakt worden over de arbeidsbeloning van zelfstandi-
gen, (2) in tabel 1, omdat deze niet direct meetbaar is. Al-
leen het totale inkomen van zelfstandigen (2, 3 en 4 samen) 
is rechtstreeks te meten, maar bevat ook de vergoeding van 
kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap. Dit 
heet daarom het netto gemengde inkomen. Bij de huidige 
methode wordt de AIQ bepaald door de gemiddelde ar-
beidsbeloning van zelfstandigen per arbeidsjaar (2) te 
benaderen aan de hand van de gemiddelde beloning van 
werknemers per arbeidsjaar (1). Toen de huidige methode 
werd vastgesteld, werd deze door de VN en de OESO ge-
adviseerd.

HUIDIGE AIQ GEEFT ONREALISTISCH BEELD
Wanneer zelfstandigen dezelfde beloning per arbeidsjaar 
zouden hebben ontvangen als werknemers, zou de beloning 
voor hun arbeid over de afgelopen twee decennia structu-
reel hoger zijn geweest dan hun totale daadwerkelijke ge-
noten inkomen. De beloning van kapitaal en de winsten 
van zelfstandigen zouden dan structureel negatief zijn. Dit 

is niet realistisch. Sinds de crisis is deze vertekening sterker 
geworden, omdat de gemiddelde beloning van zelfstandigen 
is achtergebleven bij die van werknemers.

Om diverse redenen is het gemiddelde arbeidsinko-
men van zelfstandigen lager dan dat van werknemers. Zelf-
standigen staan vaak minder sterk in onderhandelingen 
over hun beloning. Zelfstandigen onderhandelen individu-
eel over hun loon, terwijl dit bij werknemers vaak verloopt 
via vakbonden. Ook overheidsbeleid speelt een rol. Door 
fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-
winstvrijstelling, kunnen zelfstandigen lagere tarieven in 
rekening brengen dan werknemers. Hierdoor zijn zelfstan-
digen zonder personeel (zzp’er) met een minimumloon tot 
veertig procent goedkoper dan werknemers (Ministerie van 
Financiën, 2015).

De overtekening van de arbeidsbeloning van zelfstan-
digen onder de huidige definitie wordt sinds de crisis tevens 
versterkt door de toename van het aantal zelfstandigen. Zo 
is de werkgelegenheid in arbeidsjaren van zelfstandigen tus-
sen 2007 en 2015 met twaalf procent toegenomen, terwijl 
die van werknemers met drie procent is gekrompen.

NIEUWE BEREKENINGSWIJZE
Een alternatieve manier om de arbeidsbeloning van zelf-
standigen te benaderen, is door eenvoudigweg hun totale 
inkomen te nemen (CPB, 2014; DNB, 2016). Dit is de 
meest eenvoudige variant. Bij deze methode wordt het to-
tale genoten inkomen van zelfstandigen volledig toegere-
kend aan arbeid. De onderliggende aanname hierbij is dat 
er (behalve de compensatie voor de afschrijvingen) geen 
vergoeding is voor de inzet van kapitaal en ondernemer-
schap door zelfstandigen. 

Niettemin valt er veel te zeggen voor deze methode, 
zowel conceptueel als praktisch. Ten eerste lijken de acti-
viteiten van een groot deel van de zelfstandigen sterk op 
die van werknemers. Zo was zeventig procent van de zelf-
standigen in 2014 een zzp’er, van wie ruim driekwart voor-
namelijk eigen arbeid aanbiedt (CBS, 2014). Ten tweede 
kwam de AIQ volgens de huidige definitie in de bouwnij-
verheid en de zakelijke dienstverlening in vele jaren ruim 
boven de honderd procent uit, wat niet plausibel is. Het 
zou er immers op wijzen dat bedrijven in deze bedrijfstak-
ken structureel verlies lijden. Bij de nieuwe definitie is dit 
niet langer het geval. Ten derde spoort de ontwikkeling van 
de nieuwe AIQ sinds de crisis beter dan de huidige AIQ 
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De huidige berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote over-
schat de beloning van zelfstandigen, met name sinds de crisis. 
Daarom gaan DNB, CPB en CBS over op een nieuwe bereke-
ningswijze van de arbeidsinkomensquote.

ESB Loonvorming



Loonvorming ESB

695Jaargang 101 (4743) 17 november 2016

In het kort

70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90

In procenten

‘69 ‘71 ‘73 ‘75 ‘77 ‘79 ‘81 ‘83 ‘85 ‘87 ‘89 ‘91 ‘93 ‘95 ‘97 ‘99 ‘01 ‘03 ‘05 ‘07 ‘09 ‘11 ‘13 ‘15

Huidige definitie Gemiddelde 1985-2015
Nieuwe defintie Gemiddelde 1985-2015

60

64

68

72

76

80

1995 2000 2005 2010 2015

Nieuwe definitie

Gemiddelde 1995-2015

Huidige definitie

Gemiddelde 1995-2015

60

65

70

75

80

85

1995 2000 2005 2010 2015

76
84
92

100
108
116
124

1995 2000 2005 2010 2015

84
88
92
96

100
104
108

1995 2000 2005 2010 2015

Industrie Bouwnijverheid

Handel Zakelijke dienstverlening

met andere indicatoren die de financieel-economische po-
sitie van bedrijven weergeven, zoals de winstgevendheid, de 
netto-vermogenspositie en de concurrentiepositie van het 
bedrijfsleven. Deze indicatoren weerspiegelen een positie-
ver beeld van de economische ontwikkelingen in het be-
drijfsleven dan het verloop van de huidige AIQ impliceert.

AIQ ONDER LANGJARIG GEMIDDELDE
Het verloop van de AIQ voor de totale economie is onder 
beide berekeningswijzen, afgezien van een niveauverschil, 
tot aan de financiële crisis van 2008 zeer vergelijkbaar (zie 
figuur 1). Na 2008 loopt de AIQ in de nieuwe definitie 
minder snel op, omdat de beloning van zelfstandigen dan 
achterblijft bij die van werknemers. In 2015 ligt de AIQ 
in de nieuwe definitie onder zijn langjarige gemiddelde 
(1985–2015), terwijl de AIQ in de huidige definitie zich 
boven zijn langjarige gemiddelde bevindt. De periode waar-
over het gemiddelde wordt berekend is wat arbitrair. Als 
de AIQ wordt berekend over de hele periode waarvoor de 
reeks beschikbaar is (1969–2015), ligt de AIQ nu met de 
nieuwe definitie verder onder zijn langjarige gemiddelde.

Met ingang van volgend jaar stelt het CBS de reeks be-
schikbaar vanaf 1969. De AIQ in de nieuwe definitie voor 
de periode 1969-1994 is vooralsnog berekend op basis van 
de procentuele mutatie van de huidige definitie.

LAGERE AIQ IN BINNENSLANDS GEORIËNTEERDE 
BEDRIJFSTAKKEN
Op bedrijfstakniveau heeft de definitiewijziging voorna-
melijk gevolgen voor het verloop van de AIQ in de bouw-
nijverheid en de zakelijke dienstverlening. Dit zijn de be-
drijfstakken waar zelfstandigen naar verhouding het sterkst 
zijn vertegenwoordigd. Figuur 2 toont de AIQ onder de 
nieuwe en huidige definitie voor een viertal bedrijfstakken. 
De website van het CBS bevat reeksen van de AIQ in de 
nieuwe definitie voor achttien bedrijfstakken. 

De AIQ in de nieuwe definitie is met name relatief laag 
in de bedrijfstakken die zijn gericht op de binnenlandse 
markt, zoals de bouwnijverheid, de handel en de zakelijke 
dienstverlening. De AIQ van de industrie, die sterk extern 
gericht is, ligt daarentegen volgens beide definities in 2015 
nog boven zijn langjarige gemiddelde. 

WERELDWIJD DALENDE TREND 
Vanaf de jaren tachtig tot aan de crisis is de AIQ van de 
G20-landen volgens de huidige definitie afgenomen met 
gemiddeld 0,3 procentpunt per jaar (OESO, 2015). De 
daling van de AIQ in Nederland was (volgens beide defini-
ties) van vergelijkbare orde. 

Onder invloed van de crisis is de AIQ wereldwijd tij-
delijk opgelopen en daarna over het algemeen weer afgeno-
men. Nederland leek een uitzondering op deze wereldwijde 
trend, maar is dit niet. Doordat de daling van de inkomens 
van zelfstandigen sinds de crisis in Nederland niet tot uit-
drukking kwam in de huidige definitie van de AIQ, leek de 
internationale trendmatige daling van de AIQ aan Neder-
land voorbij te zijn gaan. Met de nieuwe definitie kent ook 
Nederland deze trendmatige daling van de AIQ.

Berekening arbeidsinkomensquote TABEL 1

Bron: CBS. De AIQ (totale economie) in de nieuwe definitie is momenteel beschikbaar vanaf 1995. 

 Arbeidsinkomensquote (1969–2015) FIGUUR 1

Bron: CBS

AIQ per bedrijfstak FIGUUR 2

 ▶ Vanaf juni 2017 gebruiken CBS, CPB en DNB een nieuwe 
definitie van de AIQ. 

 ▶ In deze nieuwe definitie is de AIQ historisch laag, terwijl 
AIQ in de huidige definitie relatief hoog is. 

Actor Type inkomen
Werknemers (1) Beloning van werknemers

(2) Arbeidsbeloning
Zelfstandigen (3) Vergoeding kapitaalgebruik

(4) Winst (beloning ondernemerschap)
Bedrijven (5) Netto exploitatieoverschot

Berekening
Totaal verdiende inkomen (6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

AIQ huidige methode (1) + (2) geschat obv (1) 
                   (6)

AIQ nieuwe methode (1) + (2) + (3) + (4) 
              (6) 


