
Bonussen, arbeidsinkomensquote en loonquote 
 
Bankiers hebben altijd grote bonussen gekregen. Ook tijdens de financiële crisis is dit 
onverminderd doorgegaan. Een bonus is een uitkering uit de winst. Het wordt gegeven niet 
vanwege de arbeid die de bankiers hebben verricht maar vanwege het ondernemerschap dat 
zij aan de dag hebben gelegd. 
 
Dit betekent dat het verstrekken van bonussen van invloed is op de categoriale 
inkomensverdeling. Immers geld dat uitgekeerd wordt aan bonussen en dus naar de categorie 
ondernemerschap gaat kan niet meer uitgekeerd worden aan een van de andere categorieën. 
 
Het nationaal inkomen van een land is het primaire inkomen dat is verdiend door 
productiefactoren ter beschikking te stellen. Door productiefactoren te combineren is er 
waarde toegevoegd (gecreëerd) en deze waarde wordt vervolgens verdeeld over de vier 
productiefactoren die verantwoordelijk waren voor het creëren van deze waarde. 
 
De vier productiefactoren waar het hier om gaat zijn: 
Arbeid 
Natuur 
Kapitaal 
Ondernemerschap 
 
De beloningen (deel van het nationaal inkomen) die de productiefactoren ontvangen zijn: 
Loon 
Pacht 
Interest 
Winst 
 
De waarde die is toegevoegd door de productiefactoren is tevens de productie van een land. 
Dit betekent dat het nationaal inkomen en het nationaal product per definitie aan elkaar gelijk 
zijn. 
 
Het is voor de hand liggend om te kijken welk deel van het inkomen naar de verschillende 
productiefactoren gaat.  
Zo kunnen we bijvoorbeeld spreken van de loonquote. Dit is het deel van het nationaal 
inkomen dat is uitgekeerd aan lonen. 
 
Naast de loonquote kennen we echter ook de arbeidsinkomensquote. Dit is het deel van het 
nationaal inkomen dat is uitgekeerd aan arbeidsinkomen. 
Er wordt dus een onderscheid gemaakt in loon en arbeidsinkomen. Waarop berust dat 
onderscheid? 
 
Iemand krijgt loon als hij in loondienst is. Iemand krijgt een arbeidsinkomen als hij arbeid 
heeft verricht. 
Een leraar is in loondienst en zijn inkomen is dus loon. Jan de melkman is niet in loondienst 
maar verricht natuurlijk wel arbeid. Het inkomen dat toekomt aan de door hem verrichte 
arbeid noemen we arbeidsinkomen. 
 
Hoe weten we welk bedrag Jan heeft verdiend met arbeid? 



Een manier is om te kijken wat Jan met de arbeid die hij heeft verricht zou hebben verdiend 
als hij in loondienst was geweest. Het bedrag dat we op deze manier vinden noemen we 
Toegerekend Loon Zelfstandigen (TLZ). 
 
Een voorbeeld: 
Jan heeft met zijn winkel in een jaar € 60.000 aan waarde toegevoegd. Als hij in een 
supermarkt als filiaalchef had gewerkt had hij € 40.000 verdiend. 
Het arbeidsinkomen van Jan is dus € 40.000 terwijl de winst die hij heeft gemaakt € 20.000 
bedraagt. 
 
Het arbeidsinkomen van een land vinden we door al het loon dat is uitbetaald en al het 
toegerekend loon van zelfstandigen op te tellen. 
 
De arbeidsinkomensquote is dus gelijk aan: 
 

%100
Inkomen Nationaal

TLZ Loon ×+
 

 
Door het uitkeren van hoge bonussen wordt deze arbeidsinkomensquote kleiner. De 
winstquote daarentegen wordt groter. 
 
 


