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Opgave 1. Het BBP in categorieen AM 

1. Wat wordt bedoeld met de categoriale inkomensverdeling? 

De verdeling van de inkomens naar de productiefactor waarmee ze verdiend 

zijn. 

2. Welke categorieën kennen we binnen de categoriale inkomensverdeling? 

Loon(quote), huur(quote), pacht(quote), rente(quote), winst(quote),  

 

De huur-, rente- en pachtquote samen worden vaak de “restquote” genoemd. 

 

De loonquote samen met de verdiensten van ZZP’ers worden samen de 

arbeidsinkomensquote genoemd. 

3. Waarom worden de verdiensten van ZZP’ers, samen met de loonquote, tot de 

arbeidsinkomensquote gerekend? 

Omdat ZZPérs geen ondernemers zijn in de zin dat ze alle productiefactoren 

samen brengen. Zij verhuren eigenlijk hun arbeid. 

4. Leg uit dat er een spanningsveld bestaat tussen de verdiende winsten 

(winstquote) en de verdiende lonen in de economie. 

Hoe hoger de verdiende winsten, hoe lager de verdiende lonen, en andersom. 

Alle quotes samen zijn namelijk altijd 100% van het BBP. 

De macht van bedrijven om hun winsten te vergroten ten koste van de arbeiders, en 

andersom, hangt af van een aantal factoren 

5. Leg uit dat het proces van mondialisering een negatieve druk heeft op de 

arbeidsinkomensquote. 

Bedrijven kunnen dreigen hun productie te verplaatsen als de lonen naar hun 

zin te hoog worden. 

6. Leg uit dat als het economisch erg goed gaat, vakbonden in staat zijn om 

grote loonsverhogingen te realiseren voor hun achterban. 

Werkgevers hebben dan zo’n grote behoefte aan personeel dat ze om 

werknemers te behouden bereid zijn grote loonsverhogingen te geven. Ze 

kunnen niet om de vakbonden heen omdat er krapte is op de arbeidsmarkt en 

dus zullen ze bang zijn voor stakingen.  

7. Leg uit dat de macht van vakbonden bij loononderhandelingen sterk bepaalt 

worden door de organisatiegraad van de sector waarin ze actief zijn. 

Hoe hoger de organisatiegraad hoe hoger het percentage mensen dat is 

aangesloten bij een vakbond binnen de sector, en hoe effectiever hun druk 

van bijvoorbeeld stakingen zullen zijn. 

8. Leg uit dat technologische vernieuwing de AIQ onder druk kan zetten. 

Door nieuwe technieken zijn er minder werknemers nodig dus de arbeidsmarkt 

verruimd waardoor arbeiders minder looneisen kunnen stellen. 

 


