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www.econ.kuleuven.be/onderzoek.htm.  
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1. INLEIDING 
 
Gedurende de laatste 35 jaar is de inkomensongelijkheid in een aantal industriële 
landen fors toegenomen (Piketty en Saez 2003). De consensus onder economen is dat 
technologische vooruitgang aan de basis ligt van deze verandering (zie bijvoorbeeld 
Bound en Johnson 1992, Katz en Murphy 1992, Levy en Murnane 1992, Juhn, 
Murphy en Pierce 1993, Acemoglu 2002). De idee is heel eenvoudig: de introductie 
van computers heeft geleid tot een toename in de vraag naar geschoolde werknemers. 
Bijgevolg is het loon van geschoolde werknemers gestegen en dus ook de 
inkomensongelijkheid. Hoewel er meer genuanceerde hypotheses bestaan over de 
precieze aard van technologische vooruitgang (ze worden hieronder kort beschreven), 
is de consensus onder economen dat vooral veranderingen in de vraag naar 
verschillende types van werknemers de drijvende kracht moeten zijn achter 
veranderingen in de inkomensongelijkheid. 
 
Dit standpunt wijkt af van deze consensus en toont aan dat ook instituties op de 
arbeidsmarkt een belangrijke invloed hebben op de inkomensongelijkheid. Meer 
bepaald wordt aangetoond dat het collectief overleg leidt tot een hogere loonkost voor 
laaggeschoolde arbeid en een lagere loonkost voor hooggeschoolde arbeid en daarom 
minder inkomensongelijkheid. Ook wordt aangetoond dat een hoger minimumloon 
leidt tot een hogere loonkost voor laaggeschoolde arbeid, zonder een verlies aan 
banen. Om tot deze conclusie te komen wordt gebruikt gemaakt van een zelf 
samengesteld gegevensbestand voor 14 OESO landen voor de periode 1980-2001.  
 
De gevonden negatieve correlatie tussen het belang van het collectief overleg en de 
inkomensongelijkheid duidt op de (direct of indirecte) doelstelling van het collectief 
overleg om de inkomensongelijkheid te beperken. Dit betekent dat centrale 
loonafspraken leiden tot een toename (of een snellere groei) in het loon voor 
laaggeschoolde werknemers en een afname (of een minder snelle groei) in het loon 
voor hooggeschoolde werknemers. Er vindt dus impliciet een transfer plaats van 
hoogbetaalde naar laagbetaalde inkomens. Bovendien, werkgevers in sectoren of 
regio’s met lage lonen betalen gemiddeld hogere lonen en werkgevers in sectoren of 
regio’s met hogere lonen betalen gemiddeld lagere lonen. Impliciet vindt er dus ook 
een transfer plaats van arbeidskosten tussen werkgevers. 
 
Bijvoorbeeld, dit standpunt toont aan dat het collectief overleg in België heeft geleid 
tot een loonkost voor laaggeschoolde arbeid die 1.6% hoger is dan in Nederland, 4% 
hoger dan in Duitsland, 9.4% hoger dan in het VK en 12.2% hoger dan in de VS. 
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Deze cijfers bevestigen de “loonkostenhandicap” voor Belgische exporteurs in lage-
loon sectoren of regio’s, waarover zo vaak wordt gedebatteerd tussen werkgevers en 
werknemers. Maar deze studie toont ook aan dat het Belgische collectief overleg heeft 
geleid tot een loonkost voor hooggeschoolde werknemers die 3.7% lager is dan in 
Nederland, 9.6% lager dan in Duitsland, 24.7% lager dan in het VK en 33.7% lager 
dan in de VS. Het collectief overleg leidt dus ook tot een inkomensnadeel voor 
hooggeschoolde werknemers. 
 
De conclusie dat een hoger minimumloon leidt tot een afname in de 
inkomensongelijkheid klinkt logisch, maar is dit zeker niet. Indien het wettelijke 
minimumloon te hoog is, daalt de vraag naar laagbetaalde banen waardoor de 
werkloosheid toeneemt. Maar het gevonden negatieve verband tussen het 
minimumloon en de inkomensongelijkheid betekent dat een hoger minimumloon het 
inkomen van de laagstbetaalde werknemers doet toenemen zonder dat zij hierbij 
dreigen terecht te komen in de werkloosheid. Bijvoorbeeld, indien in België het 
gemiddelde minimumloon zou toenemen van 49% tot 61% van het mediaan loon, 
zoals in Frankrijk, zouden inkomens van laaggeschoolde werknemers toenemen met 
6%. Indien in België het gemiddeld minimumloon zou dalen van 49% tot 36% van het 
mediaan loon, zoals in de VS, zouden inkomens van laaggeschoolde werknemers 
dalen met 6%.  
 
Dit standpunt is als volgt gestructureerd. Eerst gaan we in op de bestaande consensus 
die veranderingen in de inkomensongelijkheid probeert te verklaren aan de hand van 
veranderingen in de arbeidsvraag, gedreven door technologische vooruitgang. Daarna 
bespreken we de tekortkomingen van de bestaande consensus en wijzen we op een 
aantal alternatieve verklaringen. Aan de hand van cijfermateriaal tonen we dan aan 
dat het collectief overleg en hogere minimumlonen leiden tot minder 
inkomensongelijkheid. Ten slotte concluderen we hieruit dat instituties belangrijk zijn 
voor het verklaren van de inkomensongelijkheid en dat wettelijke bepalingen kunnen 
leiden tot winnaars en verliezers op de arbeidsmarkt.  
 
 
2. VERANDERINGEN IN DE INKOMENSONGELIJKHEID IN DE VS 

EN HET VK 
 
Graag zouden we de inkomensongelijkheid in België en Europa beter begrijpen. 
Jammer genoeg hebben Europese landen weinig ervaring met het verzamelen en het 
beschikbaar stellen van inkomensgegevens. Maximaal gebruik makende van een 



 

 

 

3

aantal gegevensbronnen, verzamelt deze studie daarom informatie over 
inkomensongelijkheid in 14 OESO landen (waarvan 11 Europese landen) in een uniek 
gegevensbestand. Eerst moeten we even stilstaan bij het werk voor de VS en het VK 
en de consensus onder economen die hieruit is gegroeid.  
 
In de VS en het VK is vanaf 1980 de inkomensongelijkheid sterk toegenomen (zie 
bijvoorbeeld Piketty en Saez 2003). Deze toename in de inkomensongelijkheid 
vertoont echter een ander patroon voor en na 1995 (Lemieux 2008). Tussen 1980 en 
1995 groeide de ongelijkheid tussen hoge inkomens (hiermee wordt het verschil in 
inkomen tussen bijvoorbeeld het 90ste en het 50ste percentiel van de 
inkomensverdeling bedoeld) maar ook de ongelijkheid tussen lage inkomens (hiermee 
wordt het verschil in inkomen tussen bijvoorbeeld het 50ste en het 10de percentiel van 
de inkomensverdeling bedoeld). Na 1995 is de inkomensongelijkheid tussen hoge 
inkomens verder gestegen terwijl de ongelijkheid tussen lage inkomens is gedaald. 
Een goede theorie voor veranderingen in de inkomensongelijkheid in de VS en het 
VK moet dus kunnen verklaren waarom de inkomensongelijkheid continu is 
toegenomen na 1980 maar waarom de laagste inkomens er vanaf 1995 relatief op zijn 
vooruitgegaan. 
 
2.1. De consensus van de jaren negentig: SBTC 

Als verklaring voor de toename in de inkomensongelijkheid vanaf 1980 in de VS en 
het VK wezen economen in het begin van de jaren negentig op de idee dat 
technologische vooruitgang voornamelijk ten goede komt aan hoger opgeleide 
werknemers (Krueger 1993, Berman, Bound, Griliches 1994, Acemoglu 2002). In de 
literatuur staat deze hypothese bekend als “Skill-Biased Technological Change” of, 
verkort, SBTC. De logica is eenvoudig: nieuwe technologie leidt tot een toename in 
de arbeidsproductiviteit van banen voor hoger opgeleide werknemers en niet in een 
toename in de arbeidsproductiviteit van lager opgeleide werknemers. Bijgevolg leidt 
technologische innovatie tot een stijging in de relatieve vraag naar hoger opgeleide 
werknemers waardoor hoger opgeleiden relatief schaarser worden op de arbeidsmarkt. 
Het gevolg is een stijging van de inkomensongelijkheid.  
 
De kern van de SBTC hypothese is het veronderstelde verband tussen technologische 
vooruitgang enerzijds en een toename in de vraag naar geschoolde arbeid anderzijds. 
Maar waarom zou technologische vooruitgang moeten leiden tot een toename in de 
vraag naar geschoolde arbeid? Economen hebben hiervoor een verklaring gezocht in 
de idee dat informatica technologie (IT) complementair zou zijn met geschoolde 
arbeid en niet complementair met ongeschoolde arbeid. De bewijsvorming is echter 
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suggestief en geeft geen antwoord op de vraag waarom IT gebruikers met een 
universiteitsdiploma productiever zouden zijn dan IT gebruikers zonder 
universiteitsdiploma. 
 
2.2. De huidige consensus: een meer genuanceerd beeld van technologische 

vooruitgang 

Om het verband tussen technologische vooruitgang en de vraag naar verschillende 
types van arbeid beter te verstaan, hebben economen vanaf de tweede helft van de 
jaren negentig dieper nagedacht over de precieze aard van technologische 
verandering. Dit onderzoek heeft geleid tot een nieuwe consensus: Een betere 
hypothese (dan SBTC) is om onze arbeidsmarkt te zien als bestaande uit verschillende 
banen, waar een baan bestaat uit het doen van routine taken (bv. sorteren of de 
boekhouding doen) of niet-routine taken (bv. leiding geven of poetsen). De idee is 
heel intuïtief: IT is goed in het doen van routine taken maar slecht in het doen van 
niet-routine taken (Autor, Levy en Murnane 2003). Daarom heeft technologische 
vooruitgang geleid tot een relatieve toename in niet-routine banen ten koste van 
routine banen. 
 
Wat is het verschil tussen deze nieuwe consensus en de SBTC hypothese? Vele 
hoogopgeleide banen zoals managers, computer specialisten of dokters bestaan uit het 
uitvoeren van niet-routine taken, vaak met behulp van IT. Omdat veel hoogopgeleide 
banen niet-routine banen zijn, voorspellen zowel de huidige consensus als de SBTC 
hypothese een groeiend tewerkstellingsaandeel voor hoogopgeleide banen. Maar er is 
een belangrijk verschil tussen de huidige consensus en de SBTC hypothese. Ook een 
aantal laagopgeleide banen bestaat namelijk uit het doen van niet-routine taken. Zo 
vindt elk van ons het bijvoorbeeld eenvoudig om een kamer te poetsen omdat het de 
eenvoudige coördinatie vereist van onze ogen, handen en voeten. Dat ieder van ons 
deze eenvoudige niet-routine taken kan doen, verklaart waarom deze banen worden 
gedaan door onze laagst opgeleiden. Maar voor robots is het poetsen van een kamer 
erg moeilijk. Daarom voorspelt de huidige consensus naast een toename in het 
tewerkstellingsaandeel van hoogopgeleide banen ook een toename in het 
tewerkstellingsaandeel van een aantal laagopgeleide banen. Dit is in tegenstelling met 
de SBTC hypothese die enkel een toename in het tewerkstellingsaandeel van 
hoogopgeleide banen voorspelt. 
 
Waarom hebben economen de SBTC hypothese verlaten en waarom zijn ze gekomen 
tot de huidige consensus? Er zijn twee oorzaken. De eerste oorzaak is de groeiende 
literatuur rond de “polarisatie van de tewerkstelling” in het VK en de VS (Goos en 
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Manning 2007, Autor, Katz en Kearney 2006). Hiermee wordt bedoeld dat er 
doorheen de tijd een toename is geweest in het tewerkstellingsaandeel van 
hoogbetaalde maar ook laagbetaalde banen, ten koste van gemiddeld betaalde banen. 
Omdat deze hoogbetaalde en laagbetaalde banen vooral bestaan uit het doen van niet-
routine taken, is enkel de huidige consensus van technologische vooruitgang (in 
tegenstelling tot de SBTC hypothese) consistent met tewerkstellingspolarisatie.  
 
De tweede oorzaak is het verschil in de veranderingen in de inkomensongelijkheid 
voor en na 1995 in de VS en het VK. Zoals hierboven gezegd nam voor 1995 de 
ongelijkheid tussen hoge inkomens (d.w.z. het verschil in inkomen tussen 
bijvoorbeeld het 90ste en het 50ste percentiel van de inkomensverdeling) maar ook 
tussen lage inkomens (d.w.z. het verschil in inkomen tussen bijvoorbeeld het 50ste en 
het 10de percentiel van de inkomensverdeling) toe (Card en Dinardo 2002, Autor, 
Katz en Kearney 2005, Beaudry en Green 2005, Lemieux 2006b, Lemieux 2008). Als 
je denkt aan het loon als een goede maatstaf voor opleiding, is dit consistent met de 
SBTC hypothese. Na 1995 nam de inkomensongelijkheid tussen hoge inkomens nog 
steeds toe, maar de ongelijkheid tussen lage inkomens nam af. Dit is niet langer 
consistent met de SBTC hypothese die een afname en geen toename voorspelt in de 
relatieve vraag naar laagbetaalde banen (relatief ten opzichte van gemiddeld betaalde 
banen). De huidige consensus voorspelt echter wel een toename in laagbetaalde 
banen. Omdat een aantal laagbetaalde banen bestaan uit het uitvoeren van niet-routine 
taken, neemt de relatieve vraag naar laagbetaalde banen (relatief ten opzichte van 
gemiddeld betaalde banen die intens zijn in routine taken) toe waardoor de 
ongelijkheid tussen lage inkomens afneemt.  
 
 
3. PROBLEMEN MET TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG ALS 

VERKLARING VOOR VERANDERINGEN IN DE 
INKOMENSONGELIJKHEID 

 
De vorige sectie beschreef hoe economen tot de consensus zijn gekomen dat 
technologische vooruitgang een belangrijke invloed heeft op veranderingen in de 
inkomensongelijkheid. Er is echter een aantal problemen met de idee dat 
technologische vooruitgang een sluitende verklaring zou kunnen bieden voor de 
recente veranderingen in de inkomensongelijkheid. Ik vat hier de drie belangrijkste 
tekortkomingen samen. 
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Een eerste probleem volgt uit het verschil tussen de SBTC hypothese (die de 
consensus was in de jaren negentig) en de huidige consensus over technologische 
vooruitgang. De SBTC hypothese is consistent met veranderingen in de 
inkomensongelijkheid voor 1995, de huidige consensus met veranderingen in de 
inkomensongelijkheid na 1995. Het is echter moeilijk te veronderstellen dat de aard 
van technologische vooruitgang anders was voor 1995 (een afname in de vraag naar 
laagopgeleiden) dan na 1995 (een toename in de vraag naar laagopgeleiden). Dit stelt 
beide hypotheses voor een probleem. De SBTC hypothese kan niet verklaren waarom 
er een afname is geweest in de ongelijkheid tussen lage inkomens na 1995. De 
huidige consensus kan niet verklaren waarom er een toename is geweest in de 
ongelijkheid tussen lage inkomens voor 1995. Op zijn minst kan gezegd worden dat 
beide hypotheses nood hebben aan bijkomende verklaringen voor veranderingen in de 
inkomensongelijkheid. 
 
Een tweede probleem is dat het belang van de huidige consensus voor recente 
veranderingen in de inkomensongelijkheid nog onduidelijk is. In de jaren negentig 
werd de SBTC hypothese geformuleerd juist omwille de sterke toename in het 
relatieve loon van hoog opgeleiden (relatief ten opzichte van laagopgeleiden). De 
huidige consensus over technologische vooruitgang kwam tot stand omdat er 
tewerkstellingspolarisatie plaatsvond onafhankelijk van de recente veranderingen in 
de inkomensongelijkheid. Of de huidige consensus van een sluitende verklaring kan 
bieden voor veranderingen in de inkomensongelijkheid na 1995, moet worden 
uitgewezen door verder onderzoek. 
 
Ten slotte, sommige onderzoekers hebben beweerd dat technologische vooruitgang 
geen afdoende verklaring kan zijn voor veranderingen in de inkomensongelijkheid 
omdat in een aantal Europese landen (met eenzelfde toegang tot technologische 
innovatie als de VS en het VK) de inkomensongelijkheid niet is toegenomen. Het is 
echter niet duidelijk of de inkomensongelijkheid in de grootste Europese landen in 
eenzelfde mate is toegenomen in vergelijking met de VS en het VK. In sectie 4, waar 
een aantal institutionele verklaringen voor veranderingen in de inkomensongelijkheid 
wordt getoetst, gaan we hier verder op in.  
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4. ALTERNATIEVE VERKLARINGEN VOOR VERANDERINGEN IN 
DE INKOMENSONGELIJKHEID 

 
De problemen die hierboven werden aangehaald vormen een uitdagende 
onderzoeksagenda. Deze sectie bespreekt kort een aantal beloftevolle alternatieve 
denkpistes. Eerst wordt er gesproken over het stijgende inkomen van onze kaderleden 
en de toename in variabele beloning (Rosen 1981, Piketty en Saez 2006). Hoewel dit 
een deel van de toenemende inkomensongelijkheid kan verklaren, is de groep van 
kaderleden te klein om veel van de veranderingen in de algemene 
inkomensongelijkheid te kunnen verklaren (Lemieux, MacLeod en Parent 2007, 
Kaplan en Rauh 2007). Daarom wordt verder gekeken naar het belang van instituties. 
Meer bepaald wordt beargumenteerd dat het loonvormingsproces en het 
minimumloon de meest beloftevolle alternatieven zijn.  
 
Indien de toename in de inkomensongelijkheid in de VS en het VK vanaf 1980 
gedeeltelijk kan worden verklaard door een toename in het loon van kaderleden, 
waarom is het loon van kaderleden dan zo sterk gegroeid? Onderzoek suggereert dat 
een deel van de toename in het loon van kaderleden kan worden verklaard door een 
toename in hun verwachte arbeidsproductiviteit. Bijvoorbeeld, de toenemende 
globalisering heeft tot gevolg dat onze ondernemingen steeds groter en complexer 
worden, waardoor goed management onontbeerlijk wordt. Samen met de toenemende 
winstgevendheid van onze ondernemingen en de introductie van aandelenopties, 
bonussen en winstdeling voor het hoger kader kan ongeveer de helft van de toename 
in het loon van kaderleden worden verklaard (Gabaix en Landier 2007). Wat verklaart 
de andere helft? Hierover bestaat meer onduidelijkheid. Sommige onderzoekers 
beweren dat het wegvallen van een aantal sociale normen in de VS en het VK heeft 
geleid tot hogere lonen voor top kaders (Pickkety en Saez 2006). Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat door de versnipperingen van het aandeelhouderschap 
bedrijfsleiders vandaag de dag beter in staat zijn om hogere lonen te eisen ten koste 
van aandeelhouders. Maar veranderende sociale normen of de onderhandelingsmacht 
van bestuursleden zijn moeilijk te meten en ook hier is verder onderzoek welkom.  
 
Het belangrijkste probleem met het inkomen van kaderleden als verklaring voor een 
toename in de inkomensongelijkheid is dat deze hypothese niets voorspelt voor het 
inkomen van de overgrote meerderheid van werknemers. Zo kan bijvoorbeeld niets 
gezegd worden over de staart van de inkomensverdeling en veranderingen hierin. 
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Een eerste beloftevol alternatief voor het verklaren van inkomensverschillen is het 
collectief overleg tussen werkgevers en werknemers. Zo heeft een aantal economen 
gewezen naar de correlatie tussen de dalende vakbondsmacht en de veranderingen in 
de inkomensongelijkheid na 1995 in de VS en het VK (Card 1992, Freeman 1993, 
Freeman en Katz 1995, Dinardo, Fortin en Lemieux 2006). Ik vat de logica hier kort 
samen: indien vakbonden hoofdzakelijk werknemers vertegenwoordigen in de 
industrie, dan zal een daling van de vakbondsmacht in de loononderhandelingen 
leiden tot een daling in het relatieve loon van werknemers in de industrie. Omdat de 
gemiddelde baan in de industrie minder betaalt dan hoogbetaalde banen in de 
dienstensector, zal de inkomensongelijkheid aan de top toenemen. Bovendien zal het 
inkomensverschil tussen banen in de industrie en laagbetaalde banen in de 
dienstensector afnemen. Een daling in de onderhandelingsmacht van de werknemers 
kan dus ook een verklaring zijn voor veranderingen in de inkomensverschillen na 
1995 in de VS en het VK. Ook hier is het huidige onderzoek suggestief en blijft de 
invloed van het loonvormingsproces op de inkomensongelijkheid in verschillende 
Europese landen ongekend. Daarom komen de wettelijke bepalingen over het 
loonvormingsproces in verschillende Europese en andere landen in sectie 4 uitgebreid 
aan bod. 
 
Een alternatieve verklaring voor veranderingen in de staart van de inkomensverdeling 
zijn veranderingen in het reële wettelijke minimumloon. Een aantal economen heeft 
aangetoond voor de VS dat de daling van het reële minimumloon een belangrijke 
verklaring biedt voor de toename in de inkomensongelijkheid in de jaren tachtig 
(Dinardo, Fortin en Lemieux 1996, Lee 1999). Ook voor de relatieve stabiliteit van 
lage inkomens na 1995 lijkt het stabiele reële minimumloon in de VS een beloftevolle 
verklaring (Lemieux 2008). De hoge negatieve correlatie tussen het wettelijke 
minimumloon geïntroduceerd in 1999 en de inkomensongelijkheid in het VK 
suggereert eveneens een causaal verband. Maar het gebrek aan kennis van de impact 
van het wettelijke minimumloon op de tewerkstelling in Europese landen is 
schrijnend en daarom gaat sectie 4 hier verder op in. 
 
 
5. HET COLLECTIEF OVERLEG, MINIMUMLONEN EN DE 

INKOMENSONGELIJKHEID: EEN ANALYSE 
 
Het is belangrijk te weten of de loonsonderhandelingen (direct of indirect) als doel 
hebben de inkomensongelijkheid te beperken. Bijvoorbeeld, in België vallen meer dan 
90 procent van alle werknemers onder een CAO. Indien de centrale 
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loonsonderhandelingen ook als doel hebben de inkomensongelijkheid te beperken, 
betekent dit dat het loonvormingsproces zal leiden tot een toename (of een snellere 
groei) in het loon voor werknemers in laagbetaalde banen en een afname (of een 
minder snelle groei) in het loon voor werknemers in hoogbetaalde banen. Er vindt dus 
impliciet een transfer plaats van hoogbetaalde naar laagbetaalde inkomens. 
Bovendien, werkgevers die lage lonen betalen, betalen nu gemiddeld hogere lonen en 
werkgevers die hogere lonen betalen, betalen nu gemiddeld lagere lonen. Er vindt dus 
een impliciete transfer plaats van arbeidskosten van werkgevers met lage lonen naar 
werkgevers met hoge lonen. Het is dus van belang te toetsen of er een verband bestaat 
tussen het belang van loonsonderhandelingen en de inkomensverdeling. 
 
Naast loonvorming is ook het wettelijke minimumloon een belangrijke speler op de 
arbeidsmarkt. Het wettelijk minimumloon heeft als doel laagbetaalde werknemers te 
beschermen tegen een te laag inkomen. Het vastleggen van een juist wettelijk 
minimumloon is echter een moeilijke opdracht. Indien het wettelijk minimumloon te 
laag is, worden werknemers niet voldoende beschermd. Indien het wettelijke 
minimumloon te hoog is, daalt de vraag naar laagbetaalde banen en stijgt de 
werkloosheid. Om een idee te krijgen of minimumlonen te hoog zijn, kan gebruikt 
worden gemaakt van het empirische verband tussen het minimumloon en de 
inkomensongelijkheid. Indien een hoger minimumloon leidt tot hogere lonen voor de 
laagstbetaalde banen zonder een toename in de werkloosheid, daalt de ongelijkheid 
tussen lage inkomens. In dit geval bereikt het minimumloon zijn doel: 
loonbescherming in laagbetaalde banen zonder een daling in de tewerkstelling. Het is 
dus belangrijk te weten wat de impact is van het wettelijke minimumloon op de 
inkomensverdeling. 
 
5.1. Veranderingen in de inkomensongelijkheid in 14 OESO landen 

De inkomensgegevens voor deze studie zijn deels gebaseerd op gegevens uit de 
European Community Household Panel (ECHP). Omdat de ECHP beperkt is tot de 
Europese landen en tot de jaren 1994 tot 2001, werden inkomensgegevens uit de 
ECHP waar mogelijk aangevuld met vergelijkbare inkomensgegevens uit diverse 
nationale en internationale bronnen. Dit resulteerde in een gegevensbestand voor 14 
OESO landen waaronder 11 Europese landen1.  
 
Figuur 1 geeft het verloop van de inkomensongelijkheid (het verschil tussen het 90ste 
en 10de percentiel) voor een aantal landen. De figuur toont dat de 

                                                 
1  De 14 landen zijn België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, 

Nederland, Spanje, Portugal, de VS, het VK en Zweden.  
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inkomensongelijkheid in de VS, het VK en Duitsland is toegenomen tussen 1980 en 
2001. Ook de inkomensongelijkheid in Nederland en Zweden (niet getoond hier) is 
toegenomen. Figuur 1 toont echter ook dat de inkomensongelijkheid in Frankrijk en 
Japan relatief stabiel is gebleven over dezelfde periode. Ook de inkomensongelijkheid 
in België, Finland, Italië, Spanje, Portugal en Ierland (niet getoond hier) vertonen een 
stabiel patroon. Omdat al deze landen toegang hebben tot dezelfde technologie, kan 
technologische vooruitgang moeilijk de enige verklaring kan zijn voor de getoonde 
verschillen in veranderingen in de inkomensongelijkheid. 
 
Figuren 2 en 3 geven het verloop van de ongelijkheid weer tussen hoge inkomens 
(Figuur 2 geeft het verloop van de ratio van het 90ste tot het 50ste percentiel) en tussen 
lage inkomens (Figuur 3 geeft het verloop van de ratio tussen het 50ste tot het 10de 
percentiel). Net zoals Figuur 1, toont ook de ongelijkheid tussen hoge inkomens 
belangrijke verschillen tussen de onderzochte landen. Er vond een toename plaats in 
de VS, VK en Duitsland maar niet in Frankrijk en Japen. De hierboven besproken 
afname in de ongelijkheid tussen lage inkomens in de VS en het VK na 1995 is 
zichtbaar in Figuur 3. Merkwaardig is dat ook in Duitsland, Frankrijk en Japan er een 
afname plaatsvond in de jaren negentig. Maar de toename in de VS en het VK voor 
1995 kan moeilijk verklaard worden door een toename in de vraag naar 
laaggeschoolde niet-routine arbeid. Samengevat, op basis van de verzamelde data lijkt 
het onwaarschijnlijk dat technologische vooruitgang een afdoende verklaring is voor 
veranderingen in de inkomensongelijkheid. 
 

Figuur 1: Inkomensongelijkheid doorheen de tijd 
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Figuur 2: Ongelijkheid tussen hoge inkomens 
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Figuur 3: Ongelijkheid tussen lage inkomens 
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5.2. Het collectief overleg, het minimumloon en veranderingen in de 

inkomensongelijkheid 

Om na te gaan wat de invloed is van instituties op de inkomensongelijkheid, werden 
de inkomensgegevens verrijkt met het OECD-CEP gegevensbestand, beschikbaar 
gemaakt door het Centre for Economic Performance van de London School of 
Economics. Vervolgens werd een regressieanalyse uitgevoerd waarbij de 
inkomensongelijkheid in alle 14 landen wordt verklaard door de fractie van 
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werknemers die vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) en het 
minimumloon (als percentage van het mediaan loon). Hierbij werd gecontroleerd voor 
andere arbeidsmarktregulering zoals de hoogte en duurzaamheid van de 
werkloosheidsuitkering, regulering op de goederen of dienstenmarkt en een reeks van 
dummy variabelen voor landen en jaren.  
 
Tabel 1 rapporteert gestandaardiseerde regressie coëfficiënten. Bijvoorbeeld, een 
toename van een standaard deviatie in de fractie van werknemers die vallen onder een 
CAO leidt tot een afname in de inkomensongelijkheid met -0.14. Een relatief 
gelijkaardige toename van het minimumloon leidt tot afname in de 
inkomensongelijkheid met -0.08. Wat belangrijk is, is dat beide effecten statistisch 
significant zijn. De tweede rij van Tabel 1 toont aan dat de ongelijkheid tussen hoge 
inkomens significant kleiner is indien de fractie van werknemers die vallen onder een 
CAO groter is. De laatste rij van Tabel 1 toont aan dat de ongelijkheid tussen lage 
inkomens significant kleiner is indien de fractie van werknemers die vallen onder een 
CAO groter is of indien het wettelijke minimumloon hoger is. Samengevat betekent 
dit dat een groter belang van het collectief overleg en een hoger minimumloon leiden 
tot minder inkomensongelijkheid. 
 

-0.148** -0.085**

-0.098** -0.027*

-0.044* -0.059**

Tabel 1: De invloed van het collectief overleg en het 
minimumloon op de inkomensongelijkheid

Fractie van 
werknemers die 
vallen onder een  

CAO

Minimumloon als 
percentage van het 

mediaan loon

Inkomensongelijkheid 
tussen alle inkomens

Inkomensongelijkheid 
tussen hoge inkomens

Inkomensongelijkheid 
tussen lage inkomens

Opmerkingen: De gerapporteerde coefficienten zijn gestandardiseerde
coefficienten van een regressie van de inkomensongelijkheid op de
fractie van werknemers die vallen onder een CAO, het minimumloon
als percentage van het mediaan loon, de hoogte en duurzaamheid van
de werkloosheidsuitkering, een indicator voor regulering van de
goederen of dienstenmarkt en een reeks van landen en jaar dummies.
** geeft significantie weer op het 5% niveau en * op het 10% niveau.
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De coëfficiënten in Tabel 1 zeggen op zich weinig over, bijvoorbeeld, het inkomen 
voor een Belgische werknemer in het 90ste percentiel van de inkomensverdeling 
indien België eenzelfde collectief overlegmodel zou hebben als Nederland. Op basis 
van de regressieanalyse in Tabel 1 wordt daarom in Tabel 2 berekend wat het 
inkomen zou zijn voor hoge inkomens (90ste percentiel) en lage inkomens (10de 
percentiel) indien België eenzelfde collectief overlegmodel zou hebben als in 
Nederland, Duitsland, het VK of de VS. Bijvoorbeeld, de eerste kolom in Tabel 2 
toont aan dat hoge inkomens vandaag 3.7% procent hoger en lage inkomens 1.6% 
lager zouden zijn indien in België geen 93% maar 83% van de werknemers zouden 
vallen onder een CAO, zoals in Nederland2. Eenzelfde redenering geldt voor de 
andere kolommen in Tabel 2. Bijvoorbeeld, indien België vandaag het Amerikaanse 
overlegmodel zou aannemen, zouden hoge inkomens stijgen met 33.7% en lage 
inkomens dalen met 12.2%.  
 
In het bovenstaande werd verondersteld dat het belang van het collectief overleg goed 
kon worden gemeten aan de hand van de fractie van werknemers die vallen onder een 
CAO. Er werd verder geëxperimenteerd met andere maatstaven van het collectief 
overleg, zoals de fractie van werknemers die lid zijn van een vakbond, de coördinatie 
tussen vakbonden en de centralisatie van de vakbondsvertegenwoordiging. Alle 
verkregen resultaten waren vergelijkbaar met deze in Tabel 1 en Tabel 2.  
 
Er werd er ook gekeken naar de invloed van het collectief overleg op de 
inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen afzonderlijk. Omdat de gemiddelde 
man een hoger betaalde baan heeft dan de gemiddelde vrouw, verwachten we dat het 
collectief overleg leidt tot een grotere afname van de ongelijkheid tussen hoge 
inkomens voor mannen dan voor vrouwen en tot een grotere afname van de 
ongelijkheid tussen lage inkomens voor vrouwen dan voor mannen. Gebruik makende 
van eenzelfde procedure als voor Tabel 2, is dit precies wat wordt aangetoond in 
Tabel 3. Indien België nu zou overstappen op eenzelfde overlegmodel als Nederland, 
zouden hoge inkomens voor mannen stijgen met 4.5% en voor vrouwen met 1.6%. 

                                                 
2  De precieze berekening voor hoge inkomens is 0.037=(exp(((93-

83)/26.63)*0.098+0.53)*483)/826-1, waarbij 93 het percentage is van werknemers die vallen 
onder een CAO in België, 83 het percentage van werknemers die vallen onder een CAO in 
Nederland, 26.63 gelijk is aan een standaarddeviatie in CAO participatie, 
0.53=ln(percentiel90/percentiel50) met percentiel90=826, het 90ste percentiel van het wekelijkse 
bruto inkomen in België in 2001, en percentiel50=483, de mediaan van het wekelijkse bruto 
inkomen in België in 2001. Het effect voor lage inkomens is 0.016= 1-(483/exp(((93-
83)/26.63)*0.044+0.43))/312, waarbij 0.43= ln(percentiel50/percentiel10) met percentiel10=312, 
het 10de percentiel van het wekelijkse bruto inkomen in België in 2001. 
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Nederland Duitsland VK VS

Opmerkingen: Cijfers zijn voor 2001. In Belgie vielen in 2001 93% van alle werknemers
onder een CAO. De tabel geeft weer wat het inkomensverschil in procenten zou zijn
geweest voor het 90ste percentiel (hoge inkomens) en het 10de percentiel (lage
inkomens) in Belgie in 2001, indien Belgie hetzelfde collectief overleg (dezelfde CAO
participatie) had gehad als Duitsland, Nederland, het VK of de VS. Bijvoorbeeld, indien
in Belgie geen 93% maar 83% van werknemers zou vallen onder een CAO, zoals in
Nederland, zouden hoge inkomens 3.7% hoger zijn en lage inkomens 1.6% lager. 

Toename hoge inkomens

Afname lage inkomens

Fracie werknemers die 
vallen onder een CAO 

3.7% 9.6% 24.7% 33.7%

14%33%

Tabel 2: De invloed van het collectief overleg op het loon

68%83%

-12.2%-9.4%-4.0%-1.6%

 
 

Toename hoge inkomens 4.5% 11.7% 30.4% 41.9%
Afname lage inkomens -1.2% -2.5% -6.5% -8.6%

Toename hoge inkomens 1.6% 4.0% 9.9% 13.2%
Afname lage inkomens -4.2% -10.1% -22.6% -28.7%

Vrouwen

Tabel 3: De invloed van het collectief overleg op het loon volgens geslacht

VK VSDuitslandNederland
Mannen

Opmerkingen: De cijfers werden berekend zoals in Tabel 2 maar dan voor mannen en
vrouwen afzonderlijk.

 

Nederland 47% -0.9% -1.0%
Frankrijk 61% 6.3% 6.4%

Verenigd Koninkrijk 42% -2.8% -3.6%
Verenigde Staten 36% -5.5% -6.5%

Tabel 4: De invloed van het minimumloon op lage inkomens volgens geslacht

Vrouwen

Opmerkingen: Cijfers zijn voor 2001. Het minimumloon als % van het mediane loon in
2001 in Belgie bedroeg 49%. De cijfers werden berekend zoals in Tabel 2 maar dan voor
mannen en vrouwen afzonderlijk.

Mannen
Minimumloon als % van het 

mediaan loon

 

Lage inkomens zouden dalen met 1.2% voor mannen en 4.2% voor vrouwen. Indien 
België het Amerikaanse overlegmodel zou toepassen, zouden hoge inkomens stijgen 
met 41.9% voor mannen en met 13.2% voor vrouwen. Lage inkomens zouden dalen 
met 8.6% voor mannen en 28.7% voor vrouwen. Omdat meer vrouwen zijn 
tewerkgesteld in laag betaalde banen, toont Tabel 3 aan dat vrouwen grotere winnaars 
zijn van het collectief overleg. 
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Een gelijkaardige oefening kan nagaan met hoeveel lage inkomens zouden toenemen 
of afnemen indien het wettelijke minimumloon in België zou zijn zoals in Nederland, 
Frankrijk, het VK of de VS. In 2001 bedroeg het gemiddelde minimumloon in België 
49% van het mediaan loon. Tabel 4 toont wat er zou gebeuren met lage inkomens 
(10de percentiel) voor mannen en vrouwen indien het minimum loon zou dalen tot 
47% (zoals in Nederland), 42% (zoals in het Verenigd Koninkrijk) of tot 36% (zoals 
in de VS) van het mediaan loon. Ook toont Tabel 4 wat er zou gebeuren indien het 
minimumloon zou toenemen tot 61% (zoals in Frankrijk).  
 
Indien in België de minimumlonen zouden toenemen van 49% tot 61% van het 
mediaan loon, zullen lage inkomens toenemen met 6.3% voor mannen en 6.4% voor 
vrouwen. Merk echter wel op dat met lage inkomens hier het 10de inkomenspercentiel 
wordt bedoeld. Dit betekent dat de procentuele toename voor werknemers met een 
inkomen onder het 10de percentiel mogelijk nog groter is. Indien België het 
gemiddelde minimumloon zou doen dalen tot 36% van het mediaan loon (zoals in de 
VS), zouden lage inkomens voor mannen dalen met 5.5% en voor vrouwen met 6.5%. 
De grotere afname voor vrouwen komt omdat meer vrouwen worden tewerkgesteld in 
laagbetaalde banen. Van alle lage inkomens hebben dus vooral vrouwen baat bij een 
hoger minimumloon. 
 
Samengevat kan worden geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat technologische 
vooruitgang een afdoende verklaring is voor veranderingen in de 
inkomensongelijkheid. Ook het belang van het collectief overleg en de hoogte van het 
minimumloon zijn belangrijke verklarende factoren voor de inkomensongelijkheid: 
hoe groter het belang van het collectief overleg of hoe hoger het minimumloon, des te 
kleiner is de inkomensongelijkheid. Dit betekent dat de aard van het collectief overleg 
leidt tot een afname in de inkomensongelijkheid met winnaars (werknemers in 
laagbetaalde banen en werkgevers in sectoren of regio’s met hoge lonen) en verliezers 
(werknemers in hoogbetaalde banen en werkgevers in sectoren of regio’s met lage 
lonen). Bijvoorbeeld, er werd aangetoond dat in België hoge inkomens zouden stijgen 
met 3.7% en dat lage inkomens zouden dalen met 1.6% indien in België het 
Nederlandse overlegmodel zou worden toegepast. Indien België het Amerikaanse 
overlegmodel zou overnemen, zouden hoge inkomens stijgen met 33.7% en lage 
inkomens dalen met 12.2%. De stijging van hoge inkomens zou groter zijn voor 
mannen dan voor vrouwen en de daling van lage inkomens zou groter zijn voor 
vrouwen dan voor mannen. Er werd ook aangetoond dat minimumlonen een 
effectieve bescherming vormen voor werknemers in onze laagst betaalde banen. Een 
toename in het minimumloon in België van 49% tot 61% van het mediaan loon, zoals 
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het geval is in Frankrijk, zouden de lage lonen doen stijgen met minstens 6% zonder 
een verlies aan banen. 
 
 
6. CONCLUSIES 
 
Dit standpunt heeft onderzocht wat de precieze impact is van het collectief overleg en 
het minimumloon op de loonkost en de loonkostenongelijkheid. Het collectief overleg 
in België heeft geleid tot een loonkost voor laaggeschoolde arbeid die 1.6% hoger is 
dan in Nederland, 4% hoger dan in Duitsland, 9.4% hoger dan in het VK en 12.2% 
hoger dan in de VS. Deze cijfers bevestigen de “loonkostenhandicap” voor Belgische 
exporteurs in lage-loon sectoren of regio’s, waarover zo vaak wordt gedebatteerd 
tussen werkgevers en werknemers. Maar deze studie toont ook aan dat het Belgische 
collectief overleg heeft geleid tot een loonkost voor hooggeschoolde werknemers die 
3.7% lager is dan in Nederland, 9.6% lager dan in Duitsland, 24.7% lager dan in het 
VK en 33.7% lager dan in de VS. Het collectief overleg in België leidt dus ook tot een 
inkomensnadeel voor hooggeschoolde werknemers. Tenslotte werd er aangetoond dat 
indien het minimumloon in België zou toenemen van 49% tot 61% van het mediaan 
loon, zoals het geval is in Frankrijk, de lage lonen zouden stijgen met minstens 6% 
zonder een verlies aan banen. Deze conclusies staan in schril contrast met de idee dat 
de belangen van alle werknemers en alle werkgevers evenredig worden 
vertegenwoordigd door het collectief overleg. 
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