
PLANBUREAU - DOORREKENING PRIORITEITEN SP.A - ACHTERGRONDNOTA  

 

1. Ingediende prioriteiten en maatregelen  

 

Het Planbureau heeft de prioriteiten van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen            

doorgerekend op hun haalbaarheid, betaalbaarheid en impact op de economie. sp.a koos ervoor om              

zich niet te beperken tot een handvol maatregelen, maar gaf een ruim pakket aan maatregelen door                

waarin al onze prioriteiten zijn opgenomen en dat binnen een budgettair neutraal kader.  

 

Doorgegeven prioriteiten:  

● pensioenen; 

● zorg en welzijn; 

● loon naar werk (koopkracht); 

● betaalbaar en energiezuinig wonen; 

● financiering (met inbegrip van tax shift). 

 

Binnen elke prioriteit werden de concrete sp.a maatregelen doorgegeven. 

 

● Pensioenplan 

 

 

 

 

● Zorgzekerheid 

 

 

 

 

 



● Loon naar werk 

 

 

 

● Betaalbaar en energiezuinig wonen 

 

 

 

● Financiering 

 

 

 

 

2. Niet-doorgerekende maatregelen: renovatieplan en meerwaardebelasting 

 

Twee door sp.a voorgestelde maatregelen werden niet doorgerekend door het planbureau wegens            

beperkingen van hun model. Het renovatieplan en de meerwaardebelasting op aandelen zitten dus             

niet vervat in de resultaten die door het planbureau bekendgemaakt worden.  

 

● Meerwaardebelasting op aandelen. Volgens eerdere berekeningen van de Hoge Raad van           

Financiën en de KU Leuven levert zo’n meerwaardebelasting gemiddeld 4 à 6 miljard euro              



per jaar op. Rekening houdend met een deel van die opbrengst zijn de sp.a-plannen              

budgettair minstens in evenwicht. Het tekort van 0,18% BBP in 2024, minder dan 1 miljard               

euro, kan ruimschoots worden goedgemaakt door de meerwaardebelasting. De         

meerwaardebelasting volstaat ook om de financiering sluitend te maken zonder          

terugverdieneffecten.  

● Isolatieplan. Met dat plan isoleren en renoveren we gedurende 15 jaar elk jaar 150.000              

woningen via prefinanciering door de netbeheerder. Dit ambitieuze plan heeft een beperkte            

organisatiekost van 20 miljoen voor de overheid maar we sparen wel 18% van de co²               

uitstoot uit tegen 2035 . Bovendien kan zo’n plan volgens eerdere berekeningen van het             1

Planbureau 80.000 jobs opleveren.  2

 

3. Resultaten van de doorrekening 

 

Het Planbureau rekende de verschillende maatregelen door in een aantal economische modellen 

(HERMES, EXPEDITION, TYPECAST, PLANET …). Deze resulteren in de effecten van onze voorstellen 

ten opzichte van het referentiescenario bij ongewijzigd beleid. 

 

a. HERMES: meer economische groei, jobs en meer koopkracht 

 

De resultaten van het Hermes-model zijn positief. Door de sp.a-maatregelen en hun wisselwerking 

bloeit de economie en gaan de gezinnen erop vooruit: 

● 81.260 jobs extra, dat is een toename van 50% in vergelijking met de 160.000 extra jobs die 

bij ongewijzigd beleid worden verwacht; 

● meer economische groei: het BBP in 2024 ligt 0,38% hoger dan bij ongewijzigd beleid. Dat is 

in prijzen van 2019 bijna 2 miljard euro; 

● lagere facturen: prijzen liggen 1,61% lager dan bij ongewijzigd beleid; 

● hogere inkomens: reëel beschikbaar inkomen stijgt met 0,8%; 

● minder werkloosheid: de werkloosheid daalt met 1,7% tot 3,3% in 2024; 

● werkzaamheidsgraad stijgt tot 70% in 2024. 

 

Budgettair is er in 2024 een extra tekort van 0,18% BBP omdat geen rekening gehouden kon worden                 

met de budgettaire impact van de meerwaardebelasting. Volgens eerdere berekeningen van de            

Hoge Raad van Financiën en de KU Leuven levert zo’n meerwaardebelasting gemiddeld 4 à 6 miljard                

euro per jaar op. Rekening houdend met een deel van die opbrengst zijn de sp.a-plannen budgettair                

minstens in evenwicht. Het tekort van 0,18% BBP in 2024, minder dan 1 miljard euro, kan                

ruimschoots worden goedgemaakt door de meerwaardebelasting. De meerwaardebelasting zal er          

ook voor zorgen dat de overheidsschuld niet toeneemt, maar afneemt.  

 

1 https://www.s-p-a.be/artikel/concreet-en-ambitieus-renovatieplan/ 
2 https://www.klimaat.be/2050/files/4014/7642/6519/macro_low_carbon_Annex_2_Hermes.pdf 

https://www.s-p-a.be/artikel/concreet-en-ambitieus-renovatieplan/
https://www.klimaat.be/2050/files/4014/7642/6519/macro_low_carbon_Annex_2_Hermes.pdf


 

 

b. EXPEDITION: directe impact op beschikbaar inkomen  

 

De laagste en middeninkomens winnen het meest bij de sp.a-maatregelen. Wanneer de gezinnen             

worden onderverdeeld in decielen, van lage naar hoge inkomens, dan winnen de gezinnen van het               

vierde en vijfde deciel het meest door de sp.a-maatregelen: +8,2%. Gemiddeld wint een gezin 5,6%               

of 182 euro per maand door de relevante sp.a-maatregelen. 

 

 



 

 

 

c. TYPECAST: de directe impact op de financiële werkprikkel  

 

Het typecast-model berekent voor verschillende types gezinnen het gezinsinkomen bij niet-werken 

en bij werken en vergelijkt de financiële prikkel om te gaan werken bij ongewijzigd beleid met die 

van de sp.a-maatregelen. Door de sp.a-maatregelen neemt de financiële werkprikkel sterk toe. 

 

We geven 3 voorbeelden uit het Vlaams Gewest: 

 

 Werkprikkel 
ongewijzigd beleid 

Werkprikkel met 
sp.a maatregelen 

alleenstaande zonder kinderen met leefloon die 

werk vindt met een laag loon 

680 euro 983 euro 

alleenstaande met 2 kinderen met 1 maand 

werkloosheidsuitkering die werk vindt met een 

mediaan loon 

411 euro 555 euro 

koppel met 2 kinderen waarvan 1 iemand met 1 

maand werkloosheidsuitkering werk vindt met een 

laag loon 

559 euro 1008 euro 

 

 

d. PLANET: mobiliteitseffecten  

 

De resultaten van het PLANET-model dat de mobiliteitseffecten van de sp.a-maatregelen berekent 

geeft een welvaartswinst van 650 miljoen euro door minder files, minder luchtvervuiling en minder 

uitstoot. 4% minder autoverkeer, 7 % meer via openbaar vervoer, 3 % meer te voet of met de fiets, 



3% minder co² uitstoot, 2 % minder uitstoot van Nox en fijn stof en in totaal 650 miljoen euro 

welvaartswinst.  

 

 

 

 

 


