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Samenvatting 
 

De jongste jaren is er opnieuw veel aandacht voor een nieuw industriebeleid. Subsidies ter 

ondersteuning van investeringen vormen daarin een belangrijk onderdeel en kunnen worden toegepast 

onder strikte voorwaarden opgelegd door de staatsteun reglementering van de Europese Unie.  Een 

belangrijk criterium is doorgaans de koppeling aan jobcreatie. Een veel gehoorde kritiek op een 

subsidiebeleid is dat nieuwe investeringen er ook zonder subsidies zouden gekomen zijn en/of subsidies 

vaak naar de minder goede ondernemingen gaan. Echter, er bestaat nagenoeg geen micro-economisch 

analytisch werk dat op een systematische manier onderzoekt in welke mate ondernemingssubsidies al 

dan niet bijdragen tot economische groei.  

 

In deze briefing rapporteren we de resultaten van recent onderzoek1 gebaseerd op 

ondernemingsgegevens2 om na te gaan in welke mate ondernemingssubsidies een impact hebben op 

groei, in het bijzonder tewerkstellingsgroei.  We gebruiken hiervoor gegevens van ondernemingen die 

hebben genoten van de groeipremie, een ‘call’ systeem dat tot 2009 in Vlaanderen bestond. De 

‘groeipremie’ was een systeem van expansiesubsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen 

(KMO’s). De toewijzing van de subsidies gebeurde als volgt: de Vlaamse overheid kondigde een ‘call for 

tender’ aan waarbij bedrijven een aanvraag konden doen voor de subsidiëring van een investering tot 

een vooraf bepaalde deadline. De aanvragen werden dan gerangschikt aan de hand van op voorhand 

vastgelegde en gecommuniceerde criteria. Vervolgens kregen de best scorende aanvragen de subsidie 

toegewezen tot uitputting van het vooraf bepaalde budget. In onze analyse gebruiken we informatie 

over alle aanvragen, zowel de succesvolle aanvragen die de subsidie ontvingen als de aanvragen die niet 

weerhouden werden. Deze laatste groep laat ons toe om een plausibele inschatting te maken van wat er 

gebeurd zou zijn, mochten de bedrijven die de subsidie ontvingen de subsidie niet gekregen hebben. We 

vergelijken de bedrijven die op het randje zitten van de rangschikking: bedrijven die net wel de subsidie 

kregen met bedrijven die de subsidie net niet kregen. Het grote voordeel van deze aanpak is dat we zo 

het causale effect van de subsidie kunnen schatten voor deze bedrijven, aangezien de bedrijven zeer 

gelijkaardige kenmerken hebben, en enkel verschillen op het vlak van de toekenning van de subsidie.   

 

Onze resultaten geven aan dat er een positief effect was van de subsidie op bedrijfsgroei, maar enkel 

voor de kleinste bedrijven. We vinden enkel statistisch significante positieve effecten op groei in vaste 

activa, toegevoegde waarde en tewerkstelling voor bedrijven met minder dan 20 tot 30 werknemers. 

Onze schatting voor het gemiddelde uitgekeerde subsidiebedrag per gecreëerde job in de 

gesubsidieerde ondernemingen is 500.000 euro per job. Dit suggereert dat het subsidieprogramma een 

duur instrument was om jobs te creëren. De studie beperkt zich tot bedrijven waarvoor 

boekhoudkundige gegevens beschikbaar zijn, en kan dus geen conclusies trekken voor start-ups of 

eenpersoonszaken. De studie gaat ook enkel het effect na tot 3 jaar na toekenning van de subsidie, en 

doet bijgevolg geen uitspraak over de langere termijn effecten. 

                                            
1
 Zie de Vives discussion paper en doctoraatsthesis Decramer (2014a,b). 

2
 We danken het Agentschap Ondernemen voor het ter beschikking stellen van de gegevens aan Prof. J. Konings, 

die promotor is van het doctoraatsonderzoek van de auteur.  
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Inleiding 

 
De groeipremie was een systeem van expansiesteun aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). 

Om de economische groei te stimuleren in Vlaanderen konden Vlaamse ondernemingen een aanvraag 

indienen tot subsidiëring van een investering. De toewijzing van de subsidies gebeurde aan de hand van 

een zogenaamd ‘call’ systeem: bedrijven konden een aanvraag doen voor de subsidie, de aanvragen 

worden gerangschikt aan de hand van op voorhand vastgelegde criteria en de best scorende aanvragen 

krijgen dan de subsidie toegewezen tot uitputting van het vooraf bepaalde budget. De criteria voor de 

rankschikking omvatten zowel beleids- als bedrijfseconomische criteria. De beleidscriteria verwijzen o.a. 

naar tewerkstellingsgroei, duurzaam ondernemen en de leeftijd van de onderneming. De 

bedrijfseconomische criteria omvatten o.a. het bedrag aan autofinanciering ten opzichte van het totale 

investeringsbedrag, de bruto toegevoegde waarde ten opzichte van de tewerkstelling (een maatstaf van 

productiviteit) en de cashflowgeneratie ten opzichte van de totale activa. 

 

Tussen 2004 en 2009 werd er bijna 250 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd gespreid over 16 calls. In 

totaal waren er meer dan 16.000 aanvragen van meer dan 9.000 bedrijven. Een overzicht van de calls, 

het aantal aanvragen en de uitgekeerde subsidie per call, is terug te vinden in Tabel 1. Er waren in het 

totaal bijna 3.000 succesvolle aanvragen, wat neerkomt op een percentage goedgekeurde aanvragen 

van 18%.  

 

Het doel van deze paper is na te gaan in hoeverre de groeipremie ook daadwerkelijk geleid heeft tot een 

hogere groei voor de bedrijven die de subsidie ontvingen. De evaluatie van een subsidie programma is 

over het algemeen niet evident omdat men niet waarneemt wat er zou gebeurd zijn indien de bedrijven 

de subsidie niet hadden gekregen. Meestal vergelijkt men de evolutie van de gesubsidieerde bedrijven 

met een controlegroep van bedrijven met a priori gelijkaardige bedrijven die de subsidie niet kregen. De 

controlegroep samenstellen is over het algemeen moeilijk omdat de voorafgaande verschillen niet 

volledig kunnen worden weggewerkt. De setting van dit ranking systeem biedt echter een interessante 

mogelijkheid om een zeer geschikte controlegroep samen te stellen. Het ranking systeem van toekennen 

zorgt ervoor dat er een scherpe “cut off” ontstaat: stel dat de honderd hoogst gerangschikte bedrijven 

de subsidie krijgen, dan betekent dit dat het bedrijf op plaats 100 de subsidie krijgt, terwijl het bedrijf op 

plaats 101 geen subsidie krijgt. Deze bedrijven zijn echter zeer gelijkaardig, en hun aanvragen verschillen 

slechts miniem. Onze gegevens bevatten informatie over alle aanvragen, zowel de succesvolle als de 

niet-succesvolle. We kunnen dus de bedrijven die net niet de subsidie ontvingen, gebruiken als 

controlegroep voor de bedrijven die net wel de subsidie ontvingen. Dit laat ons toe om een goede 

schatting te maken van het causale effect van de subsidies op bedrijfsgroei voor de bedrijven rond de 

cut off. Meer bepaald gaan we na wat het effect is van de subsidie op groei in vast activa, toegevoegde 

waarde en tewerkstelling voor de bedrijven die de subsidie hebben ontvangen. 

 

Deze briefing is als volgt opgebouwd. De sectie gegevens legt uit welke gegevens we gebruiken. De 

sectie methodologie gaat dieper in op de schattingsmethode en de achterliggende veronderstellingen. 
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De sectie resultaten geeft een overzicht van het geschatte effect op bedrijfsgroei en de berekening van 

de kost per job. De sectie besluit vat de conclusies uit het onderzoek samen.      

 

Tabel 1: Een overzicht van de verschillende calls van de groeipremie 
 

Index  
call 

Beslissings- 
datum 

Deadline  
aanvraag 

#  
aanvragen 

# goedgek. 
aanvragen 

%  
goedgek. 

Subsidie 
(M€) 

1 02-jul-04 31-maa-04 1410 391 28 30 

2 03-maa-05 31-dec-04 1893 443 23 30 

3 03-jun-05 31-maa-05 1202 165 14 12 

4 15-sep-05 30-jun-05 976 201 21 12 

5 02-dec-05 30-sep-05 994 188 19 12 

6 10-maa-06 23-dec-05 1022 134 13 12 

7 06-jun-06 31-maa-06 1232 153 12 12 

8 15-sep-06 30-jun-06 988 141 14 12 

9 14-dec-06 29-sep-06 761 126 17 12 

10 20-apr-07 22-dec-06 788 125 16 12 

11 23-jul-07 30-apr-07 764 148 19 16 

12 07-dec-07 31-aug-07 813 197 24 16 

13 21-apr-08 21-dec-07 878 178 20 16 

14 29-jul-08 30-apr-08 890 123 14 16 

15 24-nov-08 31-jul-08 687 126 18 16 

16 15-apr-09 24-dec-08 850 127 15 16 

Totaal   16148 2966 18 249 

Voetnoot: Overzicht van de 16 calls onder de groeipremie. De kolommen verwijzen respectievelijk naar de index van 

de call, de beslissingsdatum, de deadline voor de aanvraag, het aantal aanvragen, het aantal goedgekeurde 

aanvragen, het percentage goedgekeurde aanvragen en het uitgekeerde subsidiebedrag.  

 

Gegevens 
 

De gebruikte gegevens over de subsidie zijn afkomstig van het Agentschap Ondernemen. Deze gegevens 

bevatten alle relevante informatie over de aanvragen voor de verschillende ‘calls’. Meer bepaald 

hebben we voor alle aanvragen, dus zowel de succesvolle als de niet-succesvolle aanvragen, het btw-

nummer van het bedrijf dat de aanvraag deed, de score van de aanvraag, de gegevens op basis waarvan 

de score werd berekend, de call tot dewelke de aanvraag behoorde, en of de subsidie al dan niet is 

toegekend. Aan de hand van het btw-nummer, kunnen we deze gegevens linken aan de 

boekhoudkundige gegevens van de bedrijven, verkregen via de databank Bel-First. 

Eénpersoonsbedrijven hebben een vereenvoudigde  boekhouding en zijn niet verplicht een jaarrekening 

in te dienen bij de Nationale Bank, dus hebben we slechts beperkte gegevens over deze groep. We 

elimineren bedrijven die minder dan één voltijds equivalente werknemer rapporteren omdat deze 
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bedrijven te klein zijn om bijvoorbeeld een betekenisvolle groei in tewerkstelling te berekenen. 

Bedrijven kunnen de subsidie meerdere keren aanvragen. Om de gebruikte methodologie te kunnen 

toepassen, houden we slechts één aanvraag per bedrijf.3 De gegevens die we zo uiteindelijk overhouden 

vertegenwoordigen nog steeds een groot deel van de subsidie: ze bevatten 162 miljoen euro aan 

uitgekeerde subsidies, wat 65% van de totaal uitgekeerde subsidie is. Als we ons beperken tot de 

bedrijven die boekhoudkundige gegevens rapporteren in het jaar voor de subsidie en 3 jaar na het 

ontvangen van de subsidie, hebben we nog 122 miljoen euro aan subsidies, of zo’n 50% van het totaal 

uitgekeerde subsidiebedrag. In Tabel 2 geven we een overzicht van de a priori verschillen tussen de 

bedrijven die de subsidie toegekend kregen en de bedrijven die geen subsidie toegekend kregen.   

 

Tabel 2: Gemiddelde waardes voor de bedrijfsvariabelen  
in het jaar voor het toekennen van de subsidie 

 Subsidie ontvangen Geen subsidie ontvangen 

Tewerkstelling (in VTE) 25 16 

Toegevoegde waarde (x1000€) 1778 1014 

Arbeidsproductiviteit (x1000€) 79 60 

Leeftijd (in jaren) 12 18 

Groei tewerkstelling over 2 jaar (in %) 45 25 

Cash flow – totale activa ratio (in %) 18 14 

   

# bedrijven in dataset 932 4463 

Voetnoot: Gemiddelde waardes over alle 16 calls, berekend op het jaar voor de subsidie werd toegekend. VTE 

verwijst naar voltijdse equivalenten. Arbeidsproductiviteit is gedefinieerd als toegevoegde waarde per VTE. Groei in 

tewerkstelling werd berekend als de cumulatieve groei over twee jaar in het jaar voor de toekenning van de 

subsidie, relatief ten opzicht van drie jaar voor de toekenning van de subsidie. 

 

We zien dat bedrijven die de subsidie ontvingen gemiddeld groter zijn, zowel op vlak van tewerkstelling 

(zo’n 50%) als op vlak van toegevoegde waarde (zo’n 75%). Ook de arbeidsproductiviteit, gedefinieerd 

als toegevoegde waarde per voltijds equivalente werknemer, is hoger, zo’n 30%. De bedrijven zijn 

gemiddeld 6 jaar jonger. Ze kenden een hogere groei van 20 procentpunten over twee jaar. Tenslotte 

hebben de bedrijven die de subsidie ontvingen een betere cash flow, een verschil van 4 procentpunten 

in de verhouding tussen de cash flow en de totale activa. Dat de bedrijven die de subsidie gekregen 

hebben performanter, jonger en sneller groeiend zijn, en een betere cash flow hebben, ligt in lijn van de 

verwachtingen aangezien deze aspecten criteria waren die de score en bijgevolg de rangschikking van de 

aanvraag bepaalden. 

  

                                            
3
 Voor bedrijven die de subsidie gekregen hebben, behouden we enkel de eerste succesvolle aanvraag van het 

bedrijf. Voor bedrijven die meerdere keren een aanvraag indienen, maar nooit de subsidie hebben ontvangen, 
behouden we enkel de beste aanvraag, d.w.z. de aanvraag die qua score het dichtste bij de cut off  lag. 
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Methodologie 
 

Een eenvoudige vergelijking van de groei na verkrijgen van de subsidie tussen bedrijven die de subsidie 

wel en niet ontvangen hebben, levert geen goede schatting van het effect van de subsidie. Er is sprake 

van een zogenaamd selectie-effect: de bedrijven die de subsidie ontvingen zijn duidelijk verschillend van 

de bedrijven die de subsidie niet ontvingen, zoals geïllustreerd in Tabel 2. Ze zijn a priori performanter, 

jonger en sneller groeiend. De bedrijven die de subsidie gekregen hebben zouden dus naar alle 

waarschijnlijkheid sowieso een hogere groei hebben gekend, ook als ze de subsidie niet gekregen 

hadden.  

 

De setting van dit ranking systeem biedt echter een uitweg, waardoor we toch het causaal effect van de 

subsidie kunnen schatten. Het principe achter de schattingsmethode kan uitgelegd worden aan de hand 

van Figuur 1. Deze figuur geeft de verdeling van de score weer in een histogram voor de 2e call. De 2e 

call is gekozen ter illustratie omdat dit de grootste call is, maar het principe geldt voor elke call. De rode 

stippellijn geeft de cut off score weer: enkel aanvragen met een hogere score krijgen de subsidie 

toegekend. De figuur toont dat er heel wat bedrijven net links van de cut off score liggen, deze bedrijven 

hebben dus de subsidie net niet gekregen. De score ligt echter dicht bij de bedrijven die de subsidie net 

wel hebben gekregen. Dit gebruiken we om het effect van de subsidie na te gaan: we vergelijken de 

groei van bedrijven net boven de cut off (die de subsidie gekregen hebben) met de groei van bedrijven 

net onder de cut off (die de subsidie niet gekregen hebben).  Deze bedrijven zijn zeer vergelijkbaar op 

vlak van de criteria die gebruikt werden om de score en de rangschikking te bepalen, zodat we het 

selectie-effect kunnen uitschakelen. Deze situatie creëert de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

statistische techniek genaamd ‘Regression Discontinuity Design’ (RDD), die nauw aansluit bij een 

gerandomiseerd experiment, de ‘gouden standaard’ van evaluatiestudies (Lee & Lemieux, 2010). RDD is 

dus uitermate geschikt voor de evaluatie van overheidsprogramma’s en werd eerder gebruikt in recente 

studies om de effecten na te gaan van subsidies voor bedrijven in economisch minder welvarende 

regio’s in Italië (Cerqua & Pellegrini, 2014) en beurzen van het National Institutes of Health (NIH) in de 

Verenigde Staten (Jacob & Lefgren, 2011).  

 
De bedrijven die rond deze cut off liggen zijn uiteraard slechts een specifieke subset van de bedrijven die 

een aanvraag indienden. Het geschatte causale effect is dus enkel geldig voor deze specifieke subset. 

Deze subset is echter interessant om te bestuderen om twee redenen. Ten eerste geeft deze schatting 

een antwoord op de vraag of het interessant zou geweest zijn om het budget op te drijven. Als er een 

effect gevonden wordt voor deze subset, betekent het dat de subsidie werkt voor deze bedrijven, en 

bijgevolg heeft het uitbreiden van het subsidiebudget een positief effect op de economische groei. Ten 

tweede is het in deze specifieke context het punt waar we het grootste effect zouden verwachten. De 

rangschikking is gunstiger naarmate de performantie van de bedrijven. Men kan verwachten dat de 

meest performante bedrijven die zeer goed scoren op de criteria van de rangschikking, meer geneigd 

zullen zijn om de investeringen waarvoor een subsidieaanvraag werd ingediend, sowieso uit te voeren 

onafhankelijk van de subsidiebeslissing. De bedrijven die net boven de cut off zitten, zijn de minst 

performante bedrijven uit de groep van performante bedrijven die de subsidie krijgen.  Deze bedrijven 
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zullen van die groep het minst geneigd zijn om de investering uit te voeren, en bijgevolg zal een subsidie 

hier het meeste effect hebben. Het geschatte effect voor deze subset vormt dus een bovengrens voor 

het algemene effect voor bedrijven die de subsidie ontvingen. 

 
Figuur 1: Een histogram van de score-verdeling voor de 2e call (grootste call in # aanvragen) 

 
Voetnoot: De horizontale as geeft de score weer die toegekend werd aan de aanvragen, de verticale as het aantal 

aanvragen dat een bepaalde score toegewezen kreeg (gegroepeerd in intervallen). De rode stippellijn geeft de cut-

off score weer: enkel aanvragen met een hogere score krijgen de subsidie toegekend. 

 
 
Concreet gebruiken we de volgende regressie-specificatie:  

 

           
                    ,     (1) 

 

waarbij groei verwijst naar de cumulatieve relatieve groei in vast activa, toegevoegde waarde of 

tewerkstelling drie jaar na ontvangst van de subsidie, en wordt berekend als de verhouding van de 

waarde drie jaar na ontvangst en de waarde één jaar voor ontvangst, verminderd met 1: 

 

       
                           

                             
  . 

 

We kiezen deze tijdsduur omdat bedrijven die de subsidie ontvingen drie jaar de tijd kregen om hun 

investering te realiseren. De regressor   
     is een dummy variabele, d.w.z. een variabele die enkel de 

waarde 0 of 1 kan aannemen.   
     neemt de waarde 1 aan als het bedrijf de subsidie toegekend krijgt, 
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en 0 wanneer de aanvraag niet succesvol was en het bedrijf geen subsidie krijgt. De parameter   geeft 

dan het geschatte effect weer van de subsidie. De correcte interpretatie van deze parameter is de 

gemiddelde additionele groei ten gevolge van de subsidie. We leggen dit uit aan de hand van een fictief 

voorbeeld. Stel dat een bedrijf dat de subsidie niet krijgt gemiddeld groeit met 10% over deze 

tijdsperiode. Als   dan 0.05 bedraagt, betekent dit dat het bedrijf met 5 procentpunten meer zou 

gegroeid zijn dankzij de subsidie, of een groei van 15% zou hebben gekend. We nemen ook 

controlevariabelen op om de verschillen tussen de calls (     , in totaal 16 dummy variabelen, 1 voor 

elke call) en de verschillen tussen sectoren (     , in totaal 12 voor geaggregeerde sectoren) op te 

vangen. Deze variabelen  geven aan tot welke call of welke sector het bedrijf behoort, en werken de 

gemiddelde verschillen tussen de calls en sectoren weg, zodat deze de te schatten parameter niet 

beïnvloeden.  

 

We beperken de observaties tot de aanvragen die hoogstens 1/3 van de standaarddeviatie in de score 

verwijderd zijn van de cut off score.   

 

Resultaten 

Regressieresultaten 

 
Als we de regressie-specificatie (1) toepassen, vinden we geen statistische significante resultaten. 

Bijvoorbeeld voor de groei in vaste activa, vinden we een toename van zo’n 9.5%, maar met een 

standaardfout van ongeveer 15%. De impact lijkt dus beperkt. 

 

De resultaten worden echter interessanter wanneer we de initiële grootte van de onderneming in 

rekening brengen. We gaan na hoe het effect afhangt van de initiële tewerkstelling van het bedrijf. De 

regressie-specificatie wordt dan complexer, en staat uitgeschreven in bijlage. De resultaten worden 

grafisch weergegeven in Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4 respectievelijk voor groei in vaste activa, in 

toegevoegde waarde en in tewerkstelling. We geven ook het betrouwbaarheidsinterval weer. Figuur 2 

toont dat het effect van de subsidie een extra groei in vaste activa van zo’n 70 procentpunten was voor 

bedrijven met één werknemer ten opzichte van vergelijkbare bedrijven die de subsidie niet ontvingen. 

Het effect neemt af met de initiële tewerkstelling van het bedrijf. De onderste stippellijn snijdt de 

horizontale 0-as voor bedrijven van zo’n 5 werknemers, wat aangeeft dat voor bedrijven met meer dan 

5 werknemers het geschatte effect niet langer significant is. Als we de statistische significantie buiten 

beschouwing laten, zien we dat het effect 0 wordt (zwarte lijn) voor bedrijven met zo’n 20 tot 25 

werknemers. De resultaten voor toegevoegde waarde en tewerkstelling zijn kwalitatief gelijkaardig, al 

blijft het effect daar wel langer statistisch significant (tot zo’n 20-30 werknemers) en wordt het 

geschatte effect pas 0 vanaf bedrijven van zo’n 40-80 werknemers. Deze resultaten geven aan dat de 
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subsidie een groter effect had op de relatieve groei van kleine bedrijven, en dat het effect afneemt 

naarmate de bedrijven groter worden.4  

 

Figuur 2: Het effect van de subsidie op groei in vaste activa  
in functie van de initiële tewerkstelling 

 
Voetnoot: De verticale as geeft de extra groei aan in vaste activa ten gevolge van de subsidie, de horizontale as de 

tewerkstelling in het jaar voor de subsidie werd toegekend. De zwarte lijn geeft het geschatte effect weer, de grijze 

stippellijnen het 90% betrouwbaarheidsinterval rond dit geschatte effect. De schaal is logaritmisch: de bovenste 

aanduiding (0, 1, …, 5) geeft de log-waarde van tewerkstelling weer, de onderste schaal (1, 3,…, 150) de gewone 

eenheden. 

 

                                            
4
 Dit wordt niet puur veroorzaakt door het feit dat kleine bedrijven een in verhouding tot hun omvang grotere 

subsidie krijgen. Het is aannemelijk dat een subsidie van bv 50.000€ een groter effect heeft op de relatieve groei 
van een bedrijf van 5 werknemers dan op de relatieve groei van een bedrijf van 50 werknemers. Daarom hebben 
we de resultaten ook onderzocht wanneer we de subsidie per werknemer als maatstaf voor subsidie nemen, en 
zelfs dan blijven de resultaten kwalitatief dezelfde.  
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Figuur 3: Het effect van de subsidie op groei in toegevoegde waarde  
in functie van de initiële tewerkstelling 

 
Voetnoot: De verticale as geeft de extra groei aan in toegevoegde waarde ten gevolge van de subsidie, de 

horizontale as de tewerkstelling in het jaar voor de subsidie werd toegekend. De zwarte lijn geeft het geschatte 

effect weer, de grijze stippellijnen het 90% betrouwbaarheidsinterval rond dit geschatte effect. De schaal is 

logaritmisch: de bovenste aanduiding (0, 1, …, 5) geeft de log-waarde van tewerkstelling weer, de onderste schaal 

(1, 3,…, 150) de gewone eenheden. 
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Figuur 4: Het effect van de subsidie op groei in tewerkstelling  
in functie van de initiële tewerkstelling 

 
Voetnoot: De verticale as geeft de extra groei aan in tewerkstelling ten gevolge van de subsidie, de horizontale as 

de tewerkstelling in het jaar voor de subsidie werd toegekend. De zwarte lijn geeft het geschatte effect weer, de 

grijze stippellijnen het 90% betrouwbaarheidsinterval rond dit geschatte effect. De schaal is logaritmisch: de 

bovenste aanduiding (0, 1, …, 5) geeft de log-waarde van tewerkstelling weer, de onderste schaal (1, 3,…, 150) de 

gewone eenheden. 
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Schatting van gespendeerde subsidie per job 

 
De regressieresultaten tonen aan dat we enkel een effect vinden op de groei voor kleinere bedrijven. Dit 

geeft echter nog geen schatting van de kosteneffectiviteit van het subsidieprogramma. Om een idee te 

krijgen van de grootteorde van de kostprijs, berekenen we welk subsidiebedrag er gemiddeld 

gespendeerd is per  gecreëerde job voor de gesubsidieerde ondernemingen. Deze maatstaf neemt 

bepaalde effecten niet in rekening, zoals de positieve of negatieve indirecte effecten op niet-

gesubsidieerde bedrijven,5 noch de administratieve kost van het programma voor de overheid en de 

bedrijven. Desalniettemin geeft de maatstaf wel een algemene indicatie of het programma duur of 

goedkoop was om jobs te creëren.  

 

Volgens onze schatting is deze subsidiekost per job ruwweg 500.000 euro. De berekening gebeurt als 

volgt. Ons schattingsmodel voor tewerkstellingsgroei laat ons toe te berekenen hoeveel jobs er zijn 

gecreëerd in de gesubsidieerde bedrijven rond de cut off. 6,7 We aggregeren deze tewerkstelling om de 

totale bijkomende tewerkstelling te kennen voor de bedrijven rond de cut off. Vervolgens aggregeren 

we het subsidiebedrag dat deze gesubsidieerde bedrijven rond de cut off ontvingen. Tenslotte 

berekenen we de kost per job als de ratio van het geaggregeerde subsidiebedrag en de geaggregeerde 

tewerkstelling. Voor verdere details verwijzen we naar Decramer (2014a). 

 

 

 
 
  

                                            
5
 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de bedrijfsgroei van de gesubsidieerde bedrijven een positief effect heeft op de 

groei ook een positief effect heeft op bv leveranciers die geen subsidies ontvingen. Anderzijds kan er uiteraard ook 
een negatief effect zijn op de groei van niet-gesubsidieerde concurrerende bedrijven.  
6
 Voor bedrijven die volgens de schatting een negatieve bijkomende groei in tewerkstelling ervaarden, zetten we 

de groei op 0. Theoretisch gezien is het mogelijk dat een kapitaalsubsidie een negatieve impact heeft op 
tewerkstelling. Echter, de resultaten in Decramer (2014a) geven aan dat het waarschijnlijker is dat de grotere 
bedrijven niet extra investeerden door de subsidie, en dat er dus bijgevolg geen effect was op tewerkstelling.   
7
 Hierbij nemen we het gemiddelde over de vier RDD schattingsmodellen in Decramer (2014a), waaronder de 

specificatie die bij Figuur 4 hoort. 
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Conclusie 
 
De uitgevoerde analyse maakt een evaluatie van de subsidies onder de ‘groeipremie’. We gaan na in 

hoeverre de groeipremie ook daadwerkelijk een positief effect had op de groei van ondernemingen in 

termen van vaste activa, toegevoegde waarde en tewerkstelling. 

 

We kunnen besluiten dat de subsidie een positief effect had op de groei van de ondernemingen die de 

subsidie ontvingen, maar enkel voor de kleine ondernemingen. Volgens onze schattingen, vinden we 

enkel statistisch significante positieve effecten voor bedrijven tot zo’n 20-30 werknemers. De hogere 

impact voor kleinere bedrijven van dergelijke subsidies ligt in lijn met eerdere resultaten van de 

literatuur (bv Cerqua & Pellegrini, 2014 voor Italië; Criscuolo et al. 2012 voor het Verenigd Koninkrijk). 

De meest geciteerde verklaring is dat kleine bedrijven moeilijker aan private financiering geraken, en 

daardoor meer nood hebben aan een subsidie dan grotere bedrijven. Onze schatting voor het gemiddeld 

uitgekeerde subsidiebedrag per gecreëerde job in de gesubsidieerde ondernemingen is 500.000 euro per 

job, voor gesubsidieerde bedrijven net boven de cut off in de rangschikking.  

 

Uit deze studie kunnen twee beleidsconclusies getrokken worden.  Ten eerste suggereert onze schatting 

voor het subsidiebedrag per job dat dit subsidieprogramma een duur instrument was om jobs te 

creëren. Ten tweede toont dit onderzoek dat dit type subsidies best afgestemd wordt op kleinere 

bedrijven. 
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Bijlage 
 

Om toe te laten dat het effect afhangt van de initiële grootte van het bedrijf, gebruiken we het volgende 

regressie-model: 

 

           
         

                                                  ,         (2) 

  

waarbij               staat voor het natuurlijk logaritme van de initiële tewerkstelling in het jaar voor de 

beslissing van de toewijzing van de subsidie viel. De parameter   geeft dan weer in hoeverre het 

geschatte effect afhangt van de initiële tewerkstelling (in logaritme). Het geschatte effect van de 

subsidie wordt dan berekend volgens de formule:  

 

                                     .             (3) 

 

De regressie coëfficiënten en bijhorende standaardfouten worden weergegeven in Tabel 3. 

 

Tabel 3: regressie coëfficiënten voor regressie-model (2)  
 Vaste activa Toegevoegde waarde Tewerkstelling 

  
     0.692+ 0.278** 0.240* 

 (0.389) (0.101) (0.103) 

  
                   -0.224+ -0.0771* -0.0555+ 

 (0.128) (0.0336) (0.0338) 

              -0.315** -0.124** -0.186** 

 (-0.081) (0.0207) (0.0201) 

Observaties 1112 1107 1112 

R2 0.07 0.116 0.190 

Voetnoot: Standaardfouten staan tussen haakjes onder de coëfficiënt.  De symbolen naast de coëfficiënt duiden het 

significantieniveau aan: +p<0.11, *p<0.05, **p<0.01. De afhankelijke variabele is de groei van de variabele 

aangeduid bovenaan elke kolom. 

 


