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Dankwoord 

November 2001 is door het Ministerie van Economische Zaken aan PricewaterhouseCoopers, Dialogic en aan de 
TU-Delft opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een evaluatie van de WBSO (Wet Vermindering Afdracht 
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0 Managementsamenvatting 

Centrale hoofdboodschap 

� De WBSO draagt significant bij aan de verhoging van de S&O-intensiteit van het Nederlandse 

bedrijfsleven. Op korte termijn geven bedrijven die 1 € aan vermindering van de loonbelasting 

in het kader van de WBSO ontvangen gemiddeld iets meer dan 1 € uit aan extra S&O1. De 

WBSO leidt tot extra S&O (additionaliteit) en per saldo verdringt de korting op de S&O

loonkosten geen private S&O uitgaven (substitutie). Dit houdt in dat gemiddeld genomen de 

additionaliteit het substitutie-effect overtreft. 

� Deze conclusie is zowel door econometrische berekeningen als door een uitgebreide veldstudie 

onderbouwd. 

� Hierbij is nog geen rekening gehouden met de naar verwachting positieve langere termijn 

effecten en de aanzienlijke maatschappelijke opbrengsten verbonden aan extra investeringen in 

S&O-activiteiten. Beide zijn in deze evaluatie buiten beschouwing gelaten. 

� Kleine bedrijven lijken meer baat te hebben van de WBSO dan grote bedrijven, dat geldt met 

name voor de innovativiteit ofwel de resultaten van de S&O inspanningen, zoals omzet uit 

nieuwe producten. Dit hangt samen met het feit dat de WBSO in het bijzonder is gericht op het 

stimuleren van S&O bij kleine ondernemingen.  

� Het gevonden effect van WBSO op de S&O-uitgaven is vergelijkbaar met de gemeten effecten 

van soortgelijke fiscale maatregelen in het buitenland2 . 

1 In de analyses veronderstellen wij dat de vermindering ten goede komt aan uitgaven aan S&O in het algemeen (substitutie 
tussen S&O-arbeid en -kapitaal). In de tekst worden de begrippen S&O-loonuitgaven en S&O-uitgaven door elkaar 
gebruikt.

2	 Zie: Hall, B. en J. Van Reenen, (2000), 'How effective are fiscal incentives for R&D?: A review of the evidence', 
Research Policy, vol. 29, pp.449-469. Zij vinden eveneens voor verschillende landen dat 1 € aan tax credit schemes 
resulteert in ongeveer 1 € extra S&O.  
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Inleiding 
In 1994 is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)3 in werking getreden. De WBSO is een 
fiscale regeling die via een vermindering van de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen de 
loonkosten van S&O-werknemers4 verlaagt. Voorwaarde is dat het om technologisch S&O-werk gaat gericht op 
producten, processen en softwareontwikkeling nieuw voor het bedrijf5. Tevens worden technostarters in het 
kader van de WBSO extra gestimuleerd tot het uitvoeren van S&O. 

De idee is dat door verlaging van de belangrijkste uitgavenpost bij het uitvoeren van S&O bedrijven (verder) 
aangezet worden tot het uitvoeren van (meer) S&O. S&O wordt daarbij gezien als een activiteit met aanzienlijke 
private én maatschappelijke opbrengsten die belangrijk bijdraagt aan de innovativiteit en concurrentiekracht van 
de Nederlandse economie.  

Met 73.145 aanvragen van 24.754 bedrijven in de periode 1994-2001 en een budget van € 337 miljoen in 2001 is 
de WBSO in termen van bereik en budget uitgegroeid tot veruit de belangrijkste maatregel in Nederland gericht 
op stimulering van S&O werkzaamheden bij bedrijven6. 

Doelstelling evaluatie 
Gezien de doelstelling van de WBSO staat de vraag of en in welke mate de WBSO tot meer S&O-activiteiten 
leidt bij bedrijven centraal in deze evaluatie. Dit wordt aangeduid als het eerste orde effect. Daarnaast beoogt de 
evaluatie inzicht te verschaffen in: de mate waarin de omstandigheden die in 1994 aanleiding waren voor het 
instellen van de WBSO nog steeds actueel zijn; effecten op de resultaten van S&O op innovativiteit (de 
zogenaamde tweede orde effecten) en bedrijfspresteren (derde orde effecten); doelgroepbereik van de WBSO; 
perceptie uitvoering WBSO, inclusief gebruik van intermediairs / subsidieadviseurs  en de perceptie van WBSO-
gebruikers van mogelijke aanpassingen in de WBSO-regeling  

Gevolgde werkwijze 
Bij de beantwoording van deze vragen zijn de volgende methoden gecombineerd; 
� Econometrische analyse. In 1998 is door Bureau Bartels samen met CBS een evaluatie van de WBSO 

uitgevoerd. Een van de 'methodische' bevindingen van Bartels / CBS was dat als gevolg van data 
beperkingen het effect van de WBSO moeilijk was te kwantificeren. In deze evaluatie is, voortbouwend op 
de ervaringen uit de vorige evaluatie en op basis van een sterk verbeterde dataset over kenmerken van 
WBSO-gebruikers over een reeks van jaren, een econometrische analyse uitgevoerd. Op basis hiervan 
konden het eerste en tweede orde effect van de WBSO worden bepaald7; 

� Telefonische enquête. In een uitgebreide veldstudie is bedrijven die gebruik maken van de WBSO (c.q. 
hebben gemaakt) gevraagd naar de besluitvorming omtrent S&O; de effecten van het gebruik van de 

3 De officiële naam luidt Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen, Onderdeel Speur- en 
Ontwikkelingswerk.

4 De regeling is ook van toepassing op zelfstandigen met S&O-activiteiten en de verrekening heeft dan plaats via de 
inkomstenbelasting. De analyses zoals gepresenteerd in dit onderzoek hebben alleen betrekking op bedrijven en niet op 
zelfstandigen. 

5 Daarmee wordt aangesloten bij de internationaal gangbare beperkte en 'harde' definitie van S&O. Niet-technologische 
vernieuwing bijvoorbeeld organisatorische vernieuwing komt niet voor WBSO in aanmerking. Wel in aanmerking komen 
haalbaarheidsonderzoek vooraf en toegepast wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven. In dat laatste 
geval vragen kennisinstellingen WBSO aan op technologisch vernieuwend onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
bedrijven. Zij worden geacht een 'WBSO-korting' door te geven. 

6 De cijfers zijn exclusief zelfstandigen en instellingen. De gegevens zijn ontleend aan de database van Senter en bewerkt 
door het onderzoeksteam. 

7 Een dergelijke wijze van evalueren is in evaluaties van Nederlands innovatiebeleid nog niet eerder gebruikt en ook 
internationaal nog bescheiden ontwikkeld. Deze evaluatie was in die zin ook in belangrijke mate een verkenning van de 
mogelijkheden voor kwantitatief evaluatieonderzoek. Het derde orde effect is om uiteenlopende redenen met 
econometrische methoden vooralsnog niet betrouwbaar te bepalen. Zie verder hoofdrapport en bijlage A. 
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WBSO-regeling; de ervaringen met de uitvoering van de WBSO-regeling en mogelijke verbeteringen in het 
ontwerp van de WBSO-regeling. In de verwerking van de resultaten is veelal een onderscheid gemaakt naar 
verschillende dimensies zoals grootteklasse, branche, S&O-intensiteit, WBSO-intensiteit, type WBSO-
gebruiker (structureel, incidenteel, nieuwkomer), type project, gebruik van een intermediair / 
subsidieadviseur en wel of niet technostarter; 

�	 Desk research. Naast een uitgebreide analyse van de WBSO-evaluatie zoals uitgevoerd in 1998 zijn de 
meest recente wetenschappelijke inzichten en beleidsstudies op het terrein van kwantitatief 
evaluatieonderzoek en het gebruik van 'tax credit schemes' geïnventariseerd en ingebracht in de opzet van de 
evaluatie en analyse van de resultaten. Daarbij zijn waar nodig nog externe deskundigen of individuele leden 
van de begeleidingscommissie geraadpleegd. 

�	 Interviews. Met vertegenwoordigers van een beperkt aantal bedrijven en kennisinstellingen is een semi
gestructureerd interview gehouden. Deze interviews dienden vooral om eerste inzichten te toetsen en een 
nader inzicht te krijgen in het WBSO-gebruik van vooral die bedrijven die niet zijn opgenomen in de 
veldstudie of econometrische analyse8. 

Om methodische redenen zijn ondernemingen die tegen het plafond van de WBSO zitten (de zogenaamde afgetopte 
ondernemingen) in de econometrische analyse en de veldstudie buiten beschouwing gebleven. Volgens de opgaven van 
Senter betreft het 5 ondernemingen. Het plafond bedraagt momenteel € 8 miljoen aan toegekende vermindering 
loonbelasting op jaarbasis.  
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(h) Onderstaande tabel vat de aangewende onderzoeksmethode per onderzoeksvraag kort samen. 

Tabel 0-1 Gebruikte methode van onderzoek per deelvraag 
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Vragen 
Aanleiding 2.2 

Niveau S&O bestedingen bedrijven X 2.2.1 
Basis bedrijven met S&O activiteiten X 2.2.3 
Ontwikkeling S&O-loonkosten X X 2.2.4 

Eerste orde effecten (S&O-uitgaven)  2.3, 4.4-4.6 
Leidt WBSO tot extra S&O, bedrijfsniveau X X 2.3.1, 4.5-4.6 
Bandbreedte effect (substitutie/additionaliteit) X X 2.3.2, 4.4.2 
Causaliteit relatie S&O en WBSO X X 2.3.3, 4.4.3-4.4.6 
Leidt WBSO tot extra S&O, macroniveau X 2.3.1 
Rol WBSO in besluitvorming S&O X 2.3.5 
Overige effecten WBSO op S&O-proces X 2.3.6-2.3.8 

Tweede (innovativiteit) en derde (bedrijfspresteren) orde effecten 2.4, 4.7-4.8 
Privaat rendement / omzet uit nieuwe producten X X 2.4, 4.7-4.8 
Bijdrage aan realiseren innovatiedoelen X 2.4 

Doelgroepbereik 3.2 
De mate waarin doelgroep wordt bereikt X X 3.2 
Bereik dienstenbedrijven, bedrijven met softwareontwikkeling en 
midden en kleinbedrijf 

X X 3.2.3 

Bereik technostarters  X 3.2.5 
Perceptie uitvoering WBSO 3.3 

Uitvoering SENTER X 3.3.1 
Uitvoering belastingdienst X 3.3.2 
Gebruik intermediair X 3.3.4 

Perceptie mogelijke aanpassingen ontwerp WBSO-regeling 3.7 
Oordeel mogelijke aanpassingen X 3.7 

Overige aspecten 2.2.2, 2.3.8 
Internationaal gebruik 'tax credit schemes' X 2.2.2 
WBSO in relatie bedrijven / kennisinstellingen X 2.3.8 

Navolgend komen de conclusies per vraag, veelal voorzien van een korte toelichting, aan de orde. Er wordt 
afgesloten met een aanbeveling omtrent de gehanteerde methodologie. 
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Aanleiding 

Sinds 1994, het jaar waarin de WBSO van kracht werd, is het niveau van S&O bestedingen door 

bedrijven licht verbeterd, de basis van S&O-uitvoerende bedrijven verbreed en heeft het S&O 

loonkostenniveau zich relatief gematigd ontwikkeld. Niettemin lijkt er in vergelijking met 

concurrerende kenniseconomieën nog steeds voldoende aanleiding te zijn om private S&O

investeringen te stimuleren door middel van een instrument als de WBSO.  

Een instrument als de WBSO is ook een belangrijk signaal aan de bedrijven hoeveel waarde wordt 

gehecht aan S&O en innovatie. De maatschappelijke opbrengsten van S&O zijn  groter dan de 

private opbrengsten. Dit is een belangrijk motief voor beleid dat de S&O-inspanningen door 

bedrijven verder vergroot. 

Fiscale instrumenten gericht op bevordering van S&O in bedrijven worden in een toenemend 

aantal OECD-landen gemeengoed. 

Meer specifiek is vastgesteld dat:  
�	 De ontwikkeling van het niveau van S&O-uitgaven van bedrijven in Nederland momenteel weliswaar weer 

licht aantrekt, maar in OECD-verband nog altijd niet meer dan gemiddeld is en achterblijft bij de echte 
koplopers. Dit geldt ook wanneer we rekening houden met mogelijke verschillen in sectorstructuur. 

�	 De WBSO al belangrijk heeft bijgedragen aan de verbreding van de basis van bedrijven met S&O, maar dat 
nog altijd sprake is van een sterke concentratie van S&O bij een beperkt aantal grote bedrijven. 

�	 De ontwikkeling van de S&O-loonkosten in Nederland in de tweede helft van de jaren negentig enigszins 
gematigd is ten opzichte van de belangrijkste concurrerende kenniseconomieën. Echter, S&O-loonkosten 
vormen nog altijd een belangrijke kostenpost en drempel voor vooral bedrijven tot 10 werknemers om S&O
werk uit te voeren. 

�	 Het belang van generieke fiscale maatregelen ('tax credits') om S&O en zodoende innovatie bij 
ondernemingen te stimuleren binnen de groep van OECD-landen toeneemt. Het nadeel van het eventueel 
niet kunnen beschikken over een dergelijk instrument neemt om die reden eerder toe dan af. Recent is 
bijvoorbeeld in het Verenigd Koningrijk en Noorwegen een met de WBSO vergelijkbare 'tax credit' 
ingevoerd. De exacte instrumentatie van deze tax credits kan wel belangrijk verschillen. 
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Effecten op de S&O-bestedingen (eerste orde effecten) 

Op basis van de econometrische analyse is geconcludeerd dat de WBSO significant bijdraagt aan 

de Nederlandse S&O-intensiteit (eerste orde effect), zowel op bedrijfsniveau als structureel op 

macroniveau. Bij bedrijven die gebruik maken van WBSO, leidt € 1 WBSO op korte termijn 

gemiddeld tot een extra uitgave van € 1,01 / 1,02 aan S&O. Hierbij is nog geen rekening gehouden 

met de naar verwachting positieve langere termijn effecten en de aanzienlijke maatschappelijke 

opbrengsten verbonden aan extra investeringen in S&O-activiteiten. Beide zijn in deze evaluatie 

buiten beschouwing gelaten. 

Het effect van de WBSO op 'S&O-uitlokking' bij bedrijven varieert. De bandbreedte van het 

gemiddelde effect van de WBSO op de S&O-uitgaven van bedrijven ligt tussen de 0,7 en 1,3. Per 

saldo is er sprake van additionaliteit. 

Ook de veldstudie indiceert een tweedeling tussen enerzijds WBSO-gebruikers die belangrijke 

effecten toekennen aan de WBSO op S&O niveau en het S&O proces en anderzijds bedrijven die 

WBSO primair ervaren als een 'extra' of 'beloning' voor het uitvoeren van S&O activiteiten. 

Uit de veldstudie blijkt verder dat de WBSO een niet te onderschatten rol speelt in de 

besluitvorming rond de omvang van de S&O-activiteiten, motivatie voor en organisatie van het 

uitvoeren van S&O, het wel of niet doorgaan van S&O projecten en de effecten van een eventueel 

wegvallen van de WBSO op de S&O-uitgaven. 

Meer specifiek is geconcludeerd dat: 
�	 Het genoemde effect dat € 1 WBSO op korte termijn gemiddeld leidt tot een extra uitgave van € 1,01 / 1,02 

aan S&O betekent dat de groep bedrijven die gebruik maakt van de WBSO gemiddeld zelf één a twee 
Eurocent extra uitgeven aan S&O-loon9. Deze resultaten zijn in lijn met uitkomsten van vergelijkbare 
econometrische analyses van fiscale maatregelen gericht op S&O-stimulering in bedrijven zoals die in de 
(wetenschappelijke) literatuur worden vermeld. 

�	 De econometrische analyse wijst er bovendien op dat dit effect tamelijk onafhankelijk is van grootteklasse 
en branche10. De econometrische analyse bevestigt daarmee het generieke karakter van de WBSO. 

�	 De WBSO heeft ook een 'macro-effect'. Door de WBSO worden de uitgaven van bedrijven aan S&O op een 
structureel hoger niveau gebracht en wel tenminste met het bedrag dat met de WBSO is gemoeid (de 
uiteindelijke vermindering). Gemiddeld genomen geven bedrijven gestimuleerd door de WBSO immers 
meer (extra) uit aan S&O dan dat zij ontvangen in het kader van de WBSO. Daar was in 1999 bijvoorbeeld 
ten minste € 272 miljoen mee gemoeid. Door het verstrekken van de WBSO zijn de uitgaven aan S&O van 
bedrijven door de WBSO zelf structureel met tenminste € 272 miljoen verhoogd.  

9 De resultaten hebben betrekking op bedrijven (exclusief zelfstandigen en instellingen) die in de periode 1996-1998 
WBSO hebben aangevraagd.

10 Overigens is in de veldstudie wel een significant grootte-effect gevonden als het gaat om het eerste orde effect van de 
WBSO. 
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�	 Wanneer rekening wordt gehouden met het gemiddeld hoge maatschappelijke rendement van R&D 
investeringen – andere bedrijven profiteren door zogenaamde spillover effecten op indirecte wijze van de 
extra kennis die met de S&O-uitgaven wordt verkregen – is het feitelijke maatschappelijke rendement groter 
dan de op het eerste gezicht bescheiden één en twee Eurocent11. 

�	 Gemiddeld genomen is er vaker sprake is van additionaliteit dan van substitutie, maar er kan met het 
gebruikte model niet worden aangetoond voor hoeveel bedrijven er sprake is van additionaliteit dan wel 
substitutie.  

�	 Voor een deel van de bedrijven geldt dat de WBSO weinig extra S&O losmaakt. Voor hen is sprake van 
meer of minder substitutie (effect kleiner dan één). Dat wil zeggen dat ze niet alle WBSO-geld gebruiken 
voor extra S&O, maar een deel aanwenden als besparing op de eigen S&O-loonkosten. Voor een ander deel 
van de WBSO-gebruikers geldt dat de WBSO juist daadwerkelijk extra S&O losmaakt (effect groter dan 
één). Voor hen is sprake van additionaliteit. Bezien over de gehele populatie van bedrijven met WBSO komt 
additionaliteit gemiddeld net iets vaker voor dan substitutie. 

�	 In de besluitvorming omtrent de omvang van S&O-activiteiten wordt 'ondersteuning in het kader van de 
WBSO' als het op twee na belangrijkste criterium aangemerkt door WBSO-gebruikers na 'bijdrage aan 
innovativiteit voorgaande jaren' en 'positie S&O in het ondernemingsbeleid'.  

�	 50 % van de WBSO-gebruikers geeft aan dat de WBSO 'enige betekenis' heeft bij het wel of niet doorgaan 
van individuele S&O-projecten. Voor nog eens 18 % van de WBSO-gebruikers geldt zelfs dat de WBSO 
van 'doorslaggevende betekenis' is. Een aanzienlijke groep van 31 % van WBSO-gebruikers (significant 
vaker ondernemingen met 200 of meer werknemers) geeft aan dat de beschikbaarheid van WBSO 'geen 
invloed' heeft op het wel of niet doorgaan van individuele S&O-projecten. Dat is niet verwonderlijk; 
naarmate bedrijven groter zijn, neemt S&O een meer strategische plaats in en worden S&O-doelen en 
budgetten vastgesteld voor langere periodes. Belangrijk is ook dat bij de grotere bedrijven de WBSO-
bijdrage relatief geringer is. 

�	 58% van de WBSO-gebruikers geeft aan dat S&O uitgaven enigszins of sterk zouden teruglopen indien de 
WBSO niet zou worden toegekend of anderszins zou wegvallen. Grotere bedrijven laten significant minder 
hun S&O uitgaven beïnvloeden door WBSO. Dit is verklaarbaar uit het feit dat uit de aard van het ontwerp 
van de WBSO kleine ondernemingen met S&O relatief sterker gestimuleerd worden dan grote 
ondernemingen met S&O. Ook de veelal langere planningshorizon van S&O in grotere ondernemingen zal 
daarbij een rol kunnen spelen12. 

�	 Naast het stimuleren van uitvoering van S&O door vermindering van de S&O loonkosten (een de facto 
drempelverlaging voor het uitvoeren van S&O) , heeft de WBSO voor veel gebruikers, maar in het bijzonder 
de S&O intensieve bedrijven, ook belangrijke andere (neven-)effecten. Zo draagt de WBSO-regeling niet 
alleen bij aan S&O met een hoger risico, het sneller kunnen uitvoeren van S&O en een kwalitatief betere 
uitvoering van S&O, maar ook aan 'extra investeringen in apparatuur en gebouwen voor S&O', het vaker 
'zelf uitvoeren van S&O' en een 'betere planning van de S&O werkzaamheden'. 

11 Zie onder andere Cornet, M. (2001), 'De maatschappelijke kosten en baten van technologiesubsidies als de WBSO', CPB-
document 8, CPB, Den Haag, en voor macro-effecten onder andere Jones, C.I. & J.C. Williams (1998), 'Measuring the 
social return to R&D', The Quarterly Journal of Economics, pp. 1119-1135. 

12 Grotere ondernemingen beschouwen vaker de WBSO als een hulp bij het verlagen van de kosten van S&O. Dit is zeker 
binnen de heel grote ondernemingen met wereldwijde R&D-centra een factor die niet moet worden onderschat, omdat 
ook binnen de onderneming een markt voor S&O bestaat die mede gestuurd wordt door verschillen in kostenniveaus. 
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Effecten op resultaten van S&O, de innovativiteit (tweede orde) en bedrijfspresteren (derde orde) 

Uit de econometrische analyse blijkt dat de WBSO voor bedrijven tot 50 werknemers significant 

bijdraagt aan een hogere omzet uit nieuwe producten13. De veldstudie toont aan dat voor specifieke 

groepen WBSO-gebruikers (bedrijven tot 50 werknemers en structurele WBSO-gebruikers) de 

WBSO significant vaker bijdraagt aan het realiseren van een aantal innovatiedoelen14. 

Het effect van de WBSO op de bedrijfsprestaties is momenteel econometrisch niet vast te stellen. 

Op basis van de veldstudie kan worden geconstateerd dat een belangrijke groep WBSO gebruikers 

(42%) aangeeft dat in de periode waarin men WBSO genoot de omzet is gestegen en dat deze 

bedrijven dat vaak (51%) toeschrijven aan het op de markt brengen van een innovatief product. 

Daarbij is vooral de mate van innovativiteit bepalend voor de omzet en de WBSO is derhalve 

alleen indirect van invloed. 

Meer concreet gaat het daarbij om het volgende: 
�	 Als de WBSO voor een bedrijf met 1% extra toeneemt , neemt het aandeel in de omzet uit nieuwe producten 

toe met 0,19 %-punt (gemiddeld. van 5% naar 5,19%). 

�	 Bij de tweede orde effecten van de WBSO op basis van de econometrische analyse is, in tegenstelling tot het 
eerste orde effect, wel sprake van differentiatie naar grootteklasse. Geconstateerd is dat de kleinere bedrijven 
meer baat hebben bij WBSO dan grotere bedrijven. Het effect neemt steeds verder af naarmate bedrijven 
groter zijn, met uitzondering van bedrijven met 500 of meer werknemers15. 

�	 WBSO-gebruikers tot 50 werknemers achten in vergelijking met WBSO-gebruikers met 50 of meer 
werknemers de WBSO-regeling significant vaker van belang bij het realiseren van nagenoeg alle 
innovatiedoelen. 

�	 Structurele WBSO-gebruikers vinden in vergelijking met de overige WBSO-gebruikers de WBSO-regeling 
significant vaker van belang bij het realiseren van een aanzienlijk aantal innovatiedoelen. 

�	 WBSO-gebruikers die relatief meer werkdagen nodig hebben voor het indienen van een WBSO-aanvraag 
ervaren een significant geringere bijdrage van de WBSO aan het realiseren van een aantal innovatiedoelen. 
Mogelijk dat het hier gaat om bedrijven waarvan de projecten minder goed passen bij de grondslag van de 
WBSO. 

13 De resultaten van de econometrische analyse hebben betrekking op alle bedrijven in de industrie met tien werknemers of 
meer die hebben deelgenomen aan beide innovatie-enquêtes ongeacht innovativiteit. 

14 Innovatiedoelen zijn: verbeteren kwaliteit bestaande producten, introduceren nieuwe producten op de markt, verbeteren 
kwaliteit innovatieproces, verhogen tempo innovatieproces, verlaging kosten innovatie, verwerven van: fundamentele 
kennis, toepassingsgerichte kennis en niet-technologische kennis. 

15 Dat bij bedrijven met 500 of meer werknemers sprake is van een licht (niet significant) positief effect, is wellicht 
verklaarbaar uit 'economies of scale' en het feit dat in grotere bedrijven eerder meer grootschalige en/of langdurige S&O
projecten plaats hebben die pas na meerdere jaren, langer dan de 3 jaar die in de econometrische analyse als uitgangspunt 
is genomen, mogelijk tot omzet uit nieuwe producten leidt. Ook zal (de niet gemeten) procesvernieuwing vaker een 
relatief grotere rol spelen. 
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Doelgroepbereik 

De WBSO bereikt weliswaar het merendeel van de technologisch innovatieve ondernemingen, 

maar in 1998 was er nog altijd een groep van vooral kleinere bedrijven en bedrijven uit de 

dienstensector die weliswaar technologisch innovatief was, maar niet werd bereikt. Recente cijfers 

van Senter laten een sterke groei zien (over de periode 1999-2001 in totaal 22%) van het aantal 

bedrijven dat WBSO aanvraagt. 

De groep van potentieel voor WBSO in aanmerking komende bedrijven heeft gedeeltelijk het 

karakter van een 'moving target', omdat de populatie van bedrijven zeer dynamisch is (nieuwe 

bedrijven, fusies en splitsingen). 

Technologische innovatieve dienstenondernemingen en technostarters zijn op een aantal punten 

significant minder tevreden over de WBSO. Daarbij gaat het met name om de overwegende 

technologiefocus van de WBSO. 

Echter, technostarters kennen daarnaast significant vaker meer waarde toe aan de rol die de 

WBSO speelt in de besluitvorming over de omvang van de S&O-activiteiten in vergelijking met de 

overige WBSO-gebruikers.16 

Meer in detail is vastgesteld dat:  
�	 Ongeveer 75% van de bedrijven met eigen S&O-uitgaven in de periode 1996-1998 WBSO heeft 

aangevraagd. Dit percentage loopt in de industrie op tot 86% en in de sector overig, waaronder 'nut' en 
bouwnijverheid, tot bijna 80%. In de dienstverlenende sector heeft 'slechts'  51% van de bedrijven met 
uitgaven aan eigen S&O daadwerkelijk WBSO aangevraagd. 

�	 Van de bedrijven met 10 tot 50 werknemers heeft een kleine 61% WBSO aangevraagd, bij grotere bedrijven 
bedraagt dit percentage 76%. 

�	 Mede door de grote dynamiek onder potentieel voor WBSO in aanmerking komende bedrijven (nieuwe 
bedrijven, fusies en overnames) kan een veel groter bereik alleen tegen hoge marginale kosten worden 
bewerkstelligd. 

�	 Dienstenondernemingen beschouwen de eisen met betrekking tot de WBSO-regeling significant vaker als 
ingewikkeld in het bijzonder de eisen op softwaregebied. Ook oordelen zij dat de WBSO minder bijdraagt 
aan het bereiken van een aantal innovatiedoelen. Dit is gedeeltelijk te verklaren uit de grondslag van de 
WBSO, die immers gericht is op het faciliteren van technologische innovatie, daar waar in 
dienstenondernemingen het belang van organisatorische innovatie vaak relatief groter is. 

�	 35% van de WBSO- gebruikers is op de hoogte is van de technostarters faciliteit in de WBSO. 10% van de 
(ondervraagde) WBSO-gebruikers gaf aan volgens Senter ook in aanmerking te komen voor deze faciliteit17. 

16 Begrijpelijk, gezien de grotere mate van ondersteuning die deze bedrijven genieten. 
17 Volgens opgave van Senter is 19% van het totaal aantal aanvragen in 2001 afkomstig van technostarters.  
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Perceptie uitvoering WBSO 

De WBSO-gebruikers zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop de regeling door 

Senter en de belastingdienst wordt uitgevoerd. Zowel Senter als de belastingdienst scoren voor de 

diverse onderscheiden uitvoeringsaspecten van de WBSO-regeling gemiddeld een 6.8 op een schaal 

van 1 tot 10. 

De top-drie van meest genoemde redenen om gebruik te maken van een intermediair of 

subsidieadviseur18 zijn: 'geen ervaring met het indienen van een aanvraag' (28% intermediair

gebruikers); 'aanvraag is complex' (23%); en, 'geen inzicht in subsidiemogelijkheden in het 

algemeen' (22%).  

Het gemiddeld aantal dagen dat een WBSO-gebruiker per jaar gebruikt voor het indienen van een 

WBSO-aanvraag bedraagt 6,4 werkdagen. S&O-intensiteit en de 'ervaringsfactor' spelen een 

belangrijke rol bij de uiteindelijk omvang van de 'verkrijgingskosten' voor WBSO. 

Nadere analyses leren onder meer dat: 
� WBSO-gebruikers die gebruik maken van een intermediair in het algemeen eerder negatief oordelen 

over de uitvoering van de WBSO-regeling door Senter en de belastingdienst dan de WBSO-gebruikers 
die geen gebruik maken van een intermediair.  

� Klachten van WBSO-gebruikers die de uitvoering door Senter gemiddeld aan de negatieve kant 
(gemiddelde score van 6 of lager) beoordelen vooral betrekking hebben op de administratieve last die 
met de WBSO gepaard gaat, het feit dat het naar de mening van deze groep WBSO-gebruikers lang 
duurt voordat een beschikking wordt afgegeven en het feit dat de toelichting bij de aanvraag én op het 
feitelijke besluit (de beschikking) als 'mager' wordt ervaren. 

� Klachten van WBSO-gebruikers die de uitvoering door de belastingdienst gemiddeld aan de negatieve 
kant (gemiddelde score van 6 of lager) beoordelen, blijken vooral klachten te hebben over de 
administratieve lasten, onvoldoende inlevingsvermogen van de kant van de belastingdienst en de 
geringe snelheid waarmee de beschikking wordt afgegeven. 

� Als suggesties voor verbetering worden onder meer genoemd meer voorlichting, verbetering van de 
WBSO-diskette en de behoefte aan software om de tijdregistratie te verbeteren. 

� S&O extensieve ondernemingen hebben gemiddeld 14,6 werkdagen per jaar nodig voor het indienen 
van WBSO-aanvragen, de gemiddeld S&O intensieve bedrijven 6,7 en de S&O intensieve bedrijven 4,2 
werkdagen. 

� WBSO-gebruikers die gebruik maken van een intermediair geven aan dat ze gemiddeld nog altijd 9,7 
werkdagen op jaarbasis nodig hebben en de bedrijven zonder intermediair 5 dagen. Aannemelijk is dat 
hier ervaring of een zekere routine bij het indienen van WBSO-aanvragen een rol speelt. 

� De inspanningen voor het verkrijgen van de WBSO in verhouding tot de daadwerkelijk toegekende 
WBSO door 51% van de WBSO-gebruikers als 'niet te hoog en niet te laag' wordt beoordeeld. 18% 

Volgens opgave Senter 60-65% van de WBSO-gebruikers. 
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beoordeelt de 'verkrijgingskosten' als 'laag' of 'erg laag' en 28% als 'tamelijk' of 'erg hoog' (3% weet niet 
of geen mening). 

�	 Om verdergaande conclusies te kunnen trekken omtrent de inzet van intermediairs / subsidie-adviseurs 
door WBSO-gebruikers en de precieze interactie tussen WBSO-aanvrager en intermediair enerzijds en 
intermediair en uitvoerders van de WBSO anderzijds, zijn nadere analyses gewenst. Het is goed 
mogelijk dat het grootschalige gebruik van intermediairs het rechtstreekse contact tussen bijvoorbeeld 
Senter en de WBSO-gebruikers en de beeldvorming over en weer bemoeilijkt. 

Perceptie mogelijke aanpassingen ontwerp WBSO-regeling 
De evaluatie heeft primair tot doel om een oordeel te geven over de effectiviteit van de WBSO. Er is niet 
gevraagd om onderbouwde voorstellen voor aanpassing van de regeling. De evaluatie is echter wel benut om 
enkele gebieden aan te wijzen waar verbetering mogelijk is. Daartoe is de respondenten in de veldstudie een 
vijftal mogelijke aanpassingen in het ontwerp van de regeling voorgelegd19. Hieruit kon een keuze worden 
gemaakt onder voorwaarde dat het budget voor de WBSO-regeling als geheel gelijk blijft.  

WBSO-gebruikers lijken daar waar het gaat om een mogelijke aanpassing van het ontwerp van de 

WBSO-regeling op het eerste gezicht geen duidelijke voorkeur te hebben voor één van de vijf 

gegeven mogelijke aanpassingen.  

Nadere analyse wijst echter uit dat de voorkeuren sterk samenhangen met de kenmerken van 

individuele WBSO-gebruikers. Grootteklasse, alsmede de problemen in het S&O-proces waarmee 

een bedrijf het meeste kampt20, S&O-intensiteit en het feit of men wel of niet technostarter is, 

bepalen in belangrijke mate de voorkeur voor één van de vijf genoemde aanpassingen van de 

WBSO-regeling. 

Bedrijven die een voorkeur uitspreken voor aanpassing van de grondslag / definitie van de WBSO-

regeling relateren dit vooral aan de interpretatie van het innovatiebegrip. 

Meer in detail is onder andere vastgesteld dat: 
�	 Wanneer de kenmerken van de WBSO-gebruikers buiten de analyse worden gehouden de verschillende 

mogelijke aanpassingen in het ontwerp van de WBSO-regeling als volgt scoren: 'aantal keren per jaar dat 
WBSO aangevraagd kan worden' (23%), 'wijziging definitie / grondslag voor WBSO' (21%), 'verlenging 
van de eerste schaal waarover verhoogde aftrek geldt'(20%), 'verhoging percentage afdrachtvermindering 
eerste schaal' (17%), 'verhoging percentage afdrachtvermindering tweede schaal' (7%). 

�	 WBSO-gebruikers die de behandeling van S&O op softwaregebied als ingewikkeld beoordelen significant 
vaker een voorkeur hebben voor een wijziging van de grondslag / definitie van de WBSO. 

�	 WBSO-gebruikers tot 50 werknemers een voorkeur hebben voor de mogelijkheid om meerdere keren per 
jaar de WBSO aan te vragen. 

19 De voorgelegde aanpassingen zijn: wijziging definitie/grondslag WBSO, verlening van de eerste schaal waarover 
verhoogde aftrek geldt, verhoging % afdrachtsvermindering eerste schaal, verhoging % afdrachtsvermindering tweede 
schaal, aantal keren per jaar dat WBSO aangevraagd kan worden. 

20 Bijvoorbeeld aandacht voor S&O, financiële risico van S&O, beschikbaarheid van voldoende S&O-personeel, 

gepercipieerde complexiteit van de behandeling van S&O op softwaregebied. 
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�	 WBSO-gebruikers die de belemmering van het financiële risico van S&O als relatief belangrijk aanmerken 
significant vaker een voorkeur hebben voor de variant waarbij het percentage van de afdrachtvermindering 
over de eerste schaal wordt opgetrokken. 

�	 Technostarters hebben significant vaker een voorkeur voor een verhoging van het percentage 
afdrachtvermindering over de eerste schaal21. 

�	 S&O-intensieve ondernemingen en bedrijven tot 10 werknemers geven significant vaker aan een voorkeur te 
hebben voor een WBSO-regeling waarbij meer dan twee maal per jaar WBSO kan worden aangevraagd. 

�	 Bedrijven die structureel en op grote schaal gebruik maken van de WBSO hebben vaker een voorkeur voor 
een 'verhoging van het percentage afdrachtvermindering van de tweede schaal'. Dit is gezien het ontwerp 
van de WBSO niet verrassend, verhoging van het percentage in de tweede schaal is voor deze bedrijven het 
meest lucratief.  

�	 Bedrijven die een voorkeur uitspreken voor aanpassing van de grondslag / definitie van de WBSO-regeling 
geven relatief vaak te kennen dat het innovatiebegrip niet duidelijk is en moet worden verruimd en ook de 
niet-technologische aspecten van innovatie zou moeten omvatten. Opvallend vaak wordt ook de wijze 
waarop momenteel de aanvragen rond softwareontwikkeling worden beoordeeld als te stringent ervaren. 
Voorts wordt gesuggereerd om ook andere S&O-kosten dan loonkosten voor S&O medewerkers in 
aanmerking te laten komen voor WBSO, bijvoorbeeld kosten van indirect S&O personeel of management en 
investeringen in apparatuur ten behoeve van S&O. 

Methodische conclusie 

De richting van de causaliteit tussen WBSO en omvang van S&O-werkzaamheden is aannemelijk 

gemaakt door onder andere het berekenen van een effect op de prijs van S&O en daarmee op het 

volume aan S&O. Een verlaging van de S&O-loonkosten per werknemer, het doel van de WBSO, 

leidt tot meer S&O-inspanningen. Deze conclusie wordt bevestigd door de resultaten van de 

veldstudie. 

Evaluaties van de WBSO en met WBSO vergelijkbare regelingen langs econometrische weg, zijn 

gebaat bij de beschikbaarheid van 'panel-data' over een voldoende lange periode. 

Effecten op de bedrijfsprestaties (derde orde effecten) kunnen in de toekomst alleen worden 

bepaald indien langere tijdreeksen beschikbaar zijn voor meer variabelen op een gedesaggregeerd 

niveau, bijvoorbeeld ten aanzien van verwachtingen over de markt. De huidige dataset kan daarbij 

wel dienen als startpunt.  

In deze evaluatie is een in vergelijking met de evaluatie uit 1998 verbeterde dataset gebruikt. Op basis hiervan is 
het eerste en tweede orde effect van de WBSO gekwantificeerd. Daarmee is de nu voorliggende evaluatie ten 
opzichte van de eerdere evaluatie een belangrijke stap voorwaarts. Echter, ook deze vernieuwde dataset heeft 
beperkingen die van invloed zijn op de econometrische analyse. Een van de belangrijkste aandachtspunten 
betreft het vraagstuk van de causaliteit tussen WBSO enerzijds en een stijging van de omvang van S&O

21 Dit hangt samen met de zogenaamde technostarters faciliteit die met ingang van 2002 verder is verruimd.   
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werkzaamheden bij bedrijven anderzijds. In deze evaluatie is hieraan bijzonder veel aandacht besteed22. Hoewel 
binnen de econometrische analyse geen definitief bewijs kan worden verkregen over de richting van de 
causaliteit is deze, mede op basis van de resultaten van de veldstudie, wel aannemelijk gemaakt door het 
berekenen van een effect op de prijs van S&O en daarmee op het volume aan S&O. WBSO leidt door een 
verlaging van de S&O-loonkosten per werknemer tot uitlokking van extra S&O-uitgaven. Voor een definitieve 
uitspraak over de causaliteit zijn panel-data waarmee bedrijven gedurende een langere periode in de tijd zijn te 
volgen vereist. 

De beschikbare data laat niet toe het vraagstuk van causaliteit in extenso te analyseren. 
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1 Evaluatie WBSO 

1.1 Aanleiding evaluatie 

In 1994 is de WBSO (officiële naam: Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen, 
Onderdeel Speur- en Ontwikkelingswerk) in werking getreden. De WBSO vervult voor de stimulering van het 
Nederlandse speur en ontwikkelingswerk (S&O) binnen het instrumentarium van Economische Zaken een 
centrale rol. De positionering van de WBSO ten opzichte van andere S&O stimuleringsinstrumenten en het 
belang ervan zijn door het ministerie van Economische Zaken uiteengezet in M.E.E.T.23, waarin ook een 
schatting is gegeven van wat de WBSO in algemene termen oplevert. 

De hoofdlegitimatie voor de WBSO is dat er bij de ontwikkeling van kennis en technologie zogenoemde 
positieve externe effecten optreden. Dat wil zeggen dat de maatschappelijke baten groter zijn dan de private. Het 
doel van de WBSO is het bevorderen van S&O in het Nederlandse bedrijfsleven door middel van een 
tegemoetkoming in de loonkosten van S&O. Dit aangrijpingspunt is gekozen omdat voor bedrijven de hoogte 
van de loonkosten van het S&O-personeel een belangrijk knelpunt vormt. Voor een fiscale vormgeving is 
gekozen om aan te sluiten bij de feitelijke private uitgaven voor S&O. Ook de laagdrempeligheid en het 
generieke en brede bereik van een fiscale vormgeving past bij het doel van de WBSO.  

In 1998 is door het CBS en Bureau Bartels de WBSO geëvalueerd op basis van gegevens van 1997. Thans is in 
het kader van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) behoefte aan een hernieuwde evaluatie van de 
WBSO op basis van recente gegevens. Het Ministerie van Economische Zaken heeft het onderzoeksconsortium 
bestaande uit PricewaterhouseCoopers (PwC), Dialogic en TUDelft opdracht gegeven de WBSO te evalueren. 

1.2 Uitgangspunten evaluatie 

De ervaringen opgedaan met genoemde eerdere evaluatie van de WBSO hebben mede bijgedragen aan de opzet 
van de huidige evaluatie. De evaluatie van de WBSO in 1998 bestond uit het combineren van verschillende 
methoden, zoals econometrisch onderzoek (CBS), case studies en enquêtes (Bureau Bartels, 1998). De 
hernieuwde evaluatie waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan sluit aan bij deze eclectische benadering. Dat 
wil zeggen dat in deze hernieuwde evaluatie eveneens gebruik wordt gemaakt van econometrische technieken 
om de baten van de WBSO voor het Nederlandse bedrijfsleven te kwantificeren. Hierbij is gebruik gemaakt van 
recente cijfers over het gebruik van de WBSO gecombineerd met geactualiseerde gegevens van het CBS. Met 
behulp van een veldstudie en interviews is aanvullende informatie verzameld om de overige onderzoeksvragen te 
kunnen beantwoorden. De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op de gecombineerde resultaten van de 
econometrische studie, de veldwerkstudie, interviews en literatuuronderzoek. 

23 M.E.E.T.: Monitoring en Effectmeting van het EZ Technologieinstrumentarium. 
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1.3 Onderzoeksvragen 

In een probleemstellende notitie heeft het Ministerie van Economische Zaken een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd. Het belangrijkste onderdeel van deze evaluatie is de effectiviteit van de WBSO. Bij een evaluatie 
van de effectiviteit van de WSBO staat centraal dat de WBSO aangrijpt op de S&O-inspanningen van 
bedrijven24. Daarmee staat in principe het eerste orde effect centraal, met andere woorden stimuleert de WSBO 
S&O-inspanningen (en hoeveel)? Daarbij dient een doorkijk gegeven te worden naar het tweede en derde orde 
effect. Het tweede orde effect is de invloed van de WBSO op innovativiteit, ofwel de 'resultaten' van de S&O
inspanningen. Het derde orde effect is de invloed van de WBSO op de economische prestaties van een bedrijf 
zoals bijvoorbeeld de toegevoegde waarde per werknemer.  

Naast het eerste, tweede en derde orde effect dienen ook andere aspecten van de WBSO aan de orde te komen, te 
weten: 
(a)	 de doelgroep; 
(b) de aanleiding tot het instellen van de WBSO; 
(c)	 uitvoeringsaspecten; 
(d)	 mogelijke verbeteringen in de inrichting van de WBSO. 

1.3.1 Eerste orde effect 
Gezien de doelstelling van de WBSO is de hoofdvraag die bij de evaluatie moet worden beantwoord: in welke 
mate leidt de WBSO tot meer S&O-activiteiten (het eerste orde effect) bij bedrijven. Gevraagd is om daarbij na 
te gaan in welke mate de WBSO, S&O-activiteiten uitlokt bij zowel bedrijven die al aan S&O doen als bij 
bedrijven die nog geen S&O uitvoeren. Tevens is gevraagd om de invloed op dit eerste orde effect te 
differentiëren naar de volgende kenmerken: bedrijfsgrootte, sector, technologie, classificatie van het S&O 
project, en type gebruikers zoals structurele, incidentele en nieuwkomers.  

Bovendien zijn ten aanzien van het eerste orde effect nog de volgende vragen geformuleerd: 
(a)	 Wat is de correlatie tussen het aantal jaren dat bedrijven gebruik maken van de WBSO en de (jaarlijkse) 

toename van S&O? 
(b) Verhogen structurele gebruikers hun S&O meer dan incidentele of nieuwe gebruikers? 
(c)	 In hoeverre dient de beoordeling van de S&O-intensiteit te worden gecorrigeerd voor de sterke economische 

groei van de afgelopen jaren (het noemereffect)? 
(d) Wat is het effect van de WBSO op de capaciteit van bedrijven om andere kennis te absorberen (behavioural 

additionality)? 

1.3.2 Tweede en derde orde effect 
Gevraagd is om een schatting te maken van het tweede (de innovativiteit) en derde (economische prestaties) orde 
effect van de WBSO op deelnemende bedrijven en niet-deelnemende bedrijven. Daarbij is verzocht om de 
invloed op de tweede en derde orde effecten te bepalen van de volgende aspecten: bedrijfsgrootte, sector, 
technologie, classificatie van het S&O project, en type gebruikers zoals: structurele, incidentele en nieuwkomers. 
Ten aanzien van tweede en derde orde effecten luidde het verzoek om zo mogelijk na te gaan wat de externe 
effecten van de WBSO en het maatschappelijk rendement zijn.  

1.3.3 Doelgroepbereik 
Hier is in de eerste plaats de vraag aan de orde in welke mate de WBSO haar doelgroep bereikt. Specifiek moet 
worden bepaald of de WBSO in voldoende mate de bedrijven in de dienstensector bereikt en stimuleert en in 

24 Probleemstellende notitie, evaluatie WBSO, blz 5. 
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hoeverre de huidige afbakening van de regeling hier een rol speelt. Ook is verzocht na te gaan in welke mate de 
recente maatregelen om de WBSO geschikter te maken voor de kleine bedrijven en de technostarters succesvol 
zijn. 

1.3.4 Neveneffecten WBSO 
Ten aanzien van neveneffecten zijn de volgende deelvragen gesteld: 
(a)	 In hoeverre is de WBSO nog steeds een vestigingsplaatsfactor? 
(b) In welke mate bevordert de WBSO systematisch werken van bedrijven aan eigen S&O? 

1.3.5 Aanleiding WBSO 
Overwegingen bij de instelling van de WBSO in 1994 waren dat in Nederland sprake was van 
onderinvesteringen, dat de omvang van de bedrijfs-S&O in Nederland, als percentage van het bruto binnenlands 
product - achterbleef bij die in andere landen en dat de bedrijfs-S&O relatief sterk geconcentreerd was bij enkele 
ondernemingen. Omdat in Nederland ook de loonkosten van S&O-personeel relatief hoog waren is bij de WBSO 
gekozen voor een fiscaal instrument dat de loonkosten verlaagt.  
Gevraagd is om bij de evaluatie na te gaan of de aanleiding destijds voor het instellen van de WBSO nog steeds 
geldig is en of de hoogte van de loonkosten nog steeds de belangrijkste barrière is voor investeringen in S&O. 

1.3.6 Wijze uitvoering WBSO 
De opdrachtgever heeft aangegeven dat de evaluatie niet tot doel heeft om een grondig beeld van de uitvoering 
van de WBSO-regeling en de efficiency hiervan te verkrijgen. De evaluatie dient echter wel een aantal aspecten 
van de uitvoering te belichten. Ten aanzien van de wijze waarop de WBSO wordt uitgevoerd zijn de volgende 
vragen gesteld: 
(a)	 Ervaren de bedrijven het verkrijgen van WBSO als eenvoudig? 
(b) Hoe hoog zijn de 'verkrijgingskosten' van WBSO en staan deze naar de mening van de bedrijven in redelijke 

verhouding tot de opbrengst? 
(c)	 In welke mate zijn subsidieadviseurs en accountants betrokken bij de aanvraag, wat zijn de gemiddelde 

kosten daarvan en staan deze kosten de uitlokking van S&O in de weg? 
(d) Hoe ervaren bedrijven de gezamenlijke uitvoering van de regeling door de belastingdienst en Senter en hoe 

kan deze naar hun mening worden verbeterd? 

1.3.7 Mogelijke verbeteringen in het ontwerp van de WBSO-regeling 
Ten aanzien van mogelijke verbeteringen is verzocht– zonder uitgebreid te adviseren omtrent de eigenlijke 
vormgeving van de WBSO-regeling - aan te geven of er op basis van de gevonden informatie aanleiding is om te 
komen tot verbeteringen in de inrichting van de WBSO. Ook is gevraagd aan te geven hoe eventuele 
verbeteringen in de internationale context geplaatst kunnen worden en in het bijzonder na te gaan hoe 
stimulering van S&O met behulp van fiscale instrumenten zich in het buitenland ontwikkelt. 

1.4 Onderzoeksaanpak 

Bij de onderzoeksaanpak is gebruik gemaakt van de ervaringen en uitkomsten van de evaluatie uit 1998. 
Teneinde daarop zo goed mogelijk aan te sluiten en eventuele lessen die daarbij getrokken zijn te kunnen volgen 
is bij aanvang van de evaluatie het rapport van Bureau Bartels/CBS bestudeerd. De voorliggende evaluatie is op 
basis daarvan op de volgende punten aangepast. 
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(a)	 Er is gebruik gemaakt van aanzienlijk grotere databestanden die een langere periode beslaan. Dat heeft 
geleid tot kwalitatief betere resultaten van de econometrische analyse.  

(b) Een probleem bij de eerste evaluatie was het vinden van een bruikbare 'nul-groep', dat wil zeggen bedrijven 
zonder WBSO, maar met bedrijfskenmerken vergelijkbaar met die van bedrijven met WBSO. Door het 
koppelen van Sentergegevens aan die van het CBS is uitgebreid onderzocht of een bruikbare 'nulgroep' is 
samen te stellen. Dat bleek niet mogelijk, aangezien de groep van innovatieve bedrijven zonder WBSO zeer 
heterogeen bleek te zijn en slecht vergelijkbaar was met het overige innovatieve deel van het Nederlandse 
bedrijfsleven. 

(c)	 Ten behoeve van de vergelijkbaarheid is een deel van de door Bureau Bartels/CBS gehanteerde variabelen 
gebruikt bij de veldstudie. 

(d) Er is meer aandacht besteed aan de verschillen binnen de doelgroep (bedrijfsgrootte, bedrijfstype, type 
WBSO-gebruiker). 

(e)	 In de enquête is meer aandacht besteed aan uitvoeringsaspecten en gebruikte argumenten in besluitvorming 
rond S&O. 

(f)	 Enkele praktische aspecten zijn ter harte genomen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang van de 
enquête en de scherpte van de aan de bedrijven gestelde vragen. 

De nu voorliggende evaluatie is daarom naar onze overtuiging ten opzichte van de eerdere evaluatie een stap 
voorwaarts. Gedurende het onderzoek is bijzondere aandacht besteed aan de causaliteit tussen WBSO en een 
stijging van de omvang van S&O-werkzaamheden. Hoewel binnen de econometrische analyse geen definitief 
bewijs kan worden verkregen over de richting van de causaliteit is, mede op basis van de resultaten van de 
veldstudie, de richting van de causaliteit wel aannemelijk gemaakt. 

Gevolgde werkwijze 
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de volgende methoden gecombineerd; 
i Econometrische analyse. In 1998 is door Bureau Bartels samen met CBS een evaluatie van de WBSO 

uitgevoerd. Een van de 'methodische' bevindingen van Bartels/CBS was dat als gevolg van data beperkingen 
het effect van WBSO moeilijk was te kwantificeren. In deze evaluatie is, voortbouwend op de ervaringen uit 
de vorige evaluatie en op basis van een sterk verbeterde dataset over kenmerken van WBSO-gebruikers over 
een reeks van jaren, een econometrische analyse uitgevoerd. Op basis hiervan konden de eerste en tweede 
orde effect van de WBSO worden bepaald25 . 

ii Bij de econometrische analyse is gebruik gemaakt van geactualiseerde gegevens. Gegevens over het gebruik 
van de WBSO zijn afkomstig van Senter en betreffen de periode 1994-2001. Deze gegevens zijn gekoppeld 
met gegeven van het CBS. De gegevens van het CBS hebben betrekking op bedrijfskenmerken zoals omzet, 
export, toegevoegde waarde, werkgelegenheid, (productiestatistieken) en innovatiegegevens afkomstig uit 
de innovatie-enquêtes van 1996 en 1998 (CIS2 en CIS2½). 

iii Telefonische enquête. In een uitgebreide veldstudie is bedrijven die gebruik maken van de WBSO (c.q. 
hebben gemaakt), naast enkele achtergrondgegevens, gevraagd naar de besluitvorming omtrent S&O; de 
effecten van het gebruik van de WBSO-regeling; de ervaringen met de uitvoering van de WBSO-regeling; 
mogelijke verbeteringen in het ontwerp van de WBSO-regeling. In de verwerking van de resultaten is veelal 
een onderscheid gemaakt naar verschillende dimensies zoals grootteklasse, branche, S&O-intensiteit, 
WBSO-intensiteit, type WBSO-gebruiker (structureel, incidenteel, nieuwkomer), type project, gebruik van 
een intermediair/subsidieadviseur en wel of niet technostarter; 

Een dergelijke wijze van evalueren is in evaluaties van Nederlands innovatiebeleid nog niet eerder gebruikt en ook 
internationaal nog bescheiden ontwikkeld. Deze evaluatie was in die zin ook in belangrijke mate een verkenning van de 
mogelijkheden voor kwantitatief evaluatieonderzoek. Het derde orde effect is om uiteenlopende redenen met 
econometrische methoden vooralsnog niet betrouwbaar te bepalen. Zie verder hoofdrapport en bijlage A. 
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iv Desk research. Naast een uitgebreide analyse van de WBSO-evaluatie zoals uitgevoerd in 1998 is de laatste 
stand van de wetenschappelijke inzichten en beleidsstudies op het terrein van kwantitatief 
evaluatieonderzoek en het gebruik van 'tax credit schemes' opgemaakt en ingebracht in opzet en analyse van 
de resultaten. Daarbij zijn waar nodig nog externe deskundigen of individuele leden van de 
begeleidingscommissie geraadpleegd. 

v Interviews. Met een beperkt aantal bedrijven en kennisinstellingen zijn semi-gestructureerde interview 
gehouden om de eerste inzichten te toetsen en een nader inzicht te krijgen in WBSO-gebruik van bedrijven 
die niet zijn opgenomen in de veldstudie of econometrische analyse26 . 

Onderstaande tabel vat de aangewende onderzoeksmethode per deelvraag kort samen.  

Tabel 1-1 Gebruikte methode van onderzoek per deelvraag 

 Methode 
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Aanleiding 
Niveau S&O bestedingen bedrijven 
Basis bedrijven met S&O activiteiten 
Ontwikkeling S&O-loonkosten 

Eerste orde effecten (S&O-uitgaven)  
Leidt WBSO tot extra S&O, bedrijfsniveau 
Bandbreedte effect (substitutie/additionaliteit) 
Causaliteit relatie S&O en WBSO 
Leidt WBSO tot extra S&O, macro-niveau 
Rol WBSO in besluitvorming S&O 
Overige effecten WBSO op S&O-proces 

Tweede (innovativiteit) en derde (bedrijfspresteren) orde effecten 
Privaat rendement / omzet uit nieuwe producten 
Bijdrage aan realiseren innovatiedoelen 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

2.2 
2.2.1 
2.2.3 
2.2.4 
2.3, 4.4-4.6 
2.3.1, 4.5-4.6 
2.3.2, 4.4.2 
2.3.3, 4.4.3-4.4.6 
2.3.1 
2.3.5 
2.3.6-2.3.8 
2.4, 4.7-4.8 
2.4, 4.7-4.8 
2.4 

26 Om methodische redenen zijn ondernemingen die tegen het plafond van de WBSO aan zitten (de zogenaamde afgetopte 
ondernemingen) in de econometrische analyse en de veldstudie buiten beschouwing gebleven. Volgens de opgaven van 
Senter betreft het 5 ondernemingen. Het plafond bedraagt momenteel € 8 miljoen aan toegekende vermindering 
loonbelasting op jaarbasis. 

Evaluatie WBSO 19 



Vervolg Tabel 1-1 
Doelgroepbereik 3.2 

De mate waarin doelgroep wordt bereikt X X 3.2 
Bereik dienstenbedrijven, bedrijven met softwareontwikkeling en X X 3.2.3 
midden en kleinbedrijf 
Bereik technostarters  X 3.2.5 

Perceptie uitvoering WBSO 3.3 
Uitvoering SENTER X 3.3.1 
Uitvoering belastingdienst X 3.3.2 

Gebruik intermediair X 3.3.4 


Perceptie mogelijke aanpassingen ontwerp WBSO-regeling 3.7 
Oordeel mogelijke aanpassingen X 3.7 

Overige aspecten 2.2.2, 2.3.8 
Internationaal gebruik 'tax credit schemes' X 2.2.2 

WBSO in relatie bedrijven / kennisinstellingen X 2.3.8


Onderstaand gaan we kort in op de econometrische analyse, de veldstudie en de interviews. 

1.4.1 Econometrische analyse 
Binnen het econometrisch deel van het onderzoek zijn eerst de beschikbare databestanden aan elkaar gekoppeld 
(de koppeling) en zijn vervolgens de econometrische modellen gespecificeerd en zijn de modellen geschat en de 
simulaties uitgevoerd. Voor de details van de koppeling van de beschikbare data wordt verwezen naar bijlage A2 
(koppeling databestanden). 

De WBSO kan effecten hebben op de hoogte van de S&O-uitgaven van ondernemingen (het eerste orde effect), 
op de innovativiteit van ondernemingen (tweede orde effect) en op de economische prestaties van 
ondernemingen (het derde orde effect). De rapportage in hoofdstuk 3 beperkt zich wat de resultaten van de 
econometrische analyse betreft tot de eerste en tweede orde effecten. De econometrische analyse heeft geen 
stabiele (robuuste) schattingen opgeleverd voor de derde orde effecten van de WBSO. Wel heeft de veldstudie 
gegevens over het derde orde effect opgeleverd. Daarvan wordt in hoofdstuk 3 verslag gedaan.  

Heretikettering, substitutie en additionaliteit 
Bij de kwantificering van het effect van WBSO op S&O-inspanningen (eerste orde) en,resultaten (tweede orde) 
spelen drie aspecten een rol te weten: heretikettering, substitutie en additionaliteit. Onder heretikettering wordt 
verstaan dat bepaalde werkzaamheden die door een bedrijf voorheen niet werden gezien als S&O in het kader 
van een aanvraag voor WBSO wel als S&O wordt aangemerkt. Wij veronderstellen dat de controle van Senter 
van de aangemelde projecten dergelijke gevallen opspoort en dat zulke projecten niet in behandeling worden 
genomen en dan ook niet voorkomen in de gegevens van Senter. 

Anders is het gesteld met substitutie en additionaliteit. Substitutie en additionaliteit vormen de twee kanten van 
dezelfde medaille. Van substitutie is sprake wanneer de toegekende WBSO-gelden c.q. de toegekende 
vermindering gebruikt wordt om te besparen op de eigen S&O-uitgaven27. Doel van de econometrische analyse is 
onder andere om te bepalen of sprake is van substitutie of van additionaliteit en alle nuances daar tussen. Het 

27 In de tekst spreken wij van S&O-loonuitgaven en S&O-uitgaven in het algemeen. De WBSO is gericht op een 
vermindering van de S&O-loonkosten. Bedrijven krijgen de vermindering in de vorm van een verlaagde afdracht van de 
loonbelasting en premies volksverzekeringen. Strikt genomen heeft de WBSO effect op de S&O-loonkosten. Echter 
bedrijven zijn vrij de verleende verminderde afdracht naar eigen inzicht aan te wenden. Dat kan door de uitgaven aan 
S&O-loonkosten te verhogen (meer of duurder personeel) of de vermindering aan te wenden voor andere investeringen in 
S&O of aan andere doelen dan S&O te besteden. In de analyses veronderstellen wij dat de vermindering ten goede komt 
aan uitgaven aan S&O in het algemeen (substitutie tussen S&O-arbeid en -kapitaal).  

20 



model berekent het effect van WBSO op de S&O-loonuitgaven. Het model is zo gespecificeerd dat aan de hand 
van de geschatte vergelijking berekend kan worden wat één euro WBSO oplevert (het effect). Wanneer het effect 
negatief is, is sprake van substitutie en 'crowding out'. Een effect met een waarde tussen nul en één duidt op meer 
of minder substitutie. Naarmate het effect de waarde één nadert is sprake van een gemengde situatie; bij 
sommige bedrijven is sprake van substitutie bij anderen van additionaliteit. Een waarde boven één wijst 
gemiddeld genomen op additionaliteit. Het effect geeft namelijk een gemiddelde over alle bedrijven weer. 

In de onderstaande figuur geven wij op schematische wijze weer wat de mogelijke effecten kunnen zijn van 
WBSO op de S&O-uitgaven. De figuur geeft weer hoe de resultaten van de econometrische analyse 
geïnterpreteerd worden. 

Figuur 1-1 	 Schematische weergaven van substitutie en additionaliteit en het verband tussen WBSO en 
investeringen in S&O (S&O-loonkosten) bij structurele gebruikers van WBSO 
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In Figuur 1-1 is onder andere de situatie weergeven waarin de ontwikkeling van de waargenomen S&O
loonkosten aanleiding geeft te veronderstellen dat sprake is van additionaliteit (effect >1). Tevens is 
weergegeven wat de grootte van het effect zou zijn indien sprake is van respectievelijk een neutraal (0) en 
negatief effect (<0) van WBSO op de voorgenomen S&O-loonkosten. Van substitutie is sprake indien het effect 
ligt tussen 0 (100% substitutie) en 1 (grens substitutie en additionaliteit)28. 

'Bandbreedte' 
Bij het schatten van het model gaat het niet alleen om de waarde van het effect maar ook om de bijbehorende 
betrouwbaarheidsintervallen, dat wil zeggen binnen welk interval het effect een betrouwbaarheid heeft van 95%. 
Deze bandbreedte kan aangeven dat het effect niet voor ieder bedrijf afzonderlijk gelijk is. Zo kan er een groep 
bedrijven zijn waarvoor de WBSO weinig extra S&O losmaakt (voor hen is dan sprake van substitutie). Er kan 
tegelijkertijd een groep bedrijven zijn waarbij de WBSO juist daadwerkelijk extra S&O losmaakt (voor hen is er 
dan sprake van additionaliteit). Deze bedrijven kunnen niet van elkaar worden onderscheiden op basis van de 
variabelen in het model. De analyse beperkt zich om econometrische redenen tot de structurele gebruikers, dat 
zijn bedrijven die in drie opeenvolgende jaren WBSO hebben aangevraagd (en toegekend hebben gekregen). 

Voor nadere beschrijving van mogelijk effecten zie §4.3. 

Evaluatie WBSO 21 

28 



Modelspecificatie, en causaliteit 
Bij de specificatie van dit model spelen een aantal methodologische zaken een rol. De belangrijkste daarvan is 
causaliteit. In het algemeen wordt aangenomen dat toekenning van WBSO een verlaging van de S&O-loonkosten 
betekent en dat bedrijven daardoor worden gestimuleerd om (meer) S&O-activiteiten te verrichten. De WBSO is 
gebaseerd op voorgenomen S&O-activiteiten. Zo is het ook in het model gespecificeerd. Men kan echter ook 
redeneren dat juist innovatieve bedrijven met S&O-loonuitgaven WBSO aanvragen met de bedoeling te besparen 
op reeds voorgenomen S&O-projecten (omgekeerde causaliteit). In dit geval is WBSO te zien als 'mosterd na de 
maaltijd'. Het effect dat wordt geschat is dan het effect van eerdere (eigen) S&O-uitgaven op de mate waarin 
bedrijven WBSO aanvragen. Hoewel de regeling is gericht op voorgenomen S&O-projecten (bedrijven moeten 
onder andere een urenadministratie bijhouden van lopende projecten waarvoor WBSO is aangevraagd) is een 
omgekeerde causaliteit niet uit te sluiten. 

Om het vraagstuk van causaliteit econometrisch aan te pakken zouden wij moeten kunnen beschikken over 
panel-data voor alle benodigde gegevens. Bovendien zou er informatie moeten zijn van innovatieve bedrijven in 
een periode voor de WBSO. Een dergelijke data-set is (nog) niet voorhanden. Strikt genomen kunnen wij met de 
ons ter beschikking staande data en de gekozen modelspecificatie het vraagstuk van causaliteit niet direct 
aanpakken.  

Op een indirecte wijze is wel aannemelijk te maken dat een verlaging van de S&O-loonkosten een positief effect 
heeft op S&O-loonuitgaven door te kijken naar het effect van de WBSO op het prijsniveau van S&O-loonkosten. 
Ondernemers zouden kunnen besluiten meer te investeren in S&O indien de WBSO zou leiden tot lagere S&O
kosten, het beoogde doel van de WBSO. Een schatting van de prijselasticiteit geeft inzicht in het verloop van het 
verband tussen WBSO en S&O. In bijlage A.1. hebben wij de prijselasticiteit geschat. Het belangrijkste resultaat 
van de analyse is dat de WBSO de S&O-loonkosten significant verlaagt, hetgeen een ondersteuning is van onze 
veronderstelling dat de causaliteit loopt van WBSO naar S&O-loonkosten. 

Tweede orde effect 
Het tweede orde effect (het effect van de WBSO op de innovativiteit) is in beginsel met het zelfde model geschat 
als het eerste orde effect. Het belangrijkste verschil is nu dat niet de omvang van de S&O wordt verklaard, maar 
de omzet van nieuwe producten als percentage van de totale omzet. Dit is een gebruikelijke S&O
outputindicator.  

Het model dat is gebruikt voor het schatten van de variabelen is het Tobit model. Dit model is hiervoor zeer 
geschikt omdat er vele bedrijven zijn die geen omzet hebben uit nieuwe producten. De vergelijking is alleen 
bepaald voor de industrie omdat de omzet van nieuwe producten niet in beide CIS-enquêtes aan de diensten is 
gevraagd. 

1.4.2 Veldstudie 
In een uitgebreide telefonische enquête is bedrijven die gebruik maken van de WBSO (c.q. hebben gemaakt), 
naast enkele achtergrondgegevens, gevraagd naar: 
(a) de besluitvorming omtrent S&O. 
(b) de effecten van het gebruik van de WBSO-regeling. 
(c) de ervaringen met de uitvoering van de WBSO-regeling. 
(d) mogelijke verbeteringen in het ontwerp van de WBSO-regeling. 
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Daarbij zijn open vragen afgewisseld met gesloten vragen. In veel van de vragen is bedrijven gevraagd om een 
score te geven. De telefonische enquête onder bijna 500 bedrijven29 heeft plaatsgevonden in een periode van 
ruim twee weken in de periode van eind januari tot begin februari 2002 en is uitgevoerd door het gespecialiseerd 
marktonderzoeksbureau Heliview. Het steekproefkader30 en de gehanteerde vragenlijst, de laatste in een aantal 
iteraties - zijn tot stand gekomen in overleg met Heliview en leden van de begeleidingscommissie. De uitval van 
respondenten op de ruim 20 vragen, inclusief het beperkte aantal open vragen, is beperkt gebleven (zie bijlage 
B.2).  

De door Heliview midden februari 2002 opgeleverde resultaten van de interviews in de vorm van een dataset zijn 
vervolgens door het projectteam geschoond en uitgebreid geanalyseerd. Om te verzekeren dat de resultaten van 
de steekproef representatief zijn voor de hele populatie van bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO zijn de 
resultaten gewogen naar branche (zie bijlage B.3). Er heeft geen weging naar grootteklasse plaatsgevonden 
aangezien de verdeling naar grootteklasse (4 grootteklassen) nagenoeg bleek overeen te komen met de populatie. 
De gebruikte indelingen zijn zo gekozen dat zij zo goed mogelijk aansluiten bij de indelingen zoals die door het 
CBS worden gehanteerd in de jaarlijkse publicatie Kennis en Economie waardoor een vergelijking mogelijk is 
gemaakt. 

De statistische analyse is uitgevoerd in enkele stappen. In de eerste stap zijn eenvoudige tabellen en figuren en 
enkele kruistabellen aangemaakt teneinde meer inzicht in de data te verkrijgen. Daarbij zijn in eerste instantie 
vooral de dimensies 'branche' (inclusief het onderscheid industrie/diensten en overige bedrijvigheid), grootte, 
S&O-intensiteit en type WBSO-gebruiker (het onderscheid structurele gebruikers, incidentele gebruikers en 
nieuwkomers) geanalyseerd. Mede omdat de spreiding in de antwoorden op een aantal vragen behoorlijk is, zijn 
vervolgens regressieanalyses uitgevoerd voor in totaal 11 vragen (zie bijlage B.5 voor een verantwoording). 
Daarmee is een beter inzicht verkregen in de mate waarin verbanden statistisch significant zijn. Voorts zijn 
enkele vragen onderling gekruist en zijn de analyses uitgebreid naar verschillende andere dimensies.Een 
overzicht van de in de analyse gehanteerde dimensies waarnaar de resultaten zijn uitgesplitst is opgenomen in 
Box 2.1. 

Box 2.1: dimensies analyse veldwerk resultaten  
− Grootteklasse 
− Branche (8 branches alsmede driedeling Industrie, Diensten en Overig) 
− S&O intensiteit 
− WBSO intensiteit 
− Type WBSO-gebruiker 
− Type project 
− Gebruik van een intermediair 
− Wel/niet technostarter 

Daarnaast zijn de antwoorden op de negen open vragen apart geanalyseerd. De resultaten hiervan zijn in 
hoofdstuk 3 in de toelichtende tekst verwerkt c.q. als aparte tekstkaders gepresenteerd. De antwoorden op de 
open vragen waren gerangschikt naar grootteklasse en branche zodat 'een gevoel' is ontstaan voor de data en de 

29 Het netto aantal responderende bedrijven na opschonen van het databestand bedraagt 498. Een 'blanco exemplaar' van de 
vragenlijst zoals deze is afgenomen bij de respondenten is opgenomen in bijlage B.1. De scores voor de groep van 
respondenten als geheel is weergegeven in dit vragenformulier en ook is het percentage voor de antwoordcategorieën 
'weet niet' en 'niet van toepassing' weergegeven. In bijlage B.2 is een verantwoording van het veldwerk zoals opgeleverd 
door Heliview opgenomen.  

30 Op basis van het door Senter aangeleverde bestand met WBSO-gebruikers is een gestratificeerde steekproef getrokken 
waarbij rekening is gehouden met grootteklassen en branches. Voor de kleinere grootteklassen heeft enige oversampling 
plaats gevonden om er zeker van te zijn dat deze voldoende vertegenwoordigd zouden zijn. Een vergelijking van de 
steekproef met het Senterbestand alsmede de door ons gehanteerde weging naar branches is opgenomen in bijlage B.3. 
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interpretatie ervan. In hoofdstuk 3 presenteren we de uit het oogpunt van de evaluatie van de WBSO meest 
relevante resultaten. Een ruimere selectie van figuren, t-toetsen alsmede uitgevoerde regressies zijn opgenomen 
in de bijlagen B.5, B.7. 

Selectie van bedrijven bij de kwantificering van het eerste en tweede orde effect 
Tot slot van deze papagraaf een overzicht van de selectie van bedrijven uit het econometrisch onderzoek en de 
veldstudie uitgesplitst naar de kwantificering van het eerste en tweede orde effect. In de econometrische studie is 
bij het bepalen van het eerste orde effect de analyse beperkt tot de structurele gebruikers van de WBSO. Bij de 
veldstudie zijn alleen WBSO-gebruikers (ongeacht of dit incidentele dan wel structurele gebruikers betreft) in de 
analyse van het eerste en tweede orde effect betrokken. In de econometrische studie zijn bij het bepalen van het 
tweede orde effect alle WBSO-gebruikers, niet WBSO-gebruikers en bedrijven volgens het CBS die wel of niet 
innovatief zijn betrokken in de analyse.  

Tabel 1-2 Beschrijving van geselecteerde bedrijven uitgesplitst naar type studie en naar de orde effecten. 

Effecten Econometrisch onderzoek Veldstudie 
eerste orde effecten Bedrijven met 10 en meer 

werknemers) die volgens beide 
CIS-enquêtes innovatief zijn. Voor 
de kleinste kwadraten methode 
(OLS) zijn alleen bedrijven 
geselecteerd die WBSO hebben 
aangevraagd in 96 tot en met 98 
(N=602). Deze bedrijven worden in 
de tekst als structurele WBSO 
gebruikers aangeduid. 

Voor de Tobit-analyse zijn 
bedrijven geselecteerd die ooit 
WBSO hebben aangevraagd 
(N=1042). Bedrijven die tegen het 
plafond van de WBSO aan zitten 
zijn buiten de analyse gehouden 
(zie Tabel 2-1, blz. 27). 

Bedrijven die ooit WBSO hebben 
aangevraagd. Bedrijven met minder 
dan 10 werknemers en 
dienstverlenende bedrijven zijn 
oververtegenwoordigd (N=498), 
Van de 503 responderende 
bedrijven zijn er 5 buiten de 
analyse gehouden omdat zij wel 
WBSO hebben aangevraagd, maar 
geen WBSO hebben ontvangen. 

tweede orde effecten Industriële bedrijven met 10 of 
meer werknemers die hebben 
geparticipeerd in beide CIS 
enquêtes. Bedrijven die geen 
WBSO hebben aangevraagd en 
bedrijven die niet innovatief zijn, 
zijn meegenomen in de analyse 
(N=2710). Bedrijven met WBSO 
die zijn afgetopt zijn buiten de 
analyse gehouden. 

Idem, zie boven 

Overige effecten Idem, zie boven 

1.4.3 Aanvullende interviews 
Aanvullende interviews hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van enkele bedrijven teneinde meer 
zicht te krijgen op specifieke aspecten van de WBSO. Om een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop grote 
bedrijven, die niet goed zijn vertegenwoordigd in het veldwerk, omgaan met de WBSO is gesproken met DSM, 
Fugro en Stork. Ook zijn interviews gehouden met softwarebedrijven als CMG en SERC (kenniscentrum op 
gebied van software engineering). Daarnaast is gesproken met TNO als een van de belangrijke kennisinstellingen 
die eveneens gebruik maken van de WBSO. Tot slot is met het Commissariaat voor de Buitenlandse 
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Investeringen in Nederland (CBIN) overleg gevoerd over de wijze waarop de WBSO mogelijk een rol speelt als 
vestigingsplaatsfactor bij het aantrekken van buitenlandse directe investeringen. 

Verder is ook een door VNO-NCW georganiseerde discussie over subsidies bijgewoond van grote bedrijven (de 
G7) en is met Senter over diverse aspecten gedurende de evaluatie afgestemd. 

1.4.4 Beperkingen in de evaluatie 
Niet alle onderzoeksvragen zoals die door het Ministerie van Economische Zaken zijn gesteld, komen in deze 
evaluatie aan de orde. Bij de analyse van het eerste effect beperken wij ons om econometrische redenen tot de 
structurele gebruikers31, dat zijn bedrijven die WBSO hebben aangevraagd in de periode 1996-1998. Het effect 
van de WBSO wordt bepaald ten opzichte van de S&O-loonkosten in het jaar ervoor. Het effect voor incidentele 
en nieuwe gebruikers is niet gekwantificeerd in de econometrische studie32. In de veldstudie wordt wel bij het 
bepalen van het eerste, tweede en derde orde effect een onderscheid gemaakt naar incidentele, nieuwe en 
structurele gebruikers. 

Bij het kwantificeren van met name het eerste orde effect is de beschikbare dataset een belangrijke beperkende 
factor. Dit heeft consequenties voor de volgende vragen: 
(a)	 In welke mate hebben de ingediende WBSO-aanvragen inderdaad betrekking op S&O? Deze vraag is niet 

beantwoord binnen deze studie omdat daarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Als gevolg 
daarvan is door ons de (goedgekeurde) toegekende vermindering als gegeven beschouwd.  

(b) In welke mate wordt de stijging van de financiële omvang van S&O ook vertaald naar een grotere S&O
inspanning (wat is het effect van loonstijging)? Deze vraag is niet beantwoord omdat daarvoor een paneldata 
studie nodig is. Een dergelijke studie valt buiten de overeengekomen reikwijdte van de studie. Voor het 
bepalen van het effect van loonstijgingen dient bovendien een langere periode te worden beschouwd. Wij 
hebben ons bij de econometrische analyse vanwege de beschikbaarheid van data beperkt tot de jaren 1996
1998. Op basis van een dergelijk 'korte tijdreeks is het statistisch niet verantwoord om een uitspraak te doen 
met betrekking tot deze vraag. 

(c)	 Wat is het effect geweest van de aanpassingen van de WBSO ('natuurlijk experiment')? De reden om de 
aanpassingen (uiteindelijk) niet te modelleren is dat de aanpassingen voor de bedrijven relatief gering zijn 
ten opzichte van de totale S&O-loonkosten van het bedrijf (gemiddeld genomen bedraagt de WBSO 18% 
van de S&O-loonkosten die slechts een deel van de totale S&O-uitgaven uitmaken). Tevens vindt de 
aanpassing van de percentages teruggave achteraf plaats, dat wil zeggen dat de bedrijven daar niet op 
kunnen anticiperen. 

Derde orde effect 
Bij de studie is gebleken dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor het bepalen van de derde orde effecten 
met behulp van de econometrische studie. In overleg met de begeleidingscommissie is besloten om in de 
veldstudie aan de WBSO-gebruikers te vragen naar een schatting van het derde orde effect. 

Overige onderzoeksvragen 
Een van de onderzoeksvragen die buiten beschouwing is gebleven is: welke andere technologie
stimuleringsinstrumenten benutten de WBSO-gebruikers? Om de omvang van de telefonische enquête in het 

31 Zie econometrische bijlage A1 
32 Mogelijk dat door ons te beperken tot structurele gebruikers de grootte van het eerste orde effect voor het gehele


innovative Nederlandse bedrijfsleven wordt onderschat. 
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veldwerk binnen aanvaardbare grenzen te houden zijn de enquêtevragen die hiertoe hadden moeten worden 
gesteld, in overleg met de begeleidingscommissie, geschrapt. 

Ook om redenen van tijd hebben de onderzoekers zich moeten beperken. Deze evaluatie richt zich vooral op de 
'werking' van de WBSO op micro-niveau, dat wil zeggen op het niveau van bedrijven. Onderzoeksvragen die 
meer betrekking hebben op het ' macro ' niveau komen minder prominent aan bod of zijn buiten beschouwing 
gelaten. 

Het gaat onder meer om vragen als: 
(a) Is de WBSO nog steeds een vestigingsplaatsfactor? Veel (Europese) OECD-landen beschikken over 'tax 

credits' of overwegen 'tax credits' in te stellen. In hoeverre WBSO een positief effect heeft op buitenlandse 
directe investeringen is in deze evaluatie slechts summier onderzocht. De algemene indruk is dat de WBSO 
op zich geen vestigingfactor van grote betekenis is33. 

(b) Het noemereffect in S&O-intensiteit. De periode van 1994-2000 kenmerkt zich door een sterke groei. De 
S&O-intensiteit is bijvoorbeeld in 1998 gedaald door dit effect. In de kwantificering van de eerste orde 
effect is het niet nodig gebleken met het noemereffect rekening te houden. Het noemereffect is verder buiten 
beschouwing gebleven. 

1.5 Opzet van de rapportage en leeswijzer 

Bij de rapportage is gekozen om in de hoofdtekst de grote lijnen te schetsen en in de bijlagen meer in te gaan op 
details. Dat geldt in het bijzonder voor de resultaten van de econometrische analyse. Delen daarvan zijn (zeer) 
technisch van aard en lenen zich minder om in de hoofdtekst opgenomen te worden. In de rapportage is een 
onderscheid aangebracht tussen enerzijds de resultaten met betrekking tot het eerste, tweede en derde orde effect 
(hoofdstuk 2) en anderzijds de resultaten van de analyse van de uitkomsten doelgroepenbereik, perceptie 
uitvoering WBSO en het ontwerp WBSO-regeling (hoofdstuk 3). Gekozen is om in hoofdstuk 2 (eerste, tweede 
en derde orde effect) van de rapportage de uitkomsten van de econometrische analyse en die van de veldstudie te 
combineren tot één geheel. 

Managementsamenvatting 
De snelle lezer kan volstaan met de managementsamenvatting. In de samenvatting wordt de doelstelling van de 
evaluatie, de gevolgde werkwijze kort uiteen gezet. Vervolgens worden de onderzoeksvragen aan de orde gesteld 
en de belangrijkste resultaten en conclusies gepresenteerd. De opzet van de managementsamenvatting is identiek 
aan de indeling van de hoofdtekst. In Tabel 1-1 is per onderdeel van de evaluatie de relevante papagrafen 
aangegeven voor nadere details.  

Bijlagen 
De bijlagen zijn relatief omvangrijk. Bijlage A heeft betrekking op een toelichting op de econometrie en de 
koppeling van de data die gebruikt zijn bij de econometrische analyse. In bijlage A2 wordt ook een overzicht 
gegeven van de aantallen bedrijven waarop de econometrische analyses zijn uitgevoerd. 

In het bijzonder de veldstudie heeft veel interessant materiaal opgeleverd. De resultaten van de veldstudie zijn in 
bijlage B opgenomen.  

33 Zie o.a. Cornet, M & M. Rensman (2001), 'The location of R&D in the Netherlands, trends, determinants and policy', 
CPB Document 14, CPB, Den Haag, Louter, P. et. al. (2001), 'Buitenlandse bedrijven en kennisintensiteit', TNO-rapport 
01 5R 023 51471, TNO-Inro, Delft. Belangrijker lijkt het aanwezige kennisaanbod (arbeidsmarkt hoogopgeleiden) en de 
algemene kennisinfrastructuur. 
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2 Resultaten eerste, tweede en derde orde effecten 

2.1 Inleiding 

De WBSO is een fiscale regeling die tot doel heeft S&O bij bedrijven te stimuleren, door een verlaging van de 
loonkosten van S&O-werknemers. Door een vermindering van afdracht van loonbelasting en premies 
volksverzekeringen worden de loonkosten van S&O-werknemers lager. De regeling wordt uitgevoerd door 
Senter in samenwerking met de Belastingdienst. Senter beoordeelt aanvragen voor WBSO aan de hand van 
projectbeschrijvingen van bedrijven op basis van een aantal criteria overeenkomstig de grondslag van de WBSO. 
Senter en de belastingdienst controleren achteraf aan de hand van de urenadministratie van de goedgekeurde 
projecten de juistheid van de verstrekte gegevens. Op basis van deze gecontroleerde gegevens verleent de 
belastingdienst de verlaging van loonbelasting over de gerealiseerde uren. 

De grondslag van de WBSO betreft S&O-projecten waarbij producten, processen of software wordt ontwikkeld 
die nieuw zijn voor het bedrijf. Het gaat hier om door het bedrijf zelf gemaakte S&O-loonkosten. Ook 
haalbaarheidsonderzoek vooraf en toegepast wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven valt 
onder de grondslag van de WBSO, maar in dit onderzoek beperken wij ons tot de eerste groep van projecten. De 
mate van vermindering van de afdracht van loonbelasting wordt bepaald aan de hand van de absolute omvang 
van de S&O-loonkosten verdeeld over twee schijven. Per schijf geldt een ander percentage vermindering. 
Daarnaast is de WBSO gebonden aan een plafond. Dit stelsel van berekening van de vermindering noemen wij 
'de rekenregel'. De rekenregel is sinds de start van de WBSO in 1994 een aantal keren gewijzigd. In Tabel 2-1 
geven wij een overzicht van de rekenregel vanaf de start van de WBSO. 

Tabel 2-1 Overzicht berekening toekenning vermindering loonbelasting (rekenregel) 

Jaar Budget Lengte eerste % vermindering % vermindering Plafond in mln 
schaal eerste schaal tweede schaal euro 

1994 95 45,378 25 12.5 5 
1995 159 45,378 25 12.5 5 
1996 204 68,067 40 12.5 5 
1997 227 68,067 40 12.5 7 
1998 281 68,067 40 17.5 7 
1999 293 68,067 40 13 7 
2000 302 68,067 40 13 7 
2001 337 90,756 40, 60 voor 13 8 

technostarters 

In 1994 was met de WBSO € 95 mln beschikbaar (kolom 'budget'). In 2001 is dat opgelopen tot € 337 mln. De 
WBSO vermindering wordt berekend aan de hand van twee schalen. Voor 2001 geldt dat de eerste schaal loopt 
tot € 90.756, waarvoor een vermindering wordt gegeven van 40% (60% voor technostarters) en in de tweede 
schaal vanaf € 90.756 geldt een vermindering van 13%. Daarnaast is er ook een maximum aan de totale 
vermindering per bedrijf van € 8 mln in 2001. 

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste uitkomsten van de door ons uitgevoerde evaluatie van de WBSO aan 
bod. In aparte paragrafen komen aan de orde: aanleiding WBSO; eerste orde effecten (inclusief de belangrijkste 
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neven effecten op S&O-gedrag van ondernemingen); tweede en derde derde orde effecten34. We hebben er 
daarbij voor gekozen de resultaten neutraal weer te geven en deze zo goed als mogelijk is 'voor zichzelf te laten 
spreken' en slechts beperkt te interpreteren. In de diverse bijlagen zijn de uitgebreide resultaten alsmede de 
daaraan ten grondslag liggende (technische) analyses weergegeven. 

2.2 Aanleiding instelling WBSO 

De algemene overweging voor de instelling van de WBSO was dat in Nederland sprake was van 
onderinvestering in S&O. Daar waar sprake is van onderinvesteringen in S&O kan een instrument als de WBSO 
behulpzaam zijn. Investeringen in S&O kunnen bovendien niet alleen bijdragen aan het behalen van een 
concurrentievoordeel voor een individuele ondernemer, maar komen door spillovers en diffusie ook ten goede 
aan andere spelers en dragen daarmee veelal bij aan de nagestreefde kennisintensiteit en innovativiteit van 
economie en samenleving.  

Naast deze algemene overweging was de directe aanleiding voor instelling van de WBSO in 1994 drieledig, te 
weten: 
(a) de in vergelijking met concurrerende landen achterblijvende omvang van S&O uitgaven van bedrijven; 
(b) de relatief sterke concentratie van S&O door bedrijven bij slechts enkele grote bedrijven en het relatief 

geringe aantal bedrijven dat daadwerkelijk S&O-activiteiten verricht; 
(c) de constatering dat de relatief hoge loonkosten van S&O personeel een belangrijke barrière vormden voor 

het uitvoeren van S&O met eigen S&O-personeel. 
In de volgende paragraaf staan we kort stil bij elk van de 3 genoemde aanleidingen en kijken tevens naar de mate 
waarin WBSO-gebruikers verschillende typen belemmeringen ervaren bij het uitvoeren van S&O.  

2.2.1 Niveau van de S&O-uitgaven van bedrijven  
Op basis van de meest recente statistieken35 kan op dit moment worden geconstateerd dat de S&O-uitgaven van 
bedrijven in Nederland na een periode van stagnatie weliswaar weer aantrekken, maar in OECD-verband op het 
gemiddelde liggen en achterblijven bij de echte koplopers. In Tabel 2-3 worden de totale S&O uitgaven als 
percentage van het Bruto Binnenlands Product (GERD, Gross Domestic Expenditures on R&D) en S&O 
uitgaven door het bedrijfsleven als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BERD, Business 
Expenditures on R&D) voor Nederland en een groot aantal benchmarklanden weergegeven voor 1991 (voor de 
instelling van de WBSO), 1995 en 1999. Daarbij is voor de bedrijven nog een onderscheid gemaakt tussen 
financiering en uitvoering36. 

Natuurlijk heeft een dergelijke input-indicator voor S&O de nodige beperkingen37. Hoge S&O inputs alleen zijn 
geen garantie voor innovativiteit en een hogere welvaart. Zo beïnvloedt de economische sectorstructuur voor een 

34 Sommige vragen zijn met behulp van meerdere onderzoeksmethoden geadresseerd, vooral de combinatie van 
econometrische analyse en veldwerk komt geregeld voor. In het merendeel van de gevallen bevestigen de uitkomsten 
elkaar wederzijds. Daar waar dit niet het geval is zullen we dit expliciet vermelden.  

35 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 2001. 
36 Een andere reden om voorzichtig te zijn met de vergelijking van S&O-cijfers tussen landen is het zogenaamde 

noemereffect, dat wil zeggen de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Door de relatief snelle groei van 
het BBP in Nederland in vooral de tweede helft van de jaren negentig  zullen bij een stabiel percentage S&O uitgaven (als 
aandeel in het BBP) de S&O uitgaven in absolute zin toch aanzienlijk toenemen. Een inschatting van het noemereffect 
vergt een langere tijdreeks. 

37 Zie voor een verhandeling over S&O-indicatoren o.a.: Kleinknecht, A.H., K van Montfort & E. Brouwer (2002), 'The 
non-trivial choise between innovation indicators', Economics of Innovation and New Technology, vol. 11(2), pp. 109
121. 
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deel de hoogte van de S&O uitgaven, S&O uitgaven zijn bijvoorbeeld relatief belangrijker voor vernieuwing 
door industriële bedrijven, en zijn er vele andere ingrediënten benodigd voor succesvolle innovatie en 
welvaartscreatie. Ook zegt de hoogte van de S&O uitgaven niet meteen iets over de efficiency van bijvoorbeeld 
het S&O-proces.  

Tabel 2-2	 Ontwikkeling van de totale S&O uitgaven en de S&O uitgaven van bedrijven (financiering én 
uitvoering) in 1991, 1995 en 1999 voor een aantal benchmarklanden, EU-15 en de OECD-landen. 

Totale S&O uitgaven als % S&O uitgaven bedrijfsleven  S&O uitgaven bedrijfsleven 
BBP als % BBP (financiering als % BBP (uitvoering S&O) 

S&O) 
1991 1995 1999 1991 1995 1999 1991 1995 1999 

USA 2,72 2,50 2,64 1,56# 1,51# 1,76# 1,97# 1,80# 2,00# 

Japan 2,82 2,77 3,04 2,18& 2,00& 2,19 2,13& 1,94& 2,15 
Oostenrijk 1,47 1,56* 1,80 0,74 0,71 0,71 .. .. .. 
België 1,62 1,74 1,98 (1) 1,05 1,20* 1,27 ** 1,08 1,23 1,33 
Denemarken 1,64 1,84 2,00 0,84 0,83 1,04 ** 0,96 1,05 1,25 
Finland 2,04* 2,29 3,19 1,15* 1,36 2,13* 1,16 1,45 2,18 
Frankrijk 2,37 2,31 2,17 1.01 1,12* 1,17 1,46 1,41* 1,37 
Duitsland 2,53 2,26 2,44 1,57* 1,38* 1,57 1,76* 1,50 1,69 
Nederland 1,97 1,99* 2,02*(1) 0,94* 0,92 0,95 0,98 1,04* 1,14(1) 

Noorwegen 1,65 1,71 1,70 0,73 0,85* 0,87 0,90 0,97* 0,95 
Zweden 2,79 3,46 3,80 1,73# 2,27*# 2,58# 1,91# 2,57*# 2,86& 

UK 2,08 1,98 1,87 1,03 0,95 0,92 1,39 1,30 1,27 
EU-15 1,90* 1,81 1,85 0,99* 0,95 0,99 1,21* 1,13 1,20 
OECD (2) 2,24* 2,11 2,21 1,32* 1,26* 1,40 1,54* 1,42* 1,54 
* Wijziging in reeks (definitie) ten opzichte van voorgaande jaar waarvoor data beschikbaar zijn. 
& overschatting. 
# onderschatting 
** cijfers voor 1997 
(1) Op basis van CBS, K&E 2001, p. 205/206. 

(2) Inclusief Mexico en Korea, vanaf 1995 inclusief Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije 

Bron: OECD (2001), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Towards a knowledge-based Economy, Paris, p.

147, 150 en 161. 


Dit gezegd hebbende kunnen we constateren dat de totale Nederlandse S&O-uitgaven als percentage van het 
BBP boven het EU-gemiddelde liggen, maar onder het OECD-gemiddelde. Het niveau van de S&O-uitgaven 
blijft achter bij dat van de meeste grote OECD-landen, maar ook bij Zweden en Finland. In Oostenrijk, België, 
Finland en Zweden lijkt ook sprake te zijn van een snellere groei van de S&O-uitgaven dan in Nederland.  

Ten aanzien van de hoogte van de S&O-uitgaven van het Nederlands bedrijfsleven als percentage van het BBP 
(financiering) loopt Nederland zelfs nog meer achter. Minder dan 50% van de totale S&O-uitgaven in Nederland 
komt voor rekening van het bedrijfsleven en daarmee komt het niveau van financiering van S&O-uitgaven door 
bedrijven beneden zowel het OECD- als het EU-gemiddelde te liggen. Nederland kende in de afgelopen jaren 
niet de S&O-groeispurt die landen als Finland, Denemarken en Zweden overduidelijk wel hebben gehad. 

Ten aanzien van de S&O uitgaven bedrijfsleven als percentage van het BBP (uitvoering) geldt eveneens dat 
Nederland onder het EU-15 en OECD-gemiddelde scoort. Wel neemt dit percentage over de periode 1991-1999 
harder toe dan de Nederlandse ontwikkeling ten aanzien van de eerder genoemde twee maatstaven. Het verschil 
tussen financiering (de totale omvang van de S&O) en uitvoering van S&O (het deel dat in-huis wordt 
uitgevoerd) door het bedrijfsleven varieert tussen de verschillende landen tussen de 0,1 tot 0,35% van het BBP. 
Dit kan gezien worden als een indicatie van de mate waarin vooral overheden S&O zoals uitgevoerd in bedrijven 
financieren. Nederland lijkt met een verschil tussen uitvoering en financiering van 0,18% van het BBP redelijk in 
de pas te lopen. 
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De S&O-uitgaven van bedrijven (in termen van financiering) zijn echter feitelijk lager en de S&O (gerelateerde) 
uitgaven van het Rijk feitelijk hoger38 dan de cijfers in de tabel op het eerste gezicht suggereren. De Nederlandse 
S&O-cijfers zijn gebaseerd op een R&D enquête waar wordt gevraagd bij de opgave van de totale bruto 
loonkosten voor S&O personeel in het bedrijf om de eventuele vermindering uit hoofde van WBSO niet van het 
brutoloon af te trekken39. Dit impliceert dat de WBSO verdisconteerd is in cijfers over de S&O uitgaven van de 
bedrijven die daarmee overschat worden.  

De macro-cijfers van S&O-bestedingen overziend lijkt de aanleiding voor het instellen van een 

instrument gericht op het vergroten van de S&O inspanningen van bedrijven, los van een 

beoordeling van de effectiviteit van de WBSO, nog steeds gerechtvaardigd. Daarnaast geldt dat 

sinds midden jaren negentig met de WBSO vergelijkbare fiscale instrumenten voor stimulering 

van S&O in bedrijven in een toenemende aantal OECD-landen gemeengoed zijn. 

2.2.2 Tax Credit schemes 
De WBSO als fiscale maatregel met het doel het stimuleren van private S&O is niet uniek binnen OECD
landen40. In feite heeft het merendeel van de Europese OECD-landen een 'tax credit system' met uitzondering van 
Duitsland, Finland en Zweden. Naast 'tax credits' hebben alle OECD-landen nog andere maatregelen ter 
stimulering van S&O-uitgaven. Versnelde afschrijvingen van S&O-investeringen is de meest voorkomende 
aanvullende maatregel. Verder hebben de meeste landen maatregelen gericht op S&O-samenwerking of op 
specifieke technologieën als nano-, bio- of milieutechnologie. Ook Nederland richt zich (mede) op deze 
technologiegebieden. 

Echter, opzet en uitvoering van de 'tax credit systems' in de diverse landen lopen sterk uiteen wat betreft 
grondslag, fiscaal 'aangrijpingspunt' en omvang. Dat maakt een directe vergelijking moeilijk zoniet onmogelijk. 

Met grondslag wordt bedoeld wat als S&O wordt gedefinieerd. Sommige landen definiëren S&O strikt volgens 
de standaarden zoals die in OECD-verband zijn vastgelegd in de zogenaamde 'Frascati manual', andere landen 
hanteren eigen definities of breiden de grondslag uit tot activiteiten die doorgaans buiten de directe definitie van 
S&O vallen. Daarbij kan worden gedacht aan activiteiten zoals industrieel ontwerpen, operationele research of 
aanschaf van elders ontwikkelde technische innovaties. In de Nederlandse context gaat het bijvoorbeeld om 
'zachte' S&O activiteiten die niet vallen onder 'zelf uitgevoerde S&O met eigen S&O-personeel'. 

Met fiscaal 'aangrijpingspunt' wordt bedoeld hoe een regeling fiscaal is vormgegeven. Een fiscale maatregel kan 
zich richten op een korting van de vennootschapsbelasting (corporate tax), een veel voorkomende vorm van 
belasting reductie, maar ook op versnelde afschrijvingen. 

Een belangrijke reden waarom het ontwerp en uitvoering van fiscale steunmaatregelen zo uiteenloopt tussen de 
OECD landen is gelegen in het feit dat elk land een eigen 'systeem van innovatie' heeft en dat uiteenlopende 
redenen en doelstellingen worden gehanteerd bij de opzet van fiscale maatregelen. In Nederland bijvoorbeeld is 
geconstateerd dat de relatief hoge S&O-loonkosten vaak een knelpunt vormen voor S&O. Om die reden is de 
WBSO gericht op vermindering van de S&O-loonkosten. In Frankrijk richt de fiscale bijdrage zich op een 

38 Dit wordt bevestigd in het overzicht van financiële gegevens S&O in Nederland, zoals voor het laatst over 1999 door het 
CBS is gerapporteerd (CBS, Kennis en Economie 2001, 2001, p. 122-123) en waar de overheidsbijdragen voor S&O in 
Nederland afkomstig van het Rijk exclusief WBSO zijn. 

39 Zie bijvoorbeeld de CBS publicatie 'Kennis en Economie 2001', 2001, p. 256. 
40 Nederland kent naast de WBSO ook andere fiscale maatregelen, bijvoorbeeld de 'tante Agaath' maatregel. 
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vermindering van de vennootschapsbelasting. De vraag is hoe de Nederlandse situatie zich verhoudt tot die in 
andere OECD-landen41. 

Tabel 2-3 	 Overzicht van 'tax-credit systems' gericht op directe stimulering van innovatieve activiteiten in 
OECD-landen 

Land Fiscale stimuleringsmaatregelen: grondslag a b 
Frankrijk Toenemende belastingvermindering: 50% van de toename aan uitgaven aan S&O V Ja 

vergeleken met het gemiddelde van de twee voorgaande jaren kan in mindering 
worden gebracht 

Italië Uitgaven aan S&O. Vermindering varieert van 10% (grote bedrijven) tot 30% B Ja 
(kleine bedrijven). Extra vermindering van 20% indien S&O-investeringen hoger 
zijn dan het gemiddelde van de drie voorgaande jaren 

Nederland Aantal arbeidsuren van projecten gericht op de ontwikkeling van producten of L Ja 
processen nieuw voor het bedrijf (incl. Software). 

Portugal Uitgaven aan S&O (8%). Extra vermindering van 30% indien S&O-uitgaven B Ja 
hoger zijn dan gemiddelde van de drie voorgaande jaren. 

Spanje Belastingvermindering: 30% van S&O-uitgaven, inclusief uitgaven aan 'zachte' B Ja 
innovatie-uitgaven. Grootste vermindering voor 'harde' S&O-uitgaven. 

UK Speciaal arrangement voor MKB-bedrijven die geen winst maken. Deze bedrijven V,C Ja 
kunnen een contante betaling van 24% krijgen van S&O-bestedingen. Anders 
verlaging vennootschapsbelasting 

U.S.A Vermindering van 20% voor fundamenteel onderzoek  V Ja 

Kolom b: Versnelde afschrijving van S&O-gerelateerde investeringen (ja/nee) 
Kolom a: aangrijpingspunt vermindering 
V Vennootschapbelasting 
L Vermindering loonbelasting en premies volksverzekeringen 
B Vermindering belastingen op S&O-uitgaven 
C Contante betaling 

Uit Tabel 2-3 valt op te maken dat Nederland afwijkt waar het gaat om het 'aangrijpingspunt'. Alleen in 
Nederland is de WBSO gericht op een vermindering van de loonbelasting en premies volksverzekeringen. 
Andere landen richten zich op een verlaging van de vennootschapsbelasting of directe belastingverlaging voor 
S&O-uitgaven. Een nadeel van verlaging van vennootschapsbelasting is dat feitelijk alleen bedrijven met winst 
kunnen profiteren. Juist startende, innovatieve bedrijven zijn (nog) niet winstgevend, bijvoorbeeld door hoge 
aanloopkosten en zouden buiten de boot vallen. In het Verenigd Koninkrijk wordt een uitzondering gemaakt 
voor het midden en kleinbedrijf (MKB). In een verliesgevende situatie kunnen zij een directe contante betaling 
krijgen van het Engelse Ministerie van Financiën. 

De meeste landen hanteren als grondslag de 'harde' S&O-uitgaven (de definitie kan in details verschillen), met 
uitzondering van Spanje waar ook 'zachte' innovatiegaven deel uit maken van de grondslag voor 
belastingverlaging zoals uitgaven aan licenties, geavanceerde apparatuur, marketing en dergelijke.  

2.2.3 De basis van ondernemingen met S&O activiteiten 
Een tweede aanleiding voor instelling van de WBSO was ook om een verbreding te bereiken van de S&O-basis 
in Nederland. S&O-activiteiten waren in het verleden sterk geconcentreerd bij de grote vijf Nederlandse 
multinationals (Philips, Akzo/Nobel, DSM, Shell en Unilever). De meest recent beschikbare cijfers laten zien dat 
het aandeel van de grote vijf bedrijven, inmiddels kan met de groei van de S&O bij OCE en ASML beter 
gesproken worden van de grote 7 - in de totale bedrijfs-S&O is teruggelopen van een niveau van rond de 60% in 

41 Het overzicht van 'tax credit systems' in OECD-landen is gebaseerd op 'Corporation tax and innovation', Innovation 
papers no. 19, European Commission. 
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de jaren tachtig naar 43,5% in 199842. Binnen deze groep van 5 neemt Philips naar schatting 50% voor zijn 
rekening en de andere 4 gemiddeld elk 12,5%. Andere grote bedrijven en het midden- en kleinbedrijf nemen een 
steeds groter aandeel van de bedrijfs-S&O voor hun rekening. Sinds begin jaren negentig is er duidelijk sprake 
van een toenemend aandeel van de kleinste bedrijven in de bedrijfs-S&O43. Het is niet ondenkbaar, maar niet met 
zekerheid vast te stellen, dat ook de instelling van de WBSO in 1994 en de drempelverlaging die van de WBSO 
uitgaat voor het zelf uitvoeren van S&O, hieraan heeft bijgedragen.  

De concentratie van S&O-activiteiten beschouwend lijkt de aanleiding voor het instellen van een instrument 
gericht op het verminderen van die concentratie nog steeds gerechtvaardigd. De concentratie is nog steeds 
aanzienlijk en het is aannemelijk dat de WBSO een rol speelt bij vermindering ervan. 

Figuur 2-1 	 Ontwikkeling van de lonen van S&O-medewerkers over de periode 1995-1999 voor een aantal 
OECD-landen (omgerekend naar $1000, 1995 prijzen) 

R&D lonen ($ 1000, 1995 prijzen and PPPs) 
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Bron: OECD (2002), Basic Science and Technology Statistics 2002, Paris. Voor Nederland is voor de S&O-loonkosten 
gebruik gemaakt van de CBS publicatiereeks Kennis en Economie, diverse jaren, Voorburg/Heerlen. De PPP factor voor 
Nederland is bepaald op basis van de OECD Economic Outlook database, Paris. 

2.2.4 Ontwikkeling loonkosten S&O-werknemers 
De derde aanleiding voor het invoeren van de WBSO vormde de observatie dat de relatief hoge loonkosten van 
S&O personeel een belangrijke barrière vormde voor het uitvoeren van S&O met eigen S&O-personeel. S&O
personeel is veelal hoog opgeleid en derhalve vaak kostbaar. De WBSO is een maatregel die de feitelijke 
loonkosten voor S&O-medewerkers vermindert. De invoering van de WBSO zou, zeker gezien het grote aantal 

42 Zie bijvoorbeeld het Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (NOWT), Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, 2000, Wetenschap- en Technologie-indicatoren 2000, Zoetermeer, p. 24-25. In het Technisch 
Weekblad van 29 maart 2002 is een top 50 van S&O-ondernemingen in Nederland opgenomen welke mede is gebaseerd 
op S&O-bestedingen van ondernemingen zoals die door het CPB wordt bijgehouden. Hieruit blijkt dat de top inmiddels 
breder is. Een bedrijf als ASML is bijvoorbeeld relatief snel opgerukt naar een tweede plaats over 2001. 

43 Zie (NOWT), p. 27. 
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ondernemingen dat inmiddels gebruikt maakt van de WBSO, moeten bijdragen aan een beperking van de S&O
loonkosten. Kijken we naar Figuur 2-1 dan zien we dat de loonkosten van S&O-medewerkers midden jaren 
negentig in Nederland inderdaad relatief hoog waren ten opzichte van een aantal vergelijkbare landen. Echter in 
de tweede helft van de jaren negentig zijn de lonen van S&O-medewerkers in een aantal van deze landen harder 
gestegen dan in Nederland. In Nederland is de ontwikkeling van S&O-lonen (dat geldt ook voor de lonen in het 
algemeen) weliswaar gematigd geweest, maar zijn de lonen nog steeds hoog: binnen de groep onderzochte 
landen bezette Nederland in 1999 de vierde positie. De toename in 1999 ten opzichte van het voorgaande jaar is 
relatief groot. 

2.2.5 Belemmeringen zoals WBSO-gebruikers die ervaren bij S&O 
Een andere manier om te bezien of er nog voldoende aanleiding is voor de WBSO , is te kijken naar het type 
belemmeringen dat WBSO-gebruikers ervaren bij S&O. Bij de telefonische enquêtes is bedrijven gevraagd in 
welke mate ze de volgende vijf typen belemmeringen ervaren (zie Figuur 2-2): 
(a) Binnen het bedrijf wordt het belang van S&O onvoldoende onderkend. 
(b) Het financiële risico vindt men te groot. 
(c) Men heeft onvoldoende S&O-personeel. 
(d) S&O-samenwerking met derden vindt men te moeilijk. 
(e) Nieuw verworven kennis is moeilijk om te beschermen. 

Figuur 2-2	 Mate waarin ondernemingen belemmeringen ervaren bij S&O, naar grootteklasse (gemiddelde 
scores: 1= niet van toepassing; 10 zeker van toepassing, gewogen) 

1 2 3 4 5 6 7 
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1-9 werkn. 10-49 werkn. 50-199 werkn. 200 + werkn. 
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Over het geheel genomen werden al deze belemmeringen even vaak genoemd, echter de spreiding in de 
antwoorden was zeer aanzienlijk. Met de oorspronkelijke aanleiding om de WBSO in te voeren in het 
achterhoofd is het niettemin belangrijk te constateren dat44 : 
1 Kleine bedrijven (tot 10 werknemers) de financiële risico's van S&O significant vaker als te groot 

beoordelen ten opzichte van grote bedrijven (50 of meer werknemers). Kleinere bedrijven beschikken vaak 
over minder financiële spankracht voor het doen van investeringen in zaken die wellicht pas op de wat 
langere termijn resultaat opleveren. Voor de middelgrote bedrijven (tussen de 10-49 werknemers) geldt dat 
ze deze belemmering niet significant vaker of minder vaak van toepassing achten in vergelijking met 
bedrijven met 50 of meer werknemers. Dit onderstreept het belang van de WBSO voor kleinere bedrijven. 

2	 Alle categorieën bedrijven in gelijke mate de onvoldoende beschikbaarheid van S&O-personeel als 
belemmering ervaren. 

2.3 Eerste orde effecten WBSO 

De hoofdvraag in deze evaluatie van de WBSO is zoals aangegeven in §1.3, de vraag naar de effecten van 
WBSO-gebruik op de (uitlokking van extra) S&O-inspanningen van WBSO-gebruikers. Het is vooral hier en bij 
de bepaling van de tweede orde effecten (volgende paragraaf ) dat gebruik gemaakt is van een uitgebreide 
econometrische analyse.  

In deze paragraaf zullen we eerst ingaan op drie belangrijke resultaten van de econometrische analyse, te weten: 
(a)	 het effect van WBSO op de S&O-loonkosten (micro- en macro-niveau); 

(b) de 'bandbreedte' van het effect;

(c) de causaliteit in de relatie S&O en WBSO.  

Met behulp van de resultaten van de veldstudie zullen we vervolgens de resultaten van de econometrische


analyse verder 'inkleuren'. We gaan daarbij in op de door respondenten gepercipieerde:

(d) effecten van de WBSO in algemene zin;  

(a)	 effecten op de besluitvorming over de omvang van de S&O-activiteiten;

(b) effecten op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten;

(c)	 effecten op de eigen S&O-uitgaven bij onverhoopt wegvallen van de WBSO;

(d) overige effecten. 

De resultaten van de econometrische analyse hebben betrekking op bedrijven (exclusief zelfstandigen en


instellingen) die in de periode 1996-1998 WBSO hebben aangevraagd. In tegenstelling tot de econometrische 

analyse geldt dat de resultaten van de veldstudie 'minder hard' zijn, in die zin dat rekening moet worden


gehouden met 'sociaal wenselijke antwoorden'.  


2.3.1 Econometrische analyse: het effect van de WBSO op de S&O-loonkosten 
De belangrijkste doelstelling van de WBSO is het stimuleren van S&O, door de S&O-loonkosten te 
verminderen. Met behulp van een econometrisch model is het effect van WBSO op de totale S&O-loonkosten 
geschat45. Gekeken is naar het effect van de toewijzing van € 1 WBSO op de totale uitgaven aan S&O. Het effect 
van WBSO valt uiteen in twee componenten. 
(a)	 De eerste component betreft het effect van de WBSO op S&O-uitgaven door bedrijven zelf (het effect van 

WBSO op bedrijfsniveau). 

44 De constateringen zijn ontleend aan een regressieanalyse waarvan de resultaten zijn opgenomen in bijlage B.7. 
45 Zie vootnoot 27, blz. 20. 
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(b) De tweede component is de totale omvang van de WBSO die aan bedrijven wordt uitgekeerd c.q. de 
vermindering aan S&O-loonbelasting (het macro-effect van WBSO op de totale uitgaven aan S&O
loonkosten). 

Bij het effect van de WBSO op bedrijfsniveau is een belangrijke vraag of de toegekende vermindering ook 
daadwerkelijk wordt aangewend voor S&O-uitgaven of dat bedrijven de toegekende vermindering aanwenden 
om op de eigen S&O-uitgaven te 'besparen'. In dat geval zou de bijdrage van de WBSO aan de totale S&O
loonuitgaven lager zijn dan de omvang van de regeling. 

Uitkomsten 
Bij bedrijven leidt € 1 WBSO op korte termijn gemiddeld tot een extra uitgave van € 1,01/1,02 aan S&O (effect 
gemddeld genomen groter dan één, zie §1.4.1). Dat betekent dat de groep bedrijven die gebruik maakt van de 
WBSO gemiddeld zelf één a twee Eurocent extra uitgaven aan S&O-loon. De econometrische analyse wijst er op 
dat dit effect tamelijk onafhankelijk is van grootteklasse en branche. Dit betekent een belangrijke ondersteuning 
van het generieke karakter van de WBSO. Ongeacht grootte of branche heeft de WBSO een overwegend positief 
effect op de private uitgaven aan S&O-loonkosten.  

'Macro' effect WBSO 
De WBSO heeft ook een 'macro' effect, omdat bedrijven gestimuleerd door de WBSO gemiddeld genomen meer 
aan S&O uitgeven dan dat zij in het kader van de WBSO aan vermindering ontvangen. Met de WBSO was in 
1999 ten minste € 272 miljoen gemoeid (de uiteindelijke vermindering)46. Door het verstrekken van de WBSO 
worden de uitgaven aan S&O van bedrijven door de WBSO zelf structureel met € 272 miljoen verhoogd. Zowel 
het 'micro-'als en 'macro'-effect speelt op bedrijfsniveau, dat wil zeggen het gaat hier om directe extra uitgaven 
door bedrijven. Naast het directe effect is er ook een indirect effect door zogenaamde 'spillovers'. Daarmee wordt 
bedoeld dat de economische effecten van extra S&O-uitgaven niet alleen ten goede komen aan het bedrijf dat de 
extra S&O-uitgaven doet, maar ook uitstraling kunnen hebben naar andere bedrijven. Andere bedrijven kunnen 
dan op indirecte wijze profiteren van de extra kennis die met de S&O-uitgaven wordt verkregen47,48. 

Wij constateren dus dat de WBSO significant bijdraagt aan de Nederlandse S&O-intensiteit, zowel op 
bedrijfsniveau als structureel op macroniveau. Uiteraard zijn er ook kosten aan de WBSO verbonden zoals voor 
de uitvoering en verminderde belastinginkomsten. 

2.3.2 Econometrische analyse: de bandbreedte van het effect of variatie in de mate van 'S&O-uitlokking' 
Bij de schatting van het effect van WBSO op S&O-loonkosten is rekening gehouden met twee complicerende 
zaken: additionaliteit en causaliteit49. Bij additionaliteit speelt het probleem dat bedrijven kunnen kiezen de 
WBSO te gebruiken om op de eigen S&O-loonkosten te besparen en dat in deze situatie WBSO niet tot extra 
S&O-uitgaven leidt. Het gevonden effect geeft aan dat dat niet het geval is, dat wil zeggen dat gemiddeld 
genomen de WBSO aanleiding geeft tot extra S&O-uitgaven. Het gevonden effect geldt in het algemeen. 
Gegeven de 'bandbreedte'van de schatting van het effect zijn er bedrijven die een deel van de WBSO gebruiken 

46 Het gaat hier om het bedrag dat uiteindelijk in mindering is gebracht op de loonbelasting en premies volksverzekeringen. 
Het bedrag van 2001 is nog niet bekend, de afrekening over het belastingjaar 2001 kan pas na april 2002 beginnen. 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat een definitieve afrekening enige tijd op zich kan laten 
wachten indien de definitieve belastingaanslag nog niet is vastgesteld. Dat geldt zeker voor recente jaren, maar ook de 
'definitieve' afrekening over 1999 is nog niet compleet en kan nog veranderen (stijgen). 

47 Rekening houdend met het hoge gemiddeld maatschappelijke rendement van S&O investeringen in het algemeen (geschat 
op 35% extra factorproductiviteit, zie Jones, C.I. & J.C. Williams (1998)) is het feitelijke maatschappelijke rendement 
groter dan de op het eerste gezicht bescheiden één en twee Eurocent. 

48 Zie Cornet M. (2001), 'De maatschappelijke kosten en baten van technologiesubsidies zoals de WBSO', CPB No 008, 
Den Haag.

49 Voor een gedetailleerde uitleg van additionaliteit en causaliteit zie de bijlage econometrische studie. 
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om de eigen S&O-loonkosten te verminderen, maar er zijn ook bedrijven waarbij de WBSO nog meer extra 
S&O-uitgaven uitlokt. 

De bij de econometrische analyse berekende bandbreedte van het effect ligt tussen de 0,7 en de 1,3. Deze 
bandbreedte geeft aan dat er een groep bedrijven is voor wie de WBSO weinig extra S&O losmaakt (voor hen is 
zelfs sprake van substitutie, dat wil zeggen dat ze niet alle WBSO-geld gebruiken voor extra S&O) en er een 
groep bedrijven is voor wie de WBSO juist daadwerkelijk extra S&O losmaakt (voor hen is sprake van 
additionaliteit). Deze twee groepen bedrijven kunnen op basis van de econometrische analyse niet van elkaar 
worden onderscheiden met kenmerken als grootte, sector of andere kenmerken die wij bij ons onderzoek hebben 
gekozen. Het hangt zeer van de individuele keuzen binnen het bedrijf af. Overigens is in de veldstudie wel een 
significant grootte-effect gevonden als het gaat om het eerste orde effect van de WBSO. Op dit punt stemmen 
beide analyses derhalve niet overeen. Een reden zou kunnen zijn dat bij de econometrische analyse het gaat om 
een meting op basis van Senter-gegevens en bij de veldstudie om een inschattingsvraag, dat wil zeggen de 
perceptie van de respondent. 

2.3.3 Econometrische analyse: de causaliteit in de relatie S&O en WBSO 
Een ander aspect dat bij de schattingen naar voren is gekomen betreft de causaliteit. Het probleem van de 
causaliteit heeft betrekking op de vraag of WBSO leidt tot (extra) S&O-uitgaven of dat juist S&O-uitgaven 
aanleiding zijn voor bedrijven om WBSO aan te vragen. De regeling is zo ontworpen dat alleen WBSO kan 
worden verkregen voor voorgenomen S&O-projecten. Het econometrisch model is ook op deze wijze 
gespecificeerd, dat wil zeggen dat in het model WBSO in 1996 als verklarende variabele is opgenomen50 en de 
S&O-uitgaven in 1998 als te verklaren variabele. Denkbaar is evenwel dat bedrijven WBSO aanvragen omdat zij 
al innovatief zijn en dat WBSO er eigenlijk niet zoveel toe doet, althans dat de WBSO geen aanleiding zou zijn 
tot extra S&O. 

Om de causaliteit nader te onderzoeken hebben wij een aanvullende schatting gedaan waarin wij hebben gekeken 
naar het effect van de verlaging van de gemiddelde S&O-loonkosten per S&O-werknemer op de totale S&O
loonkosten. De aanvullende analyse wijst uit dat een verlaging van de S&O-loonkosten per S&O-werknemer een 
positief effect heeft op de totale S&O-loonkosten. Deze uitkomst maakt het aannemelijk dat WBSO, dat is een 
verlaging van de S&O-loonkosten per werknemer, kan leiden tot meer S&O-uitgaven, overeenkomstig de 
specificatie van het model. 

Kortom de aanvullende econometrisch analyse maakt aannemelijk dat WBSO een S&O-loonkosten verlagende 
werking heeft. Met andere woorden de WBSO stimuleert bedrijven tot het uitvoeren van meer S&O door een 
significante vermindering van de S&O-loonkosten. Dit beeld komt ook naar voren uit de resultaten van de 
veldstudie. 

2.3.4 Veldstudie I: effecten van de WBSO in algemene zin 
In de veldstudie hebben ondernemers via een open vraag aangegeven welke effecten de toekenning van de 
WBSO heeft gehad voor de onderneming en de ondernemingsresultaten. Bij de vraag is bewust niet gerefereerd 
aan het onderscheid tussen eerste, tweede en derde orde effecten om het gevaar van 'sociaal wenselijke 
antwoorden' te beperken. In onderstaande Box 2.1 is een bloemlezing van typische antwoorden opgenomen. 

50 Strict genomen is de WBSO in 1996 in het model opgenomen als 'instrument' voor WBSO 1997 vanwege de 'rekenregel', 
zie bijlage A1. 
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Opvallend is dat in de antwoorden de eerste orde (S&O uitgaven) en derde orde effecten (bedrijfseconomisch 
presteren) het meeste naar voren worden gebracht. Effecten op innovativiteit, of het ontbreken van dit effect - 
worden relatief weinig genoemd. 

BOX 2.1:	 ENKELE KARAKTERISTIEKE ANTWOORDEN OP DE VRAAG NAAR DE 
EFFECTEN VAN TOEKENNING VAN DE WBSO OP DE ONDERNEMING EN DE 
ONDERNEMINGSRESULTATEN 

Antwoorden die een positief effect op de onderneming suggereren: 
�	 “Geeft een stimulans om iets meer risico te nemen” 
�	 “Mede door WBSO makkelijker in andere onderzoeken gestapt” 
�	 “Nu hoger opgeleid personeel, waardoor product eerder op de markt” 
�	 “Maakt het financieel beter mogelijk onderzoek te doen, daar is meer tijd voor” 
�	 “Projecten zouden zonder subsidie onmogelijk en/of vertraagd zijn” 
�	 “Duw in de rug om project te starten” 
�	 “Maakt het makkelijker om meer S&O-personeel in te zetten, het werkt drempelverlagend” 
�	 “Dwingt je van te voren extra goed na te denken over het onderzoek”; 
�	 “Extra S&O-activiteiten, extra contacten met universiteiten, een stimulans voor risicovolle activiteiten” 
�	 “Kunnen gemakkelijker S&O voor eigen rekening doen” 

Antwoorden die een geringer effect op de onderneming suggereren: 
�	 “Speelt eigenlijk geen rol. Per project wordt bekeken of het wel of niet doorgaat, de WBSO is dan niet 

doorslaggevend” 
�	 “Geen enkel effect” 
�	 “Nauwelijks effect” 
�	 “Prettige bijkomstigheid” 
�	 “Het is voor ons een extraatje, maar we zijn er niet afhankelijk van” 
�	 ”Niet geleid tot extra inspanningen; mooi meegenomen” 
�	 “Resultaten pas op zeer lange termijn zichtbaar” 
�	 “In bepaalde projecten onderzoek gedaan. Maar dit gaat toch door, ook al zouden we geen WBSO 

ontvangen” 

De effecten op de (omvang van de) S&O-uitgaven worden zeer uiteenlopend verwoord51. Grofweg kunnen twee, 
in aantal vergelijkbare - groepen worden onderscheiden: 
(a)	 WBSO-gebruikers, relatief vaker de kleinere ondernemingen, die aangeven dat de WBSO van invloed is op 

de S&O-besluitvorming en drempelverlagend werkt voor het uitvoeren van S&O. Zij stellen dat WBSO 
meer ruimte schept voor het nemen van risico in S&O-projecten, tijdwinst oplevert en de mogelijkheid 
schept om de S&O-activiteiten grondiger op te pakken.  
Opmerkelijk is dat in deze groep gesproken wordt over de bijdrage die de WBSO levert aan een meer 
systematische planning en administratie van de S&O-inspanningen. Dit wordt door de bedrijven gezien als 
een belangrijk neveneffect. 

(b) WBSO-gebruikers die het primair te doen is om de extra financiële middelen die beschikbaar komen of de 
besparing die mogelijk is op de S&O-uitgaven door de WBSO. Verschillende respondenten binnen deze 
groep geven bovendien aan de WBSO-toekenning als een 'extra' of 'meevaller' te beschouwen en niet zozeer 
als een regeling die doorslaggevend is voor het wel of niet doorgaan van S&O. Daarmee is overigens niet 
gezegd dat de extra financiële middelen niet ten goede zouden komen aan S&O-activiteiten en het S&O
proces. Zo maken verschillende respondenten melding van het feit dat de extra middelen bijvoorbeeld ook 
voor dekking van andere S&O-uitgaven (niet-loonkosten) worden aangewend52. 

51 Het gaat hier om de resultaten van een open vraag. De kwalitatieve antwoorden zijn systematisch doorlopen. Daarbij kon 
wel worden nagegaan tot welke grootteklasse de onderneming behoorde. 

52 Zie ook voetnoot 27, blz. 20. 
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Figuur 2-3 Mate waarin ondernemingen aspecten als onbelangrijk/belangrijk ervaren bij besluitvorming over 
de omvang van S&O activiteiten, naar S&O intensiteit (1=onbelangrijk, 10=belangrijk, gewogen) 
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2.3.5 Veldstudie II: effecten op de besluitvorming over de omvang van de S&O-activiteiten 
Uit de veldstudie blijkt verder dat de WBSO een niet te onderschatten rol speelt in de besluitvorming rond de 
omvang van de S&O-activiteiten. Binnen een totaal van acht aspecten die hierop mogelijk van invloed zijn, 
wordt 'ondersteuning in het kader van de WBSO' als het op twee na belangrijkste aspect genoemd, na 
achtereenvolgens de 'positie van S&O binnen het totale ondernemingsbeleid' en de 'mate waarin S&O-projecten 
daadwerkelijk in voorgaande jaren hebben bijgedragen aan innovativiteit'53. 

In Figuur 2-3 is een onderscheid gemaakt naar S&O intensieve, gemiddeld S&O intensieve en S&O extensieve 
bedrijven. Uit een gedetailleerder (regressie) analyse blijkt dat deze groepen gelijk zijn ten aanzien van het 
belang dat ze hechten aan het aspect 'ondersteuning via de WBSO' voor de besluitvorming over de omvang van 
de S&O-activiteiten. Wel nemen S&O,intensievere bedrijven en ook technostarters gemiddeld meer van de 
onderscheiden 8 aspecten mee in de besluitvorming over de omvang van de S&O-activiteiten. 

Hier moet rekening worden gehouden met mogelijke vertekening door sociaal wenselijke antwoorden. Wel is het zo dat 
op dit punt de resultaten overeenkomen met de evaluatie van de WBSO zoals uitgevoerd in 1998. 
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2.3.6 Veldstudie III: effecten op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten 
WBSO-gebruikers is ook gevraagd in hoeverre de WBSO invloed heeft op het wel of niet doorgaan van S&O
projecten. 

Ook hier is de grote spreiding duidelijk herkenbaar. Voor 50% van de WBSO-gebruikers heeft de WBSO 'enige 
betekenis' bij het wel of niet doorgaan van individuele S&O-projecten. Voor 18% van de WBSO-gebruikers 
geldt zelfs dat de WBSO van 'doorslaggevende betekenis' is. De resterende 31%54 van WBSO-gebruikers geeft 
aan dat de beschikbaarheid van WBSO geen invloed heeft op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten. Zoals 
uit Figuur 2-4 blijkt, is de spreiding in de antwoorden onder andere gecorreleerd aan bedrijfsgrootte: 
(a)	 S&O-uitgaven zijn relatief minder gebruikelijk voor kleinere ondernemingen en worden ook eerder als 

risicovol beschouwd. Een verlaging in de kosten door toekenning van WBSO kan derhalve het risico 
beperken en het vereiste zetje in de rug zijn om tot investeringen in een S&O-project over te gaan.  

(b) Ruim 70% van de ondernemingen met 200 of meer werknemers geeft aan dat de WBSO 'geen invloed' heeft 
op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten. Dit percentage is niet verrassend als we bedenken dat de 
relatieve ondersteuning die uitgaat van de WBSO (bijvoorbeeld de tegemoetkoming in de S&O-loonkosten 
per S&O werknemer) voor grotere ondernemingen geringer is dan voor kleine ondernemingen. In de regel 
zullen de grotere ondernemingen met meer dan marginale S&O-inspanningen nog altijd ruim 80% van de 
S&O-loonkosten voor hun rekening moeten nemen. Voor grote ondernemingen die door de omvang van hun 
S&O-inspanningen aanlopen tegen het plafond van de WBSO geldt dit in nog sterkere mate55. Dit speelt een 
rol bij de grote bedrijven die de WBSO minder vaak als 'doorslaggevend betekenis' voor het wel of niet 
doorgaan van S&O-project beschouwen. Grotere ondernemingen beschouwen vaker de WBSO als een hulp 
bij het verlagen van de kosten van S&O. Dit is zeker binnen de heel grote ondernemingen met wereldwijde 
S&O-centra een factor die niet moet worden onderschat omdat ook binnen de onderneming een markt voor 
S&O bestaat die mede gestuurd wordt door verschillen in kostenniveaus, naast onder andere de 
beschikbaarheid van kennis56. 

54 De percentages tellen niet op tot 100% in verband met een klein aantal respondenten dat de invloed niet kan inschatten. 
55 Volgens Senter hebben momenteel 5 grote ondernemingen te maken met dit plafond in de WBSO.  
56 Sommigen beweren dat het in toenemende mate mogelijk of zelfs gemakkelijk wordt om S&O-activiteiten te verplaatsen 

naar lage lonen landen met een goed opgeleidde bevolking. Dat zou met name gelden voor aan softwareontwikkeling 
gerelateerde S&O. Anderen daarentegen wijzen op het belang van lokale kennisnetwerken die van belang zijn voor de 
doelmatigheid en efficiëntie van S&O-activiteiten (zie o.a. Aydalot, P. & D. Keeble (1988), 'High-Technology Industry 
and Innovative Environments in Europe: An Overview. In: 'High-Technology Industry and Innovative Environments, The 
European Experience, P. Aydalot & D Keeble (eds), Routledge, London, pp. 1-21, Wintjes, R., (2001), Regional
economische effecten van buitenlanse bedrijven. Nederlandse Geografische Studies 286, Utrecht). 
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Figuur 2-4 Oordeel WBSO-gebruikers over de invloed van de WBSO op het wel of niet doorgaan van S&O
projecten, naar grootteklasse (gewogen) 
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Figuur 2-5 Door WBSO-gebruikers verwachte effect op de S&O uitgaven indien de WBSO niet zou zijn 
toegekend, naar grootteklasse (gewogen) 
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2.3.7 Veldstudie IV: effecten op eigen S&O-uitgaven bij wegvallen van de WBSO 
WBSO-gebruikers is ook gevraagd in hoeverre het mogelijk niet toekennen van WBSO het niveau van de S&O
uitgaven zou hebben beïnvloed ('what if…'). De meningen lopen op dit punt uiteen. 39% van de respondenten 
geeft aan dat de S&O-uitgaven enigszins zouden zijn terug gelopen. 19% van de respondenten geeft aan dat deze 
uitgaven sterk zouden zijn teruggelopen en 4% geeft aan dat er zelfs in het geheel geen S&O-uitgaven gedaan 
zouden zijn. 33% van de respondenten gaf te kennen dat de S&O-uitgaven op gelijk niveau zouden zijn 
gebleven.  
Om te bezien welke factoren mogelijk van invloed zijn op de bovengeschetste 'what if'-vraag' en of er derhalve 
een onderscheid te maken is in de antwoorden van de verschillende typen bedrijven is een nadere analyse 
uitgevoerd57. Hieruit blijkt onder meer: 
(a)	 Grotere bedrijven laten significant minder hun S&O-uitgaven beïnvloeden door WBSO, dit in tegenstelling 

tot de resultaten uit de econometrische analyse waarbij geen significant grootte effect werd waargenomen. 
(zie Figuur 2-5).  

(b) Redenen hiervoor zouden onder andere kunnen zijn: 
i	 het ontwerp van de regeling is het profijt voor kleine ondernemingen relatief groter dan voor grote 

ondernemingen. Zeker voor de grotere S&O uitvoerende bedrijven geldt dat de hefboom van de WBSO 
derhalve beperkt is en dat ze de S&O-loonkosten nog altijd voor circa 80% zelf moeten betalen. 
Niettemin moet het feit dat meer dan 60% van de WBSO-gebruikers met 200 of meer werknemers 
aangeeft dat de S&O-uitgaven bij wegvallen van de WBSO gelijk zouden blijven, aangemerkt worden 
als hoog; 

ii	 het feit dat in grote ondernemingen het S&O-proces veelal planmatiger verloopt en er vaker sprake is 
van één of meerdere meerjarige S&O-projecten die minder gemakkelijk worden gestopt. Er zal om die 
reden minder vaak sprake kunnen zijn van een directe invloed van een regeling als WBSO op de S&O
uitgaven op korte termijn. 

(c)	 WBSO-nieuwkomers laten hun S&O-budget minder beïnvloeden door WBSO, dit in tegenstelling tot 
structurele en incidentele gebruikers.  

(d) WBSO-gebruikers met risicovolle S&O investeringen of WBSO-gebruikers die WBSO aanwenden voor 
investeringen in apparatuur en gebouwen laten zich door de WBSO juist sterker stimuleren tot S&O 
activiteiten. Dit geeft aan dat de WBSO ook S&O uitlokt met een hoger risico. Verder blijkt hieruit dat de 
ondersteuning vanuit de WBSO, hoewel strikt genomen gericht op verlaging van de S&O loonkosten, ook 
voor tenminste een deel van de WBSO-gebruikers ruimte schept voor investeringen in apparatuur en 
gebouwen voor S&O. 

2.3.8 Veldstudie V: overige effecten 
Uit de telefonische enquêtes komt naar voren dat er belangrijke overige effecten van de WBSO zijn die niet 
onvermeld mogen blijven. Zo blijkt dat de WBSO-regeling voor een aanzienlijke groep WBSO-gebruikers 
bijdraagt aan S&O met een hoger risico, het sneller kunnen uitvoeren van S&O en een kwalitatief betere 
uitvoering van S&O, maar ook aan 'extra investeringen in apparatuur en gebouwen voor S&O', het vaker 'zelf 
uitvoeren van S&O' en een 'betere planning van de S&O werkzaamheden'.  

Een en ander wordt geïllustreerd in Figuur 2-6, waarin een onderscheid is gemaakt naar S&O-intensiteit. Niet 
verbazingwekkend hebben ondernemingen met een gemiddelde en hoge S&O-intensiteit gemiddeld meer 

57 Om te bezien in hoeverre de verbanden daadwerkelijk significant verschillen tussen verschillende categorieën bedrijven 
zijn voor een groot aantal vragen uit de veldstudies regressie analyses uitgevoerd (zie bijlage B.7). Aangezien het hier 
specifiek een vraag betreft met alleen een rangordening (ordinaal meetniveau) is een vorm van regresseren gebruikt 
('ordered probit') die zich in de praktijk iets minder direct in de vorm van een 'plussen en minnen-schema' laat 
interpreteren. De analyse is in detail weergegeven in bijlage B.7. In de hoofdtekst beperken we ons tot de ons inziens 
meest opmerkelijke uitkomsten. 
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waardering voor de genoemde bij-effecten dan ondernemingen met een lage S&O-intensiteit. S&O-intensieve 
ondernemingen zullen immers ook relatief sterker van de WBSO kunnen profiteren. 

Wel is het zo dat de overige effecten voor de verschillende categorieën bedrijven verschillend gewaardeerd 
worden zoals ook blijkt uit Tabel 2-4 waarin de resultaten van een gedetailleerder (regressie-)analyse kort zijn 
samengevat. Vooral de grootte, wel of niet technostarter, type WBSO gebruiker en type project zijn 
onderscheidende dimensies. 

Figuur 2-6	 Mate waarin ondernemingen vinden dat de WBSO regeling bijdraagt aan diverse aspecten 
uitvoering S&O, naar S&O intensiteit (gemiddelden; 1=zeer oneens, 10= zeer eens; gewogen) 
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Het feit dat de WBSO feitelijk op meer aspecten wordt gewaardeerd dan alleen om haar financiële bonus 
betekent, dat veel bedrijven toch het verband leggen tussen de WBSO en de S&O inspanningen. Dat neemt niet 
weg dat de WBSO voor een groot aantal bedrijven het karakter heeft van een 'beloning voor het uitvoeren van 
S&O of innovatief gedrag'. Hoewel WBSO-gebruikers de hen toegekende vermindering op maandbasis kunnen 
ontvangen en meer dan de helft van de WBSO-gebruikers dit volgens Senter ook daadwerkelijk doet, zijn er toch 
ook bedrijven in het veldonderzoek die opmerken dat de WBSO met enige vertraging wordt toegekend, 
waardoor de feitelijke korting op de S&O-uitgaven vaker dan wellicht gewenst, ervaren wordt als een 'leuke 
meevaller', een 'steuntje in de rug', een 'extraatje' en minder vaak als een absolute voorwaarde om sowieso tot 
S&O activiteit te komen of de S&O inspanningen te verhogen. 
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Tabel 2-4 Determinanten van de mate waarin de WBSO bijdraagt aan het realiseren van diverse aspecten van 
het S&O-proces 
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Dummy grootteklasse 1-9 +++ ++++ +++ +++ +++ 

Dummy grootteklasse 10-49 ++++ +++ +++ +++ -

(Referentie grootteklasse 50+)

Dummy SBI_cat industrie - - -

Dummy SBI_cat diensten + 

(Referentie SBI_cat overig) 

Dummy gebruik intermediair

Dummy freq WBSO structureel +++ + + 

Dummy freq WBSO incidenteel --- - + + 

(Referentie freq WBSO nieuwk.) 

Dummy type project Software - - - ---- ---- --- 

Dummy type project Proces 

(Referentie type project Product)

Dummy S&O gem. intensiteit  + + + -

Dummy S&O intensiteit hoog + + + 

(Referentie S&O intensiteit laag) 

werkdagen aanvr WBSO in fte - - -

dummy technostarter ++ ++ + +++ ++ 

Aantal aanvragen wbso 1994-2001

++++ verband positief significant binnen het 99% betrouwbaarheidsinterval 
+++ verband positief significant binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval 
++ verband positief significant binnen het 90% betrouwbaarheidsinterval 
+ verband positief significant binnen het 70% betrouwbaarheidsinterval 
- verband negatief significant binnen het 70% betrouwbaarheidsinterval 
-- verband negatief significant binnen het 90% betrouwbaarheidsinterval 
--- verband negatief significant binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval 
---- verband negatief significant binnen het 99% betrouwbaarheidsinterval 
Leeswijzer: In de eerste rij van de tabel is weergegeven dat bedrijven in de grootteklasse 1-9 werknemers in vergelijking met 
bedrijven met 50 of meer werknemers (significant, 99% zekerheid) vaker aangeven dat de WBSO bijdraagt aan het versneld 
uitvoeren van S&O. Daarnaast geldt dat dezelfde categorie bedrijven (significant, 95% zekerheid) vaker oordeelt dat de 
WBSO bijdraagt aan het uitvoeren van S&O met een hoger risico, het kwalitatief beter uitvoeren van S&O, het gemakkelijker 
aantrekken van S&O-personeel en het doen van extra investeringen in apparatuur en gebouwen voor S&O.  

Zoals vooral uit de kwalitatieve vragen uit het veldwerk blijkt, beschouwt een niet onaanzienlijke groep 
bedrijven de toekenning dan ook als een 'toetje'. Zij besteden de middelen niet alleen aan S&O-lonen. Verder 
speelt mee dat zeker bij ondernemingen die structureel gebruik maken van de WBSO (en relatief vaker bij 
grotere bedrijven) naar verwachting wordt geanticipeerd op de te ontvangen WBSO. Dit is geen probleem zolang 
de te ontvangen WBSO wordt aangewend voor extra S&O of S&O mogelijk maakt die anders niet zou worden 
uitgevoerd. Problematischer is het wanneer WBSO zou leiden tot daadwerkelijke substitutie en de via de WBSO 
verkregen S&O-middelen in de plaats komen van eigen S&O-uitgaven. Zoals ook uit de econometrische analyse 
is gebleken is bij een deel van de WBSO-gebruikers daadwerkelijk sprake van substitutie, bij een ander deel 
weer niet. 
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Box 2.2: WBSO en kennisinstellingen 

De kennisinstellingen ontvangen ongeveer € 10 miljoen in het kader van de WBSO-regeling. Zij 

mogen op projecten die worden uitgevoerd voor bedrijven WBSO aanvragen. In principe moet 

de vermindering afdracht loonbelasting worden doorgegeven aan de cliënten van de 

kennisinstellingen. Meerdere bedrijven hebben gezegd– zowel in de veldstudie alsook in de door 

ons afgenomen interviews - dat dit onvoldoende gebeurt. Deze bedrijven vinden dat WBSO op 

deze wijze 'wegvloeit' naar de kennisinstellingen zonder dat de industriële partners hiervan 

(voldoende) profiteren. Daarbij kan ook meespelen dat kennisinstellingen en dan vooral de 

universiteiten lang niet altijd een voldoende precies beeld hebben van de opbouw van de 

kostprijs van hun medewerkers. Kennisinstellingen zelf geven aan dat de WBSO-regeling tot 

een beperkte daling van de kostprijs van een S&O mensuur leidt die aan de klant moet worden 

doorberekend (maar waar niet altijd strikt op wordt gecontroleerd). Bedrijven zelf maken lang 

niet altijd aanspraak op een 'WBSO-korting' en indien ze dit wel doen zijn ze teleurgesteld over 

de omvang hiervan. Wij hebben de indruk dat de toekenning van de WBSO aan 

kennisinstellingen niet tot directe noch tot indirecte (via de bedrijven die door het goedkoper 

worden van S&O om extra S&O vragen) additionele S&O aanzet. Een uitgebreider onderzoek 

zou hier wellicht op zijn plaats zijn. 

2.4 Tweede orde effect: het effect van WBSO op innovativiteit  

Zowel in de econometrische analyse als in de veldstudie zijn de effecten van WBSO-gebruik op innovativiteit 
(tweede orde effect) en bedrijfspresteren (derde orde effect) aan de orde gekomen. De WBSO grijpt primair in op 
de S&O-loonkosten en het eerste effect is dan ook het meeste zichtbaar. Voor de tweede en derde orde 
(indirecte) effecten geldt dat ze mede worden beïnvloed door andere aspecten die buiten het bestek van deze 
evaluatie vallen. Dit heeft vooral consequenties voor de meting van de derde effecten. Onderstaand gaan we 
achtereenvolgens kort in op beide effecten en geven daarbij telkens eerst de resultaten van de econometrische 
analyse en vervolgens die van de veldstudie. 

Resultaten econometrische analyse 
Op basis van de econometrische analyse waarbij we de omzet uit nieuwe producten als indicator voor S&O
succes gebruiken58, komen we tot de conclusie dat het WBSO-gebruik niet alleen een direct effect heeft op de 
S&O-bestedingen (het eerste orde effect) maar eveneens dat WBSO-gebruik een effect heeft op de S&O-succes 
van WBSO-gebruikers (zie Tabel 2-5). Het gebruik van de WBSO blijkt bij bedrijven gemiddeld te resulteren in 
een significant hogere omzet uit nieuwe producten. Als gevolg van WBSO stijgt de omzet uit nieuwe producten 
als percentage van de totale omzet met gemiddeld 0.19%-punten. De totale omzet gegenereerd door nieuwe 
producten bedraagt gemiddeld voor een bedrijf in de industrie ongeacht innovativiteit 5%. Als een bedrijf 1% 

58 Dit is binnen de beperkingen van de beschikbare dataset de best mogelijke indicator. We zijn ons ervan bewust dat 
daarmee onvoldoende recht wordt gedaan aan inspanningen gericht op procesinnovatie, welke eveneens door de WBSO 
worden gefaciliteerd. Verder geldt dat de omzet uit nieuwe producten ook deels afhankelijk is van andere variabelen als 
de specifieke sector, het relatieve belang van de handelsfunctie in bedrijven, etc. 
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extra vermindering van de loonbelasting krijgt (WBSO) betekent dit concreet dat het aandeel in de omzet uit 
nieuwe producten stijgt van 5% naar 5,19% (zie bijlage A1). 

Tabel 2-5 	 Het effect van WBSO op de S&O-uitkomsten (% omzet uit nieuwe producten) bij innovatieve 
(1996, 1998) bedrijven in de industrie met 10 of meer werknemers (n=2164) 

Gemid- Onder- Boven-
Berekende effecten  deld grens* grens  
Effect op % omzet nieuwe producten in procentpunten als WBSO 1% toeneemt 
Gemiddeld voor alle bedrijven 0.19 0.16 0.22 

Effect voor bedrijven 10-20 werknemers 0.41 0.27 0.55 
Effect voor bedrijven 20-50 werknemers 0.36 0.27 0.44 
Effect voor bedrijven 50-100 werknemers 0.13 0.11 0.15 
Effect voor bedrijven 100-500 werknemers 0.00 
Effect voor bedrijven met meer dan 500 werknemers 0.13 0.08 0.18 

Aantal bedrijven zonder omzet uit nieuwe producten 1696 
Aantal bedrijven met omzet uit nieuwe producten 1014 
* De ondergrens en bovengrens zijn berekend op het 95% betrouwbaarheidsinterval. 

Leeswijzer: Gemiddeld voor alle bedrijven, leidt 1% meer WBSO gemiddeld tot een 0.19 procentpunten hogere omzet uit 

nieuwe producten als percentage van de totale omzet op de korte termijn. 


Bij de tweede orde effecten van de WBSO op basis van de econometrische analyse is, in tegenstelling tot het 
eerste orde effect, wel sprake van differentiatie naar grootteklasse. Wij constateren dat de kleinere bedrijven 
meer baat hebben bij WBSO dan grotere bedrijven. Het effect neemt steeds verder af naar mate bedrijven groter 
zijn. 

Bedrijven met 10-20 werknemers behalen gemiddeld een 0.41%-punt hogere omzet uit nieuwe producten als de 
WBSO met 1% toeneemt. Voor bedrijven met 20-50 werknemers geldt dat de omzet uit nieuwe producten 
toeneemt met 0.36%-punt als de WBSO met 1% toeneemt. Voor bedrijven met 50 tot 500 werknemers is er geen 
significante invloed van de WBSO op de omzet uit nieuwe producten. Bij bedrijven met 500 en meer 
werknemers is een klein positief (niet significant) effect van de WBSO op omzet uit nieuwe producten 
waarneembaar. Waarschijnlijk is dit grotendeels toe te schrijven aan 'economies of scale' bij S&O in grotere 
bedrijven. Het idee hierachter is dat grote bedrijven kennis uit S&O-activiteiten voor meer producten kunnen 
gebruiken dan kleinere bedrijven met slechts een enkel vernieuwd product. Grotere bedrijven kunnen daarnaast 
een deel van hun S&O-activiteiten richten op meer fundamentele kennis die op termijn meer innovatieve 
producten of processen kan genereren. Bij kleinere bedrijven ontbreekt het veelal aan financiële en personele 
middelen om te investeren in fundamentele kennis die pas na langere tijd rendement zal opleveren. Het minder 
grote effect dat voor grote bedrijven gevonden wordt, kan ook samenhangen met het feit dat zij soms zeer 
grootschalige en langdurige S&O-projecten hebben lopen die pas na meerdere jaren, langer dan de 3 jaar die in 
de econometrische analyse als uitgangspunt is genomen, mogelijk tot omzet uit nieuwe producten leidt. 

Resultaten veldstudie 
Uit de open vraag van de veldstudie naar de effecten van de WBSO op de onderneming en de 
ondernemingsresultaten blijkt dat de WBSO-gebruikers moeite hebben om het verband te leggen tussen de 
ontvangsten van WBSO en hun innovativiteit. Kennelijk zien de WBSO-gebruikers (wellicht met enig recht) de 
WBSO-regeling in de eerste plaats als gericht op stimulering van S&O-activiteiten. Verschillende respondenten 
wijzen er op dat de effecten op innovativiteit moeilijk zijn aan te geven en dat daar veelal een langere periode 
overheen gaan voordat S&O-investeringen resulteren in innovatie. 
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Figuur 2-7	 Mate waarin ondernemingen vinden dat de WBSO bijdraagt aan het realiseren van een aantal 
innovatiedoelen, naar grootteklasse (gemiddelde scores; 1= zeker geen bijdrage, 10=zeer grote 
bijdrage; gewogen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Verbeteren kwaliteit 
bestaande producten 

Introduceren nieuwe 
producten 

Verbeteren kwaliteit 
innovatieproces 

Verhoging tempo 
innovatieproces 

Verlaging kosten 
innovatie 

Verwerven 
fundamentele (tech.) 

kennis 

Verwerven meer 
toepassingsgerichte 

(tech.) kennis 

Verwerven niet-
technologische kennis 

1-9 werkn. 10-49 werkn. 50-199 werkn. 200 + werkn. 

Ook is in de veldstudie gevraagd in hoeverre de WBSO volgens de respondenten bijdraagt aan een aantal in de 
enquête genoemde innovatiedoelen (zie Figuur 2-7). In afnemend belang noemen bedrijven: 'introduceren 
nieuwe producten op de markt'; 'verlaging kosten innovatie'; verwerven van meer (fundamentele en 
toepassingsgerichte) technologische kennis'; 'verbeteren kwaliteit bestaande producten'; 'verbeteren kwaliteit 
innovatieproces' en 'verhoging tempo innovatieproces'.  

Uit een meer gedetailleerde (regressie-) analyse blijkt dat er verschillen bestaan tussen categorieën WBSO-
gebruikers (zie Tabel 2-6): 
(a) WBSO-gebruikers tot 50 werknemers in vergelijking met WBSO-gebruikers met 50 of meer werknemers 

achten de WBSO-regeling significant vaker van belang bij het realiseren van nagenoeg alle innovatiedoelen. 
Wellicht ervaren de kleine ondernemingen de WBSO meer als een directe steun voor het agenderen en 
uitvoeren van innovatie.  
Uiteraard zal ook meespelen dat de relatieve WBSO-ondersteuning voor kleinere ondernemingen, door het 
ontwerp van de regeling ook relatief groter is. 

(b) Structurele WBSO-gebruikers vinden in vergelijking met de overige WBSO-gebruikers de WBSO-regeling 
significant vaker van belang bij het realiseren van een aanzienlijk aantal innovatiedoelen (uitzondering is de 
bijdrage van de WBSO aan het verlagen kosten innovatie). Structurele WBSO-gebruikers, veelal ook 
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bedrijven die al langer technologisch innovatief zijn, hebben reeds 'ervaren' dat de WBSO kan bijdragen aan 
meer dan alleen het verlagen van de loonkosten van S&O-personeel. 

(c)	 WBSO-gebruikers die relatief meer werkdagen nodig hebben voor het indienen van een WBSO-aanvraag 
ervaren een significant geringere bijdrage van de WBSO aan het realiseren van een aantal innovatiedoelen 
(bijvoorbeeld introduceren van nieuwe producten of verhoging van het tempo van het innovatieproces). Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat deze groep bedrijven door de hogere transactiekosten wat minder 
positief zijn over een mogelijke bijdrage van de WBSO of dat ze minder ervaren zijn met de WBSO-
aanvraag en derhalve de eventuele positieve uitwerking op diverse innovatiedoelen nog niet hebben kunnen 
ervaren. Het zou ook kunnen zijn dat hun innovatieactiviteiten minder goed aansluiten bij de grondslag van 
de WBSO. 

Tabel 2-6 	 Determinanten van de mate waarin WBSO bijdraagt aan het realiseren van een aantal 
innovatiedoelen 
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++++ 
Dummy grootteklasse 10-49 + +++ +++ +++ +++ +++ ++++ 
(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie - - +++ 
Dummy SBI_cat diensten --- - -
(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair  + 
Dummy freq WBSO structureel +++ ++ ++ + + +++ + 
Dummy  freq  WBSO  incidenteel  +  +  
(Referentie  freq  WBSO  nieuwk.)  
Dummy type project Software  + 
Dummy type project Proces + + 
(Referentie type project Product) 
Dummy S&O gem. intensiteit -- 
Dummy S&O intensiteit hoog --- -
(Referentie S&O intensiteit laag) 
werkdagen aanvr WBSO in fte - -- -- - -
dummy technostarter + 
Aantal aanvragen WBSO 1994-2001 - + 
Voor een leeswijzer zie Tabel 2-4 
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2.5 derde orde effect: het effect van WBSO op bedrijfsperformance 

Econometrische analyse 
Voor wat betreft de econometrische analyse is geconcludeerd dat het derde orde effect niet empirisch bepaald 
kan worden op basis van de huidige beschikbare databronnen. Om tot deze conclusie te komen zijn modellen 
gebruikt die vergelijkbaar zijn met diegenen die zijn gebruikt voor bepaling van het eerste en tweede orde effect, 
met dat verschil dat in plaats van S&O-loonkosten de bruto toegevoegde waarde werd bepaald. Ook is ervoor 
gekozen om de toegevoegde waarde vertraagd op te nemen. Het bleek dat er zoveel verschillende factoren een 
rol spelen bij de verandering van de toegevoegde waarde, dat de verklaringskracht van het model onvoldoende 
was om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De resultaten van de econometrische analyse van het derde orde 
effect zijn daarom buiten beschouwing gelaten.  

De derde orde effecten kunnen naar onze mening in de toekomst alleen worden bepaald indien langere 
tijdreeksen beschikbaar zijn en meer variabelen zoals verwachtingen over de markt. De huidige dataset kan 
daarbij wel dienen als startpunt.  

Resultaten veldstudie 
In de veldstudie is de WBSO-gebruikers gevraagd een inschatting te geven van het derde orde effect. Daarbij is 
respondenten gevraagd een inschatting te geven van de omzetontwikkeling ten opzichte van de concurrentie over 
de periode dat het bedrijf WBSO ontvangt. Een aanzienlijke groep WBSO-gebruikers (42%) rapporteert dat over 
de periode dat WBSO is toegekend de omzet ten opzichte van de concurrentie is toegenomen (waarvan 14% 
relatief sterk). De bedrijven die een positieve omzetontwikkeling ten opzichte van de concurrentie rapporteren 
schrijven dit in hoofdzaak toe aan het feit dat een 'innovatief product' op de markt is gebracht (59%), aan de 
'gevestigde naam en faam' (23%), een 'sterke marktgroei' (21%) of een 'innovatieve voortbrengingswijze / 
productie' (18%). Slechts een beperkt aantal respondenten (5%) wijt de sterkere omzetgroei ten opzichte van de 
concurrentie aan een 'overname / fusie'. Andere genoemde oorzaken zijn onder andere de geleverde marketing 
inspanningen die groter zou zijn dan die van de concurrentie.  

Omdat de toegekende WBSO slechts één van de factoren is die van invloed is op het presteren van een 
onderneming is het haast ondoenlijk, evenals uit de econometrische analyse al naar voren kwam, om het effect 
van de WBSO op het bedrijfseconomisch presteren van een ondernemingen te isoleren. Wel is nader bekeken in 
hoeverre het oordeel over de omzetontwikkeling verschilt voor de verschillende categorieën. Daarvoor is een 
('ordered probit' regressie-) analyse uitgevoerd (zie onderstaande Tabel 2-7). Hieruit blijkt: 
(a)	 dat de WBSO een gunstige invloed heeft op de omzet bij bedrijven die zich bij innovatie richten op 

introduceren van nieuwe producten of op de verhoging van het tempo van het innovatieproces; 
(b) dat bij bedrijven die problemen hebben met het vinden van geschikt personeel de WBSO juist geen positieve 

invloed heeft op de omzet; 
(c)	 dat bedrijven die structureel en incidenteel gebruik maken van de WBSO (ten opzichte van de nieuwkomers) 

van mening zijn dat als gevolg van de WBSO de omzet ten opzichte van de belangrijkste concurrenten 
(sterk) is toegenomen.  

Het algemene beeld dat uit de analyse naar voren komt is dat vooral de mate van innovativiteit (S&O-intensiteit) 
bepalend is voor de omzet en dat de WBSO alleen indirect van invloed is. Geen van de factoren die direct met de 
WBSO te maken hebben, bleken bij deze analyse van invloed te zijn op de omzetontwikkeling. Wij hebben ons 
beperkt tot het meten van de directe effecten. Cornet (2001) neemt in zijn kosten baten analyse wel de externe 
effecten mee in zijn berekening59. 

59 Cornet, M. (2001).  
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Tabel 2-7 Determinanten van omzetontwikkeling ten opzichte van de belangrijkste concurrenten  
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Dummy structurele gebruiker WBSO ++++ 
Dummy incidentele gebruiker WBSO +++ 
(Referentie nieuwkomer WBSO) 
Dummy categorie project: proces ++ 
(Referentie product en programmatuur samen) 
Belemmering: onvoldoende geschikt personeel beschikbaar ++ +++ 
Innovatiedoel: introduceren nieuwe producten op de markt - ++ 
Innovatiedoel: verhoging tempo innovatieproces  +++ 

--- ---- 
--- --- 
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-- 
-- 
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Voor een leeswijzer zie Tabel 2-4 
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3	 Uitkomsten doelgroepbereik; perceptie uitvoering WBSO en 
ontwerp WBSO-regeling. 

3.1	 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan centraat: het doelgroepbereik; perceptie uitvoering WBSO (inclusief gebruik intermediair 
of subsidieadviseurs) en het ontwerp van de WBSO-regeling. Ook hier hebben wij gekozen de resultaten neutraal 
weer te geven en deze zo goed als mogelijk is 'voor zichzelf te laten spreken' en slechts beperkt te interpreteren. 
In de diverse bijlagen zijn de uitgebreide resultaten alsmede de daaraan ten grondslag liggende (technische) 
analyses weergegeven.  

3.2	 Doelgroepbereik 

Bij een beoordeling van de effectiviteit van de WBSO is het van belang na te gaan welke ondernemingen met de 
WBSO worden bereikt. In deze paragraaf schatten we het feitelijke en potentiële doelgroepbereik van de WBSO. 
Daarbij is geconstateerd dat de WBSO weliswaar het merendeel van de technologisch innovatieve 
ondernemingen die zelf S&O werkzaamheden verrichten bereikt, maar dat er nog altijd een groep van 
technologisch innovatieve bedrijven die zelf S&O werkzaamheden verrichten die niet wordt bereikt. Vooral de 
kenmerken van laatstgenoemde groep zullen we nader analyseren. Daarnaast kijken we in hoeverre de WBSO 
een drietal categorieën ondernemingen bereikt. We gaan derhalve achtereenvolgens in op: 
(a) het huidige bereik van de WBSO naar grootteklasse en branche; 
(b) verschil potentieel en feitelijk doelgroepbereik; 
(c) kenmerken technologisch innovatieve bedrijven die geen WBSO gebruiken; 
(d) bereik dienstenondernemingen; 
(e) bereik bedrijven met softwareontwikkeling; 
(f) bereik technostarters. 

3.2.1	 Huidig bereik WBSO  
In Tabel 3-1 geven wij een overzicht van het aantal aanvragen WBSO naar type gebruiker, en naar jaar. Tevens 
wordt de stijging van het aantal aanvragen t.o.v. 1997 weergegeven. Er wordt ook verbijzonderd naar het midden 
en kleinbedrijf (MKB). We zien dat het percentage onregelmatige gebruikers vrij stabiel is in de tijd. Het 
schommelt tussen de 22% en 27%. Het % nieuwe aanvragers is ook vrij constant op het jaar 1997 na. In 1997 
was het percentage 35 en later is het vrij stabiel rond de 25%. Daarentegen zien wij een lichte stijging van het 
aantal structurele gebruikers. In 1997 was het 39% en in 2001 is dit gestegen tot 53%. Het percentage aanvragers 
vanuit het MKB neemt licht toe. Van 93% in 1997 tot 95% in 2001. Het totaal aantal gebruikers neemt wel toe in 
de loop der jaren. De grote sprongen zijn gemaakt in 1999 en 2000. De totale stijging van de aanvragers tussen 
1997 en 2001 is 25%. 
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Tabel 3-1 Aantal WBSO aanvragen, uitgesplitst naar jaar aanvraag, en het aandeel van het MKB* 

jaar % onregelmatig % nieuw % structureel % MKB totaal Totaal stijging 
t.o.v. 1997 

1997 25% 35% 39% 93% 10,305 
1998 27% 26% 48% 94% 10,584 3% 
1999 23% 27% 50% 94% 12,098 17% 
2000 25% 25% 50% 95% 13,220 24% 
2001 22% 25% 53% 95% 13,597 25% 

Bron: Senter (2002): Focus op Speur- en ontwikkelingswerk; Het gebruik van de WBSO 2001, Ministerie van Economische 
Zaken 
* MKB in deze tabel is gedefinieerd als bedrijven met minder dan 250 werknemers 

In Tabel 3-2 schetsen wij het beeld van de totale S&O-toekenning in miljoenen Euro's, uitgesplitst naar jaar en 
het aandeel van het MKB. Tevens wordt de stijging van de S&O-toekenning bedrag ten opzichte van 1996 
weergegeven. Net als in de voorgaande jaren geldt voor 2001 dat het totaal van de S&O-toekenningen hoger is 
dan het budget van de regeling. Dit kan omdat de aanvragen geschatte S&O-werkzaamheden voor het komende 
jaar betreffen en niet alle ingediende projecten in dat jaar tot uitvoering komen. Gemiddeld wordt ongeveer 80 
procent gerealiseerd. Het totaal S&O-toegekend bedrag in miljoenen euro's stijgt sterk tussen 1996 en 2001, 
namelijk van € 253 mln. naar € 435 mln.. Dit is een stijging van 73%. Het aandeel van het MKB van het totale 
toegekende bedrag in 1996 was 60%, en is gestegen tot 67% in 2001. 

Tabel 3-2 Totaal S&O-toekenning in mln Euro's, uitgesplitst naar jaar, en het aandeel van het MKB* 

jaar Totaal S&O-toekenning mln euro Toegekend bedrag MKB in % totaal stijging t.o.v. 1996 
1996 252 
1997 274 
1998 372 
1999 353 
2000 365 
2001 435 

60% 
61% 
59% 
64% 
65% 
67% 

9% 
48% 
40% 
45% 
73% 

Bron: Senter (2002): Focus op Speur- en ontwikkelingswerk; Het gebruik van de WBSO 2001, Ministerie van Economische 
Zaken 
* MKB in deze tabel is gedefinieerd als bedrijven met minder dan 250 werknemers 

In Tabel 3-3 staan de top acht bedrijfssectoren naar goedgekeurd aantal aanvragen in 2001 en de ontwikkeling 
van toegekende arbeidsjaren in 1997-2001 weergegeven. De sectoren 'Vervaardiging van machines en apparaten 
(sbi 29)' en 'Vervaardiging van producten van metaal (sbi 28)' zijn aanzienlijk groter dan de overige sectoren in 
de top acht. De laatste jaren is in alle top acht bedrijfssectoren het toegekend aantal arbeidsjaren beduidend 
toegenomen. De gemiddelde toename van 1997 tot en met 2001 van de toegekende arbeidsjaren voor alle 
bedrijfssectoren samen bedraagt 28%. De sector die boven alle andere sectoren uitspringt wat betreft de groei 
van de toegekende arbeidsjaren, is de sector Computerservice- en informatietechnologiebureaus (sbi 72). Het 
toegekend aantal arbeidsjaren in deze sector zijn sinds 1997, in absolute termen, met bijna 300% toegenomen. 
Dat zal zeker samenhangen met het feit dat WBSO sinds 1996 ook van toepassing is op softwareontwikkeling en 
er sprake is van een zekere 'inhaalvraag'. De grootste sector, 'vervaardiging van machines en apparaten' (sbi 29), 
liet in de periode 1997-2001 een stijging van het aantal toegekende arbeidsjaren van 64% zien. 

52 



Tabel 3-3 Top 8 bedrijfssectoren naar goedgekeurde aanvragen in 2001 en de toename van toegekende 
arbeidsjaren in 1997-2001(van aantal goedgekeurde aanvragen) 

Sectoren (sbi) % toegekende 
arbeidsjaren in 

1997-2001 

aantal goedgekeurde 
aanvragen in 2001 

Vervaardiging van machines en apparaten (29) 
Vervaardiging van producten van metaal (exclusief 
machines en transportmiddelen), (28) 
Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw (1) 
Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. (72) 
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (25) 
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (15) 
Vervaardiging van chemische produkten (24) 
Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten 
en benodigdheden (31) 

64 
32 

21 
299 
20 
18 
11 
25 

2780 
1736 

1004 
956 
901 
885 
633 
611 

Bron: Senter (2002), Focus op Speur- en ontwikkelingswerk; Het gebruik van de WBSO 2001, Ministerie van Economische 
Zaken. 

3.2.2 Verschil potentieel en feitelijk doelgroepbereik 
De WBSO richt zich op technologisch innovatieve bedrijven die zelf S&O werkzaamheden verrichten door het 
de facto verlagen van de feitelijke loonkosten van S&O-werknemers. Zoals we hierboven zagen is het huidige 
bereik al uitgesproken groot te noemen en het is de vraag in hoeverre een 100% doelgroepbereik kan worden 
nagestreefd. Immers, ook hier geldt de wet van de afnemende meeropbrengsten60. 

Niettemin zijn we van mening dat het goed is in het kader van deze evaluatie het daadwerkelijke bereik af te 
zetten tegen het potentiële doelgroepbereik van de WBSO61. Dat hebben we gerealiseerd door gebruik te maken 
van een door ons aangebrachte koppeling tussen gegevens van Senter over WBSO-gebruik en gegevens over 
bedrijven in de innovatie-enquêtes van het CBS. Uitgangspunt daarbij is alle bedrijven met 10 of meer 
werknemers met eigen uitgaven aan S&O volgens de CBS-definitie62. 

In Tabel 3-4 is aangegeven hoe de bedrijven die in de CBS- bestanden voorkomen ten aanzien van grootte en 
WBSO-gebruik verdeeld zijn. In de tabel zijn alleen bedrijven opgenomen die in beide innovatie-enquêtes 
hebben opgegeven uitgaven aan eigen S&O te hebben gehad. Dit zijn bedrijven die op min of meer permanente 
basis aan S&O doen en de meeste kans hebben om WBSO aan te vragen. Het betreft met andere woorden een 
tamelijk conservatieve schatting. Uit de tabel blijkt dat niet alle bedrijven met eigen S&O-uitgaven volgens de 
CBS-definitie ook WBSO hebben aangevraagd. 

60 Daarbij tekenen we aan dat de WBSO-regeling zich niet richt op andersoortige innovaties (bijvoorbeeld organisatorische 
innovatie, innovatie in de marketingfunctie, de combinatie van bestaande elementen in een nieuw dienstenproduct, etc.). 
Deze zijn uiteraard ook van belang voor de innovativiteit van het Nederlandse bedrijfsleven, maar dergelijke innovaties 
worden niet door de WBSO gefaciliteerd. Overigens zijn de grenzen tussen industrie en diensten hierbij in toenemende 
mate gradueel. Technologische en niet-technologische innovatie zijn in zowel industriële als dienstenondernemingen in 
toenemende mate onderling verweven. 

61 Complicerende factor daarbij is dat jaarlijks 10 tot 15% van de doelgroep van identiteit verandert. Dit maakt dat de 
inspanningen om het doelgroepbereik te verhogen gedeeltelijk het karakter hebben van een 'moving target'.  

62 Zie voor een beschrijving en indeling van innovatie- en S&O-uitgaven: CBS, 'Kennis en Economie' editie 1998 (Bijlage 
B6) en 2000 (Bijlage B5), CBS 1998, 2000. Het CBS kent in principe twee bronnen voor de meting van 'R&D met eigen 
personeel' te weten: de R&D-enquête en de innovatie-enquête. Hoewel in beide gevallen uitgegaan wordt van dezelfde 
definitie volgens de 'Frascati manual' zijn er toch verschillen. Bij de innovatie-enquête wordt meer incidentele en 
kleinschalige S&O gemeten dan bij de R&D-enquête. Een volledige integratie heeft nog niet plaatsgevonden. De hier 
gehanteerde definitie is een combinatie van beide bronnen: waar gegevens uit de R&D-enquête voorhanden waren zijn 
die gegevens verkozen boven opgave uit de innovatie-enquête. 
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Tabel 3-4	 Doelgroepbereik in percentages van totaal aantal bedrijven met eigen uitgaven aan S&O en met 10 
of meer werknemers (bedrijven die in 1996 en 1998 hebben aangegeven uitgaven aan eigen S&O te 
hebben gehad) 

Eigen uitgaven S&O 
zonder WBSO Met aanvraag WBSO 

Grootte bedrijf in klassen van werknemers 
10-50 39.1 60.9 
50-200 23.5 76.5 
200 en meer 23.5 76.5 

Indeling naar sector 
Industrie 14.0 86.0 
Diensten 49.0 51.0 
Overig 20.3 79.7 

Totaal bereik 24.5 75.5 
Bron: Senter en CBS 

Ongeveer 75% van de bedrijven met eigen S&O-uitgaven heeft in de periode 1996-1998 WBSO aangevraagd. In 
de industrie loopt dat op tot 86% en in de sector overig, waaronder 'nut' en bouwnijverheid, is dat bijna 80%. In 
de dienstverlenende sector heeft 'slechts' 51% van de bedrijven die met eigen personeel S&O uitvoert (en 
derhalve potentieel in aanmerking komt voor WBSO) daadwerkelijk WBSO aangevraagd. Van de bedrijven met 
10 tot 50 werknemers heeft een kleine 61% WBSO aangevraagd, bij grotere bedrijven is dat 76%63. Deze 
percentages zullen naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn in 2001. Uit de eerder gepresenteerde Tabel 3-1 kwam 
al naar voren dat het aantal bedrijven dat WBSO heeft aangevraagd tussen 1997 en 2001 is gestegen met 23%64. 
Wel dient bedacht te worden dat de marginale kosten om de laatste groep van (meest waarschijnlijk) beperkt 
kennisintensieve bedrijven te bereiken relatief hoog zullen zijn. 

Determinanten doelgroepbereik 
Een logische vervolgstap is om in detail na te gaan welk type bedrijf geen WBSO heeft aangevraagd. Middels 
een zogenaamde logit-analyse is gekeken welke factoren van invloed zijn op wel of niet aanvragen van WBSO 
door technologisch innovatieve bedrijven met eigen S&O-uitgaven. Evenals bij Tabel 3-4 is de analyse beperkt 
tot bedrijven die aan beide innovatie-enquêtes hebben deelgenomen, in beide jaren uitgaven aan eigen S&O
uitgaven hebben gehad en 10 werknemers of meer hebben.  

In deze logit-analyse wordt de kans op WBSO gemodelleerd voor bedrijven met eigen uitgaven aan S&O. De 
gemiddelde kans om een bedrijf met WBSO te treffen is bij deze selectie van bedrijven ongeveer 81½%. De 
effecten geven weer met hoeveel procent-punt de kans verandert dat een bedrijf met een bepaald kenmerk 
WBSO heeft aangevraagd. Uit Tabel 3-5 valt te lezen dat kleine bedrijven (met 10 tot 50 werknemers) ruim 
16%-punt minder WBSO aangevraagd hebben dan een gemiddeld bedrijf. Voor bedrijven met 50 tot 200 
werknemers verschilt de kans niet significant met de referentiegroep van bedrijven met 200 of meer werknemers. 
Het grootte- effect heeft volgens deze analyse alleen betrekking op de kleinere bedrijven. Kijken wij naar sector 
dan zien wij dat ten opzichte van de (overige) industriële sectoren bedrijven die toeleverancierafhankelijk65 zijn 

63 In de vergelijking zijn bedrijven opgenomen die in 1996 10 of meer werknemers hadden (grootteklasse 4 en hoger 
volgens de CBS-indeling. De innovatie-enquête 1996 was beperkt tot bedrijven met 10 of meer werknemers. In de 
innovatie-enquête 1998 zijn ook bedrijven kleiner dan 10 werknemers geënquêteerd. 

64 De percentages uit de tabel mogen voor de situatie in 2001 natuurlijk niet worden opgeteld met 22%, aangezien er vele 
nieuwe bedrijven zijn bijgekomen en een aantal bedrijven zo zijn veranderd dat zij als nieuw zijn aangemerkt volgens 
Senter. 

65 Tot de toeleverancierafhankelijke bedrijven worden gerekend: de textiel-, papier- en grafische industrie, uitgeverijen en 
de meubelindustrie. Infrastructurele diensten hebben betrekking op de transportsector, telecommunicatie en de distributie 
van gas, water en elektriciteit. Onder toegevoegde waarde diensten vallen financiële instellingen, computerservice 
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ongeveer 16%-punten minder kans op WBSO-aanvraag hebben. In vergelijking met andere dienstverlenende 
sectoren hebben bedrijven in de infrastructurele diensten de minste WBSO-aanvragen. 

In het algemeen is er een sterk verband tussen de mate waarin een bedrijf exporteert en de S&O-intensiteit. 
(aandeel S&O-personeel op de totale personeelsomvang). Uit de schatting blijkt dat bedrijven die minder 
exporteren dan het sectorgemiddelde minder kans op een WBSO-aanvraag hebben (-8%-punt). Hier speelt 
natuurlijk wel het probleem van causaliteit: exporteren bedrijven meer dan gemiddeld omdat zij innovatief zijn 
of kunnen innovatieve bedrijven meer exporteren (innovativiteit als concurretievoordeel). Bij het verband tussen 
WBSO en S&O-loonuitgaven is aannemelijk gemaakt dat innovativiteit vooraf gaat aan het gebruik van WBSO. 
Zo is ook de uitkomst van de logit-analyse geïnterpreteerd. 

Tabel 3-5	 Factoren die van invloed zijn op het wel of niet aanvragen van WBSO bij (in 1996 en 1998) 
technologisch innovatieve bedrijven met 10 of meer werknemers en eigen S&O-uitgaven (n=1292) 

Variabelen 

Effect in %-punt 
t.o.v. referentie 

(81.4%)* sig** 

grootte bedrijf (referentie 200 en meer werknemers) 
dummy: bedrijf met 10 tot 50 werknemers 
dummy: bedrijf met 50 tot 200 werknemers 
sector bedrijf (pavitt-de jong indeling) 
dummy: industrieel bedrijf toeleverancierafhankelijk 
dummy: infrastructurele diensten 
dummy: toegevoegde waarde diensten 
dummy: pre-gespecificeerde diensten 
overige variabelen 
dummy: exportquote minder dan sectorgemiddelde  
S+O-intensiteit 
Kruisterm: bedrijf met 10 tot 50 werknemers met S&O-intensiteit hoger dan sectorgemiddelde 
dummy: doel innovatie versterken van bedrijfsprocessen, verkorten 'time to market' 
dummy: doel innovatie kwaliteitsverbetering, vernieuwing of verbreding bestaand assortiment, 

openen van nieuwe markten 
dummy: doel innovatie vermindering van schade aan het milieu 
uitgaven aan eigen S&O als % van totale innovatie-uitgaven 
uitgaven aan opleiden van S&O-personeel als % van totale innovatie-uitgaven 

-16.1% 
-

-10.6% 
-51.0% 
-41.9% 
-20.6% 

-8.3% 
-

9.1% 
-5.1% 
9.2% 

4.1% 
0.3% 

-0.3% 

---- 

-- 
---- 
---- 
---- 

---- 

++++ 

++ 

++ 
++++ 

-- 

-- 
* De effecten worden weergegeven ten opzichte van het 'gemiddelde' bedrijf. Gemiddeld genomen heeft 81,4% van de 
bedrijven waarop deze analyse betrekking heeft WBSO aangevraagd. Een negatief effect betekent dat een bepaald kenmerk 
een kleinere kans geeft om WBSO aan te vragen.
** Significatie van het effect: zie Tabel 2-4, blz. 43. 

Een belangrijke bevinding is dat de mate van innovativiteit afgemeten aan de S&O-intensiteit (aandeel van S&O
personeel op totaal aantal werknemers) in het algemeen niet van invloed is op het wel of niet aanvragen van 
WBSO. Een uitzondering hierop vormen de kleinere (10-50 werknemers) bedrijven die meer dan gemiddeld 
innovatief zijn. Deze bedrijven hebben ongeveer een 9%-punt hogere kans op WBSO. Dit zou geïnterpreteerd 
kunnen worden als dat juist de kleinere zwak innovatieve bedrijven minder WBSO aanvragen. Of anders gezegd; 
bedrijven die wat innovatieve activiteiten betreft goed passen bij de grondslag van de WBSO vragen ook meer 
WBSO aan. Er zijn aanwijzingen dat de laatste zienswijze de overhand heeft. 

Een belangrijke groep van verklarende factoren voor wel of geen aanvraag van WBSO zou het doel kunnen zijn 
waarmee wordt geïnnoveerd. Wij zien dat bedrijven die innoveren om te komen tot kwaliteitsverbetering, 
vernieuwing of verbreding bestaand assortiment, openen van nieuwe markten vaker WBSO aanvragen (9%-punt) 

bureaus, juridische, financiële en organisatorische dienstverlening en markt en opiniebureaus. Tot de pre
gespecialiseerde diensten worden gerekend de bouwnijverheid, handel, horeca, milieudienstverlening en de overige 
dienstverlening. 
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en dat geldt ook voor bedrijven die zich richten op de vermindering van schade aan het milieu (4%-punt). Het 
versterken van bedrijfsprocessen of het verkorten van 'time to market' is minder een reden tot aanvraag van 
WBSO (-5%-punt). Dat is gezien de grondslag van de WBSO niet verrassend. In de gangbare 
bedrijfseconomische praktijk is de 'time to market' wel zeer belangrijk66. 

Daarnaast is ook de 'structuur' van de innovatie-uitgaven van invloed op het wel of niet aanvragen van WBSO. 
Uitgaven aan eigen onderzoek stimuleren de aanvraag van WBSO, uitgaven aan het opleiden van S&O-personeel 
niet. Factoren zoals het wel of niet deel uitmaken van een holding of een gemiddeld hogere of lagere omzet per 
werknemers ten op zicht van branchegenoten heeft geen invloed op het wel of niet aanvragen van WBSO.  

Conclusies 
Samenvattend kan worden gesteld dat niet alle bedrijven die potentieel van WBSO-gebruik zouden kunnen 
maken, worden bereikt. Wij ramen het doelgroepbereik op ongeveer 76%. De uitkomsten van de logit-analyse 
laten zien dat over het algemeen bedrijven die zich wat meer richten op 'zachte' innovatieactiviteiten (niet 
noodzakelijkerwijze minder van belang voor het totale innovatieproces) minder WBSO aanvragen. Bedrijven die 
zich richten op nieuwe producten en openen van nieuwe markten vragen vaker WBSO aan. De dienstverlening 
blijft achter bij het aanvragen van WBSO. Dat is ook bij de andere analyses al naar voren gekomen. 

Afsluitend kan geconcludeerd worden dat het algemene beeld op basis van de hierboven weergegeven analyse is 
dat bedrijven met innovatieactiviteit die minder passen bij de voorwaarden van de WBSO ook minder WBSO 
aanvragen. Dat lijkt een open deur, maar het geeft aan dat de raming van de potentiële doelgroep (bedrijven die 
eigenlijk WBSO zouden moeten aanvragen, maar dat om uiteenlopende redenen niet doen) mogelijk te ruim is en 
een vertekenend beeld geeft67. De factoren die van invloed zijn, hebben vaak te maken met 'harde' S&O en dus 
direct met de grondslag van de WBSO. Kleinere bedrijven en dan vooral de zwak innovatieve bedrijven 
daaronder vragen minder vaak WBSO aan. Deze bedrijven zouden aangemerkt kunnen worden als een speciale 
doelgroep waarop inspanningen voor het verhogen van het bereik van de WBSO gericht zouden kunnen worden. 

3.2.3 Bereik dienstenondernemingen  
Uit Tabel 3-5 bleek al dat het bereik van de WBSO onder technologisch innovatieve dienstenondernemingen 
lager is in vergelijking met de overige technologisch innovatieve bedrijven. Dit is een aanwijzing dat de WBSO 
en de S&O-praktijk binnen dienstenondernemingen onvoldoende op elkaar aansluiten. Daarbij lijkt de 
overwegende technologiefocus van de WBSO alsmede de door bedrijven genoemde problemen met betrekking 
tot de behandeling van S&O op softwaregebied in de WBSO een rol te spelen. 

In een aparte analyse van de veldwerkgegevens68 is bepaald op welke aspecten diensten-ondernemingen die 
gebruik maken van de WBSO afwijken van andere WBSO-gebruikers. De meest opmerkelijk uitkomsten zijn dat 
WBSO-gebruikende dienstenondernemingen: 
(a)	 een significant grotere rol toekennen aan de 'positie van S&O in het ondernemingsbeleid' en 'S&O

samenwerking met derden' bij de besluitvorming over de omvang van de S&O-activiteiten; 
(b) significant vaker aangeven dat de WBSO ook bijdraagt aan 'investeringen in apparatuur en gebouwen voor 

S&O' en juist significant minder vaak dat de WBSO bijdraagt aan een 'betere planning van de S&O
werkzaamheden'; 

66 Zie voor een meer bedrijfseconomische benadering van de 'time to market' en het innovatieproces (patent races): Church, 
J. & R. Ware (2000), Industrial Organization, Irwin McGraw Hill, Boston  

67 Om die reden vormen de technologisch innovatieve bedrijven die niet 'bereikt' worden ook geen geschikte nulgroep om 
bijvoorbeeld de effecten van WBSO-gebruik te bepalen. 

68 Zie bijlage B.6 voor een weergave van de resultaten van de hiervoor gebruikte T-toetsen. 
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(c)	 aangeven dat de WBSO significant minder vaak bijdraagt aan 3 innovatiedoelen, te weten: 'verbeteren 
kwaliteit bestaande producten', 'verbeteren kwaliteit innovatieproces' en 'verwerven niet-technologische 
kennis'; 

(d) op een flink aantal aspecten significant negatiever oordelen over de uitvoering van de WBSO door Senter 
(op 3 van de 7 aspecten) en de Belastingdienst (op 4 van de 6 aspecten); 

(e) significant vaker de wijze waarop S&O op softwaregebied wordt behandeld als ingewikkeld beoordelen. 
Samenvattend lijken dienstenondernemingen door de overwegend technologische focus en grotere frequentie van 
softwareontwikkeling in het geheel genomen minder tevreden te zijn over de WBSO en vinden ze de eisen met 
betrekking tot de WBSO-regeling significant vaker ingewikkeld. Ook vinden ze dat de WBSO minder bijdraagt 
aan het bereiken van een aantal innovatiedoelen en vinden ze de WBSO voor S&O op softwaregebied vaker 
ingewikkeld. 

3.2.4 Bereik bedrijven met softwareontwikkeling 
Sinds 1997 is ontwikkelingswerk op het gebied van (onderdelen van) programmatuur ook onder de WBSO 
gebracht. De WBSO richt zich hierbij nadrukkelijk op alle bedrijven die te maken hebben met 
softwareontwikkeling en niet enkel op ICT-bedrijven. Volgens opgave van Senter zou bij 22% van de WBSO 
aanvragen sprake zijn van een software(component). In de veldstudie is bij 14% van de respondenten WBSO 
toegekend voor S&O-projecten voor ontwikkeling van programmatuur69. 

In een aparte gedetailleerde analyse70 is gekeken in hoeverre deze categorie WBSO-gebruikers systematisch 
verschilt in hun oordeel over de diverse aspecten van de WBSO. Hieruit blijkt onder andere dat deze categorie 
ondernemingen: 
(a)	 Significant (veel) vaker 'S&O samenwerking met derden' aanmerkt als belemmering bij het uitvoeren van 

S&O. 
(b) Significant meer belang hecht aan tenminste vijf van de genoemde acht aspecten die mogelijk een rol spelen 

bij de besluitvorming over de omvang van de S&O-activiteiten, onder andere 'positie S&O in het 
ondernemingsbeleid' en 'krapte arbeidsmarkt S&O-personeel'. 

(c)	 Significant negatiever zijn over de mate waarin de WBSO bijdraagt aan een aantal aspecten die verband 
houden met het uitvoeren van S&O zoals 'kwalitatief betere uitvoering S&O' of het 'meer in huis uitvoeren 
van S&O'. Ook waarderen deze bedrijven de bijdrage van de WBSO aan het realiseren van een aantal 
innovatiedoelen significant negatiever. Waarschijnlijk door de problemen rond de behandeling van S&O op 
softwaregebied merkt deze categorie gebruikers de bijdrage van de WBSO op diverse fronten aan als 
geringer in vergelijking met de andere WBSO-gebruikers. 

(d) De behandeling van S&O op softwaregebied significant vaker als complex ervaart. Ze oordelen daarentegen 
significant vaker dat het 'bijhouden van een urenadministratie' of het 'vooraf plannen van S&O-activiteiten' 
relatief eenvoudig is. 

3.2.5 Bereik technostarters 
Sinds 2001 is er een extra faciliteit voor zogenaamde technostarters in de WBSO geïntroduceerd. Deze 
verhoging van het percentage over de eerste schijf van de reguliere 40% naar 60% (en met ingang van 2002 zelfs 
70%) c.q. extra verhoging van de zelfstandigenaftrek voor zelfstandigen beoogt vooral sterk technologie 

69 Het moet niet worden uitgesloten dat bedrijven om problemen te vermijden soms S&O op softwaregebied opvoeren als 
product- of procesinnovatie om zo niet te worden geconfronteerd met de (reële of vermeende) complexiteit van de 
behandeling van S&O op softwaregebied. Waarschijnlijk wordt onder de WBSO al veel meer softwareontwikkeling 
gefaciliteerd dan blijkt uit een optelling van de toegekende WBSO-verminderingen voor S&O projecten op het gebied 
van softwareontwikkeling. 

70 Voor de gedetailleerde resultaten van de T-toets zie bijlage B.6. 
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georiënteerde starters extra te stimuleren omdat deze naar verwachting relatief erg belangrijk zijn voor het 
innovatievermogen van de Nederlandse economie. In het veldwerk is onder andere gevraagd in hoeverre 
respondenten op de hoogte zijn van deze faciliteit. 34% van de ondervraagde WBSO-gebruikers is op de hoogte 
van de Technostarters faciliteit in de WBSO. In totaal 10% van het totaal aantal ondervraagde WBSO-gebruikers 
gaf aan volgens Senter in aanmerking te komen voor deze faciliteit71. 

Ook voor de technostarters is nagegaan in hoeverre zij de diverse aspecten van S&O en de WBSO systematisch 
anders beoordelen. Uit de analyse72 blijkt onder andere dat: 
(a)	 Voor technostarters de WBSO relatief veel belangrijker is. Ze kennen de ten aanzien van de besluitvorming 

over de omvang van S&O-activiteiten de 'ondersteuning via de WBSO', de 'bijdrage van S&O projecten in 
voorgaande jaren aan innovativiteit' en ' S&O-samenwerking met derden' een significant grotere rol toe. 
Vooral het eerste aspect hoeft geen verbazing te wekken gezien het feit dat de technostarters relatief sterk 
kunnen profiteren van de WBSO en feitelijk een aanzienlijke 'kostendaling' ervaren voor het uitvoeren van 
S&O. 

(b) Technostarters zijn minder tevreden over de uitvoering. Op zes van de in totaal 13 uitgevraagde aspecten die 
de uitvoering van de WBSO door Senter en de belastingdienst betreffen, betonen de technostarters zich 
significant minder tevreden in vergelijking met de overige WBSO-gebruikers. 

(c)	 Ten aanzien van gewenste aanpassingen aan de WBSO-regeling pleiten technostarters significant vaker voor 
een 'verhoging van het percentage afdrachtvermindering eerste schaal' en het 'aantal malen per jaar dat 
WBSO kan worden aangevraagd'. De voorkeur voor de eerste aanpassing weerspiegelt de naar verwachting 
goede ervaring hiermee. De tweede aanpassing is vooral een voorkeur die voor kleinere ondernemingen lijkt 
op te gaan. Deze kennen over het algemeen een minder planmatige aanpak van de S&O. 

3.3 Perceptie uitvoering WBSO 

Bij een beoordeling van de effectiviteit van een regeling als de WBSO is het ook van belang stil te staan bij de 
wijze waarop de gebruikers de uitvoering van de regeling ervaren. Op basis van de resultaten van de veldstudie 
zullen we onderstaand ingaan op de volgende aspecten: 
(a)	 beoordeling van de uitvoering van de WBSO door Senter; 
(b) beoordeling van de uitvoering van de WBSO door de Belastingdienst; 
(c)	 suggesties voor verbetering van de uitvoering; 
(d) redenen voor het gebruik van een intermediair c.q. subsidieadviseur; 
(e)	 omvang 'verkrijgingskosten' door WBSO-gebruikers; 
(f)	 verhouding 'verkrijgingskosten' en 'opbrengsten'. 

3.3.1 Beoordeling van de uitvoering van de WBSO door Senter 
WBSO gebruikers is gevraagd de uitvoering van de WBSO-regeling door Senter te beoordelen op zeven 
aspecten, te weten:  
(a)	 voorlichting en advies aan gebruikers; 
(b) bereikbaarheid adviseurs; 
(c)	 beoordeling aanvragen; 
(d)	 motivering besluiten; 
(e)	 tijdstip afgifte beschikking; 

71 In bijlage B.4 is aangegeven dat 19% van respondenten volgens Senter technostarter is.  Daarbij gold ook dat van 50% 
van de respondenten (nog) niet bekend was of het een technostarter betrof. Het hier genoemde percentage van 10% 
betreft de opgave van de respondenten in het veldwerk.  

72 Voor meer detail zie bijlage B.6. 
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(f)	 eisen uren- en projectadministratie en  
(g) de uitvoering van controles. 
Uitgedrukt in een rapportcijfer beoordelen de WBSO-gebruikers Senter met een 6,8. Geen van de scores op de 
zeven uitgevraagde aspecten wijkt ver af van dit gemiddelde. Nieuwkomers zijn over de hele linie genomen iets 
minder positief over de uitvoering van de regeling in vergelijking met meer structurele gebruikers van de WBSO 
(zie Figuur 3-1), maar hier zal naar onze verwachting de ervaringsfactor meespelen.  

Figuur 3-1 	 Tevredenheid WBSO-gebruikers over verschillende aspecten van de uitvoering door Senter van de 
WBSO-regeling, naar type WBSO-gebruiker (gemiddelden; 1=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden; 
gewogen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Voorlichting/advies aan 
gebruikers 

Bereikbaarheid Senter
adviseurs 

Beoordeling aanvragen 

Motivering besluiten 

Tijdstip afgifte beschikking 

Eisen uren
/projectadministratie 

Uitvoering controles 
(bezoeken) 

Structureel Nieuwkomer Overig 

De verschillen in de beoordeling van de uitvoering door Senter tussen uiteenlopende typen WBSO-gebruikers is 
beperkt. Meest opmerkelijk in dit verband is dat: 
(a)	 WBSO-gebruikers die gebruik maken van een intermediair significant negatiever oordelen over de eisen die 

gesteld worden aan de uren- en projectadministraties in vergelijking met WBSO-gebruikers die geen gebruik 
maken van een intermediair. Hier speelt naar alle waarschijnlijkheid mee dat de intermediair-gebruikers 
vaker onervaren WBSO-gebruikers zijn, die geen ervaring hebben met de administratieve vereisten van de 
WBSO en opzien tegen de 'administratieve rompslomp'. 

(b) Gebruikers met een hoge WBSO-intensiteit de uitvoering van de controles tijdens bedrijfsbezoeken 
significant positiever beoordelen dan WBSO-gebruikers met een lage WBSO-intensiteit. Eerstgenoemde 
groep profiteert relatief sterk van de WBSO en heeft er belang bij dat de WBSO zo min mogelijk 
'oneigenlijk' wordt gebruikt of 'uitgesmeerd' over een grotere groep bedrijven. Ook kan meespelen dat zij 
meer ervaring hebben met controles en op basis hiervan komen tot een positiever oordeel.  

In het veldwerk is apart nagegaan welke klachten WBSO-gebruikers hebben die de uitvoering door Senter 
gemiddeld aan de negatieve kant (gemiddelde score van 6 of lager) beoordelen. De klachten hebben vooral 
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betrekking op de administratieve last die met de WBSO gepaard gaat, het feit dat het naar de mening van deze 
groep WBSO-gebruikers lang duurt voordat een beschikking wordt afgegeven en het feit dat de toelichting bij de 
aanvraag én op het feitelijke besluit (de beschikking) als 'mager' wordt ervaren. 

3.3.2 Beoordeling van de uitvoering van de WBSO door de Belastingdienst 
Op een vergelijkbare wijze is WBSO-gebruikers gevraagd een oordeel te geven over een zestal aspecten van de 
uitvoering van de WBSO -regeling door de belastingdienst. Ook de belastingdienst krijgt gemiddeld een 6,8 van 
de WBSO-gebruikers voor de uitvoering van de WBSO. Zoals uit Figuur 3-2 is op te maken wijkt de beoordeling 
op geen van de zes onderscheiden aspecten ver af van dit gemiddelde.  

Figuur 3-2 	 Tevredenheid WBSO-gebruikers over verschillende aspecten van de uitvoering door de 
Belastingdienst van de WBSO-regeling, naar wel/geen gebruik intermediair (gemiddelden; 1=zeer 
ontevreden, 10=zeer tevreden; gewogen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Communicatie naar 
gebruikers 

Eisen uren
/projectadministratie 

Hoogte definitieve 
vaststelling 

Tijdstip definitieve 
vaststelling 

Motivering vaststelling 

Uitvoering controles 

Wel intermediair Geen intermediair Weet niet 

Wel kunnen we constateren dat de verschillende typen WBSO-gebruikers de uitvoering door de belastingdienst 
anders beoordelen. Een uitgebreide analyse leert73: 
(a)	 WBSO-gebruikers die gebruik maken van een intermediair/subsidieadviseur oordelen in het algemeen 

negatiever over de uitvoering van de WBSO-regeling door de belastingdienst dan de WBSO-gebruikers die 
geen gebruik maken van een intermediair. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij het aspect 'communicatie met 
gebruikers'. Op het eerste gezicht is dit een opmerkelijke uitkomst, aangezien juist eerstgenoemde groep 
WBSO-gebruikers minder te maken heeft met dit aspect. Ook op het aspect 'eisen aan de uren
/projectadministratie' oordeelt dezelfde groep WBSO-gebruikers significant negatiever. Zij beoordelen naar 
alle waarschijnlijkheid de 'administratieve rompslomp' negatiever dan de referentiegroep of zijn daartoe 
minder goed geëquipeerd. Een derde aspect waarop WBSO-gebruikers die gebruik maken van een 
intermediair significant negatiever oordelen is de 'hoogte van de definitieve vaststelling'. Het kan zijn dat 

Voor de onderliggende regressieanalyse verwijzen we naar bijlage B.7. 
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door de intermediair hogere verwachtingen gewekt zijn dan redelijk is. Ook kan een rol spelen dat de 
vermindering alleen de S&O loonkosten betreft en niet de totale S&O kosten. De procentuele kostenreductie 
of ruimte voor extra S&O die daarmee gepaard gaat met WBSO-gebruik kan daarom lager uitvallen dan 
men aanvankelijk wellicht verwachtte. Niet moet worden uitgesloten dat de negatievere oordelen ook een 
element van zelfrechtvaardiging voor de inzet van een intermediair in zich kunnen dragen. 

(b) WBSO-gebruikers die de WBSO vooral aanwenden voor softwareontwikkeling de eisen die de 
belastingdienst stelt aan de uren-/projectadministratie significant negatiever beoordelen dan ondernemingen 
die de WBSO aanwenden voor productontwikkeling. Hier kan meespelen dat eerst genoemde groep eerder 
de voorkeur geeft aan een digitale administratie, daar waar de belastingdienst een (minder fraudegevoelige) 
papieren administratie verlangt. 

(c) WBSO-gebruikers die de WBSO vooral aanwenden voor procesinnovatie beoordelen de definitieve 
vaststelling door de belastingdienst significant negatiever dan de WBSO-gebruikers die de WBSO vooral 
aanwenden voor productontwikkeling. Bij productontwikkeling is wellicht eerder sprake van duidelijk te 
definiëren S&O-projecten terwijl procesinnovatie, door de grotere nadruk op het ontwikkelingsaspect 
moeilijker zijn af te zonderen van reguliere verbeteringen en aanpassingen van een voortbrengingsproces. 
Ook kan meespelen dat de tijdinvestering in en kosten voor procesinnovatie ex-ante moeilijk zijn in te 
schatten en derhalve eerder zullen afwijken van de (ex post) af te rekenen en daadwerkelijk gerealiseerde 
onderzoeksuren. 

(d) WBSO-gebruikers die incidenteel gebruik maken van de WBSO beoordelen het 'tijdstip van de definitieve 
vaststelling' en de 'motivering van de definitieve vaststelling door de belastingdienst' met een significant 
lager rapportcijfer dan de nieuwkomers en de structurele WBSO-gebruikers. Een mogelijke verklaring is dat 
de structurele WBSO-gebruikers in tegenstelling tot de nieuwkomers uit ervaring wel ongeveer weten waar 
ze aan toe zijn.  

De WBSO-gebruikers die relatief negatief oordelen over de uitvoering van de WBSO-regeling door de 
belastingdienst blijken vooral klachten te hebben over de administratieve lasten, het geringe inlevingsvermogen 
van de belastingdienst en de geringe snelheid waarmee de beschikking wordt afgegeven (zie ook box 3.1). Een 
aantal respondenten ervaart ook een onvoldoende afstemming tussen de activiteiten van Senter en de 
belastingdienst. Het feit dat men zowel met Senter als de Belastingdienst heeft te maken ervaart men als een 
dubbele belasting. Een enkeling suggereert zelfs om er om die reden een 'echte subsidieregeling' van te maken 

BOX 3.1:	 ENKELE KARAKTERISTIEKE ANTWOORDEN OP DE VRAAG NAAR  
UITVOERING VAN DE WBSO-REGELING DOOR DE BELASTINGDIENST VAN 
WBSO-GEBRUIKERS DIE RELATIEF LAGE WAARDERINGEN GAVEN 

� “Te veel administratief gedoe” 
� “Te formalistisch” 
� “Administratie gedetailleerd en arbeidsintensief, voor ontwikkelaars bijna ondoenlijk” 
� “De beschikking wordt laat afgegeven dus je weet pas laat waar je aan toe bent” 
� “De uitvoering van de regeling door Senter is blijkbaar onvoldoende duidelijk bij de Belastingdienst” 
� “Duurt te lang voordat je je geld terug krijgt” 
� “Veel handiger als Senter en belastingdienst zelf samenwerken” 

3.3.3 Suggesties voor verbetering van de uitvoering van de WBSO-regeling 
De bijna 500 respondenten uit het veldwerk is ook gevraagd suggesties te doen voor verbeteringen in de 
uitvoering van de regeling door Senter en de Belastingdienst. In de beoordeling van de uitvoering overwegen 
naast de nodige complimenten voor zowel Senter als belastingdienst - de bezwaren in de sfeer van de papieren 
rompslomp en administratieve belasting. Ook de trage afhandeling van aanvragen en de naar het idee van veel 
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WBSO-gebruikers steeds striktere toepassing van de regels wordt regelmatig genoemd. Suggesties voor 
verbetering zoals naar voren gebracht door de WBSO-gebruikers zelf, zijn veelal het complement van deze 
bezwaren. Genoemd worden onder andere het uitbreiden van de voorlichting, verbetering van de WBSO-diskette 
en software om de tijdregistratie te verbeteren (zie ook box 3.2). Ook blijkt dat een aantal WBSO-gebruikers 
worstelt met de grondslag van de WBSO c.q. de definitie van de activiteiten die voor WBSO in aanmerking 
komen. Het gaat daarbij in een bovengemiddeld aantal gevallen om de wijze waarop met aanvragen voor 
softwareontwikkeling wordt omgegaan. 

BOX 3.2:	 ENKELE KARAKTERISTIEKE ANTWOORDEN OP DE VRAAG NAAR 
SUGGESTIES VOOR MOGELIJKE VERBETERINGEN IN DE UITVOERING VAN 
DE WBSO DOOR SENTER EN/OF DE BELASTINGDIENST 

� “Betere definitie van innovatie” 
� “Meer bekendheid geven aan de regeling” 
� “Erg omslachtig, moet makkelijker gemaakt worden, kost erg veel tijd” 
� “Kant en klare software voor indiening, aanvraagdiskette niet superhandig” 
� “Software om registratie binnen het bedrijf te vergemakkelijken” 
� “Snellere toekenning subsidie” 
� “Zou prettig zijn als je continu zou kunnen aanvragen” 
� “Moeten meer gericht zijn op software. Productontwikkeling niet ondersteund” 
� “Aanvragen van softwareontwikkeling lastig. Voorwaarden zijn niet duidelijk” 
� ” Bezwaarprocedures zijn tijdrovend” 

3.4 Redenen voor het gebruik van een intermediair c.q. subsidieadviseur 

Volgens opgave van Senter maakt 60-65% van de WBSO-gebruikers voor het indienen van WBSO-aanvragen 
gebruik van de diensten van een intermediair of subsidieadviseur. Dit in onze ogen relatief hoge percentage kan 
op twee wijzen worden geïnterpreteerd. Een eerste interpretatie zou kunnen zijn dat dit hoge percentage indiceert 
dat een aanzienlijk deel van de WBSO-gebruikers aanzienlijke barrières (terecht of onterecht) verwacht te 
ondervinden bij het indienen van een aanvraag. Een alternatieve interpretatie zou kunnen zijn dat tenminste een 
deel van de WBSO-gebruikers niet de moeite wenst te nemen een WBSO-aanvraag zelf in te dienen en de 
wellicht hogere 'verkrijgingskosten' (veelal in de vorm van een percentage van de toegekende WBSO) op de 
koop toeneemt. 
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Figuur 3-3	 Overwegingen van WBSO-gebruikers die gebruikmaken van een intermediair voor inschakeling 
van een intermediair, naar grootteklasse (N totaal=508, gewogen, maximaal 2 antwoorden per 
respondent) 
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De top drie van meest genoemde redenen in de veldstudie om gebruik te maken van een intermediair zijn: 
(a) 'geen ervaring met het indienen van een aanvraag' (28% intermediair-gebruikers); 
(b) 'aanvraag is complex' (23%); 
(c) 'geen inzicht in subsidiemogelijkheden in het algemeen' (22%). 
Redenen die eveneens door een substantieel deel van de respondenten worden genoemd zijn (de inschatting door 
respondenten van) 'meer kans op een positieve beschikking' (16%) en 'geen tijd voor het indienen aanvraag' 
(15%). Slechts 1% van de respondenten merkt het werken met een intermediair aan als 'goedkoper'. Andere 
redenen die apart door respondenten zijn genoemd (15% van de respondenten die gebruik maken van een 
intermediair) hebben vooral te maken met gemak, de mogelijkheid van 'een toetsing vooraf' of de verwachting 
dat een intermediair het project beter kan beschrijven in een 'taal die Senter begrijpt'. In Figuur 3-3 wordt een en 
ander nog eens weergegeven, uitgesplitst naar grootteklasse74. 

In totaal hebben 358 respondenten uit de steekproef gebruik gemaakt van een intermediair/subsidieadviseur, 150 hiervan 
hebben twee redenen genoemd voor inschakeling van een intermediair. Om die reden tellen de percentages niet op tot 
100%. In de antwoorden telt een antwoord van één kleine onderneming even zwaar als een grote onderneming. Door het 
grote aantal kleine bedrijven in de steekproef en omdat grotere bedrijven eerder tot de groep van bedrijven behoren die 
geen intermediair inschakelen, is sprake van een zeer sterke vertegenwoordiging van kleine bedrijven en zijn de 
resultaten tussen de verschillende grootteklassen moeilijk te vergelijken. 

Uitkomsten doelgroepbereik; perceptie uitvoering WBSO en ontwerp WBSO-regeling. 63 

74 



Het door ons uitgevoerde veldwerk biedt onvoldoende aanknopingspunten om verdergaande uitspraken te 
kunnen doen omtrent de inzet van intermediairs / subsidieadviseurs door WBSO-gebruikers. Het is goed 
mogelijk dat het grootschalige gebruik van intermediairs het rechtstreekse contact tussen bijvoorbeeld Senter en 
de WBSO-gebruikers en de beeldvorming over en weer bemoeilijkt. Om die reden lijkt een gedetailleerder 
onderzoek naar de interactie tussen WBSO-aanvrager en intermediair enerzijds en intermediair en uitvoerders 
van de WBSO anderzijds wenselijk. 

3.5 Omvang 'verkrijgingskosten' door WBSO-gebruikers 

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van een overheidsmaatregel betreft de uitvoeringskosten. Daarbij kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen de uitvoeringskosten aan de kant van de overheid en de 'verkrijgingskosten' 
aan de kant van de WBSO-gebruikers. Wij beperken ons hier tot de laatste categorie. 

De kosten die gepaard gaan met indiening van een WBSO-aanvraag (op jaarbasis) zijn te beschouwen als een 
'administratieve last'. Dit lijkt niet geheel correct, want tegenover de last staat in het merendeel van de gevallen 
een aanzienlijke bate. Niettemin blijkt uit het veldwerk dat veel ondernemingen de benodigde inspanningen voor 
het indienen van een WBSO-aanvraag beschouwen als een administratieve belasting. Het gemiddeld aantal 
dagen dat een WBSO-gebruiker per jaar gebruikt voor het indienen van een WBSO-aanvraag bedraagt 6,4 
werkdagen. Zeker gezien de aanzienlijke besparing op de loonkosten voor S&O-personeel die hiermee wordt 
bereikt, lijkt dit een zeer acceptabele last. De transactiekosten aan de kant van de aanvragers is daarmee 
minimaal te noemen in verhouding tot de bespaarde uitgaven aan S&O-personeel. Naarmate een onderneming 
groter wordt kost het indienen van WBSO-aanvragen op jaarbasis wat meer tijd75. Dit hangt naar onze 
verwachting veelal samen met het feit dat de aanvraag omvangrijker is en/of meerdere aanvragen per jaar worden 
gedaan. 

Opmerkelijk is dat de WBSO-gebruikers die gebruik maken van een intermediair aangeven dat ze gemiddeld 9,7 
werkdagen op jaarbasis nodig hebben en de bedrijven zonder intermediair 5 (zie Figuur 3-4). Op basis van de 
ervaring van de intermediairs zou verwacht mogen worden dat zij in staat zijn relatief in een gering aantal dagen 
een aanvraag te formuleren. Echter, veel van de benodigde informatie zal toch bij de het aanvragende bedrijf 
vandaan moeten komen. Zelfs wanneer de intermediairs vooral de onervaren en/of kleinere bedrijven zou 
ondersteunen met het indienen van hun aanvraag is een gemiddeld bijna twee keer zo grote inspanning in termen 
van dagen opmerkelijk te noemen.  

De categorie bedrijven met 200 of meer werknemers is niet betrouwbaar vanwege enkele enorme uitschieters en een 
gering aantal waarnemingen. 
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Figuur 3-4 Gemiddeld aantal werkdagen (op jaarbasis) gemoeid met het aanvragen van WBSO, naar wel/geen 
gebruik intermediair (in werkdagen; gewogen) 
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Uit Figuur 3-5 blijkt dat de S&O extensieve ondernemingen gemiddeld 14,6 werkdagen per jaar nodig hebben 
voor het indienen van WBSO-aanvragen, de gemiddeld S&O intensieve bedrijven 6,7 en de S&O intensieve 
bedrijven 4,2 werkdagen op jaarbasis. Aannemelijk is dat hier ervaring of een zekere routine bij het indienen van 
WBSO-aanvragen een rol speelt. 

Figuur 3-5	 Gemiddeld aantal werkdagen (op jaarbasis) gemoeid met het aanvragen van WBSO, naar S&O 
intensiteit (in werkdagen; gewogen) 
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3.6 Verhouding 'verkrijgingskosten' en 'opbrengsten'  

In het veldwerk is WBSO-gebruikers ook gevraagd de verhouding aan te geven tussen de hierboven 
geïntroduceerde 'verkrijgingskosten' enerzijds en de daadwerkelijk 'toegekende WBSO'. De WBSO is een 
generieke regeling die in vergelijking met sommige andere instrumenten uit het innovatiebeleid relatief weinig 
inspanning vergt van de aanvrager. 

De inspanning in dagen, zoals gezegd gemiddeld 6,4 dagen op jaarbasis, is een relatief geringe inspanning in 
verhouding tot de toegekende vermindering die al snel tienduizenden Euro's bedraagt en voor de ondernemingen 
met 200 en meer werknemers in een aantal gevallen aanzienlijk meer. De transactiekosten aan ondernemerskant 
zijn lager dan die van de meeste niet-fiscale subsidie-instrumenten en vergelijkbaar met die van andere fiscale 
instrumenten.  

De inspanningen voor het verkrijgen van de WBSO in verhouding tot de daadwerkelijk toegekende WBSO door 
51% van de WBSO-gebruikers als 'niet te hoog en niet te laag' wordt beoordeeld. 18% beoordeelt de 
'verkrijgingskosten' als 'laag' of 'erg laag', 17% als 'tamelijk hoog' en 11% als 'erg hoog'. (3% weet niet of geen 
mening). Wij beschouwen dit als een relatief goede beoordeling aangezien het uit eerdere onderzoeken bekend is 
dat veel ondernemingen elke vorm van administratie in relatie tot de overheid, ook al staat hier een aanzienlijke 
vermindering van de loonbelasting tegenover, al snel beschouwen als een belasting.  

Een logische vervolgvraag is in hoeverre deze beoordeling nog enige samenhang vertoont met het verwachte 
effect indien onverhoopt de WBSO niet zou worden toegekend. Het antwoord daarop kan worden afgeleid uit 
Tabel 3-6, waarin het oordeel over de hoogte van de 'verkrijgingskosten' (verticaal) is afgezet tegen de verwachte 
invloed van het wegvallen van de WBSO op de eigen S&O-uitgaven. Hoewel van de beide gekruiste variabelen 
de middelste antwoordcategorieën het best zijn vertegenwoordigd, blijkt ook dat: 
(a)	 WBSO-gebruikers die aangeven dat bij niet toekenning van WBSO de S&O slechts enigszins zou 

teruglopen (de ondernemingen die de WBSO als een 'extra' lijken te beschouwen beschouwen) relatief vaker 
de inspanningen voor het verkrijgen van WBSO als hoog aanmerken. 

(b) De WBSO-gebruikers die bij niet toekenning van de WBSO verwachten dat de totale S&O uitgaven sterk 
zouden teruglopen (de ondernemingen die de WBSO 'echt nodig' hebben) beoordelen de 'verkrijgingskosten' 
ten opzichte van de opbrengsten eerder als tamelijk of zelfs erg laag.  

Tabel 3-6	 Het verwachte effect van niet toekenning van WBSO in relatie tot het oordeel over de verhouding 
'verkrijgingskosten' en toegekende WBSO 

Verwachte invloed van wegvallen WBSO op eigen S&O uitgaven ('what if') 
Oordeel 'verkrijgings- Wegvallen Sterke Enige Blijven Nemen toe Totaal 
kosten' t.o.v. toegekende afname afname gelijk 
WBSO 
Erg Hoog 2 5 13 19 4 43 
Tamelijk Hoog 3 6 41 24 - 74 
Niet te hoog/ niet te laag 8 54 102 92 4 260 
Tamelijk laag 4 18 41 12 4 79 
Erg laag 4 10 6 2 1 23 
Totaal 21 93 203 149 13 479 

Het is niet met zekerheid vast te stellen in welke mate sprake is van causaliteit , maar een grotere 
(gepercipieerde) afhankelijkheid van de WBSO voor het doen van S&O-uitgaven gaat samen met een positiever 
oordeel over de 'verkrijgingskosten' in verhouding tot de 'opbrengsten' en vice versa. Dit lijkt logisch, maar is 
niettemin goed om vast te stellen. 
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Op een vergelijkbare manier is gekeken in hoeverre het oordeel over de invloed van de WBSO op het wel of niet 
doorgaan van S&O-projecten samenhangt met het oordeel over de 'verkrijgingskosten' in relatie tot de 
'opbrengsten' (zie Tabel 3-7). Ook hier is een vergelijkbaar patroon waarneembaar. WBSO-gebruikers die 
oordelen dat de WBSO geen invloed heeft op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten de 
'verkrijgingskosten' (in verhouding tot de 'opbrengsten') relatief vaker als hoog beoordelen. Andersom zien we 
voor WBSO-gebruikers die aangeven dat de invloed van WBSO op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten 
doorslaggevend of van enige betekenis is eerder de 'verkrijgingskosten' (in verhouding tot de 'opbrengsten') als 
laag aanmerken.  

Tabel 3-7 De gepercipieerde invloed van de WBSO op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten (bij 
wegvallen WBSO) in relatie tot het oordeel over de verhouding 'verkrijgingskosten' en toegekende 
WBSO 

Invloed WBSO op wel/niet doorgaan van S&O projecten 
Oordeel 'verkrijgingskosten' t.o.v. Doorslag- Enige betekenis Geen Totaal 
toegekende WBSO gevend 
Erg Hoog 3 15 25 43 
Tamelijk Hoog 13 44 18 75 
Niet te hoog/ niet te laag 43 132 86 261 
Tamelijk laag 24 37 18 79 
Erg laag 6 18 1 25 
Totaal 89 246 148 483 

3.7	 Meningen van bedrijven over mogelijke aanpassingen van de WBSO-
regeling 

In deze afsluitende paragraaf gaan we kort in op mogelijke wijzigingen in het ontwerp van de WBSO-regeling 
zelf zoals die in de veldstudie aan de respondenten zijn voorgelegd. Aangezien deze evaluatie er in de eerste 
plaats op is gericht de effectiviteit van de WBSO (eerste, tweede en derde orde effecten, doelgroepbereik) te 
beoordelen, wordt enkel beoogd een eerste idee te ontwikkelen wat betreft: 
(a) de gepercipieerde complexiteit van de regeling; 
(b) voorkeur voor enkele mogelijke aanpassingen, en;  
(c) aanpassing van de grondslag van de WBSO. 
Op basis hiervan kan eventueel besluitvorming plaats hebben over de vraag of en de wijze waarop de WBSO-
regeling, mede in het licht van de wijze waarop de fiscale stimulering van bedrijfs S&O zich in andere landen 
ontwikkelt (zie paragraaf over tax credit schemes)- eventueel aanpassing behoeft. Daarbij kunnen ook 
aanpassingen in de 'techniek van de regeling' aan de orde zijn die niet in deze afsluitende paragraaf aan de orde 
komen. In onze conclusies en aanbevelingen zoals die in de Managementsamenvatting aan de orde komen zullen 
we dan ook terughoudend zijn op dit punt. Voor het zover is, gaan we in op de drie bovengenoemde aspecten. 

3.7.1	 Complexiteit van de WBSO-regeling 
Een eerste startpunt als het gaat om mogelijke aanpassingen in de WBSO-regeling zelf is te kijken in hoeverre en 
op welke punten de WBSO-regeling in zijn huidige vorm als ingewikkeld wordt ervaren. In de veldstudie is 
respondenten gevraagd zeven aspecten die verband houden met het ontwerp van de WBSO-regeling in zijn 
huidige vorm te scoren op een schaal die loopt van 'zeer eenvoudig' tot 'zeer ingewikkeld'. Geen van de in Figuur 
3-6 weergegeven aspecten die door respondenten zijn beoordeeld, lijkt er op het eerste gezicht echt uit te 
springen. De 'behandeling van S&O op softwaregebied', de 'aanpassingen in de voorwaarden van de WBSO-
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Figuur 3-6 Mate waarin WBSO-gebruikers de WBSO-regeling als eenvoudig/ ingewikkeld ervaren, naar type 
WBSO-gebruiker (gemiddelden; 1=zeer eenvoudig, 10=zeer ingewikkeld; gewogen) 

1 2 3 4 5 6 7 

Nagaan of men in aanmerking komt 

Bekend raken met de regeling 

Aanpassingen in de voorwaarden 

Behandeling S&O op softwaregebied 

Gevraagde projectinformatie 

Bijhouden urenadministratie 

Vooraf plannen S&O activiteiten 

Structureel Nieuwkomer Overig 

Tabel 3-8 Determinanten van de complexiteit van de WBSO-regeling 
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Dummy grootteklasse 1-9 
Dummy grootteklasse 10-49 ++ + + ++ 
(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie + + + 
Dummy SBI_cat diensten +++ + +++ 
(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair +++ + ++++ + +++ +++ + 
Dummy freq WBSO structureel -
Dummy freq WBSO incidenteel - + -
(Referentie freq WBSO nieuwk.) 
Dummy type project Software + + + 
Dummy type project Proces + + 
(Referentie type project Product) 
Dummy WBSO gem. intensiteit  - + 
Dummy WBSO intensiteit hoog -
(Referentie WBSO intensiteit laag)  
Werkdagen aanvr WBSO in fte 
dummy technostarter - + + 
Aantal aanvragen wbso 1994-2001 + + 
Voor een leeswijzer zie Tabel 2-4 
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regeling' en het 'vooraf plannen van S&O-activiteiten' worden relatief vaker als ingewikkeld ervaren. Ook de 
verschillen tussen de in Figuur 3-6onderscheiden categorieën WBSO-gebruikers - nieuwkomers, structurele 
gebruikers en incidentele gebruikers, zijn beperkt. 

Uit een gedetailleerder analyse, weergegeven in Tabel 3-8, blijkt echter dat er wel enkele opmerkelijke 
verschillen zijn in de mate waarin verschillende categorieën WBSO-gebruikers de WBSO-regeling als complex 
ervaren. Door de 'oogharen kijkend' is vooral opvallend dat: 
(a)	 WBSO-gebruikers die gebruikmaken van een intermediair een negatiever beeld hebben van diverse aspecten 

van de WBSO-regeling dan de overige WBSO-gebruikers. Een beeld dat we eerder ook al zagen bij het 
oordeel over de uitvoering van de WBSO. Zo beoordelen WBSO-gebruikers die gebruik maken van een 
intermediair de aspecten 'nagaan of men in aanmerking komt voor de WBSO-regeling', 'gevraagde 
projectinformatie' en 'bijhouden urenadministratie' significant vaker als ingewikkeld. 
Naast het al eerder genoemde vermoeden dat WBSO-gebruikers die gebruik maken van een intermediair 
over de hele breedte de WBSO als ingewikkeld en moeilijk percipiëren, speelt kan ook het feit dat deze 
categorie WBSO-gebruikers het gebruik van een intermediair wil 'rechtvaardigen' een rol spelen. 

(b)	 Dienstenondernemingen merken de WBSO-regeling vaker aan als ingewikkeld dan de overige WBSO-
gebruikers. Zo beoordelen zij de 'behandeling van S&O op softwaregebied' significant vaker als ingewikkeld 
dan ondernemingen uit overige bedrijfstakken76. Daarnaast beoordelen dienstenondernemingen het 'nagaan 
of men in aanmerking komt voor de WBSO-regeling' significant vaker als ingewikkeld dan ondernemingen 
uit overige bedrijfstakken. Dit hoeft geen verbazing te wekken als we bedenken dat de WBSO in eerste 
instantie is ontworpen als instrument om S&O gericht op technologische vernieuwing te bevorderen, daar 
waar in dienstenondernemingen slechts bij uitzondering sprake is van een geformaliseerde technologische 
S&O-functie en andere innovatieactiviteiten (conceptueel ontwerp, opleiding en training, organisatorische 
vernieuwing) een relatief belangrijker rol spelen in het vernieuwingsproces van dienstenondernemingen77. 

WBSO-gebruikers in de grootteklasse 10-49 werknemers merken een 'aanpassing in de voorwaarden van de 
WBSO-regeling' significant vaker aan als ingewikkelder dan kleine (1-9 werknemers) en ondernemingen met 50 
of meer werknemers. Eenzelfde oordeel geldt bijvoorbeeld voor het aspect 'bijhouden van een urenadministratie'. 
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat ondernemingen tot 10 werknemers dusdanig flexibel zijn dat de 
regeling per keer bekeken wordt en een urenadministratie nog vrij overzichtelijk is. Bij ondernemingen vanaf 50 
werknemers zal eerder sprake zijn van een zekere standaardisatie van bijvoorbeeld een urenadministratie en 
kunnen veranderingen in de voorwaarden professioneel worden geïmplementeerd. Bij middelgrote 
ondernemingen ontbreken zowel de overzichtelijkheid als de standaardisatie in procedures, hetgeen ertoe leidt 
dat de regeling vaker als 'ingewikkeld' zal worden beoordeeld. 

3.7.2 Oordeel ten aanzien van vijf mogelijke aanpassingen in de WBSO-regeling 
In de veldstudie is de respondenten verder gevraagd te reflecteren op vijf mogelijke aanpassingen in het ontwerp 
van de regeling onder voorwaarde dat het budget voor de WBSO-regeling als geheel gelijk blijft. De 
(ongewogen) resultaten lijken er in eerste instantie op te duiden dat WBSO-gebruikers een voorkeur hebben voor 
een 'verhoging percentage afdrachtvermindering eerste schaal' of 'verlenging van de eerste schaal waarover 
verhoogde aftrek geldt'. Gezien het grote aantal kleine bedrijven in de (representatieve) steekproef was deze 
voorkeur te verwachten.  

76 Hier moet rekening gehouden worden met het feit dat lang niet alle WBSO-gebruikers aan softwareontwikkeling doen of 
als zodanig aanmerken en dit aspect voor slechts een beperkt deel van de respondenten van toepassing is. 

77 In dat verband is de vraag gerechtvaardigd of met het accent op technologische vernieuwing andere niet technologische 
aspecten van innovatie wel voldoende worden gestimuleerd. 
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Tabel 3-9 Determinanten van de beoordeling van vijf mogelijke verbeteringen in de WBSO-regeling 
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Variabelen 

Dummy grootteklasse 1-9 - ++ 

Dummy grootteklasse 10-49 - - + 


(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie + - ++++ 
Dummy SBI_cat diensten - ++ 

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair +++ - + 
Dummy freq WBSO structureel - + ++ ---- 
Dummy freq WBSO incidenteel - + -

(Referentie freq WBSO nieuwkomer) 
Dummy type project Software + + 
Dummy type project Proces + + ++ +++ 

(Referentie type project Product) 
Dummy WBSO gem. intensiteit 
Dummy WBSO intensiteit hoog 

(Referentie WBSO intensiteit laag) 
werkdagen aanvr WBSO in fte + + -
dummy technostarter ++ + ++ + 
Aantal aanvragen wbso 1994-2001 ++ 
Voor een leeswijzer zie Tabel 2-4 

Ook hier is een gedetailleerder analyse uitgevoerd (zie Tabel 3-9) en deze laat wel enkele belangrijke verschillen 
tussen de verschillende categorieën WBSO-gebruikers zien. Zo kan worden vastgesteld dat: 
(a)	 De relatieve intensiteit van WBSO-gebruik door ondernemingen, geen onderscheidende dimensie is als het 

gaat om een voorkeur voor een van de genoemde aanpassingen in het ontwerp van de WBSO-regeling. 
(b) Structurele WBSO-gebruikers een voorkeur hebben voor 'verhoging van het percentage 

afdrachtvermindering van de tweede schaal'. Structurele WBSO-gebruikers zijn vaker grotere bedrijven en 
ook relatief vaker 'zwaardere' WBSO-gebruikers die meer te winnen hebben bij een aanpassing naar boven 
van de tweede schaal. Structurele WBSO-gebruikers beoordelen het 'aantal malen per jaar dat WBSO kan 
worden aangevraagd' als mogelijke verandering in de WBSO-regeling significant lager dan nieuwkomers. 
Hier speelt waarschijnlijk mee dat structurele WBSO-gebruikers al meer gewend zijn geraakt aan en zich 
hebben ingesteld op de procedure van het aanvragen van de WBSO en hebben daarom wellicht minder 
behoefte om daarvan af te wijken. Ook kan het effect meespelen dat structurele gebruikers, gezien de 
ervaring uit voorgaande jaren, al enigszins vooruitlopen op de te verwachten WBSO-toekenning. 

(c)	 WBSO-gebruikers met 1-9 werknemers hebben een voorkeur om het 'aantal malen per jaar dat WBSO kan 
worden aangevraagd' te vergroten. Grotere ondernemingen hebben vastgelegde procedures en jaarplanning; 
ondernemingen in de grootteklasse 1-9 hebben doorgaans een kortere planningshorizon en minder financiële 
reserves. Zij laten zich derhalve sterker leiden door de mogelijkheid om nieuwe financiële bronnen aan te 
boren door WBSO aan te vragen op het moment dat het nodig is/dat er tijd beschikbaar is. 

(d) Technostarters beoordelen een 'verhoging % afdrachtvermindering eerste schaal' als mogelijke verandering 
in de WBSO-regeling significant positiever dan niet-technostarters. Technostarters ervaren momenteel de 
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genereuze extra technostartersaftrek. Bovendien zullen technostarters relatief vaak kleine bedrijven zijn, 
waarbij een aanpassing van de eerste schaal relatief sterker doorwerkt. Technostarters waarderen ook het 
'wijzigen van de definitie/grondslag' als mogelijke verandering in de WBSO-regeling significant hoger dan 
niet-technostarters. Zij hebben kunnen profiteren van een aanpassing van de grondslag, de technostarter 
status, en zullen om die reden deze aanpassingsmogelijkheid eerder als positief ervaren. 

Indien de WBSO-gebruikers wordt gevraagd echt te kiezen voor één van de genoemde vijf veranderingen in de 
WBSO-regeling, in plaats van het scoren van ieder van de vijf voorgelegde mogelijke aanpassingen - dan lijkt er 
op het eerste gezicht geen duidelijke voorkeur te bestaan. De keuzes zijn als volgt verdeeld: 'aantal keren per jaar 
dat WBSO aangevraagd kan worden' (23%), 'wijziging definitie/grondslag voor WBSO' (21%), 'verlenging van 
de eerste schaal waarover verhoogde aftrek geldt'(20%), 'verhoging percentage afdrachtvermindering eerste 
schaal' (17%), 'verhoging percentage afdrachtvermindering tweede schaal' (7%). We zijn op twee manieren 
nagegaan in hoeverre nog enige differentiatie mogelijk is naar de verschillende categorieën WBSO-gebruikers. 

In de eerste plaats door te bezien in hoeverre een voorkeur wellicht samenhangt met het oordeel over de 
'verkrijgingskosten' van de WBSO (in verhouding tot de 'opbrengst')78. Uit Tabel 3-10 blijkt dat WBSO-
gebruikers die aangeven een voorkeur te hebben voor een 'wijziging van de definitie of grondslag' van de WBSO 
de 'verkrijgingskosten' relatief veel vaker als hoog beoordelen. WBSO-gebruikers die de voorkeur geven aan een 
'verlenging van de eerste schaal' of 'verhoging percentage eerste schaal' beoordelen de 'verkrijgingskosten' 
relatief vaker als laag. Het betreft hier waarschijnlijk een categorie overwegend kleinere ondernemingen die 
relatief sterk steunen op de eerste schaal voor hun WBSO en ook relatief veel WBSO ontvangen voor een relatief 
geringe inspanning.  

Tabel 3-10	 De voorkeur voor mogelijke wijzigingen in de WBSO-regeling in relatie tot het oordeel over de 
verhouding verkrijgingskosten en toegekende WBSO 

Oordeel verkrijgings
kosten t.o.v. toegekende 
WBSO 

Voorkeur verandering in WBSO-regeling in aantallen bedrijven 
Wijziging 
grondslag 

Verlenging 
eerste schaal 

Verhoging 
% eerste 
schaal 

Verhoging 
% eerste 
schaal 

Frequentie 
aanvragen 
WBSO/jr. 

Totaal 

Erg Hoog 
Tamelijk Hoog 
Niet te hoog/ niet te laag 
Tamelijk laag 
Erg laag 

18 
17 
43 

7 
1 

6 
14 
58 
20 
3 

2 
10 
50 
22 

2 

1 
9 

16 
2 
4 

9 
16 
70 
17 

4 

36 
66 

237 
68 
14 

Totaal 86 101 86 32 116 421 

78 Ook de samenhang met de omzetontwikkeling is apart bekeken, maar dit leidde niet tot enige differentiatie. 
Ondernemingen met een toegenomen omzet ten opzichte van de concurrentie over de periode dat ze WBSO ontvangen, 
oordelen niet wezenlijk anders dan WBSO-gebruikers die een stagnerende omzet rapporteren. 
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Tabel 3-11 Determinanten voorkeur vijf mogelijke veranderingen in het ontwerp van de WBSO-regeling  
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Variabelen 

Dummy grootteklasse 1-9 wekn. - - ++ 

Dummy grootteklasse 10-49 werkn. --- -- +++ 

(Referentie grootteklasse 50+)

Dummy gemiddelde S&O-intensiteit + ---

(Referentie boven-gemm. S&O intensiteit) 

Dummy structureel gebruiker WBSO + -

(Referentie niet-struct. Gebruiker WBSO) 

Dummy technostarter ---- 

Belemmering: belang S&O binnen onderneming -- - ++++ 

onvoldoende onderkend 

Belemmering: financiële risico van S&O te groot ---- ++++ 

Belemmering: onvoldoende geschikt S&O personeel --- + 

beschikbaar 

Bijdrage WBSO: maakt versneld uitvoeren S&O mogelijk --- +++ -

Complexiteit: behandeling S&O op softwaregebied ++++ - --- + 

Voor een leeswijzer zie Tabel 2-4 

Op de tweede plaats door na te gaan in hoeverre een voorkeur voor één van de vijf mogelijke wijzigingen 
samenhangt met kenmerken van WBSO-gebruikers79. Een gedetailleerder analyse, waarvan de resultaten zijn 
weergegeven in Tabel 3-11, leert dat: 
(a)	 WBSO-gebruikers die de behandeling van S&O op softwaregebied als ingewikkeld beoordelen (ten opzichte 

van hun referentiegroep) significant vaker een voorkeur hebben voor een wijziging van de 
grondslag/definitie van de WBSO. Zij verwachten kennelijk dat een aanpassing van de grondslag van de 
WBSO de gepercipieerde problemen met de behandeling van S&O op softwaregebied kan ondervangen. De 
vraag is wellicht of niet zowel de WBSO-gebruikers alsook Senter nog gewikkeld zijn in een leerproces om 
S&O op software gebied 'in te passen' in de WBSO. De antwoorden op de eerder genoemde open vragen 
lijken hier eveneens op te duiden. 

(b) WBSO-gebruikers tot 50 werknemers een voorkeur hebben voor de mogelijkheid veel frequenter per jaar 
WBSO aan te vragen. Wellicht dat kleinere ondernemingen een wat opportunistische gedrag vertonen op het 
gebied van S&O en de S&O minder planmatig verloopt. WBSO-gebruikers met 10-49 werknemers hebben 
daarnaast significant minder vaak een voorkeur voor een verlenging van de eerste schaal van de WBSO-
regeling. Dit is aannemelijk, omdat zij juist ervaren dat de eerste schaal van toepassing is op het allereerste 
begin van uitvoering van S&O. Zij ervaren dat bij groei van de S&O-inspanningen de gemiddelde 
ondersteuning via de WBSO juist afneemt. 

Naast de regressieanalyse zoals opgenomen in bijlage B.7 zijn ook de resultaten van de T-toetsen zoals opgenomen in 
bijlage B.6 hier op hoofdlijnen weergegeven. 
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(c)	 WBSO-gebruikers die de belemmering van het financiële risico van S&O als relatief belangrijk aanmerken 
significant vaker een voorkeur hebben voor de variant waarbij het percentage van de afdrachtvermindering 
over de eerste schaal wordt opgetrokken. WBSO gebruikers die relatief sterk de belemmering van 
onvoldoende geschikt S&O-personeel ervaren alsook de bedrijven die de behandeling van S&O op 
softwaregebied als ingewikkeld ervaren geven juist significant veel minder vaak aan een voorkeur te hebben 
voor een aanpassing van de WBSO-regeling in deze zin. 

(d) De technostarters hebben significant vaker een voorkeur voor een verhoging van het percentage 
afdrachtvermindering eerste schaal. De technostarters zijn significant negatiever over een verhoging van het 
percentage afdrachtvermindering van de tweede schaal. Dit lijkt logisch gezien de beperkte schaal waarop 
technostarters vooralsnog opereren en de genereuze behandeling die zij momenteel in de eerste schaal 
ondervinden. Zij delen dit oordeel met de kleinere ondernemingen in het algemeen. 

(e)	 S&O-intensieve ondernemingen geven significant vaker aan een voorkeur te hebben voor een WBSO-
regeling waarbij meer dan twee maal per jaar WBSO kan worden aangevraagd.  

Kortom: grootteklasse alsmede het type aspect van het S&O-proces waar mee men het meeste kampt (aandacht 
voor S&O, financiële risico van S&O, beschikbaarheid van voldoende S&O-personeel, gepercipieerde 
complexiteit van de behandeling van S&O op softwaregebied) en tot op zekere hoogte ook S&O-intensiteit en 
het feit of men wel of niet technostarter is, bepalen in belangrijke mate de voorkeur voor één van de vijf 
genoemde aanpassingen van de WBSO-regeling. Bij een eventuele aanpassing van het ontwerp van de WBSO-
regeling kan rekening worden gehouden met de diverse voorkeuren, afhankelijk van de groep van S&O
bedrijven die men bij voorkeur wil faciliteren. 

3.7.3 Aanpassing van de grondslag van de WBSO 
Tot slot is de respondenten die een voorkeur hebben uitgesproken voor een aanpassing van de grondslag/definitie 
van de WBSO-regeling om een toelichting gevraagd (zie ook Box 3.3). De genoemde aanpassingen houden 
vooral verband met een ruimer innovatiebegrip80. Zo wordt vaak opgemerkt dat het innovatiebegrip niet duidelijk 
is en moet worden verruimd naar ook de niet-technologische aspecten van innovatie. Opvallend vaak wordt ook 
de wijze waarop momenteel de aanvragen rond softwareontwikkeling worden beoordeeld als te stringent ervaren. 
Voorts wordt gesuggereerd om ook andere S&O-kosten dan loonkosten voor S&O medewerkers in aanmerking 
te laten komen voor WBSO, bijvoorbeeld kosten van indirect S&O personeel of management en investeringen in 
apparatuur ten behoeve van S&O. 

Uitzondering zijn vooral enkele S&O-intensieve bedrijven die de toegang tot de WBSO eerder willen beperken tot de 
'echte' S&O bedrijven en om die reden eerder voorstander zijn van een inperking van de grondslag van de WBSO.  
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BOX 3.3:	 ENKELE KARAKTERISTIEKE ANTWOORDEN OP DE VRAAG NAAR DE 
ASPECTEN WAAROP WBSO-GEBRUIKERS EVENTUEEL DE DEFINITIE OF 
GRONDSLAG VAN DE WBSO-REGELING ZOUDEN WILLEN AANPASSEN 

� “Niet alleen op basis van loon” 
� “Op dit moment worden tastbare dingen ontwikkeld, bij bijvoorbeeld software is men  
� huiverig voor toekenning WBSO” 
� “Grondslag moet breder, minder technische, meer economische maatschappelijk” 
� “Meer aspecten van ontwikkeling binnen de WBSO-regeling laten vallen” 
� “Naast aantal uren, zouden wij ook graag zien dat de kosten van bijvoorbeeld materialen  
� onder de WBSO vallen” 
� ”Iedere innovatie binnen een bedrijf moet voor WBSO in aanmerking kunnen komen” 
� “Eigenlijk zou men moeten kijken hoe innovatief een bedrijf is en daar de hoogte van de 
� subsidie op baseren” 
� “Innovatie moet ruimere definitie krijgen” 
� “Software moet meer naar gekeken worden, ICT moet meer aandacht krijgen” 
� “Indirect personeel en management ook in de grondslag opnemen” 
� “Grondslag is niet correct. Techniek wordt te hoog gewaardeerd” 
� “Verruiming criteria softwareontwikkeling” 
� “De definitie van 'innovatief' is onduidelijk, met name op softwaregebied” 
� “Samenwerking met buitenlandse bedrijven. Ruimer beleid ten aanzien van software” 
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4 Bijlage A1: Econometrische studie 

4.1 Inleiding 

De WBSO kan effecten hebben op de hoogte van de S&O-uitgaven van ondernemingen (het eerste orde effect), 
op de innovativiteit van ondernemingen (het tweede orde effect) en het effect op de economische prestaties van 
ondernemingen (het derde orde effect). Voor de eerste en tweede orde effecten hebben wij berekeningen 
uitgevoerd. Ten aanzien van derde orde effecten van de WBSO waren de resultaten van de berekeningen niet 
stabiel (robuust), derhalve zal daarover in het kader van deze evaluatie geen uitspraak worden gedaan. Wel wordt 
in dit hoofdstuk ingegaan op enkele methodologische en datatechnische problemen die een rol hebben gespeeld 
bij de econometrische analyses. 

Voor het berekenen van de eerste, tweede en derde orde effecten is een econometrisch model ontwikkeld. 
Voordat wij het model toelichten, zullen wij eerst stil staan bij drie aspecten die een rol kunnen spelen bij de 
WBSO, te weten substitutie, additionaliteit en heretikettering. Aan de hand van een schematische weergaven 
illustreren wij welke mogelijke effecten de WBSO kan hebben op de S&O-loonkosten (§4.3). Vervolgens zal het 
gehanteerde model beschreven worden alsmede de gebruikte gegevens. Tot slot zullen de resultaten worden 
gepresenteerd van de analyse met behulp van het model. 

4.2 Substitutie, additionaliteit en heretikettering 

Een indicatie voor het effect van WBSO op de S&O-uitgaven is het verschil tussen uitgaven aan S&O vóór en na 
toekenning. Daarbij moet echter ook rekening worden gehouden met neveneffecten zoals heretikettering en 
substitutie. Een directe vergelijking zou aanleiding kunnen gegeven tot een overschatting van het effect van 
WBSO op S&O-uitgaven. Bij de modelspecificatie dient rekening gehouden te worden met deze neveneffecten. 

4.2.1 Heretikettering 
Onder heretikettering wordt in dit verband verstaan dat bedrijven vanwege de subsidie activiteiten als S&O
activiteiten gaan aanmerken die ze niet als zodanig zouden hebben beschouwd als geen WBSO zou kunnen 
worden verkregen. Dat betekent dat 'gewone' projecten als innovatieve projecten worden aangemeld. Senter 
beoordeelt projecten op het 'gehalte' speur en ontwikkelingswerk en voert controles uit. Wij veronderstellen dat 
goedkeuring wordt onthouden aan projecten die te typeren zijn als heretikettering en dat toegezegde WBSO-
gelden betrekking hebben op 'echt' S&O-werk. In de analyses van het effect van WBSO op S&O-uitgaven 
houden wij verder geen rekening met heretikettering, dat wil zeggen dat wij veronderstellen dat alle 
aangevraagde projecten 'echte' S&O-projecten zijn. 

4.2.2 Substitutie 
Van substitutie is sprake wanneer (een deel van de) WBSO-gelden in de plaats van eigen uitgaven aan S&O
loonkosten komen en als het ware worden aangewend als 'besparing' op de eigen uitgaven. Dat is juist niet de 
bedoeling van WBSO, maar wel een neveneffect waarmee terdege rekening gehouden dient te worden. 
Substitutie kan een groot effect hebben op de effectiviteit van de maatregel. Substitutie is moeilijk vast te stellen. 
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In de praktijk kan alleen de verandering in de hoogte van de S&O-uitgaven van jaar op jaar worden 
waargenomen inclusief de afrekening in het kader van een eerdere toekenning van de WBSO (indien van 
toepassing). In §4.3 gaan we nader in op dit 'identificatie' probleem. 

Wij laten het bij de beschrijving van mogelijke effecten van WBSO op S&O-uitgaven in het midden of WBSO-
gelden direct ten goede komen aan specifieke projecten of dat de gelden generiek in de onderneming worden 
aangewend. Voor een beschrijving van het effect van WBSO is dat van ondergeschikt belang. Immers ook al 
zouden WBSO-gelden geheel aan andere zaken worden besteed dan aan S&O-loonkosten waarvoor 
vermindering is aangevraagd, ook dan nog komen voor een onderneming gelden vrij die mogelijk aangewend 
kunnen worden voor andere S&O-projecten of ondersteunende activiteiten81. 

4.2.3 Incidentele en structurele gebruikers van WBSO 
Bij de beschrijving van de mogelijke effecten van WBSO op S&O-uitgaven maken wij onderscheid tussen 
incidentele en structurele gebruikers van WBSO. De WBSO is in 1994 van start gegaan. Voor elk bedrijf geldt 
dat in een gegeven jaar voor de eerste maal WBSO is aangevraagd. Voor een enkel bedrijf is het bij één keer 
gebleven. Bedrijven die meerdere keren WBSO hebben aangevraagd maar dat met tussenpozen hebben gedaan 
noemen wij incidentele gebruikers. Op deze groep bedrijven richten wij ons eerst. Bedrijven die voor drie 
opeenvolgende jaren WBSO hebben aangevraagd noemen wij structurele gebruikers. Het onderscheid is van 
belang voor de bepaling van het effect en de rol van de zogenaamde 'regenregel' (zie §2.1, blz. 27) 

4.2.4 Veronderstellingen 
Bij de beschouwing over substitutie en additionaliteit bij de WBSO gaan wij uit van een aantal 
veronderstellingen. 
i In de eerste plaats dat er een direct verband is tussen S&O-loonkosten en de totale S&O-uitgaven. In de 

beschouwing over mogelijke effecten veronderstellen wij deze verhouding als constant en beschouwen bij 
de S&O-loonkosten als een proxy voor de totale S&O-uitgaven (de wijze van aanwenden van WBSO-gelden 
laten wij buiten beschouwing).  

ii Ten tweede veronderstellen wij bij met name incidentele gebruikers dat bedrijven met eigen S&O-uitgaven 
(waaronder S&O-loonkosten) ook WBSO zullen aanvragen. Met andere woorden bij bedrijven die in een 
bepaald jaar geen WBSO aanvragen hebben veronderstellen wij dat zij geen of slechts zeer lage uitgaven 
aan S&O hebben82 . 

iii De derde veronderstelling is dat de voorgenomen S&O-loonkosten in een bepaald jaar bepalend zijn voor de 
hoeveelheid aangevraagde WBSO-S&O-loonkosten. Uit oogpunt van overzichtelijkheid gaan we er van uit 
dat bedrijven eens per jaar een planning van voorgenomen S&O-projecten maken en de daarbij behorende 
S&O-loonkosten. Wij gaan uit van het idee dat bedrijven naar aanleiding van concrete projecten WBSO 
aanvragen onafhankelijk van wel of geen toekenning83 . 

iv Ten vierde dat de verkregen vermindering gelijk is aan de aangevraagde vermindering. Bij de weergave van 
de niveaus van S&O-loonkosten in de schema's gaan we er van uit dat aanvragen voor WBSO ook leiden tot 
toekenning (100% toekenning van de aanvraag), en veronderstellen wij in dit verband dat pas na afloop van 

81 Uit verschillende interviews met ondernemingen die gebruik maken van de WBSO blijkt dat in veel gevallen WBSO-
gelden niet specifiek aan de projecten worden besteed waarvoor de WBSO is aangevraagd (zie ook voetnoot 27, blz. 20). 

82 Dit laat onverlet dat dergelijke bedrijven wel innovatie-uitgaven kunnen hebben en als innovatief aangemerkt kunnen 
worden. Alleen komen innovatie-uitgaven, anders dan eigen uitgaven aan 'harde' S&O, niet in aanmerking voor de 
WBSO. 

83 In feite gaat het hier om het vraagstuk van de causaliteit: beïnvloedt WBSO S&O-loonuitgaven of is de aanvraag van 
WBSO afhankelijk van S&O-loonuitgaven die toch al waren gepland. Voor een nadere uitwerking zie ook §4.4.1. 

76 



het belastingjaar de WBSO-gelden ter beschikking komen84. De definitieve vaststelling van de vermindering 
wordt na afloop van het belastingjaar vastgesteld aan de hand van de urenadministratie van daadwerkelijk 
gerealiseerde S&O-uren. In de schema's gaan wij er van uit dat de voorgenomen planning ook wordt 
gehaald. 

4.3 Substitutie en additionaliteit bij gebruik van WBSO 

Wij besteden aandacht aan vier (theoretische) 'toestanden' te weten een toestand van volledige substitutie, een 
toestand waarin het effect van WBSO neutraal is, een toestand waarin sprake is van additionaliteit en tot slot een 
toestand waarin WBSO een negatief effect heeft op S&O-loonkosten. 

4.3.1 Opbouw schema's 
In de schema's onderscheiden wij 3 perioden: een periode t-1 (of t< bij het schema van structurele gebruikers) 
waarin het gemiddelde niveau van de S&O-loonkosten in voorgaande jaren wordt weergegeven. In de 
schematische voorstelling van het mogelijke effect van WBSO op investeringen in S&O (S&O-loonkosten) gaan 
we voor de eenvoud uit van een onderneming die gedurende een bepaalde tijd een stabiel patroon van S&O
loonkosten heeft85. De 'trend' kan neutraal, stijgend of dalend zijn, dat maakt voor de illustratie van het effect van 
de WBSO op S&O-loonuitgaven niet uit, het gaat om afwijkingen van de trend. Bij de incidentele gebruikers 
veronderstellen wij dat de S&O-loonkosten voorafgaande aan de WBSO-aanvraag (zeer) laag zijn. De periode 
t-1-t0 geeft ook de situatie weer waarin een bedrijf nog geen WBSO heeft aangevraagd. Op tijdstip t0 wordt een 
planning gemaakt van de S&O-werkzaamheden die in de periode t0-t1 worden uitgevoerd en op tijdstip t0 wordt 
daarvoor ook WBSO aangevraagd (en toegekend). Op tijdstip t1 worden de WBSO-gelden c.q. de vermindering 
aan de onderneming ter beschikking gesteld86. Wij veronderstellen vervolgens dat bedrijven bij de planning voor 
de S&O-werkzaamheden in de periode t1-t2 rekening houden met de WBSO-gelden (uit de voorgaande periode) 
en hun S&O-loonkosten mede bepalen op basis van de vermindering87. Het te schatten effect van de WBSO op 
de S&O-loonkosten wordt in de schema's tot uitdrukking gebracht in de verandering van het waargenomen 
niveau S&O-loonkosten op tijdstip t1. 

4.3.2 Substitutie en additionaliteit bij incidentele WBSO-gebruikers 

Substitutie 
Bij de beoordeling van het effect zijn de verschillen in niveaus van S&O-loonkosten in de perioden t0-t1 en t1-t2 

van belang. In periode t0-t1 nemen wij alleen de 'eigen' S&O-loonkosten waar, in periode t1-t2 is dat een 
combinatie van eigen uitgaven en de WBSO-vermindering. In periode t0-t1 valt het voorgenomen niveau samen 
met het waargenomen (daadwerkelijke) niveau van S&O-loonuitgaven (immers de toegezegde vermindering van 
de WBSO wordt voor een deel van de bedrijven pas na afloop van het project uitgekeerd). In Figuur 4-1 geven 

84 Dit is strikt genomen niet juist. Bedrijven kunnen om een voorlopige teruggave vragen. 
85 In de praktijk blijkt een aanzienlijke volatiliteit waar te nemen in het aantal projecten en de hoogte van de S&O

loonkosten waarvoor WBSO wordt aangevraagd. Dat geldt ook voor bedrijven die in opeenvolgende jaren WBSO 
aanvragen. Van dit verschijnsel zullen wij bij de econometrie dankbaar gebruik maken (zie bijlage). Voor de eenvoud van 
het schema houden wij geen rekening met deze volatiliteit. 

86 In de praktijk kan dat nog langer duren, afhankelijk van het tijdstip waarop de (voorlopige) aanslag van het betreffende 
jaar door de belastingdienst wordt vastgesteld. Wij houden geen rekening in de figuren met de mogelijkheid op 
voorlopige teruggave. 

87 Dit is ook voor te stellen als dat bedrijven aan het einde van het jaar de S&O-projecten beoordelen op de behaalde 
resultaten en de kosten die er mee zijn gemoeid, inclusief de WBSO-vermindering. Op basis van deze evaluatie (interne 
kosten-baten analyse) wordt de planning voor de volgende periode gemaakt en wordt duidelijk hoe en in welke mate de 
WBSO van invloed is op S&O-loonkosten. Wij gaan hier uit van een duidelijke volgtijdelijkheid (causaliteit). In de 
praktijk zal dat (veel) minder het geval zijn. 
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wij dat weer door de lijnen van het waargenomen niveau van S&O-loonuitgaven en de voorgenomen S&O
loonuitgaven naast elkaar te tekenen, hoewel theoretisch gezien ze over elkaar heen zouden moeten lopen. Op 
tijdstip t1, aan het einde van het aangemelde project wordt de WBSO uitgekeerd en een interne kosten-baten 
analyse gemaakt die dient voor de planning van de S&O-projecten in de periode t1-t2. De WBSO-gelden worden 
in periode t1-t2 in dit schema gebruikt om de eigen S&O-uitgaven te verminderen. Als er, zoals in Figuur 4-1, 
vanaf moment t1, in absolute zin geen stijging of daling van de totale S&O-uitgaven optreedt, is er sprake van 
substitutie van eigen S&O-uitgaven door WBSO-gelden. 

Figuur 4-1	 Schematische weergaven van het verband tussen WBSO en investeringen in S&O (S&O
loonkosten) bij 100% substitutie bij incidentele gebruikers van WBSO. 
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Belangrijk bij de beoordeling van de niveaus van S&O-loonuitgaven is, dat bij volledige substitutie het effect 
van WBSO op de eigen S&O-uitgaven feitelijk negatief is, dat wil zeggen de eigen S&O-loonkosten dalen, maar 
per saldo blijft het niveau gelijk. Naarmate de WBSO minder als substituut voor eigen S&O-uitgaven wordt 
gebruikt zullen de S&O-loonuitgaven hoger liggen dan in de periode daarvoor. De mate van substitutie is uit te 
drukken in een getal of effect. Bij volledige substitutie is dat getal of effect 0, In dat geval wordt elke euro 
WBSO gebruikt ter verlaging van de eigen uitgaven aan S&O. Het totale niveau van de S&O-uitgaven blijkt 
gelijk en de WBSO leidt in dat geval niet tot extra S&O-uitgaven, op bedrijfsniveau en op macroniveau. Dat is 
de situatie die in Figuur 4-1 is weergegeven. Naar mate er gemiddeld genomen minder substitutie is zal het effect 
het getal één naderen. Een waarde van 0,7 bijvoorbeeld geeft weer dat bedrijven ongeveer 30% van de WBSO-
gelden aanwenden als 'besparing' (substitutie) op de eigen S&O-uitgaven. In een dergelijke situatie is de 
gemiddelde 'additonaliteit' 70% van de toegekende vermindering. In principe is sprake van substitutie indien een 
stijging de het waargenomen niveau S&O-loonuitgaven beneden de 'regenregel' blijft88. Gemiddeld is dat 18% 
van de eigen S&O-loonuitgaven. 

Neutraal effect 
Wij spreken in dit onderzoek van een neutraal effect indien de daadwerkelijke (waargenomen) S&O
loonuitgaven op tijdstip t1 stijgen met het bedrag dat aan WBSO wordt ontvangen (gemiddeld 18%) ten opzichte 
van het niveau in de periode die aan de ontvangst van de WBSO-gelden vooraf gaat (t1-t0). Het effect is dan 
precies gelijk aan één. 

De rekenregel is dat gemiddeld genomen een bedrijf voor elke vijf euro S&O-loonkosten één euro WBSO ontvangt. 
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In een neutrale situatie blijven de eigen S&O-loonuitgaven op het zelfde peil als in de voorgaande periode maar 
worden de WBSO-gelden aangewend voor extra investeringen in S&O (lonen). Per saldo stijgt het waargenomen 
niveau met ongeveer de omvang van de 'rekenregel', gemiddeld 18%. In de praktijk is sprake van een 
geleidelijke overgang van volledige substitutie naar additionaliteit. Zeker bij de schattingen, die later worden 
besproken, gaat het om gemiddelden. Bij een effect van ongeveer 0,9 zal bij een groot deel van de bedrijven 
sprake zijn van additionaliteit. Een klein deel van de bedrijven gebruikt de WBSO-gelden in deze situatie als 
'besparing'. 

Figuur 4-2	 Schematische weergaven van het verband tussen WBSO en investeringen in S&O (S&O
loonkosten) bij een neutraal effect (substitutie noch additionaliteit) 
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Indien we op macro-economische schaal deze situatie bezien is er geen sprake van een hefboomwerking, de 
totale omvang van de uitgaven aan S&O is de som van de eigen en de WBSO-gelden. Wel zouden 'spillover
effecten' een positief effect kunnen hebben waardoor op termijn een welvaartstoename is te verwachten. 
Spillover-effecten zijn niet voorbehouden aan deze situatie alleen, maar spelen ook een rol in de andere situaties 
zoals bij additionaliteit. Indien rekening wordt gehouden met de positieve effecten van spillovers en de 
maatschappelijke opbrengsten van private S&O op ongeveer 35% stellen is, zou er al sprake kunnen zijn van 
additionaliteit indien het effect meer dan 0,7 bedraagt89. 

Additionaliteit 
Wij spreken hier van additionaliteit wanneer het waargenomen niveau van uitgaven aan S&O meer stijgt dan dat 
men aan WBSO-gelden ontvangt. In deze situatie nemen de eigen S&O-uitgaven na ontvangst van WBSO 
gelden verder toe. De toekenning van de WBSO is gebaseerd op de eigen uitgaven aan S&O-loon in de periode 
t0-t1. Een waargenomen verschil in uitgaven behoeft echter niet noodzakelijkerwijze af te wijken van de 
(stijgende) trend die in voorgaande jaren is ingezet. Belangrijk in deze situatie is om vast te stellen of de 
verhoging van de eigen S&O-loonuitgaven het gevolg is van WBSO of dat een onderneming om andere redenen 
besluit tot verhoging, bijvoorbeeld op grond van gunstige marktvooruitzichten of concurrentie (dat geldt overiges 
ook voor de andere situaties). Causaliteit is in deze een belangrijk element om rekening mee te houden. In §4.4.3 
besteden wij aandacht aan causaliteit.  

Zie Jones, C.I. & J.C. Williams (1998). 
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Figuur 4-3 Schematische weergaven van het verband tussen WBSO en investeringen in S&O (S&O
loonkosten) indien WBSO een additioneel effect heeft. 
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Negatief effect 
Tot slot is er ook nog de (theoretische) mogelijkheid dat na toekenning van de WBSO het niveau S&O
loonuitgaven daalt ten opzichte van de voorgaande periode. Ook hier is het van belang om vast te stellen of er 
een causaal verband is. Zo'n causaal verband is niet waarschijnlijk. Ervaringen uit de praktijk wijzen er op dat 
andere factoren een rol spelen, met name dat veel bedrijven om uiteenlopende redenen de voorgenomen plannen 
niet kunnen realiseren. Een daling in de S&O-uitgaven kan een combinatie zijn van bijstelling van (te 
ambitieuze) plannen in de voorgaande periode en het ontvangen van minder WBSO-gelden dan waarop is 
gerekend. Hierbij veronderstellen wij dat er ondernemers zijn die bij de planning van S&O-activiteiten voor 
komende periodes anticiperen op toekomstige WBSO-gelden. 

Figuur 4-4	 Schematische weergaven van het verband tussen WBSO en investeringen in S&O (S&O
loonkosten) indien WBSO een additioneel effect heeft. 
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4.3.3 Substitutie en additionaliteit bij structurele WBSO-gebruikers  
In de voorgaande gevallen hebben wij een schematische weergaven gegeven van mogelijke effecten bij 
incidentele gebruikers van WBSO. Nu besteden wij aandacht aan ondernemingen die gedurende drie of meerdere 
jaren aaneengesloten gebruik maken van WBSO. Over het algemeen zullen dat de grotere bedrijven zijn die op 
een min of meer permanente basis S&O uitvoeren. Het niveau van S&O-uitgaven in voorafgaande periodes is 
dan ook niet nul of zeer gering zoals bij de incidentele WBSO-gebruikers is verondersteld, maar ligt op een 
(aanzienlijk) hoger niveau. Belangrijker is evenwel dat het waargenomen niveau van S&O-loonuitgaven in de 
periode t< bestaat uit een deel 'eigen' S&O en een deel WBSO-vermindering. Dat geldt voor alle perioden. 

Figuur 4-5	 Schematische weergaven van het verband tussen WBSO en investeringen in S&O (S&O
loonkosten) bij structurele gebruikers van WBSO 
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Bij structurele gebruikers van de WBSO kunnen uit eventuele veranderingen van het waargenomen niveau van 
S&O uitgaven niet direct conclusies worden getrokken over substitutie of additionaliteit. Immers in de periode 
voor de toekenning van WBSO bestaat het niveau uit een combinatie van S&O-loonuitgaven een WBSO-
vermindering uit een voorgaande periode. Dat heeft mogelijk ook invloed op het voorgenomen niveau van S&O
loonuitgaven. Bijvoorbeeld op tijdstip t1 maakt een bedrijf planning voor de komende periode. Er is evenwel 
geen informatie of bij de planning rekening wordt gehouden met toekomstige WBSO-gelden of niet 
(anticiperend gedrag). Verondersteld kan worden dat structurele gebruikers van WBSO wel rekening zullen 
houden met toekomstige WBSO-gelden, echter uit het waargenomen niveau kan niet worden afgeleid of WBSO 
een stimulerende werking heeft of dat het niveau van voorgenomen S&O-loonkosten de aanvraag van de WBSO 
bepaald. De zaak ligt nog moeilijker bij bedrijven die te maken hebben met het plafond van de WBSO.  

Zonder een aanvullende veronderstelling aangaande de causaliteit is geen uitspraak te doen over de betekening 
van een mogelijk effect. In Figuur 4-6 is weergegeven hoe het effect van WBSO zich kan manifesteren onder de 
veronderstelling dat WBSO-vermindering een matigende invloed heeft op de kosten van S&O en zo kan leiden 
tot aanpassingen van het voorgenomen niveau van S&O-loonuitgaven.  
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Figuur 4-6 Schematische weergaven van substitutie en additoinaliteit en het verband tussen WBSO en 
investeringen in S&O (S&O-loonkosten) bij structurele gebruikers van WBSO 
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In Figuur 4-6 is de situatie weergeven waarin de ontwikkeling van de waargenomen S&O-loonkosten aanleiding 
geven te veronderstellen dat sprake is van additionaliteit (effect > 1). Tevens is weergegeven wat de grootte van 
het effect zou zijn indien sprake is van respectievelijk een neutraal (0) of negatief effect (<0) van WBSO op de 
voorgenomen S&O-loonkosten. Van substitutie is sprake indien het effect ligt tussen 0 (100% substitutie) en 1 
(grens substitutie en additionaliteit). In alle gevallen speelt de rekenregel een rol bij het waargenomen niveau. Bij 
de modellering zal hiermee rekening gehouden moeten worden. 

4.4 Eerste orde effect van WBSO 

4.4.1 Modelleren van het eerste orde effect van WBSO op S&O-loonkosten 

Modelspecificatie 
Voor de analyse van de eerste orde effecten van WBSO is een model gekozen dat rekening houdt met de 
vertraagde en indirecte invloed van WBSO op S&O-uitgaven. Het model is vanwege de beschikbare data 
zodanig geschat dat de hoogte van de S&O in 1998 verklaard wordt uit onder meer de hoogte van de S&O 
uitgaven in 199790. Het model ziet er als volgt uit: 

90 We hebben een aantal modellen en specificaties geschat om de eerste en tweede orde effecten te schatten. Naast regressie 
(kleinste kwadraten) hebben wij ook kansmodellen, Tobit en Heckman modellen geschat, in een poging om het effect van 
de WBSO te schatten ten opzichte van een nulgroep of incidentele gebruikers. De volgende specificaties zijn geschat: 
a) eerste verschillen geschat (yt-yt-1), in feite wordt de verandering geschat.  
b) log-log specificatie, de coëfficiënten in de vergelijking zijn dan elasticiteiten  
c) de te verklarende variabele wordt verklaard o.a. door een vertraging van de te verklarende variabele. 
De laatste specificatie gaf de meest robuuste en aannemelijke schatting. Aannemelijk in de zin dat de uitkomsten overeen 
komen met de (empirische) literatuur. Deze specificatie lijkt veel op eerste verschillen, maar de uitkomsten zijn 
doorgaans beter, doordat bij 'eerste verschillen' een restrictie wordt opgelegd dat de coëfficiënt van de vertraagde term 
gelijk is aan één. Door nu deze coëfficiënt niet vast te prikken, kunnen wij ook de toename in S&O en de toename in 
omzet uit nieuwe producten als percentage van de totale omzet schatten. Deze specificatie heeft dan ook onze voorkeur. 
Echter bij het meten van het eerste orde effect speelt o.a. het probleem van de rekenregel. Door nu S&O-loonkosten te 
schatten voor alle bedrijven die in 1998 WBSO hebben aangevraagd, zijn de effecten van WBSO op S&O vrij fors. Dit 
wordt veroorzaakt door de bedrijven die in het jaar daarvoor geen S&O hebben (de 'sprong' van t-1 naar t0 in bijvoorbeeld 
Figuur 4-1). Voor deze bedrijven geldt dat het verband 1 op 5 is. Dus het effect voor deze groep is dat 1 euro WBSO, 5 
euro aan S&O-loonkosten genereert. Kortom dit model berekent in feite de gemiddelde toekenning en is niet geschikt om 
het effect van WBSO op mogelijk extra S&O te berekenen, wat nu juist de bedoeling is.  
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Daarbij geldt dat: 
& i t, = S&O arbeidskosten in het jaar 1998 voor bedrijf i (endogene variabele)S O  
& i t, 1  = S&O arbeidskosten in het jaar 1997 voor bedrijf i (vertraagde endogene variabele)S O  − 

WBSO − = WBSO in het jaar 1996 voor bedrijf i. (exogene variabele)i t, 2

2WBSO 
i t, -2

= WBSO tot de macht twee in het jaar 1996 voor bedrijf i. (exogene variabele) 
K 

∑αk .X k i, = alle overige exogene variabelen en de bijbehorende coëfficiënten 
k=4 

ε i  = storingsterm 
αk = te schatten coëfficiënten k=0..K 

In de bovenstaande vergelijking is de WBSO met een vertraging van 2 jaar in het model opgenomen91. Met dit 
model wordt het verband bepaald tussen de S&O-uitgaven in 1998 en de ontvangen WBSO-inkomsten in 1996 
als gevolg van de de S&O-uitgaven die in 1997 werden opgegeven. In het model is ook een kwadratische term 
van de toegekende WBSO in 1996 opgenomen. Daarmee wordt het afnemende effect bij hogere eigen S&O
uitgaven gemodelleerd. Een afnemend effect ligt in de reden omdat de WBSO vooral S&O bij kleinere bedrijven 
wil stimuleren (een hoger percentage vermindering over de eerste schijf) en de aanwezigheid van een plafond 
(hoewel dat in de praktijk voor slechts enkele bedrijven relevant is). Naar mate een bedrijf absoluut gezien meer 
eigen S&O-uitgaven heeft neemt de mogelijke bijdrage van de WBSO relatief gezien af. 

Door de bovenstaande vergelijking te differentiëren naar WBSO kan berekend worden wat een euro WBSO bij 
kleinste kwadraten (OLS) oplevert: namelijk (α2 + 2.α3.WBSOt-2) euro extra S&O. Dit is wat in de bovenstaande 
figuren is aangeduid met effect (voor structurele gebruikers zie Figuur 4-6). Wanneer de term α2 + 2.α3.WBSOt-2 

negatief is, is sprake van substitutie en 'crowding out'. Een effect met een waarde tussen nul en één duidt op meer 
of minder substitutie. Naar mate het effect de waarde één nadert is sprake van een gemengde situatie; bij 
sommige bedrijven is sprake van substitutie bij anderen van additionaliteit. Een waarde boven één wijst 
gemiddeld genomen op additionaliteit. Het effect geeft namelijk een gemiddelde over alle bedrijven weer. 

Alternatieve specificatie (tobit-model) 
Indien bij het schatten van het effect van WBSO op S&O-loonkosten ook rekening gehouden wordt met 
bedrijven die geen WBSO hebben kan gebruik worden gemaakt van een Tobit-model. Een complicatie bij het 
Tobit-model is dat de effecten niet rechtstreeks zijn te berekenen omdat negatieve S&O uitgaven niet mogelijk 
zijn. Wij gaan daarvoor corrigeren door gebruik te maken van het Tobit-model. Om toch het effect van een euro 
WBSO te bepalen (gegeven dat een bedrijf WBSO ontvangt) dient de volgende berekening te worden 
uitgevoerd: 
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Door nu alleen een regressie (OLS) uit te voeren voor bedrijven die in 1998, 1997 en 1996 S&O-loonkosten hebben en 
WBSO hebben aangevraagd, kunnen wij deze rekenregel omzeilen. Het nadeel is wel dat wij alleen uitspraken kunnen 
doen voor bedrijven die structureel WBSO ontvangen.

91 De WBSO is met een extra vertraging van een jaar opgenomen (1996 i.p.v. 1997), om zo veel mogelijk rekening te 
houden met endogeniteit. Strikt genomen dient WBSO in 1997 geïnstrumenteerd te worden. Verder in de tekst wordt 
aannemelijk gemaakt dat de WBSO in 1996 een goed instrument is voor de WBSO in 1997. 
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Waarbij geldt dat: 

S O&̂ 98 = de geschatte S&O vergelijking 

σ̂  = de geschatte standaardafwijking 

ϕ (.) = de standaard normale verdeling met argument (.) 

Φ (.) = de geschatte cumulatieve normale verdelingsfunctie met argument (.) 

4.4.2 'Bandbreedte' 
Bij het schatten van het model gaat het niet alleen om de waarde van het effect maar ook om 
betrouwbaarheidsintervallen, dat wil zeggen binnen welk interval het effect een betrouwbaarheid heeft van 95%. 
De betrouwbaarheid van het effect is de berekende waarde van het effect plus of min twee maal de standaardfout 
van het effect. De berekening van het effect is afhankelijk van de gebruikte schattingsmethode en 
modelspecificatie. Bij een OLS is het effect gelijk aan α̂1 + 2α̂2 ⋅WBSO 96  . Omdat WBSO- en S&O-uitgaven niet 
normaal verdeeld zijn is het noodzakelijk de beschikbare data te transformeren. Daarnaast zijn de hoogte van 
S&O-uitgaven en WBSO geschaald met de omzet om te corrigeren voor heteroscedasticiteit. 

De variabelen binnen het model kunnen voor een groot deel van de bedrijven geschat worden met behulp van de 
kleinste kwadratenmethode (OLS). Daarvoor is het vereist dat de S&O gegevens van zowel 1998 als van 1997 
beschikbaar zijn. In de overige gevallen kan niet worden volstaand met OLS, maar maken wij gebruik van een 
'Tobit model'. Dit model schat de kans dat een bedrijf aan S&O doet en vervolgens de uitgaven. Beide effecten 
worden beschreven door één coëfficiënt per variabele. Dit is dan ook de reden dat coëfficiënten bij een Tobit niet 
direct interpreteerbaar zijn.  

4.4.3 Causaliteit 
Bij de specificatie van dit model spelen een aantal methodologische zaken een rol zoals causaliteit. In het 
algemeen wordt aangenomen dat toekenning van WBSO een verlaging van de S&O-loonkosten betekent en dat 
bedrijven daardoor worden gestimuleerd om (meer) S&O-activiteiten op te zetten. De WBSO is gebaseerd op 
voorgenomen S&O-activiteiten. Zo is het ook in het model gespecificeerd. Echter men kan ook redeneren dat 
juist innovatieve bedrijven met S&O-loonuitgaven WBSO met de bedoeling te besparen op reeds voorgenomen 
S&O-projecten (omgekeerde causaliteit). In dit geval is WBSO te zien als 'mosterd na de maaltijd'. Het effect dat 
wordt geschat is dan het effect van eerdere (eigen) S&O-uitgaven op de mate waarin bedrijven WBSO 
aanvragen. Hoewel de regeling is gericht op voorgenomen S&O-projecten (bedrijven moeten o.a. een 
urenadministratie bijhouden van lopende projecten waarvoor WBO is aangevraagd) is een omgekeerde 
causaliteit niet uit te sluiten. Om het vraagstuk van causaliteit econometrisch aan te pakken zouden wij moeten 
kunnen beschikken over panel-data voor alle benodigde gegevens. Bovendien zou er informatie moeten zijn van 
innovatieve bedrijven in een periode voor de WBSO92. Een dergelijke data-set is (nog) niet voorhanden. Strikt 
genomen kunnen wij met de ons ter beschikking staande data en de gekozen modelspecificatie het vraagstuk van 
causaliteit niet direct aanpakken. 

4.4.4 Testen causaliteit 
Op een indirecte wijze is wel aannemelijk te maken dat een verlaging van de S&O-loonkosten een positief effect 
heeft op S&O-loonuitgaven. Een manier om meer duidelijkheid te krijgen in de causaliteit is te kijken of er een 

92 Voor de instelling van de WBSO bestonden er ook stimuleringsmaatregelen zoals de INSTIR. Een algemeen 'probleem' 
in econometrische zin is, dat een aanzienlijk deel van het Nederlands bedrijfsleven structureel gebruik maakt van diverse 
maatregelen ter stimulering van innovatie. 
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effect is van de WBSO op het prijsniveau van S&O-loonkosten. Ondernemers zouden kunnen besluiten meer te 
investeren in S&O indien de WBSO zou leiden tot lagere S&O-kosten, het beoogde doel van de WBSO. Een 
schatting van de prijselasticiteit geeft inzicht in het verloop van het verband tussen WBSO en S&O.  

Voor het schatten van de prijselasticiteit van de WBSO hebben wij gekeken naar andere studies waaronder die 
van Bloom, Griffith & van Reenen (2000)93. In dit artikel is de prijselasticiteit van S&O op de totale S&O 
bepaald. Zij hebben daarvoor een vijftal vergelijkingen geschat, waarbij de totale S&O verklaard wordt uit: totale 
S&O vertraagd, S&O-arbeidskosten en output. Deze analyse is uitgevoerd voor negen OECD landen voor de 
periode 1979-1997, maar niet voor Nederland. In dit artikel zijn de coëfficiënten geschat met behulp van een 
panelbestand. In de schattingen van Bloom e.a. zijn naast deze variabelen ook jaar- en landdummy's opgenomen. 
In de schatting voor Nederland is uiteraard afgezien van landdummy's en ook van jaardummy's, omdat de 
schattingen voor Nederland zijn gebaseerd op een crosssectie bestand i.p.v. een panelbestand zoals bij Bloom 
e.a.. Om te beschikken over een schatting voor Nederland hebben wij voor onze studie deze analyse uitgevoerd 
voor Nederland op bedrijfsniveau voor de jaren 1998-1997. In Tabel 4-1 staan de uitkomsten voor Nederland en 
als referentie die voor de OECD. 

Tabel 4-1	 Regressie uitkomsten waarbij de S&O-arbeidskosten in 98 verklaard worden uit o.a. de prijs van 
S&O. Alle effecten zijn elasticiteiten. Uitkomsten voor Nederland en voor 9 OECD-landen 

log(S&O-arbeidskosten in 98) 

Variabele 

Schatting NL 
1998-1997 
Coëfficiënt 

Schatting 9 landen 1979
1997* OECD 

t-waarde Coëfficiënt t-waarde 
S&O totale arbeidskosten in 97 
S&O-arbeidskosten per S&O werknemer in 97 
Omzet 97 
Referentie: dummy =1 pavitt-jong ind.:wetenschappelijk 

Dummy =1 pavitt-jong ind.:grootschalig 
Dummy =1 pavitt-jong ind.:gespecialiseerde toeleveranciers 
Dummy =1 pavitt-jong ind.:toeleveranciers afhankelijk 
Dummy =1 pavitt-jong ind.:infrastructuur diensten 
Dummy =1 pavitt-jong ind.:toegevoegde waarde diensten 
Dummy =1 pavitt-jong ind.:presp.diensten 
Dummy =1 pavitt-jong ind.:adhoc diensten 
Constante 

Lange termijn effect arbeidskosten per S&O werknemer 

Aantal bedrijven 
Adjusted R2 

0.902 
-0.110 
0.053 

-0.107 
0.029 

-0.122 
-0.300 
-0.021 
-0.116 
0.049 
1.823 

-1.116

1751
0.76 

48.83 0.868 20.19 
-4.50 -0.144 -2.67 
4.17 0.143 0.88 

-2.55  
0.64 

-2.31  
-2.53  
-0.27  
-2.29  
0.68 
8.61 

 -1.088 -45.33 

 155 

* Bron N. Bloom, R. Griffith & J. van Reenen, 2000, pp 16. 

Het belangrijkste resultaat van de analyse is dat de coëfficiënt van 'S&O-arbeidskosten per S&O werknemer in 
97' negatief is en significant. Het resultaat van onze analyse is dat de korte termijn prijselasticiteit gelijk is aan 
-0.11. Dat betekent dat als het prijsniveau van S&O met 1% omlaag gaat de totale S&O-uitgaven met 0.11% 
omhoog gaat. Op de lange termijn is de prijselasticiteit gelijk aan,1.12%. Daaruit leiden wij af dat WBSO de 
S&O-loonkosten significant verlaagd hetgeen een ondersteuning is van onze veronderstelling dat de causaliteit 
loopt van WBSO naar S&O-loonkosten. 

N. Bloom, R. Griffith & J. van Reenen, (2000): 'Do R&D tax Credits work? Evidence from a panel of countries 1979-97', 
pp 16, Research Policy (www.ifs.org.uk) 
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Verder merken wij op dat de geschatte prijselasticiteiten van beide onderzoeken nagenoeg identiek zijn. In 
Nederland is de prijselasticiteit van S&O,0.11 en voor de OECD is de prijselasticiteit,0.14. Ook de overige 
elasticiteiten voor beide onderzoeken zijn nagenoeg gelijk. In de tabel zijn ook de lange termijn prijselasticiteit 
opgenomen voor beide studies. Voor Nederland is deze gelijk aan,1.12 en voor de OECD is deze,1.09.  

4.4.5 Volatiliteit en vertraagde WBSO als instrumentele variabele 
Om bij de schatting van het effect van de WBSO op S&O-loonkosten de problematiek rond de rekenregel te 
omzeilen hebben wij bij de modelspecificatie gebruik gemaakt van een 'instrumentele' variabele om het effect te 
kunnen schatten. Van 'instrumentele' variabelen wordt in de econometrie gebruik gemaakt indien een als exogeen 
opgenomen variabele eigenlijk als endogeen gezien moet worden. In het geval van de WBSO wordt het 
aangevraagde vermindering in meer of mindere mate bepaald door de uitgaven aan S&O in een voorafgaande 
periode. Dat is onder andere te zien in de schematische weergave van het verband tussen voorgenomen S&O
uitgaven, de aangevraagde WBSO en de uiteindelijke aanwending (zie §4.3 en §4.3.3). Als instrument van de 
aangevraagde WBSO in 1997 is de aangevraagde WBSO in 1996. Het gebruik van 'vertraagde' exogenen als 
instrument is zeer gebruikelijk. Echter sommigen beweren dat dit niet juist is of in ieder geval dat daaraan 
gevaren zijn verbonden94. In het geval van de WBSO zou een vertraagde WBSO als instrument onjuist zijn 
indien bedrijven jaar op jaar ongeveer het zelfde bedrag aan WBSO zouden aanvragen. In dat geval is WBSO in 
1997 ongeveer gelijk aan WBSO in 1996 of 1995. Anders gezegd, in dat geval is WBSO min of meer een 
'constante' en geen valide instrument voor WBSO 1997. 

Aan de hand van de Senter-database is onderzocht hoe groot (of klein) de volatiliteit is bij het gebruik van 
WBSO. Dat is onderzocht door eerst te kijken naar verschillen in aangevraagde aantal uren. In Tabel 4-2 worden 
de resultaten gepresenteerd voor bedrijven met aanvragen in 1998 en 1997 en is het verschil in aangevraagd 
aantal uren in procenten weergegeven.  

Tabel 4-2 	 Volatiliteit van WBSO: verandering in S&O-uren in 1998 ten opzichte van 1997 per bedrijf gegeven 
dat een bedrijf in beide jaren S&O heeft. 

 Grootteklasse (werknemers) 
Verandering S&O-uren in klasse t.o.v. voorgaande jaar 1-5 5-10 10-50 50-200 200plus totaal 
>60% afgenomen 
Afname tussen 40-60% 
Afname tussen 40-20% 

7% 
10% 
13% 

6% 6% 6% 
8% 9% 9% 

14% 13% 14% 

9% 
8% 

15% 

7% 
9% 

14% 
Afname tussen 20-10% 
Afname tussen 10, 5% 

8% 
3% 

6% 9% 9% 
4% 5% 5% 

11% 
5% 

8% 
5% 

Verandering tussen min 5 en plus 5% 23% 18% 18% 15% 18% 19% 
Toename tussen 5-10% 
Toename tussen 10-20% 

4% 
7% 

2% 3% 5% 
7% 8% 7% 

3% 
6% 

4% 
7% 

Toename tussen 20-40% 
Toename tussen 40-60% 
> 60% toegenomen  

6% 
5% 

15% 

9% 9% 9% 
6% 5% 6% 

18% 15% 14% 

10% 
4% 

11% 

8% 
5% 

15% 
Aantal bedrijven in berekening 1640 603 2145 1315 611 6314 
Bron Senter 

Een belangrijke conclusie die op basis van de resultaten van Tabel 4-2 getrokken kan worden is dat sprake is van 
een aanzienlijke volatiliteit95. Van in totaal 19% van de bedrijven die in 1997 en 1998 WBSO hebben 

94 Zie o.a. Angrist, J.D. & A.B. Kruger (2001), 'Instrumental variables and the search for identification: from supply and 
demand to natural experiments', The Journal of Economic Perspectives, vol. 15, nr 4, pp. 69-85 

95 De analyse is ook voor andere jaren uitgevoerd alsmede voor de aangevraagde loonkosten in verschillende 

opeenvolgende jaren. De uitkomsten verschillen slechts gradueel. 
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aangevraagd blijkt het verschil tussen beide jaren beperkt tot min 5 en plus 5%. Bij ongeveer 30% van de 
bedrijven neemt de aangevraagd aantal uren WBSO in 1998 af ten op zichten van 1997 met meer dan 20% en bij 
28% van de bedrijven nemen de aangevraagde uren toe met 20% of meer. De verschillen zijn significant96,97. 

In de analyse van de volatiliteit gaat het om bedrijven die in twee opeenvolgende jaren een aanvraag hebben 
ingediend. De relatief grote volatiliteit lijkt daarom op gespannen voet te staan met het idee dat S&O deel uit 
maakt van het strategisch beleid van een bedrijf. Men zou eerder verwachten dat de volatiliteit laag zou zijn 
omdat bedrijven hun S&O-inspanningen spreiden over een reeks van jaren. Een verklaring voor de relatief grote 
volatiliteit zou gelegen kunnen zijn in het feit dat de WBSO zich richt op projecten die nieuw zijn voor het 
bedrijf. Een aanzienlijk deel van de S&O-werkzaamheden heeft betrekking op tamelijk routine matig 
ontwikkelingswerk, incrementele aanpassingen en verbeteringen van bestaande producten en minder met typisch 
vernieuwend 'speurwerk'. 

4.4.6 Implicaties voor de modelspecificatie 
Op grond van deze resultaten concluderen wij dat er in de praktijk een grote volatiliteit aanwezig is. Tevens 
blijkt uit de analyse van de 'prijselasticiteit' van de S&O-loonkosten dat naar mate de S&O-loonkosten per 
werknemer stijgen (S&O-personeel wordt duurder) de totale S&O-uitgaven in latere jaren dalen. Hieruit kan 
worden afgeleid dat een verlaging van de S&O-loonkosten, het doel van de WBSO zal leiden tot meer S&O
uitgaven in latere jaren. Hiermee is aannemelijk gemaakt dat WBSO van invloed is op S&O-loonuitgaven in 
latere jaren, zoals ook het model is gespecificeerd. Ook de resultaten van de veldstudie wijzen in deze richting. 
Daar blijkt dat er specifieke groepen WBSO-gebruikers zijn die aangeven dat WBSO een doorslaggevende rol 
speelt bij investeringsbeslissingen. Wij nemen dan ook aan dat de vertraagde WBSO te gebruiken is als een 
valide instrument en dat betekent dat de modelspecificatie met daarin WBSO 1996 als instrument voor (de 
endogene) WBSO 1997 naar aller waarschijnlijkheid juist is. 

4.5 Factoren die van invloed zijn op S&O 

Uit de modelspecificatie blijkt dat S&O-loonuitgaven in eenvoorgaand jaar alsmede de vertraagde WBSO 
belangrijke verklarende variabelen zijn voor S&O arbeidskosten in het jaar 1998 (endogene variabele). In de 
modelspecificatie zullen daarnaast ook andere verklarende variabelen worden opgenomen (overige exogenen). 
De vraag is welke. In het algemeen worden drie groepen van verklarende variabelen genoemd die van invloed 
zouden kunnen zijn op de S&O-uitgaven en S&O-output (eerste en tweede orde effect) te weten: bedrijfs
kenmerken, marktstructuur en algemene kenmerken van innovatie en sectorkenmerken. 

Bij bedrijfskenmerken gaat het om variabelen die betrekking hebben op de grootte van bedrijven, wel of niet 
zelfstanding, of deeluitmakend van een buitenlands moederbedrijf. In het algemeen bestaat er een verband tussen 
de mate van innovatie en marktstructuur. Ook algemene kenmerken van innovatie zoals 'technological 
trajectories' spelen een rol. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan verschillen tussen innovatie bij de 
farmaceutische industrie en innovaties in bijvoorbeeld de procesindustrieën. Sectorkarakteristieken hebben 
vooral betrekking op vraag (vraagontwikkeling), 'technological opportunity' en 'appropriability conditions'. Naast 

96 Met behulp van een t-toets is getest of het verschil gelijk is aan nul. Verwerping van deze hypothese betekent dat het 
aangevraagd aantal uren in 1998 statistisch significant verschilt van dat in 1997. 

97 Nagenoeg zien wij dit zelfde beeld als wij kijken naar de toegekende vermindering. Bij 21% van de bedrijven is de 
toegekende vermindering afgenomen met 20% of meer. Bij 37% van alle bedrijven is het bedrag van de toegekende 
vermindering toegenomen met meer dan 20%, gecorrigeerd voor de inflatie. Bij ongeveer 17% van de bedrijven is het 
bedrag min of meer gelijk gebleven. Kijken we naar grootteklasse dan zien wij dat juist bij de grotere bedrijven de 
toename plaats heeft gevonden en bij de kleinere bedrijven er iets meer bedrijven zijn met een afname. 
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deze groepen van verklarende variabelen zijn er ook variabelen die specifiek zijn voor de evaluatie van de 
WBSO zoals het type en de categorie van de aangemelde projecten. Bij type worden aangemelde projecten 
verbijzonderd naar haalbaarheidsonderzoek, ontwikkelingsproject of technisch-wetenschappelijk. Bij projecten 
worden aangemelde projecten verbijzonderd naar: software, proces of overige projecten.  

In de empirische literatuur98 over S&O-investeringen worden een drie groepen van verklarende variabelen 
(factoren) genoemd die van invloed zouden kunnen zijn op de S&O-intensiteit (S&O-loonkosten gedeeld door de 
totale omzet) te weten verklarende variabelen die betrekking hebben op: 
(a) Bedrijfskenmerken, 

(b) Marktstructuur, grootte en innovatie, 

(c) Sector karakteristieken. 

Eerst geven wij in het kort een uitleg over deze drie groepen van verklarende variabelen. Daarna besteden wij

aandacht aan variabelen die buiten deze driedeling vallen, maar wel van belang zijn voor de evaluatie van de 

WBSO. 


4.5.1 Bedrijfskenmerken 
Bij bedrijfskenmerken gaat het om variabelen als grootte, branche, andere bedrijfskenmerken zoals S&O
samenwerking, zelfstandigheid, permanente versus incidentele S&O. De relatie tussen bedrijfsgrootte en S&O
investeringen is belangrijk. In het algemeen zijn grotere bedrijven innovatiever dan kleinere. Reden hiervoor zijn 
o.a. economies of scale en scope. Grotere bedrijven kunnen S&O-investeringen en additionele investeringen in 
bijvoorbeeld marketing verdelen over een grotere omzet en meerdere soorten producten. De relatie tussen 
bedrijfsgrootte en S&O-investeringen is echter tamelijk branche specifiek. Bij het verklaren van S&O
investeringen moet worden gecorrigeerd voor branche-effecten om zuiver het effect van WBSO op S&O
investeringen te kunnen schatten. Ook andere bedrijfskenmerken zijn mede van invloed op S&O-investeringen. 

4.5.2 Markstructuur en innovatie 
Belangrijk voor investeringen is in welke mate en op welke termijn de investeringskosten kunnen worden 
terugverdiend. Zeker in het geval van S&O-investeringen, die meer dan andere investeringen worden 
gekenmerkt door onzekerheden van technische en financiële aard, zijn de vooruitzichten op winstgevendheid 
belangrijk. Naar mate te realiseren marge groter is zullen er meer prikkels zijn om te investeren in S&O. 

De te behalen marge op nieuwe producten en diensten wordt in hoge mate bepaald door de marktstructuur. Met 
marktstructuur wordt in de eerste plaats gerefereerd aan marktconcentratie. De structuur van een markt of de 
marktconcentratie wordt bepaald door de verdeling van de grootte van bedrijven in een bepaalde markt. Volgens 
Schumpeter99 valt af te leiden uit het feit dat winsten een belangrijke prikkel vormen voor S&O, dat juist grote 
ondernemingen met monopolie-achtige marktmacht het meest zouden kunnen profiteren van technologische 
ontwikkeling. Dit impliceert dat niet markten met volkomen concurrentie maar juist monopolistische / 
oligopolistische markten gunstig zijn voor technologische ontwikkeling. Bovendien zouden monopoliewinsten 
zorgen voor de financiering van nieuwe innovaties, waardoor er een versterkend effect op kan treden. Sectoren 
met een hoge concentratiegraad zouden daarom meer innovatief zijn dan andere sectoren100. Tegenover de visie 

98 zie o.a. Kamien, M.I. & N.L. Schwartz (1975), 'Market Structure and Innovation: A Survey, Journal of Economic 
Literature, vol. 13, issue 1, pp. 1-37, Cohen, W. (1995), 'Emperical Studies of Innovative Activity'. In: P. Stoneman (eds), 
Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell, Oxford (UK), Cambridge (USA), pp. 
182-247. De laatste titel is een actualisering van: Cohen, W. & R.C. Levin (1989), 'Emperical Studies of Innovation and 
Market Structure'. In: R. Schmalensee & R. Willig (eds), Handbook of Industrial Organization, Amsterdam, North 
Holland, pp. 1060-1098  

99 Schumpeter, J.A. (1942), Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper 
100 Philips, A. (1966), 'patents, potential competition, and technical progress', American Economic Review 56, pp. 301-310. 
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van Schumpeter staat die van Arrow101. De conclusie op basis van de bevindingen van Arrow is dat een 
monopolistische marktstructuur minder gunstig is voor productinnovaties en meer voor kostenreducerende 
procesinnovaties. In een markt van volkomen mededinging kunnen hogere 'rents' worden behaald, maar in een 
oligopolistische markt zijn de prikkels voor innovatie het grootst. 

Een praktische bijdrage aan dit onderzoek is te vinden in het empirische werk van Scherer102 die een omgekeerde 
U-vorm vond tussen marktstructuur en innovatie.  

4.5.3 Sectorkarakteristieken  
Sectorkarakteristieken hebben betrekking op kenmerken als: vraag (vraagontwikkeling), technological 
opportunity en appropriability conditions.  

Vraag (ontwikkeling) 
De relatie tussen vraagontwikkeling en innovatie is onderwerp (geweest) van een intensief debat. Schmookler103 

stelde dat technologische ontwikkelingen het gevolg zijn van winstmogelijkheden voor bedrijven. Het idee is dat 
er een 'pool' van wetenschappelijke kennis en technologieën is die door uiteenlopende bedrijven met enige 
aanvullende S&O geschikt zijn te maken voor specifieke producten en diensten afhankelijk van de vraag 
(marktvooruitzichten als selectie voor het soort / type innovatie). Marktcondities sturen het innovatieproces 
zodanig dat technologieën met de hoogste marktpotenties het grootste deel van de private S&O-investeringen 
ontvangen. Ook het niveau van S&O-investeringen is in het algemeen afhankelijk van marktontwikkelingen. In 
een markt met een sterk groeiende vraag zouden er minder prikkels zijn tot innoveren, terwijl in een krimpende 
markt innovaties gericht op kostenbesparingen een middel zijn om winstgevendheid te behouden of te 
herwinnen. 

Technological opportunity 
Tegenover het idee van innovatie gestuurd door vraag staat het idee van innovatie gestuurd door min of meer 
autonome technologische ontwikkeling. De ontwikkeling van nieuwe technologieën is een langdurig en onzeker 
proces, dat niet snel aan wisselende economische ontwikkelingen is aan te passen. De redenatie is dat 
technologische ontwikkeling nieuwe producten en diensten mogelijk maakt en zo nieuwe vraag genereert. De 
relatie tussen technologische ontwikkeling en S&O-investeringen is dat in technologiegebieden waar grote 
wetenschappelijke doorbraken zijn te verwachten of waar nieuwe technologieën nieuwe marktkansen bieden 
bedrijven relatief veel zullen investeren in innovatie. In deze visie zijn technologiegebieden een zeer belangrijke 
indicator voor S&O-investeringen en daarmee ook voor de S&O-intensiteit van bedrijven. Voor geen van beide 
visies is overtuigend empirisch bewijs gevonden, dat wil zeggen dat de algemene consensus is dat zowel vraag 
als technologische ontwikkeling beide van invloed zijn op innovatie en S&O-investeringen104. 

Appropriability conditions 
Belangrijk bij de beslissing in S&O te investeren is of die investeringen ook terug kunnen worden verdiend. 
Anders gezegd 'appropriability conditions' hebben te maken met de noodzakelijke voorwaarden waaronder 

101 Arrow, K.J. (1962), 'Economic welfare and the allocation of resources for invention'. In: R.R. Nelson (ed), 'The Rate and 
Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors', Princeton University Press for the NBER 

102 Scherer, F.M. (1967), 'Research and development resource allocation under rivalry', Quarterly Journal of Economics', 
Scherer, F.M. (1967), 'Market structure and the employment of scientists and engineers', American Economic Review, 
vol 57, pp. 524-531 

103 Schmookler, J. (1962), 'Economic sources of inventive activity', Journal of Economic History 22, pp. 1-10, Schmookler, 
J. (1966), Invention and Economic Growth. Cambridge, Mass., Harvard University Press. 

104 zie o.a. Kleinknecht, A.H. & B. Verspagen (1990), 'Demand and innovation: Schmookler re-examined', Research Policy 
19, pp. 387-397.  
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bedrijven in staat zijn de resultaten van innovatie zelf te verzilveren en te voorkomen dat andere bedrijven niet of 
slechts in geringe mate kunnen profiteren van de S&O-investeringen (beperking van spillovers en free-riders). In 
markten waar bedrijven in staat zijn spillovers te beperken zal de prikkel voor innovatie groter zijn dan in 
markten waar dat in (veel) mindere mate het geval is. Teece105 stelt dat er twee factoren zijn die bepalen in welke 
mate bedrijven de resultaten van S&O kunnen verzilveren: ten eerste de mate waarin en de snelheid waarmee een 
bedrijf in staat is innovaties om te zetten in commerciële producten (time to market). Ten tweede de 
mogelijkheden van een bedrijf zich te verdedigen tegen navolgers door het beperken van spillovers. Een van de 
manieren om spillover te beperken, althans het vruchtgebruik van eigen S&O te beschermen, is gebruik te maken 
van patenten106. 

Helaas hebben wij geen informatie over 'time to market'-aspecten van innovaties. Het gebruik van patenten als 
indicator voor appropriability is evenwel beperkt107. Een belangrijke tekortkoming van het gebruik van patenten 
als indicator is dat slechts aan enkele typen van innovaties worden toegekend108. Daarnaast spelen kosten voor 
het aanvragen en handhaven van patenten een rol, in het bijzonder de verdediging tegen patentschendingen is 
zeer kostbaar. Om financiële en organisatorische redenen zouden vooral kleinere bedrijven afzien van patenteren 
van innovaties. Kortom de analytische waarde van een variabele met betrekking tot patenten is beperkt. Een 
uitzondering zou de farmaceutische industrie kunnen zijn. De combinatie van langdurige verplichte klinische 
testen en strenge toelatingseisen voor medicijnen in combinatie met patenten zorgt in deze industriesector voor 
specifiek strategisch gedrag gericht op 'the winner takes all'. Dat betekent dat er een sterke prikkel is te 
investeren in S&O en die kennis te beschermen met patenten. Bedrijven in deze sector met patenten zullen naar 
verwachtingen een hoge S&O-intensiteit hebben. 

Voor elk van de drie groepen verklarende variabelen (exogenen) zijn variabelen in het model opgenomen. 
Hierbij speelt wel dat sommige variabelen in twee of meer groepen geplaatst kunnen worden. Een voorbeeld 
hiervan is de sector of branche waartoe een bedrijf gerekend kan worden. Dummy's voor een branche komen 
voor bij de groep bedrijfskenmerken maar ook bij de sectorkarakteristieken. Om schattingstechnische redenen 
mogen de verklarende variabelen niet al te zeer gecorreleerd zijn.  

De variabelen die zijn opgenomen om de eerste en tweede orde effecten te schatten zijn weergegeven in de 
volgende tabel. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit de Senter-database, gegevens uit de 
productiestatistieken en innovatiegegevens, afkomstig uit de grootschalige innovatie-enquête (CIS2 en CIS2½), 
uitgevoerd door het CBS. De Sentergegevens hebben betrekking op het gebruik van de WBSO in de periode 
1994-2001. De productiestatistieken, met daarin achtergrondgegevens zoals omzet, werkgelegenheid, toege
voegde waarde enz., hebben betrekking op de periode 1995-1998. Innovatiegegevens zijn beschikbaar over het 
jaar 1996 en /of 1998109. Bij het model ter verklaring van de eerste orde effect hebben wij de (kleinste kwadraten) 
schattingen beperkt tot de groep ondernemingen die hebben deelgenomen aan zowel beide CIS-enquêtes als de 
bedrijven die in 1996 tot en met 1998 WBSO hebben aangevraagd. De belangrijkste restrictie die de data ons 
oplegt is de beschikbaarheid van innovatiegegevens. De afwezigheid daarvan voor meerdere jaren is er de 

105 Teece, D.J. (1986), 'Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and 
public policy', Research Policy 15, pp. 285-305 

106 Voor een overzicht van 'appropriability conditions' zie o.a. Tidd, J., J. Bessant & K. Pavitt, Managing Innovation: 

integrating technological, market and organizational change. first edition, Wiley, pp. 93-97. 


107 Zie o.a. Acs, Z.J. & D.B. Audretsch (1989), 'Patents as a measure of innovative activity', Kyklos, vol. 42, pp. 171-180, 
Bound, J., C. Cummins, Z. Griliches, B.H. Hall, A. Jaffe (1984), 'Who does S&O and who patents?'. In: Z. Griliches 
(ed.), 'S&O, patents, and productivity', NBER, The University of Chicago Press, pp. 21-54. 

108 Zie o.a. Scherer, F.M. (1983), 'The propensity to patent', International Journal of Industrial Organization, vol 1, pp. 107
128. Voor de Nederlandse situatie zie: Brouwer, E. (1997), Into innovation, determinants and indicators, academisch 
proefschrift, SEO-rapport nr. 424. 

109 Niet alle bedrijven hebben deelgenomen aan beide enquêtes, bijvoorbeeld omdat een bedrijf niet in beide jaren in de 
steekproef opgenomen is geweest. 
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oorzaak van dat panelanalyses niet mogelijk zijn. Om het eerste orde effect van de WBSO zo zuiver mogelijk te 
schatten is gebruik gemaakt van de S&O-loonkosten die door Senter geregistreerd zijn. Tevens zijn de door het 
CBS als innovatief aangemerkte bedrijven die geen WBSO hebben aangevraagd buiten de analyse gehouden bij 
het bepalen van het eerste orde effect. De reden is dat zo het geschatte eerste orde effect zo min mogelijk wordt 
beïnvloed door eventuele onvolledigheden in de koppeling. Mogelijke twijfel met betrekking tot de hoogte van 
de eerste orde effecten worden zo weggenomen door deze groep buiten beschouwing te laten. 

Tabel 4-3 Herkomst en betekenis van de belangrijkste variabelen in het model. 

Variabelen Bron Jaar Definitie 

De endogene (te verklaren) variabelen 
S&O 98 Senter, 

CBS 
98 Aangevraagde S&O-loon (Senter) in 1998, gedeeld door de omzet in 

1998 (Senter & CBS, PS) 
Sales_np98 CBS 98 Omzet nieuwe producten als % van de totale omzet in 1998 (CBS, 

CIS2.5) alleen industrie 

De exogene (verklarende) variabelen (vertraagd) 
S&O 97 Senter, 

CBS 
97 Aangevraagde S&O-loon (Senter) in 1997, gedeeld door de omzet in 

1997 (CBS, PS) 
Sales_np96 CBS 96 Omzet nieuwe producten als % van de totale omzet in 1996 (CBS, 

CIS2). Alleen industrie 
WBSO 96 Senter, 

CBS 
96 Totale toegekende vermindering in guldens (Senter) in 1996, gedeeld 

door de omzet in 1996 (CBS, PS) 
WBSO_96*grootteklassen  Senter, 

CBS 
96 WBSO_96*grootteklassen (10-20, 20-50, 50-100, 100-500, en 

referentiegroep 500 en meer werknemers) (CBS, CIS 2) 

Determinanten van innovatie  
S&O is een permanente activiteit CBS 96 Dummy =1 als S&O een permanente activiteit is (CBS, CIS 2) 
% aanschaf geavanceerde 
apparatuur, machines, computers 

CBS 96 Aanschaf geavanceerde apparatuur, machines, computers als % van de 
totale innovatie-uitgaven (CBS, CIS 2) 

% uitbesteed onderzoek 
CBS 

96 
Uitbesteed onderzoek als % van de totale innovatie-uitgaven (CBS, 
CIS 2) 

% technische voorbereiding van 
productie-processen 

CBS 
96 

Uitgaven aan technische voorbereiding van productie-processen als % 
van de totale innovatie-uitgaven (CBS, CIS 2) 

% uitgaven aan licenties/patenten 
CBS 

96 
Uitgaven aan verwerving van licenties/patenten als % van de totale 
innovatie-uitgaven (CBS, CIS 2) 

% marketingactiviteiten 
CBS 

96 
Uitgaven aan marketingactiviteiten voor innovaties als % van de totale 
innovatie-uitgaven (CBS, CIS 2) 

% uitgaven aan opleiden, 
bijscholen van personeel 

CBS 
96 

Uitgaven aan opleidingen, bijscholen van personeel als % van de 
totale innovatie-uitgaven (CBS, CIS 2) 

Bedrijf heeft een patent 
aangevraagd 

CBS 
96 

dummy =1 als bedrijf een patent heeft aangevraagd (CBS, CIS 2) 
(hoeveel en waarvoor is niet duidelijk) 

Bedrijf heeft een kennisrelatie CBS 96,98 Bedrijf heeft wel of geen S&O-kennisrelatie/ S&O 
samenwerkingsverband, CBS, CIS 2+2.5) 

Technologiegebieden (16 
gebieden) 

Senter 97,98 Technologiegebieden zijn samengevoegd tot 16 gebieden (Senter) 

Bedrijfskenmerken 
Werknemers in een aantal klassen CBS 97 Aantal werknemers in 6 klassen (CBS, PS) 
Dummy wel of geen zelfstandig 
bedrijf 

CBS 96,98 Bedrijf is wel of geen onderdeel van een moederbedrijf (CBS, CIS) 

Dummy hoofd vestiging in 
Nederland wel of niet 

CBS 96,98 Bedrijf heeft wel of geen hoofdvesting in Nederland (CBS, CIS) 

Exportquote CBS 97 Export gedeeld door de omzet (CBS, PS) 

Sector kenmerken 
Herfindahlindex CBS 97 Herfindahl equivalent (maat voor marktstructuur, zie ook de notitie 

selectie variabelen) berekend op 3 digit =(som sales in het kwadraat 
van alle bedrijven in een sector)^(-1) (CBS, PS) 

Pavitt en de Jong sector indeling (8 
sectoren) 

CBS 97 Nederlandse Diensten en industrie zijn ingedeeld in 8 sectoren (PS) 
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4.6 Uitkomsten eerste orde effect 

4.6.1 Determinanten van het eerste orde effect 
In Tabel 4-4 worden de uitkomsten van het eerste orde effect weergeven. In deze vergelijking worden de S&O
loonkosten in het jaar 1998 verklaard uit de S&O-loonkosten in het jaar daarvoor en de aanvraagde vermindering 
in 1996 en overige kenmerken.  

Tabel 4-4	 Factoren die van invloed zijn op de S&O-arbeidskosten in het jaar 98 (eerste orde effect)*. 
Resultaten voor OLS en TOBIT 

 Determinanten van: OLS OLS Tobit 
schatting schatting- schatting 

coëfficiënt sig** sig** 
S&O en WBSO in het verleden 
S&O-arbeidskosten in het jaar 97 0.62 ++++ ++++ 
Aangevraagde vermindering op de loonkosten in 96 (WBSO) 1.03 ++++ ++++ 
Aangevraagde vermindering op de loonkosten kwadratisch in 96 (WBSO) 0.00 ----

Bedrijfskarakteristieken 
omzet per werknemer in 97 0.00 -

referentie: bedrijven tussen de 20 en 50 werknemers 

Dummy =1 als bedrijf tussen de 10 en 20 werknemers heeft -7.98 ----

Dummy =1 als bedrijf tussen de 50 en 100 werknemers heeft -4.02 --

Dummy =1 als bedrijf tussen de 100 en 500 werknemers heeft -3.14 - + 

Dummy =1 als bedrijf meer dan 500 werknemers in dienst heeft -3.08 -


Dummy =1: als bedrijf een kennisrelatie heeft 1.61 + 

Exportquota (export gedeeld door omzet) 2.31 + 

Dummy =1 als bedrijf zelfstandig is (geen moedermaatschappij) 1.25 ++ 

Dummy =1 als bedrijf hoofdvestiging heeft in Nederland -0.85 -

Sector karakteristieken 
referentie: dummy =1 pavitt-jong ind.: wetenschappelijk 
Dummy =1 pavitt-jong ind.: grootschalig -0.73 
Dummy =1 pavitt-jong ind.: gespecialiseerde toeleveranciers 1.05 
Dummy =1 pavitt-jong ind.: toeleveranciers afhankelijk 0.17 
Dummy =1 pavitt-jong ind.: infrastructuur diensten -0.57 ----
Dummy =1 pavitt-jong ind.: toegevoegde waarde diensten 4.95 
Dummy =1 pavitt-jong ind.: presp.diensten -0.94 
Dummy =1 pavitt-jong ind.: ad hoc diensten 8.18 +++ +++ 
herfindahl equivalent 0.00 
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Vervolg Tabel 4-4 
OLS OLS Tobit 

schatting schatting- schatting 
 Determinanten van: coëfficiënt sig** sig** 
referentie: dummy =1 technologiegebied overig 
Dummy =1 technologiegebied meten/testen 2.11 -
Dummy =1 technologiegebied chemie 1.14 -
Dummy =1 technologiegebied milieu -0.09 -
Dummy =1 technologiegebied agrarisch 2.60 
Dummy =1 technologiegebied voeding 4.76 + 
Dummy =1 technologiegebied elektrotechniek 0.32 
Dummy =1 technologiegebied communicatie 12.08 ++++ + 
Dummy =1 technologiegebied meet en regel -3.23 
Dummy =1 technologiegebied werktuigbouw 1.29 -
Dummy =1 technologiegebied metaal 1.15 -
Dummy =1 technologiegebied transport 1.06 
Dummy =1 technologiegebied bouw 2.04 
Dummy =1 technologiegebied materialen 4.41 + 
Dummy =1 technologiegebied chemische technologie 1.06 
Dummy =1 technologiegebied hout en papier 0.51 -- 

Constante 1.07 
Adjusted R2 0.82 
Vealls and Zimmerman R2 0.69 
* De OLS schattingen zijn uitgevoerd voor structurele WBSO gebruikers. Deze bedrijven hebben in 1995, 1996 en 
1997 WBSO aangevraagd. Bedrijven die het plafond van de WBSO hebben bereikt zijn buiten de analyse gehouden. 

Niet significante variabelen zijn: 
− WBSO-uitgaven, uitgesplitst naar grootteklasse en sector; 
− jaardummy's WBSO gebruik (modellering van het effect van aanpassingen WBSO, het 'natuurlijk 

experiment')110; 

− standaardafwijking van de ontvangen WBSO in het verleden; 

− onderscheid product, proces en software gerelateerde S&O; 

− gebruik intermediair bij aanvraag WBSO. 


** Betekenis betrouwbaarheidsintervallen 
---- negatief significant bij 99% betrouwbaarheid 
-- negatief significant bij 95% betrouwbaarheid 
-- negatief significant bij 90% betrouwbaarheid 
- negatief significant bij 70% betrouwbaarheid 

niet significant 
+ positief significant bij 70% betrouwbaarheid 
++ positief significant bij 90% betrouwbaarheid 
+++ positief significant bij 95% betrouwbaarheid 
++++ positief significant bij 99% betrouwbaarheid 

4.6.2 Effecten van WBSO op S&O-loonuitgaven 
In Tabel 4-5 geven wij resultaten van de schattingen weer in de vorm van effecten van WBSO op S&O. Bij 
bedrijven leidt € 1 WBSO tot een uitgave van € 1,01/1,02 uitgaven aan S&O-loon111. Dat betekent dat de groep 
bedrijven die gebruik maakt van de WBSO gemiddeld zelf één a twee Eurocent extra uitgaven aan S&O-loon 
(Voor elke Euro WBSO investeert het bedrijf € 1,01/1,02 aan S&O). Doordat er een vertraging van de S&O
uitgaven is opgenomen, zou er ook in principe een lange termijn effect berekend kunnen worden. Echter deze 

110 Zie voor een empirische uitwerking van het gebruik van het 'natuurlijk' experiment als methode voor de schatting van het 
effect van een beleidsmaatregel: Harmon, C. & I. Walker (1995), 'Estimates of the Economic Return to Schooling for the 
United Kingdom', The American Economic Review, vol 85, nr 5 (Dec. 1995), pp. 1278-1286. Het effect van tussentijdse 
aanpassingen van de WBSO (verlenging eerste schijf en aanpassingen van percentages vermindering, 'het natuurlijk 
experiment') op S&O-uitgaven is niet aangetoond. Er zijn twee belangrijke redenen voor deze uitkomst. Ten eerste vindt 
de aanpassing van de percentages achteraf plaats, dat wil zeggen dat bedrijven er niet op kunnen anticiperen. Ten tweede 
zijn de aanpassingen relatief gering ten opzichte van de totale S&O-uitgaven van een bedrijf (gemiddeld genomen 
bedraagt de WBSO 18% van de S&O-loonkosten die slechts een deel van de totale S&O-uitgaven uitmaken). 

111 Hoewel wij een vergelijking maken over jaren is defleren niet nodig, omdat S&O en WBSO beide gedeeld zijn door de 
omzet. Hierbij veronderstellen wijdat de prijsontwikkeling van S&O-loonkosten en WBSO gelijk zijn.  
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variabele is uitsluitend opgenomen als controle om de stijging in S&O weer te geven. Wij kunnen dan ook geen 
lange termijn effect berekenen met dit model.  

Rekening houdend met het hoge gemiddeld maatschappelijke rendement van R&D investeringen in het algemeen 
(geschat op 35% extra factorproductiviteit112) is het feitelijke maatschappelijke rendement groter dan de op het 
eerste gezicht bescheiden één en twee Eurocent. Dit effect is onafhankelijk van grootteklasse en branche. 

In de bijlage wordt de korte termijn prijselasticiteit voor Nederland van de S&O-arbeidskosten geraamd 
op,0.11%. Dat betekent dat als de prijs van S&O-arbeid met 1% daalt dat de S&O-arbeidskosten toenemen met 
0.11%. Gegeven deze prijselasticiteit zou de lezer geprikkeld kunnen worden om deze uitkomst te valideren met 
de uitkomst van het effect van 1 euro WBSO op de S&O-loonkosten. Immers de WBSO kan gezien worden als 
een verlaging van de loonkosten. Strict genomen is dit niet mogelijk, immers bij micro onderzoek kunnen de 
verkregen effecten verkregen uit een vergelijking niet zomaar vermenigvuldigen worden met macro gegevens en 
deze vervolgens vergelijken met een uitkomst uit een ander model. De correlaties tussen vergelijkingen en 
variabelen zijn namelijk niet gelijk aan nul. Tevens zijn effecten zoals afgeleiden en elasticiteiten heel gevoelig 
voor veranderingen. Zij zijn ook alleen maar geldig bij marginale veranderingen. Binnen een model zijn deze 
effecten zeer waardevol, maar als de uitkomsten gemanipuleerd worden met gegevens buiten het model zijn de 
dan verkregen effecten minder betrouwbaar. Indien de prijselasticiteit van,0.11 toch gebruikt wordt om de 
uitkomst van de WBSO te valideren dan kan de volgende berekening worden uitgevoerd. Gegeven dat in 
Nederland een bedrijf gemiddeld 18 eurocent vermindering ontvangt voor elke euro S&O-loonkosten, betekent 
dit dat het effect van 1 euro WBSO op de S&O-loonkosten gelijk is aan 0.61113. Deze waarde valt net buiten het 
betrouwbaarheidsinterval van 0.70 tot 1.30 die berekent is voor de WBSO. Dat deze berekening een lager effect 
geeft dan de 1.01/1.02 is niet verwonderlijk. Immers een verandering van de S&O-loonkosten per werknemer 
van 1% heeft vanuit het bedrijf bekeken een minder belangrijk effect dan als het bedrijf 40% of 20% 
vermindering krijgt op de loonkosten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het effect bij de WBSO groter is dan 
bij het model waarbij de prijselasticiteit is berekend.  

Er bestaan belangrijke verschillen tussen bedrijven in de mate waarin WBSO extra R&D uitlokt dan wel 
bestaande R&D substitueert. De bandbreedte van het effect ligt tussen de 0,7 en de 1,3. Deze bandbreedte geeft 
aan dat er een groep bedrijven is voor wie de WBSO weinig extra S&O losmaakt (voor hen is zelfs sprake van 
substitutie) en dat er een groep bedrijven is voor wie de WBSO juist daadwerkelijk extra S&O losmaakt (voor 
hen is sprake van additionaliteit). Deze bedrijven kunnen niet van elkaar worden onderscheiden op basis van de 
variabelen in het model. Uit het veldonderzoek blijkt dat het verschil tussen de bedrijven veeleer wordt bepaald 
door de oriëntatie van de bedrijven op R&D. 

112 zie Jones, C.I. & J.C. Williams (1998). 
113 De afgeleide (dy/dx) is gelijk aan de prijselasticiteit vermenigvuldigd met het gemiddeld bedrag besteed aan S&O

loonkosten gedeeld door de gemiddeld ontvangen vermindering. Dus 0.11*(1/0.18). 
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Tabel 4-5 Berekende effecten van WBSO op S&O (korte termijn) 

O
LS

sc
ha

tti
ng

To
bi

t
sc

ha
tti

ng
 

Geschatte coëfficiënten 
S&O-arbeidskosten in het jaar 97 
Aangevraagde vermindering op de loonkosten in 96 (WBSO) 
Aangevraagde vermindering op de loonkosten kwadratisch in 96 (WBSO) 

Berekende effecten 
Stijging S&O in euro's als WBSO 1 euro toeneemt (afgeleide) 
Voor alle bedrijven in de analyse 
Ondergrens effect bij 95% betrouwbaarheidsinterval **) 
Bovengrens effect bij 95% betrouwbaarheidsinterval  

Stijging S&O in % als WBSO 1 % toeneemt (elasticiteit) 
Voor alle bedrijven in de analyse 
10-20 werknemers 
20-50 werknemers 
50-100 werknemers 
100-500 werknemers 
meer dan 500 werknemers 

Bedrijven zonder S&O in 1998 
Bedrijven met S&O in 1998 

0.623 
1.028 

-0.001 

1.02 
0.71 
1.32 

0.24 
0.37 
0.25 
0.26 
0.19 
0.14 

602 

0.825 
2.032 

-0.001 

1.01 
0.70 
1.33 

0.21 
0.23 
0.16 
0.21 
0.18 
0.19 

226 
816

 *) Doordat wij de S&O-arbeidskosten en de WBSO hebben gedeeld door de omzet van het bedrijf, moeten wij 
voorzichtig zijn bij de afgeleide. Immers bij de kwadratische term (van WBSO) wordt eigenlijk gedeeld door omzet in 
het kwadraat. De coëfficiënt .α3 moet dan niet worden vermenigvuldigd worden met 2.WBSOt-2, maar met 2.WBSOt-2 

gedeeld door de omzett-2. 

**) Intervallen berekend aan de hand van het betrouwbaarheids interval onderliggende coëfficiënt 

In Tabel 4-5 is ook een uitsplitsing is gemaakt naar grootteklasse bedrijven. Uit de berekende effecten (OLS) 
blijkt dat het effect van WBSO afneemt naar mate bedrijven toenemen in grootte. Voor bedrijven met 10 tot 20 
werknemers is de elasticiteit 0.37 voor bedrijven met 500 of meer werknemers is de elasticiteit afgenomen tot 
0.14. Bij de tobit-schatting vinden wij een vergelijkbaar patroon. 

4.7 Tweede orde effect van WBSO 

4.7.1 Modelspecificatie 
Het tweede orde effect (het effect van de WBSO op de innovativiteit) is in beginsel met het zelfde model geschat 
als het eerste orde effect. Het belangrijkste verschil is dat nu niet de omvang van de S&O wordt verklaard maar 
de omzet van nieuwe producten als percentage van de totale omzet (Sales_np). Dit is een gebruikelijke S&O
outputindicator114. 

zie o.a. Kleinknecht, A.H., K. van Montfort & E. Brouwer (2002), 'The non-trivial choice between innovation indicators', 
Economy, Innovation New Technology, vol. 11, pp. 109-121 
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Tevens is de kwadratische term voor de WBSO uit de vergelijking gelaten, omdat deze voor het tweede orde 
effect niets toevoegt aan de verklaringskracht van het model. Om toch het effect op de grootteklassen van 
bedrijven te kunnen toetsen is hebben wij nu wel de WBSO per grootteklasse opgenomen als kruisterm. 
Interessant is om daarmee na te gaan of de efficiëntie van ingezet WBSO op de output van innovatie verschilt 
tussen deze grootteklassen. De verschillen in efficiëntie komen tot uiting doordat de coëfficiënt voor elke 
grootteklasse verschillend kan zijn in de vergelijking. Een relatief hoge waarde (hoog in vergelijking met de 
coëfficiënten van de andere grootteklassen) betekent dat deze groep bedrijven efficiënter omgaan met hun 
WBSO gelden. Deze specificatie is ook overwogen bij de bepaling van de eerste orde effecten maar omdat de 
kruistermen niet significant bleken te zijn, zijn ze uit het uiteindelijk gepresenteerde model verwijderd. Bij het 
modelleren van het tweede orde effect hebben wij ook de S&O-intensiteit gekruist met grootteklasse . Echter 
deze termen waren niet significant en deze hebben wij dan ook vervolgens verwijderd uit onze analyse. 

Samenvattend ziet het model dat gebruikt is voor de bepaling van de tweede orde effecten er als volgt uit: 

Sales _ npi ,t = α 0 +α1.Sales _ npi,t −1 +α 2 .WBSOi,t−2 +α 3.S & Oi,t −1 + 
7 K 

∑α k .WBSOi,t −1.Grootkli, j + ∑α k .X k ,i + ε i 
k =4 k =8 

Waarbij geldt dat: 

Sales _ npi,t =endogene variabele, omzet nieuwe producten als percentage van de totale 


 omzet in het jaar t voor bedrijf i  
WBSOi,t−2 = WBSO in het jaar 1996 voor bedrijf i. 

S & Oi ,t −1   = S&O-intensiteit: aangevraagd S&O-loon in 1997, gedeeld door de omzet 
 in 1997 

7 

∑α k .WBSOi,t−1.Grootkli , j = WBSO per grootteklasse (10-20, 20-50, 50-100 en 100-500 werknemers, 
k =4 

500 plus is de referentie groep) 
K 

∑α k .X k ,i   = alle overige exogene variabelen en de bijbehorende coëfficiënten 
k =8 

ε i    =  storingsterm  

α k = te schatten coëfficiënten k=0..K 

Het model dat is gebruikt voor het schatten van de variabelen is het Tobit model. Dit model is hiervoor zeer 
geschikt omdat er vele bedrijven zijn die geen omzet hebben uit nieuwe producten.115 In de onderstaande tabel 6 
staan de geschatte coëfficiënten van het tweede orde effect. De vergelijking is alleen bepaald voor de industrie 
omdat de omzet van nieuwe producten niet in beide CIS-enquêtes aan de diensten zijn gevraagd.  

Wij hebben naast WBSO ook kruistermen WBSO met grootteklasse opgenomen. In tegenstelling tot het eerste 
orde effect schatten wij nu een percentage, namelijk omzet uit nieuwe producten als % van totale omzet. Het ligt 
nu dan ook meer voor de hand om quasi elasticiteiten te schatten. Deze quasi elasticiteit geeft in dit geval weer 

115 Wij hebben ook een Heckman model geschat. Dit model is meer geavanceerd dan een Tobit model, omdat de kans op en 
de hoogte van omzet uit nieuwe producten verklaard worden door verschillende coëfficiënten. Het nadeel is dat de 
schatting van Full Maximum Likelihood niet altijd eenvoudig is, omdat de correlatie tussen de kans en de hoogte niet één 
mag zijn en dat de effecten van WBSO op % nieuwe omzet niet eenvoudig te berekenen is. Een alternatief is om een 
Heckman te schatten door een tweestaps aanmaak, echter deze aanpak is minder elegant. Wij hebben gekozen voor een 
Tobit vanwege de eenvoud van de effecten. 
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wat het effect is in procentpunten op toename van omzet nieuwe producten als percentage van de totale omzet 
indien de WBSO met 1% toeneemt. Het effect is als volgt berekend:  

δ E Sales _ np98 Sales _ np > 0 .WBSO 96( 98 )
= 

δWBSO 96 

  Sales ˆ _ np    Sales ˆ _ np  
2  

 ϕ 98 ϕ 98  
α̂2 + ∑ 

7 
αk .Grootkl i  j  , 

 . 1   − 
 σ̂ 


− 
 

 σ̂ 
 

 
 

   Sales ˆ _ np Sales ˆ _ np  k =4   98    98  Φ

 σ̂ 

 
Φ

 σ̂ 

 
 

   

4.7.2 Uitkomsten tweede orde effect 
De WBSO blijkt een significante invloed te hebben op de omzet uit nieuwe producten (zie bijlage voor een 
toelichting). Gemiddeld voor alle bedrijven, leidt 1% meer WBSO gemiddeld tot een 0.19 procentpunten hogere 
omzet met nieuwe producten als percentage van de totale omzet op de korte termijn. 

Daarbij is er een groot verschil tussen grote en kleine bedrijven. De WBSO heeft alleen een significant tweede 
orde effect op bedrijven met minder dan 50 werknemers. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers is het 
tweede orde effect van WBSO niet van nul te onderscheiden116. Het effect is het grootst voor de bedrijven met 
werknemers tussen de 10 en 20 werknemers. Voor deze bedrijven leidt 1% meer WBSO tot 0.41 procentpunt 
hogere omzet nieuwe producten als percentage van de totale omzet op de korte termijn. Naast de WBSO is ook 
de hoogte van de S&O-inspanning van invloed op het tweede orde effect.  

Daarnaast is met behulp van het model ook gekeken naar het verband tussen innovatie-uitgaven zoals opgegeven 
in CIS-enquête en de groei van de omzet met nieuwe producten (het wbso-tweede orde effect). 

Bedrijven die het meest aan marketing en onderwijs uitgeven zijn ook de bedrijven waarvan de omzet uit nieuwe 
producten het sterkst groeit. 

Bedrijven die permanent aan S&O doen, hebben een hoger dan gemiddelde toename in % omzet uit nieuwe 
producten (dat wijst op het effect 'learning by doing').  

Hetzelfde geldt voor bedrijven die een patent hebben aangevraagd. Echter omdat het doel van het patent en het 
gebruik ervan niet zijn meegenomen in de analyse moet met interpretatie ervan voorzichtig worden 
omgesprongen. 

Bedrijven die een kennisrelatie (een publieke of private partij die bij S&O betrokken is) hebben, hebben een 
hogere toename van het percentage omzet uit nieuwe producten dan bedrijven die geen kennisrelatie hebben. In 
het rapport 'Samen innoveren'117 is dit effect ook gevonden. Alleen daar is onderscheid gemaakt tussen publiek
private en privaat-private kennisrelaties.  

116 Op het eerste gezicht zou de uitkomst dat WBSO tot 50 werknemers een significante invloed heeft op omzet uit nieuwe 
producten ook veroorzaakt kunnen zijn doordat de S&O-intensiteit niet gekruist is met grootteklasse. En omdat algemeen 
wordt aangenomen dat WBSO en S&O sterk gecorreleerd zijn, dat wij dus schijnverbanden hebben gevonden. Dit is niet 
zo. Wij hebben ook een alternatieve schatting uitgevoerd waarbij de S&O-intensiteit ook gekruist is met grootteklasse. 
Echter de kruistermen met S&O zijn allen niet significant en de coëfficiënten van de relevante variabelen veranderen niet 
noemenswaardig als deze kruistermen worden toegevoegd aan de vergelijking. Alleen de t-waarde van de S&O-intensiteit 
halveert. Onze bevindingen blijven dan ook onveranderd. 

117 A.P. Poot en E. Brouwer (2001), 'Samen innoveren', beleidsstudie Technologie en Economie nr. 35, Ministerie van 
Economische Zaken, Den Haag 
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De toename in % nieuwe omzet is het hoogst voor bedrijven met aantal werknemers tussen de 50 en 100 gevolgd 
door bedrijven met aantal werknemers tussen de 10 en 20, en door 20 tot 50 werknemers. De bedrijven boven de 
100 werknemers hebben geen significante toename in % nieuwe omzet gegenereerd. 

Tabel 4-6 	 Schatting % omzet uit nieuwe producten* in het jaar 1998 (alleen industrie) aan de hand van de 
determinanten beschreven in Tabel 4-4. Schattingen d.m.v. Tobit. 

Tobit Tobit 
Schaling schatting schatting 

Determinanten van: coef Coef Sig * 
Omzet nieuwe producten in verleden, S&O en WBSO  
% omzet uit nieuwe producten in 96 1 0.45 ++++ 
aangevraagde vermindering op de loonkosten in 96 (WBSO) 1000 0.00 

Innovatie inspanningen 
S&O totale uitgaven (bron CBS)/omzet in 97 0.01 0.63 ++ 

dummy =1 als S&O een permanente activiteit is 0.01 0.13 ++++ 

Aanschaf geavanceerde apparatuur, machines, computers als % van de totale innovatie- 0.1 0.29 +++ 

uitgaven 

Uitbesteed onderzoek van de totale innovatie-uitgaven als % van de totale innovatie-uitgaven 0.1 0.23 

Technische voorbereiding van productie-processen als % van de totale innovatie-uitgaven 0.1 0.04 

Het verwerven van licenties/patenten als % van de totale innovatie-uitgaven 0.1 -1.17 -

Het (laten) doen van marketingactiviteiten als % van de totale innovatie-uitgaven 0.1 1.17 ++++ 

Het (laten) opleiden, bijscholen van personeel als % van de totale innovatie-uitgaven 0.1 0.70 +++ 

dummy =1 als bedrijf een patent heeft aangevraagd 0.1 0.25 +++ 

dummy =1 als bedrijf een S&O kennisrelatie heeft 0.1 0.35 ++++ 


Aangevraagde vermindering gekruist met grootteklasse 
Referentie groep: grootteklasse vanaf 500 werknemers 
Vermindering bij bedrijven met 10-20 werknemers 96 1000 0.13 +++ 
Vermindering bij bedrijven met 20-50 werknemers 96 1000 0.08 +++ 
Vermindering bij bedrijven met 50-100 werknemers 96 1000 0.01 
Vermindering bij bedrijven met 100-500 werknemers 96 1000 -0.01 

Bedrijfskarakteristieken 
referentie: bedrijven met meer dan 500werknemers 
dummy =1 als bedrijf tussen de 10 en 20 werknemers heeft 0.1 0.16 + 

dummy =1 als bedrijf tussen de 20 en 50 werknemers heeft 0.1 0.13 + 

dummy =1 als bedrijf tussen de 50 en 100 werknemers heeft 0.1 0.25 ++ 

dummy =1 als bedrijf tussen de 100 en 500 werknemers heeft 0.1 0.09 

omzet per werknemer in 97 0.1 0.00 

Exportquota (export gedeeld door omzet) 0.1 0.16 + 

dummy =1 als bedrijf zelfstandig is (geen moedermaatschappij) 0.1 -0.42 --

dummy =1 als bedrijf hoofdvestiging heeft in Nederland 1 -0.34 


Sector karakteristieken 
referentie: dummy =1 pavitt-jong ind.:wetenschappelijk 
dummy =1 pavitt-jong ind.:grootschalig 0.1 0.11 
dummy =1 pavitt-jong ind.:gespecialiseerde toeleveranciers 0.1 0.15 
dummy =1 pavitt-jong ind.:toeleveranciers afhankelijk 0.1 -0.29 --
dummy =1 pavitt-jong ind.:infrastructuur diensten 0.1 -0.60 -
dummy =1 pavitt-jong ind.:presp.diensten 0.1 -0.96 --
herfindahl equivalent 100 1.00 + 
Constante 0.01 -0.15 ----
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Vervolg Tabel 4-6 
Gemid- Onder- Boven-

Berekende effecten deld grens grens 
Effect op % omzet nieuwe producten in procentpunten als WBSO 1% toeneemt 
Gemiddeld voor alle bedrijven 0.19 0.16 0.22 

Effect voor bedrijven 10-20 werknemers 
Effect voor bedrijven 20-50 werknemers 
Effect voor bedrijven 50-100 werknemers 
Effect voor bedrijven 100-500 werknemers 
Effect voor bedrijven met meer dan 500 werknemers 

0.41 
0.36 
0.13 
0.00 
0.13 

0.27 
0.27 
0.11 
0.00 
0.08 

0.55 
0.44 
0.15 
0.00 
0.18 

Aantal bedrijven zonder omzet uit nieuwe producten 
Aantal bedrijven met omzet uit nieuwe producten 

1696 
1014 

Vealls and Zimmerman R^2 0.33 
* 	 De analyse is beperkt tot alle industriële bedrijven die hebben geparticipeerd in beide CIS-enquetes. Dit betekent dat ook niet 

innovatieve bedrijven zijn meegenomen in de analyse. Bedrijven die het plafond van de WBSO hebben bereikt zijn buiten de 
analyse gehouden. 
Niet significante variabelen zijn: 

 S&O-intensiteit uitgesplitst naar grootteklasse; 
WBSO-uitgaven, uitgesplitst naar sector; 
WBSO in het kwadraat; 
gebruik intermediair bij aanvraag WBSO; 
verhouding investeringen en afschrijvingen. 

**	 Zie voor de betekenis van de tekens Tabel 4-1. 

4.8 Derde orde effect 

Het derde orde effect kan niet bepaald worden met de huidige beschikbare databronnen. De aanpak was gelijk 
aan de modellen die gebruikt zijn voor het eerste en tweede orde effect. Alleen nu werd in plaats van S&O
loonkosten de bruto toegevoegde waarde bepaald. Ook is ervoor gekozen om de toegevoegde waarde vertraagd 
op te nemen. Helaas zijn er zoveel factoren die een rol spelen bij de verandering van de toegevoegde waarde, dat 
de verklaringskracht van het model onvoldoende is om betrouwbare uitspraken te doen. Kennelijk ontbreken in 
het model variabelen die wel een significante invloed hebben op de te verklaren variabele. Daardoor zijn de 
geschatte coëfficiënten niet betrouwbaar en kunnen en mogen deze niet geïnterpreteerd worden. De derde orde 
effecten kunnen naar onze mening in de toekomst alleen worden bepaald indien langere tijdreeksen beschikbaar 
zijn en meer variabelen zoals verwachtingen over de markt. Wij hebben nu een Senter-CBS database die bijna de 
gehele diensten en industrie afdekt. Het aantal observaties is ruim 500.000 maar de tol die betaald moet worden 
is dat er beperkt aantal variabelen in de database beschikbaar zijn. Het is mogelijk om een goede analyse uit te 
voeren om het derde orde effect te bepalen, maar die zal dan wel op een deel van de Nederlandse economie 
betrekking hebben, aangezien de PS nu nog voor elke industrie verschillend is. 

4.9 Samenvattend 

4.9.1 Eerste orde effect 
Voor nagenoeg alle bedrijven met structurele WBSO leidt € 1 WBSO tot € 1,01/1,02 hogere uitgaven aan S&O
loon t.o.v. het jaar daarvoor. Het effect van WBSO op S&O wordt niet beïnvloed door grootte van het bedrijf en 
de branche. De groep bedrijven die gebruik maakt van de WBSO geven gemiddeld zelf één a twee Eurocent 
extra uit aan S&O-loon.  
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4.9.2 Tweede orde effect 
De tweede orde effect is alleen bepaald voor de industrie, omdat de omzet van nieuwe producten niet in beide 
CIS-enquêtes aan de diensten zijn gevraagd. Het blijkt dat de WBSO een significant verband heeft met de omzet 
van nieuwe producten voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. Gemiddeld voor alle bedrijven, leidt 1% 
meer WBSO tot 0.19 procentpunten hogere omzet nieuwe producten als percentage van de totale omzet op de 
korte termijn. Het effect is het grootst voor de bedrijven met werknemers tussen de 10 en 20 werknemers. Voor 
deze bedrijven leidt 1% meer WBSO tot 0.41 procentpunt hogere omzet nieuwe producten als percentage van de 
totale omzet. 

4.9.3 Derde orde effect 
De derde orde effect kon niet bepaald worden met de huidige beschikbare databronnen. Wij hebben getracht de 
bruto toegevoegde waarde als % van de omzet te bepalen. Helaas zijn er zoveel factoren die een rol spelen bij de 
verandering van de toegevoegde waarde, dat de verklaringskracht van het model onvoldoende is om betrouwbare 
uitspraken te doen. Als in een model variabelen niet worden opgenomen die wel een significante invloed hebben 
op de te verklaren variabele zijn de geschatte coëfficiënten niet betrouwbaar en kunnen en mogen deze niet 
geïnterpreteerd worden. Aangezien elke industrie zijn eigen PS heeft is het wel eenvoudig om analyses te 
verrichten voor een bepaalde industrie. Na mate het derde orde effect voor meerdere industrieën bepaald wordt, 
nemen de inspanningen meer dan lineair toe. 
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5 Bijlage A2: De koppeling van Senter- en CBS-bestanden 

Om de econometrische analyse uit te kunnen voeren zijn gegevens nodig over het gebruik van WBSO 
(aangevraagde S&O-loonkosten), bedrijfskenmerken zoals grootte, branche, omzet per werknemer en gegevens 
over innovatie bij bedrijven. Daartoe zijn de gegevens van Senter gekoppeld met die van het CBS118. De 
Sentergegevens hebben betrekking op de periode 1994-2001 en omvat alle bedrijven die in deze periode één of 
meerdere aanvragen hebben gedaan (exclusief zelfstandigen en instellingen). Gegevens over bedrijfskenmerken 
zijn grotendeels ontleend aan de productiestatistieken. Gegevens over innovatie bij bedrijven zijn ontleend aan 
de CIS2 en CIS2½119. 

Om een aantal redenen is een directe koppeling van Senter-gegevens aan CBS-gegevens niet zonder problemen. 
Een belangrijke reden is een verschil in definitie van het begrip 'bedrijf'. In de terminologie van Senter is een 
bedrijf de fiscale eenheid die verantwoordelijk is voor de afdracht van de loonbelasting en premies 
volksverzekeringen. Het gaat hier om eenheden zoals die bij de belastingdienst bekend zijn. Bij het CBS is het 
begrip bedrijf gebaseerd op het Algemeen Bedrijven Register (ABR). Het ABR stoelt voor een deel op gegevens 
van de kamer van koophandel. Het betreft hier inschrijvingen in het handelsregister. Bij grotere ondernemingen 
vallen fiscale eenheden volgens Senter niet altijd samen met bedrijfseenheden volgens het CBS.  

Bij de gegevensverzameling door het CBS speelt bij bedrijven met meerdere vestigingen bovendien het 
probleem dat door berichtgevers wisselend wordt gerespondeerd, dat wil zeggen bij sommige bedrijven wordt 
voor alle nevenvestigingen (dochterondernemingen) gezamenlijk gerapporteerd, bij andere op het niveau van de 
afzonderlijke nevenvestigingen. 

Een speciaal probleem doet zich voor bij de kleinere bedrijven. Bij bedrijven beneden de 50 werknemers wordt 
door het CBS een steekproef getrokken uit het ABR. Bedrijven in de steekproef worden ondervraagd. Bedrijven 
met 50 werknemers of meer worden integraal aangeschreven. Daarnaast responderen niet alle bedrijven. Het 
gevolg is onder andere dat niet alle bedrijven uit de Senter-database zijn te koppelen aan gegevens van het CBS.  

5.1 Overzicht aantallen cases 

In de onderstaande tabellen geven we een kwantitatief overzicht van aantallen bedrijven in het gecombineerde 
bestand. In de periode 1994-2001 zijn op jaar basis in totaal 73.145 aanvragen voor de WBSO ingediend door in 
totaal 24.754 verschillende bedrijven (exclusief zelfstandigen en instellingen, Tabel 5-1). In Tabel 5-1 zijn de 
aantallen voor de afzonderlijke bestanden weergegeven, voor en na koppeling. Bij de aantallen na koppeling zijn 
alleen de combinaties weergegeven zoals die in praktijk voorkomen, dat wil zeggen hoe het gekoppelde bestand 
is opgebouwd. Ook is aangegeven op basis van welke sleutel de bestanden zijn gekoppeld. Hoewel de 
afzonderlijke bestanden relatief groot van omvang zijn blijven er na koppeling 3230 bedrijven over waarvan de 
Senter-, PS- en innovatiegegevens zijn te combineren. Hoe zijn wij aan dit aantal gekomen? 

118 Details betreffende de technische aspecten van de koppeling alsmede een uitgebreide beschrijving van het bestand zullen 
binnenkort verschijnen in een separate notitie. 

119 Zie voor een uitgebreide beschrijving respectievelijk: 'Kennis en Economie' editie 1998 (CIS2) en 2000 (CIS2½), CBS, 
Voorburg 
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Tabel 5-1 Aantallen aanvragen per jaar van WBSO (cases in Senterbestand 2001) 

aantallen aanvragen WBSO 
jaar cases 

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

 4822 
 6094 
 7569 
 9585 
 9985 
 11450 
 11659 
 11981 

totaal aantal cases 73145 
Totaal aantal bedrijven 24754 

Bron: Bewerking aangeleverde Sentergegevens.  

Na koppeling en controle op foutief gekoppelde bedrijfseenheden blijven er in totaal 17900 bedrijven over met 
zowel een unieke Senter-bedrijfscode als een unieke CBS-bedrijfscode (inclusief de 1.436 bedrijven met 
meerdere Senterbedrijfscodes). Dit bestand is gebruikt om de PS'sen en de innovatiegegevens te koppelen. Na 
koppeling houden wij een bestand met in totaal 491458 bedrijven over (484509+1235+5714). Van deze 491458 
bedrijven hebben wij van 5714 bedrijven alleen Sentergegevens (deze bedrijven komen niet in de CBS-
bestanden voor), 459739 bedrijven zijn alleen in de PS'sen aanwezig en niet te koppelen met Senter- of 
innovatiegegevens (combinatie 3). Dat een groot aantal bedrijven uit de productiestatistieken niet gekoppeld 
kunnen worden met Senter- en innovatiegegevens is niet verwonderlijk. Het merendeel van de Nederlandse 
bedrijven heeft geen S+O-activiteiten. Dat geldt in het bijzonder voor de kleinere bedrijven en bedrijven in 
handel en (zakelijke) dienstverlening en (semi)-overheden. 

12.584 bedrijven zijn alleen aanwezig in de PS- en CIS/CIS2½ maar niet in de Senter-database. Een belangrijke 
reden dat deze bedrijven niet bekend zijn bij Senter is, dat een aanzienlijk deel van deze bedrijven niet innovatief 
is of geen eigen uitgaven aan S&O heeft (zie ook de paragraaf over het doelgroepenbereik)120. Uiteindelijk 
resulteren 3744 bedrijven die in alle 4 bestanden aanwezig zijn. Op basis van dit bestand zijn de econometrische 
analyses uitgevoerd. In Tabel 5-1 wordt de koppeling grafisch weergegeven.  

Zowel CIS2 als CIS2½ bevatten bedrijven die hebben aangegeven niet innovatief te zijn. 
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Figuur 5-1 Aantallen bedrijven in bestanden voor en na koppeling 

CIS 17.628 
PS 484.509 1.235   CIS niet gekoppeld 

PS niet gekoppeld459.739 

12.584
Senter 

24.754    CIS niet gekoppeld 

Netto Senter 
17.900 

5.714 

8.442 

3.744 
gekoppeld
 Senter/PS/CIS Senter & CIS 

gekoppeld met 
PS 

 Senter & PS PS (12.186) 
gekoppeld 

Senter niet gekoppeld 

Bijlage A2: De koppeling van Senter- en CBS-bestanden 103 





6 Bijlage B.1: Beschrijving enquête veldwerk 

Vragenlijst Veldonderzoek WBSO 
Voor bedrijven waaraan de WBSO is toegekend  

INLEIDING 

INT.: 	 HET GAAT EROM DE CONTACTPERSOON VOOR DE WBSO TE SPREKEN OF 
EVENTUEEL EEN VERVANGER DAARVAN.  

HET KAN ZIJN DAT DEZE CONTACTPERSOON VERWIJST NAAR DEGENE BINNEN DE 
ORGANISATIE DIE BETER OP DE HOOGTE IS.  

INDIEN CONTACT:  

Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam interviewer) van marktonderzoekbureau Heliview uit Breda. 
In opdracht van HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN zijn wij op het moment bezig met 
een onderzoek naar de tevredenheid met de WBSO-regeling. Graag zou ik hierover willen spreken met 
(naam sticker) of met degene die het meest op de hoogte is van de WBSO-regeling. 

INDIEN NIET JUISTE PERSOON: 

VRAGEN NAAR JUISTE PERSOON. INDIEN NIET METEEN MOGELIJK INTERVIEW AF 
TE RONDEN, AFSPRAAK MAKEN  

INDIEN JUISTE PERSOON: 
Klopt het dat u de contactpersoon voor de WBSO bent voor uw onderneming [noemen naam bedrijf]? 

Voor het Ministerie van Economische Zaken voeren wij een onderzoek uit naar de effectiviteit van de Wet 
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). 

Int.: 	indien nog geen teken van herkenning:  
de WBSO stimuleert het uitvoeren van Speur- & Ontwikkelingswerk of Research & 
Development via een extra belastingvermindering en wordt uitgevoerd door Senter]. 

Voor het Ministerie is het van cruciaal belang te weten hoe u als gebruiker de regeling ervaart en beoordeelt en 
welke verbeteringen nog mogelijk zijn.  

Als het goed is heeft u een brief ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken waarin uw medewerking 
aan het onderzoek wordt gevraagd en waarin is aangegeven dat de resultaten anoniem zullen worden verwerkt.  

We zouden u graag een aantal vragen voorleggen over: 
1. Omvang van de S&O inspanningen en de besluitvorming hierover 
2. Effecten van gebruik WBSO-regeling op uw bedrijf; 
3. Ervaring met uitvoering van de WBSO-regeling door Senter en de belastingdienst 
4. Mogelijke verbeteringen in het ontwerp WBSO-regeling 

Het beantwoorden van de vragen neemt circa 20 minuten van uw tijd in beslag.  
Vanzelfsprekend worden uw antwoorden strikt anoniem behandeld. 

INT.: 	 INDIEN NODIG NOG EENS EXTRA VERMELDEN DAT ALLES STRIKT ANONIEM IS. 
HELIVIEW HANTEERT DE GEDRAGSCODES VAN ESOMAR (DE EUROPESE 
MARKTONDERZOEKORGANISATIE) EN DE WET PERSOONSREGISTRATIE.  

INDIEN POGING MET CONTACTPERSOON AFGEROND --> RESPONSCODE INVOEREN 
IN SCHERM 

Bijlage B.1: Beschrijving enquête veldwerk 105 



───────────────────────────────────────────────────── 
A. 	UNIEK DOSSIERNUMMER: ..........……….. 


(ZEER BELANGRIJK, ZIE STICKER) 
───────────────────────────────────────────────────── 
B. 	 INVOEREN RESPONSCODE INDIEN LAATSTE POGING 

(DUS NIET 30/32/33 INVOEREN) 

11. Werkt mee aan interview 
12. Weigert of wil alleen schriftelijk meewerken 
13. Niemand kan iets vertellen over de WBSO-regeling 
14. Alleen schriftelijk 
34. Telefoonnummer onjuist/niet bekend 
35. Bedrijf/organisatie verhuisd/opgeheven 
36. Zijn reeds eerder voor interview benaderd/dubbel 
37. Contactpersoon onbereikbaar (TENMINSTE 3 POGINGEN) 
41. Via hoofdkantoor 

Responscode: ..


Onder onderneming verstaan we de juridische eenheid/eenheden waarvoor een WBSO-aanvraag is ingediend. 
Het is belangrijk dat u de vragen beantwoord voor diezelfde juridische eenheid waarvoor u de WBSO heeft 
aangevraagd. Wanneer wij het hebben over uw bedrijf of uw onderneming bedoelen wij deze juridische eenheid! 

BLOK 1: BASISGEGEVENS & BESLUITVORMING S&O INSPANNINGEN 

Eerst leg ik u een aantal inleidende vragen voor die ons helpen een preciezer beeld te vormen van de omvang en 
intensiteit van de Speur & Ontwikkelingsactiviteiten van uw onderneming alsmede factoren die een rol spelen bij 
de besluitvorming hierover. 

1.	 Hoeveel mensen werkten er in het afgelopen jaar gemiddeld in uw onderneming  
(In fte's; bij zelfstandigen incl. zelfstandigen)  

INT.: check of opgegeven aantal mensjaren niet te zeer afwijkt van bij Senter bekende aantal 
werknemers 
Indien wel sprake is van een forse afwijking, controleer of dit klopt. Het kan zijn dat men over 
meer dan 1 juridische eenheid praat. 

AANTAL FTE's: ........	 -8.  WEET NIET [0%]


-9. 	 ZEGT NIET [0%] 

0-9 werknemers 49% 

10-49	 31% 

50-199	 15% 

200 en meer 	 7% 
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2. 	 Hoeveel fte's zijn in 2001 [eventueel 2000] in totaal besteed aan S&O- 
activiteiten? 

INT.: 	 check of opgegeven aantal fulltime-equivalents niet te zeer afwijkt van bij Senter bekende 
aantal S&O-werknemers 
Indien wel sprake is van een forse afwijking, controleer of dit klopt. Het kan zijn dat men over 
meer dan 1 juridische eenheid praat. 

INT.: 	 Geef indien nodig de officiële Senter-definitie van Speur & Ontwikkelingswerk: 
S&O activiteiten worden gedefinieerd als werkzaamheden gericht op technisch 
wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van voor de aanvrager technisch nieuwe 
(onderdelen van) producten, processen of programmatuur alsmede daaraan voorafgaand in 
Nederland verricht haalbaarheidsonderzoek. Het ontwikkelingswerk eindigt wanneer het 
technisch werkingsprincipe is aangetoond in een prototype. 

Aantal fte's op jaarbasis: gem. 6,8 FTE....	 -8. WEET NIET [3%]

-9. ZEGT NIET  [0%]


3. 	 Ik noem u een aantal belemmeringen die ondernemingen mogelijk kunnen ondervinden bij het uitvoeren 
van S&O. Kunt u met een cijfer van 1 – 10 aangeven in hoeverre de volgende belemmeringen van 
toepassing zijn op uw onderneming: 
waarbij: 1=zeer zeker niet van toepassing en 10= zeer zeker van toepassing 

       -8.  Weet  niet  [1%]
       -9.  Zegt  niet  [1 CP] 

        Antwoord:  
a.	 Belang van S&O binnen de onderneming onvoldoende  


onderkend  4,1 WN=1%

b.	 Financiële risico van S&O is te groot 4,3 WN=2% 
c.	 Onvoldoende geschikt S&O personeel beschikbaar 4,3 WN=1% 
d.	 Organiseren S&O samenwerking met derden


(bedrijven, kennisinstellingen) is moeizaam 5,3 WN=5%

e.	 Nieuw verworven kennis is moeilijk te beschermen  


[exclusief te houden] 5,6 WN=2% 
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4. 	 Ik noem u een aantal aspecten die voor uw onderneming bij de besluitvorming over de omvang van de 
S&O-activiteiten mogelijk een rol kunnen spelen. Kunt u steeds aangeven in hoeverre de volgende 
aspecten binnen uw bedrijf een rol spelen: 
waarbij: 1=onbelangrijk / geen enkele rol, 10=belangrijk / zeer grote rol

       -8.  Weet  niet
       -9.  Zegt  niet

         Antwoord:  
a.	 de positie van S&O binnen het totale ondernemingsbeleid 6,0 WN=0% 
b.	 mate waarin S&O-projecten in voorgaande jaren daadwerkelijk hebben bijgedragen aan 

innovativiteit onderneming 6,9 WN=4% 
c.	 winstniveau voorgaande jaren 4,9 WN=6% 
d.	 krapte arbeidsmarkt S&O-personeel 4,5 WN=2% 
e.	 ondersteuning in het kader van de WBSO 5,6 WN=3% 
f.	 ondersteuning in het kader van andere  

S&O stimuleringsmaatregelen 4,3 WN=11% 
g.	 S&O-strategie belangrijkste concurrenten 3,8 WN=10% 
h.	 mogelijkheden voor samenwerking op S&O-gebied met  

kennisinstellingen en/of bedrijven 5,2 WN=2% 

BLOK 2: EFFECTEN VAN GEBRUIK WBSO-REGELING 

De volgende vragen zijn erop gericht meer inzicht te verkrijgen in de effecten van de WBSO op de S&O
inspanningen, innovatievermogen en het bedrijfseconomisch presteren van uw bedrijf. 

5. 	 Kunt u in het kort aangeven welke effecten de toekenning van de WBSO op vooral uw 
onderneming en de ondernemingsresultaten heeft gehad? 

998.: Ja, namelijk: [90%].............................................................................

 ............................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................


 2. 	Nee [8%]      -8.  Weet  niet  [1%]
         -9.  Zegt  niet  [0] 
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6.	 Ik leg u een aantal stellingen voor over de mate waarin de WBSO-regeling 
bijdraagt aan een aantal zaken die verband houden met het uitvoeren van S&O. Ik vraag u per stelling 
voor uw onderneming aan te geven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent waarbij: 1=zeer 
oneens, 10=zeer eens -8. Weet niet 

-9.	 Zegt niet 

        Antwoord:  
a. 	 De WBSO-regeling leidt tot S&O-activiteiten met een hoger risico  

4,7 WN=1% 
b.	 De WBSO-regeling maakt het versneld uitvoeren van S&O mogelijk 

6,2 WN=1% 
c.	 De WBSO-regeling leidt tot een kwalitatief betere uitvoering van 

S&O-projecten 5,9 WN=2% 
d.	 De WBSO-regeling maakt het gemakkelijker S&O-personeel aan  

te trekken 4,5 WN=6% 
e. 	 De WBSO-regeling verlaagt de drempel voor extra investeringen in 

apparatuur en gebouwen voor S&O 5,6 WN=4% 
f.	 De WBSO-regeling bevordert S&O samenwerking met andere  

ondernemingen en of kennisinstellingen 4,9 WN=5% 
g. 	 De WBSO-regeling maakt dat meer S&O-werkzaamheden in huis 

kunnen worden uitgevoerd (i.p.v. uitbesteed) 6,2 WN=3% 
h.	 Het aanvragen van WBSO draagt bij aan een betere planning van 

S&O werkzaamheden 5,6 WN=2% 
i. 	 De WBSO-regeling heeft ertoe bijgedragen dat mijn onderneming 

zich ook op andere S&O of technologiestimuleringsregelingen 
(niet-WBSO) is gaan oriënteren 4,9 WN=2% 

7.	 Wanneer er geen WBSO zou zijn toegekend, zouden: 

INT.: 	 Lees antwoordmogelijkheden een voor een op; 1 antwoord mogelijk 

1.	 4% er geen S&O uitgaven zijn gedaan;  
2.	 19% de totale S&O-uitgaven sterk zijn teruggelopen 
3.	 39% de S&O-uitgaven enigszins zijn teruggelopen 
4.	 33% de S&O-uitgaven gelijk zijn gebleven; 
5.	 3% de S&O-uitgaven zijn toegenomen -8. WEET NIET (niet oplezen) 2% 

-9. ZEGT NIET  (niet oplezen) 

8.	 In hoeverre is de WBSO van invloed geweest op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten binnen 
uw onderneming? 

INT.: 	 Lees antwoordmogelijkheden een voor een op; 1 antwoord mogelijk 

1.	 van doorslaggevende betekenis voor wel doorgaan van S&O-projecten 17% 
2.	 van enige betekenis, maar zeker niet doorslaggevend 50% 
3.	 geen betekenis voor wel of niet doorgaan 32% 

998. Anders, te weten..........................   .......... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

-8. WEET NIET (niet oplezen) 0% 

-9. ZEGT NIET (niet oplezen) 
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9.	 Op welke wijze draagt de toegekende WBSO volgens u het meeste bij aan innovatie (vernieuwing) in 
uw bedrijf? 

INT.: 	Doorvragen 

998.	 Anders, te weten.......................... 

86% noemt iets............................ 


 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................


 2.	 Noemt niets 10%  -8. Weet niet 4%
         -9.  Zegt  niet  

10.	 Ik noem u een aantal mogelijke innovatiedoelen. Kunt u per innovatiedoel middels een cijfer van 1 – 10 
aangeven in hoeverre de WBSO hieraan een bijdrage levert, 
waarbij 1 = zeker geen bijdrage, 10 = zeer grote bijdrage -8. Weet niet 
        -9. 	Zegt  niet

       Antwoord:  
a. verbeteren kwaliteit bestaande producten (inclusief diensten) 	 6,0 wn=2% 
b. introduceren nieuwe producten op de markt  	 6,6 wn=3% 
c. (h)verbeteren kwaliteit innovatieproces 	 6,0 wn=2% 
d. (i)verhoging tempo innovatieproces	 5,6 wn=2% 
e. (j)verlaging kosten innovatie	 6,4 wn=2% 
f. verwerven van meer fundamentele technologische kennis 	 6,2 wn=1% 
g. verwerven van meer toepassingsgerichte technologische kennis	 6,2 wn=2% 
h.	 verwerven van niet-technologische kennis (markt, marketing, 


organisatie, etc.) 4,1 wn=4% 


12.	 Over de periode dat uw bedrijf gebruik maakt van de WBSO [maximaal 8 jaar] is de omzet ten opzichte 
van uw belangrijkste concurrenten: 

INT.: 	 Lees antwoordmogelijkheden een voor een op; 1 antwoord mogelijk 

1.	 Relatief sterk toegenomen 14% 
2.	 Toegenomen 28% 
3. 	 Niet toegenomen / niet afgenomen 40% 
4.	 Afgenomen 2% 
5. Sterk afgenomen 0% 

-8. WEET NIET (niet oplezen) 15% 

-9. ZEGT NIET (niet oplezen) 


INT.: 	 Indien vraag 12 = 1 of 2 → verder met vraag 13a 
Indien vraag 12 = 4 of 5 → verder met vraag 13b 
Indien vraag 12 = 3, -8 of –9 →  verder met vraag 15 
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13a. 	 Waaraan zou u die toename van de groei in hoofdzaak willen toeschrijven?

 INT.: 	lees antwoordmogelijkheden op; maximaal 2 antwoorden toegestaan  

1. 	prijszetting producten 8 % 
2.	 sterke marktgroei 21% 
3.	 innovatief product 59% 
4.	 innovatieve voortbrengingswijze / productie 18% 
5.	 gevestigde naam & faam 23% 
6. 	overname / fusie 5 % 
998. Anders, te weten .................................................................7%............................................

 ............................................................................NB: N=212................................................

-8. WEET NIET 

-9. ZEGT NIET 


Int.: 	 Verder met vraag 14 

13b. 	 Waaraan zou u de afname in hoofdzaak willen toeschrijven? 

INT.: 	lees antwoordmogelijkheden op; maximaal 2 antwoorden toegestaan 

1. 	prijszetting producten 

2.	 geringe marktgroei 

3.	 te weinig innovatieve producten

4.	 voortbrengingswijze / productie verouderd

5.	 onvoldoende naamsbekendheid

6.	 bedrijfsonderdelen verkocht / desinvesteringen 

998. Anders, te weten ................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

-8. WEET NIET 

-9. ZEGT NIET 


BLOK 3: ERVARING MET UITVOERING WBSO-REGELING 

De volgende vragen hebben betrekking op de wijze waarop u als gebruiker de uitvoering van de WBSO door 
SENTER en de Belastingdienst ervaart en – indien van toepassing - het gebruik van 
intermediairs/subsidieadviseurs 

15.	 Heeft u suggesties voor verbeteringen in de uitvoering van de WBSO door Senter en/of de 
Belastingdienst [dus niet de regeling zelf] 

998. Ja, namelijk ...................................[42%]...........................................................

 ............................................................................................................................ 

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................


 2. 	Nee [55%]      -8.  Weet  niet  [4%]
         -9.  Zegt  niet  [0%] 
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16a.	 Ik noem u een aantal aspecten met betrekking tot de uitvoering van de WBSO-regeling 
door Senter. Kunt u steeds met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u hiermee als gebruiker bent, 
waarbij 1=zeer ontevreden en 10=zeer tevreden 

-8. Weet niet 
        -9.  Zegt  niet
       Antwoord:  
a voorlichting en advies richting gebruikers 6,8 wn=12% 
b. bereikbaarheid van Senter-adviseurs	 7,1 wn=30% 
c. beoordeling aanvragen	 6,9 wn=13% 

d.	 motivering besluiten 6,7 wn=16% 
e.	 tijdstip van afgifte beschikking 6,6 wn=12% 
f.	 eisen aan de uren- en projectadministratie 6,4 wn=9% 
g.	 uitvoering controles tijdens bedrijfsbezoeken 6,8 wn=51% 

Int.:	 Indien vraag 16a is 6 of lager op een of meer aspecten → verder met vraag 16b 
Anders verder met vraag 17a 

16b.	 U heeft een / enkele aspect(en) met een 6 of lager beoordeeld. Kunt u kort toelichten  
wat daar de reden van is? 

998. Ja [89%], namelijk .............................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................


 2. 	Nee [9%]      -8.  Weet  niet  [2%]
         -9.  Zegt  niet  

17a.	 Ik noem u een aantal aspecten met betrekking tot de uitvoering van de WBSO-regeling 
door Belastingdienst. Kunt u steeds met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u hiermee bent, 
waarbij 1=zeer ontevreden en 10=zeer tevreden 

-8. Weet niet 
       -9.  Zegt  niet

       Antwoord:  
a. communicatie richting gebruikers	 6,5 wn 37% 
b. eisen aan de uren- en projectadministratie	 6,5 wn 34% 
c. hoogte van definitieve vaststelling 	 7,1 wn 30% 
d. tijdstip van definitieve vaststelling 	 6,8 wn 31% 
e. motivering vaststelling 	 6,8 wn 38% 
f. uitvoering controles	 6,8 wn 61% 

Int.:	 Indien vraag 17a is 6 of lager op een of meer aspecten → verder met vraag 17b 
Anders verder met vraag 18 

17b.	 U heeft een / enkele aspect(en) met een 6 of lager beoordeeld. kunt u kort toelichten 
wat daar de reden van is? 

998. Ja [79%] , namelijk ............. .............................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................


 2. 	Nee [20%]      -8.  Weet  niet  [1%]
         -9.  Zegt  niet  

18.	 Wat zijn voor uw onderneming de kosten gemoeid met het aanvragen van WBSO uitgedrukt in aantal 
werkdagen? 
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INT.: 	 Het betreft hier werkdagen van alle categorieën medewerkers, exclusief administratiekosten na 
verkrijging en exclusief inspanningen van eventuele externe intermediairs of subsidieadviseurs 

Aantal werkdagen.[gem. 6,4]  -8. WEET NIET [8%] 
-9. ZEGT NIET 

19.	 Hoe beoordeelt u de kosten c.q. inspanningen voor het verkrijgen van de WBSO (in werkdagen) in 
verhouding tot de daadwerkelijk toegekende WBSO? Vindt u deze .. 

INT.: 	 Lees antwoordmogelijkheden een voor een op; 1 antwoord mogelijk 

1.	 ..Erg hoog 11% 
2.	 ..Tamelijk hoog 17% 
3. 	 ..Niet te hoog en niet te laag 51% 
4. 	..Tamelijk laag 14% 
5.	 ..Erg laag 4% -8. WEET NIET (niet oplezen) [3%] 

-9. ZEGT NIET (niet oplezen) 

INT.:	 Indien gebruik gemaakt wordt van een intermediair: intermediaircode = 1 
→ verder met vraag 20

Indien geen gebruik gemaakt wordt van intermediair: intermediaircode = 2

→ verder met vraag 22 

20.	 Wat zijn de belangrijkste overwegingen geweest (maximaal 2 motieven) om gebruik te maken van de 
diensten van een intermediair/subsidieadviseur bij de aanvraag van WBSO? 

INT.: 	Niets opnoemen; meer antwoorden mogelijk 

1. 	 Geen inzicht in subsidiemogelijkheden in het algemeen  22% 
2. 	 Geen tijd voor indienen aanvraag 15% 
3. 	Aanvraag is complex 23% 
4.	 Geen ervaring met indienen aanvraag 28% 
5.	 Goedkoper 1 % 
6. 	 Meer kans op een positieve beschikking 16% 
7. 	Vaste adviseur/accountant is zelf met voorstel gekomen 9 % 
997.	 Geen gebruik intermediair/subsidieadviseur 10 
998. Anders, te weten ............................................................. 15%............................ 
 ....................................................................................................................................... 
-8. WEET NIET  
-9. ZEGT NIET 
N=349 

BLOK 4: VERBETERING ONTWERP WBSO-REGELING 

De volgende vragen hebben betrekking op het ontwerp van de WBSO als regeling en mogelijke verbeteringen 
daarin 

22. 	 Ik noem u een aantal aspecten met betrekking tot de WBSO-regeling. Kunt u met een  
cijfer van 1 – 10 aangeven in hoeverre u het aspect als relatief ingewikkeld c.q. relatief eenvoudig 
beschouwt, waarbij 1 = zeer eenvoudig en 10 = zeer ingewikkeld 

-7. Niet van toepassing 
-8. Weet niet 

       -9.  Zegt  niet

       Antwoord:  
a. nagaan of men in aanmerking komt voor de regeling 5,0 wn 5% nvt 4% 
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b. bekend raken met de regeling	 5,0 wn 4% nvt 4% 
c. aanpassingen in de voorwaarden WBSO regeling 	 5,3 wn 15%nvt10% 
d. behandeling R&D op softwaregebied	 6,0 wn 15% nvt32% 
e. gevraagde projectinformatie	 4,9 wn 5% nvt 3% 
f. bijhouden urenadministratie	 4,5 wn 3% nvt 2% 
g. vooraf plannen S&O-activiteiten 	 5,3 wn 4% nvt 3% 

23.	 Ik noem u vijf mogelijke veranderingen in de WBSO-regeling. Zonder dat het totale budget voor de 
WBSO zou worden verruimd, kunt u middels een rapportcijfer aangeven hoe u deze veranderingen zou 
waarderen? 
Waarbij 1 = zeer lage waardering en 10 = zeer hoge waardering 

Ik lees eerst de veranderingen op. Daarna noem ik ze nog een keer en kunt u aangeven met welk 
rapportcijfer u de betreffende verandering waardeert. 

INT.:	 eerst 5 mogelijke veranderingen voorlezen en dan één voor één langslopen,  
nogmaals aangeven dat beschikbare budget voor de WBSO-regeling als geheel gelijk blijft 

-8. Weet niet 
       -9.  Zegt  niet

       Antwoord:  
b.	 verlenging van de eerste schaal waarover  

verhoogde aftrek geldt 6,9 wn 17% 
c. 	 verhoging percentage afdrachtvermindering 1e schaal 7,0 wn 17% 
d.	 verhoging percentage afdrachtvermindering 2e schaal 6,1 wn 21% 
e. 	 aantal keren per jaar dat WBSO aangevraagd kan worden 5,5 wn 6% 
a. 	wijziging definitie/grondslag voor WBSO 5,6 wn 16% 

-8. WEET NIET 

-9. ZEGT NIET 


Int.: 	 Indien vraag 23a = 6 of hoger → verder met vraag 24a 
Anders verder met vraag 24b 

24a. 	 Kunt u kort toelichten op welke aspecten u de grondslag van de WBSO regeling zou willen veranderen? 
998. Ja, namelijk .............................................[66%]...........................................................

 ..................................................................n=213..  ................................................ 

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................


 2. 	Nee [29%]      -8.  Weet  niet  [5%]
         -9.  Zegt  niet  

24b.	 Indien u voor één van de 5 genoemde veranderingen in de WBSO-regeling zou moeten 
kiezen, bij een gelijkblijvend totaalbudget voor de WBSO-regeling, welke verandering heeft dan uw 
voorkeur? 

INT.: 	 Lees antwoordmogelijkheden een voor een op; 1 antwoord mogelijk 

2.	 verlenging van de eerste schaal waarover verhoogde aftrek geldt 20% 
3.	 verhoging percentage afdrachtvermindering 1e schaal 17% 
4.	 verhoging percentage afdrachtvermindering 2e schaal 7% 
5.	 aantal keren per jaar dat WBSO aangevraagd kan worden 23% 
1. 	wijziging definitie/grondslag voor WBSO 21% 

-8. WEET NIET 

-9. ZEGT NIET 
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25. 	 Bent u bekend met de zogenaamde Technostarters faciliteit in de WBSO? 

INT: 	 technostarters faciliteit is erop gericht jonge technologiebedrijven nog sterker te stimuleren 
S&O activiteiten uit te voeren. Technostarters komen in aanmerking voor 60% en met ingang 
van 2002 met 70% vermindering van de loonkostenbelasting voor S&O-personeel over de 
eerste (opgerekte) schaal. Senter bepaalt of sprake is van een technostarter]. 

1. 	NEE, ben niet bekend met de faciliteit 65% 
2. 	 JA, ben bekend met de faciliteit, maar kom [volgens Senter]  

niet in aanmerking 24% 
3. 	 JA, ben bekend met de faciliteit en kom [volgens Senter] in aanmerking 10% 

-8. WEET NIET [1%] 

-9. ZEGT NIET 


AFSLUITING 

26.	 Heeft u tot slot nog opmerkingen over het onderzoek of het onderwerp van het onderzoek? 

998. Ja, [31%] namelijk ............................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................


 2. 	Nee [69%]      -8.  Weet  niet
         -9.  Zegt  niet  

Afsluiten en bedanken 
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7 Bijlage B.2: Verantwoording veldwerk heliview 

7.1 Inleiding 

Het veldwerk is in week 4-6 (2002) door Bureau Heliview is uitgevoerd onder ondernemingen die gebruik 
maken van de WBSO. De vragenlijst is na overleg met de begeleidingscommissie begin januari alsmede een trail 
run onder 10 respondenten ingekort en licht aangepast. In Bijlage B.1: Beschrijving enquête veldwerk is de 
vragenlijst zoals die is afgenomen door Heliview opgenomen121. Naast enkele codes benodigd voor verwerking 
zijn hierin per vraag ook zo goed als mogelijk de eerste scores in percentages weergegeven, inclusief het aantal 
waarnemingen of het aantal bedrijven dat met 'weet niet' heeft geantwoord. 

Relatief weinig bedrijven hebben zich bij beantwoording van een of meerdere vragen onthouden van 
antwoorden. In de vragen over de 'besluitvorming omtrent S&O' en de 'effecten van het gebruik' blijft de 
categorie 'weet niet' beperkt tot veelal minder dan 5% van de respondenten. In de vragen die betrekking hebben 
op de 'ervaring met uitvoering WBSO-regeling' en 'verbetering ontwerp WBSO-regeling' ligt ditzelfde cijfer op 
een hoger niveau van gemiddeld rond de 15%. Dit hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met drie zaken. 
(d) Niet elke respondent heeft ervaring met alle aspecten van uitvoering of is voorzichtiger om een oordeel uit te 

spreken omdat het niet langer de eigen organisatie betreft.  
(e) In de vragen naar mogelijke aanpassingen in de WBSO regeling is respondenten feitelijk gevraagd mee te 

denken met de beleidsmakers naar een feitelijke niet bestaande constructie.  
(f) Bovendien kan meespelen dat in een telefonische enquête van circa 20 vragen aan het einde van het 

interview enige vermoeidheid is opgetreden. 
Voorafgaand aan het veldwerk zijn de interviewers (8) uitgebreid, mondeling, ingelicht over: de achtergronden 
van het onderzoek, de opdrachtgever, de vraagstelling en de te verwachten problemen tijdens de interviews. Ook 
is aangegeven strikt de geformuleerde vraagstellingen te hanteren. De belangrijkste aandachtspunten hebben zij 
ook op schrift ontvangen. 

De interviews zijn uitgevoerd conform de ESOMAR gedragscodes voor marktonderzoek en de WPR (Wet 
PersoonsRegistratie). Dit betekent o.a. dat de aan individuele respondenten te koppelen gegevens alleen bekend 
zijn bij de interviewers en de projectleider. De opdrachtgever is geen zogenaamde één-op-één informatie 
verschaft. 
De naam van de opdrachtgever is tijdens de introductie van het interview bekend gemaakt. 

De interviews die hebben plaatsgevonden binnen het kader van het onderzoek, hadden uitsluitend betrekking op 
het betreffende onderwerp. M.a.w. er heeft in het veldwerk geen combinatie van verschillende onderwerpen 
plaatsgevonden. 

De dataset is in de loop van week 6 (2002) opgeleverd. Na inspectie zijn een vijftal bedrijven uit het bestand 
verwijderd. In vier gevallen had het bedrijf geen WBSO toegekend gekregen en in één geval betrof dit een 
universiteit. In totaal is voor de analyse gebruik gemaakt van een databestand met 498 bedrijven. 

121 Deze eerste scan van de resultaten is nog gebaseerd op het ruwe databestand (N=503). De scores die zijn opgenomen zijn 
nog ongewogen. In de verwerkingsslag die hierop heeft plaatsgevonden zijn de resultaten wel gewogen. 
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Met behulp van het softwarepakket SPSS-PC zijn de interviewresultaten geanalyseerd en verwerkt tot tabellen en 
overzichten. In onderstaande paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op; Onderzoeksdoelgroep (paragraaf 
B2.2), respons (paragraaf B2.3), interviews (paragraaf B2.4), betrouwbaarheid (paragraaf B2.5), respondenten 
(paragraaf B2.6) en de coördinatie van het telefonisch onderzoek (paragraaf B2.7). 

7.2 Onderzoeksdoelgroep 

Het adressenbestand aangeleverd door Senter is de bron van het adresmateriaal geweest. De onderzoekspopulatie 
bestaat uit Nederlandse bedrijven (inclusief zelfstandigen), waaraan de WBSO/WvA-subsidie is toegekend. Op 
basis van het door het onderzoeksteam aangeleverde steekproefkader zijn uit naam van Heliview in de ruim twee 
weken dat het veldwerk heeft geduurd in totaal 503 bedrijven met succes benaderd. De telefonische interviews 
zijn afgenomen met personen die binnen de organisatie (mede) verantwoordelijk zijn voor het beleid m.b.t. 
speur- en ontwikkelingswerk. Zoals reeds hierboven is vermeld zijn na een kritische analyse vijf respondenten 
uit het bestand verwijderd. In totaal is voor de analyse gebruik gemaakt van een databestand met 498 bedrijven. 

7.3 Respons 

Tabel 7-1 Aantallen bedrijven in brutosteekproef, doelgroep en response 

Bruto steekproef 1687 
Open contacten (benaderd maar nog geen interview) -/-49 
Telefoonnummer onjuist/ opgeheven -/-425 
Alleen via hoofdkantoor -/-17 
Dubbel in bestand -/-47  
Buiten doelgroep -/-158 
Onbereikbaar tijdens veldwerkperiode -/-158 
Totale basis voor respons -/-833 100% 
Alleen schriftelijk  -/-11 1% 
Weigeringen -/- 319 38% 
Netto steekproef 503 61% 

Het grote verschil tussen bruto steekproef en de 'totale basis voor respons' valt te herleiden op zaken als 'onjuist 
of opgeheven telefoonnummers', 'dubbelen in bestand', 'buiten de doelgroep' en 'onbereikbaar tijdens 
veldwerkperiode'. De response is vergelijkbaar met andere telefonische enquêtes. De non-response analyse geeft 
geen aanleiding om te twijfelen aan de representativiteit van de steekproef. Het percentage weigeringen (38%) is, 
in vergelijking met soortgelijke onderzoeken, gemiddeld te noemen.  

Indien contactpersonen aangeven te weigeren aan het onderzoek mee te werken, is hen gevraagd aan te geven 
welke redenen hieraan ten grondslag liggen. Dit om een indruk te krijgen van de omvang van de eventuele 
structurele fouten die als gevolg van de non-respons zijn ontstaan. 

Personen die weigeren om aan het onderzoek mee te werken, refereren hierbij vooral aan zaken zoals 'geen tijd', 
'geen zin', 'geen belangstelling', 'geen interesse', 'te druk', 'doe nooit mee aan enquêtes'. Een aantal van hen geeft 
aan alleen aan schriftelijke interviews mee te willen werken. Het een en ander leidt tot de conclusie dat de non
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respons geen vertekening van de onderzoeksresultaten oplevert. M.a.w. de steekproefresultaten geven een 
representatief beeld van de opvattingen die leven binnen de totale populatie. 

7.4 Interviews 

De gespreksduur van de interviews bedroeg maximaal 20 minuten. De gespreksperiode is geweest op 
werkdagen, gedurende kantooruren (9.00-17.00) in week 4 en 5 van 2002. 

7.5 Betrouwbaarheid 

De uitkomsten in dit onderzoek zijn onderhevig aan steekproeffouten /-marges. Bij de interpretatie van de 
gegevens dient hiermee rekening te worden gehouden. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van onderstaande 
berekening inzake het 95 %-betrouwbaarheidsinterval. De formule voor de berekening van de grenzen van dit 
interval luidt: 

marge = 1.96 PQ 
N −1 

waarbij : P = steekproefuitkomst 
Q = 1  - P 
N = aantal respondenten 

Indien het gaat om de betrouwbaarheid wordt meestal gesproken over betrouwbaarheidsmarges. We gaan hierbij 
meestal uit van de 95% norm. We willen vaststellen binnen welke marges, met 95% zekerheid, de resultaten 
vallen, indien we binnen dezelfde onderzoeksgroep, op ongeveer hetzelfde tijdstip, dezelfde interviews 
uitvoeren. Of anders gezegd: binnen welke marges, bij 95% zekerheid, de resultaten 'in werkelijkheid' vallen. 

Om dit voor resultaten in de vorm van percentages vast te stellen wordt vaak een nomogram gehanteerd. Met 
behulp van dit nomogram zijn de marges rondom het gevonden antwoordpercentage vast te stellen. In het 
nomogram is te zien dat voor een resultaat van 503 (interviews), met als interviewresultaat 10% (of 90%), een 
boven- en ondermarge geldt van ongeveer 2.6%. Dit betekent dat bij herhaling van het onderzoek bij een 
soortgelijke steekproef, met 95% zekerheid, het resultaat zal liggen binnen de range 7.4% tot 12.6% (10% +/- 
2.6%). Of anders gezegd, in 'werkelijkheid' zal, met 95% zekerheid, het antwoord liggen tussen 7.4% en 12.6%. 

Indien we bij een herhalingsmeting uitkomen op 20% bij 504 interviews dan ligt het 'werkelijke' percentage (zie 
nomogram) tussen 16.5.% en 23.5 (20% +/- 3.5%). Bovengenoemde range (7.4% - 12.6%) en de nu gevonden 
range (16.5% - 23.5%) overlappen elkaar niet. Er is sprake van een significant (statistisch) verschil als beide 
ranges elkaar niet overlappen. 

7.6 Respondenten 

Functionarissen verantwoordelijk voor het beleid m.b.t. speur- en ontwikkelingswerk binnen de organisatie. 
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7.7 Coördinatie 

De totale coördinatie van het telefonische onderzoek was in handen van de projectleiders van Heliview. Naast de 
coördinatie hebben zij zorg gedragen voor: 
- planning 
- controle / kwaliteitsbewaking veldwerk 
- statistische analyse op geautomatiseerde wijze 
- onderzoeksverantwoording 
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8 Bijlage B.3: Beschrijving steekproef, Senter populatie en 
toegepaste weging 

Tabel 8-1 Verhouding grootteklasse (in aantal FTE's) steekproef ten opzichte van Senter populatie 

 Steekproef percentage Senter percentage Correctiefactor 
0-9  244 48.51 11736 49.71 1.025 
10-49  152 30.22 7414 31.40 1.039 
50-199 73 14.51 3133 13.27 0.914 
200+  34 6.76 1328 5.62 0.832 
Totaal 503 100.00 23611 100.00 1.000 
Leeswijzer: De steekproef bevat 152 bedrijven in de grootteklasse 10-49 (30,22%); de Senter-populatie bevat 7414 bedrijven 
in de grootteklasse 10-49 (31,40%). De steekproef is in verhouding ondervertegenwoordigd ten opzichte van de 
Senterpopulatie. Om een evenredig vertegenwoordiging te verkrijgen is er een correctiefactor nodig van 1,039 (31,40/30,22).  

De steekproef komt nagenoeg perfect overeen met de Senter populatie. Om die reden er is gekozen om niet te 
corrigeren voor grootteklasse. 

Tabel 8-2 Verhouding SBI-Senter t.o.v. Steekproef 

SBI Steekproef percentage Senter Percentage Correctiefactor 
1-5  81 16.10 1781 7.54 0.468 
10-14  0 0.00 232 0.98 0.000 
15-22  70 13.92 2905 12.31 0.884 
23-37  70 13.92 12224 51.78 3.721 
45 25 4.97 777 3.29 0.662 
50-55  21 4.17 571 2.42 0.579 
60-64  71 14.12 471 2.00 0.141 
65-74  131 26.04 3469 14.69 0.564 
ov.dnst  34 6.76 1178 4.99 0.738 
Totaal 503 100.00 23608 100.00 1.000 
Leeswijzer: De steekproef bevat 25 bouwbedrijven (SBI 45), dit komt overeen met 4.97%; de Senter-populatie bevat 777 
bouwbedrijven (3,29%). De steekproef is in verhouding oververtegenwoordigd ten opzichte van de Senter-populatie. Om een 
evenredige vertegenwoordiging te verkrijgen is er een correctiefactor nodig van 0,662 (3.29/4,97). 

De steekproef verschilt in bepaalde branches relatief sterk van de Senter-populatie. Om de steekproef te 
corrigeren voor deze verschillen is er een weging toegepast aan de hand van de correctiefactoren. 
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9	 Bijlage B.4: Beschrijving populatie veldwerk naar de 8 
onderscheiden dimensies 

Tabel 9-1 Indeling steekproef naar grootteklasse Tabel 9-2	 Indeling steekproef naar branche (SBI 
nummering) 

Grootteklasse (N=498)	 SBI (N=498) 

7%	 6% 16% 
15% 0-9 

10-49 
50-199 
200+ 

26% 
48% 15% 

30% 
14% 14% 

4% 5% 

1-5 
15-22 
23-37 
45 
50-55 
60-64 
65-74 
overig 

Tabel 9-3	 Indeling steekproef naar de aard van de Tabel 9-4 Indeling steekproef naar categorie 
aanvraag projecten 

Aard aanvraag (N=497)	 Categorie projecten (N=498) 

14% 

structureel 
nieuwkomer 
incidenteel 

33% 

45% 

31% 

24% 

21% 

32% 
software 
proces 
product 
Onbekend 
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50% 

Tabel 9-5 Indeling steekproef naar technostarter Tabel 9-6 Indeling steekproef naar gebruik 
intermediair 

Technostarters (N=498) Gebruik intermediair 
(N 498) 

31% 
38% 

Nee 
Ja 

62% 

Nee 
Ja 
Onbekend 

19% 

Tabel 9-7 Indeling steekproef naar S&O-intensiteit Tabel 9-8	 Indeling steekproef naar WBSO-
intensiteit 

S&O intensiteit (N=498)	 WBSO intensiteit (N=496) 

26% 

51% 

23% 

int. laag 
int. gem. 
int. hoog 

26% 

52% 

22% 
WBSO 
extensieve 
gebruikers 
Gemiddelde 
WBSO 
gebruikers 
WBSO 
intensieve 
gebruikers 

NB. Figuren B4.7 en B4.8 zijn niet opzienbarend aangezien de categorieën van zowel de S&O intensiteit als de 
WBSO intensiteit gedefinieerd zijn als kwartielen. 
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10 Bijlage B.5: Additionele figuren 

In deze bijlage worden de meest aansprekende figuur van elke vraag afgebeeld. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de figuren die reeds in het hoofddocument zijn opgenomen. Voor alle duidelijkheid worden de 
gestelde vragen boven de figuren weergegeven. 

1.	 Hoeveel mensen werkten er in het afgelopen jaar 2 Hoeveel fte's zijn in 2001 [eventueel 2000] in 
gemiddeld in uw onderneming (In fte's; bij totaal besteed aan S&O-activiteiten? 
zelfstandigen incl. zelfstandigen) 

Figuur 10-1	 Aantal werknemers (FTEs) 2001, naar Figuur 10-2 Gemiddelde S&O intensiteit 2001, naar 
branche (N=497, gewogen) branche (N=497; gewogen) 
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3. 	 Ik noem u een aantal belemmeringen die ondernemingen mogelijk kunnen ondervinden bij het uitvoeren van 
S&O. Kunt u met een cijfer van 1 – 10 aangeven in hoeverre de volgende belemmeringen van toepassing 
zijn op uw onderneming: waarbij: 1=zeer zeker niet van toepassing en 10= zeer zeker van toepassing 

Figuur 10-3	 Mate waarin ondernemingen belemmeringen ervaren bij S&O, naar S&O intensiteit (gemiddelde 
scores: 1= niet van toepassing; 10 zeker van toepassing) 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

Belang S&O onvoldoende 
onderkend 

Financiële risico's S&O te 
groot 

Onvoldoende S&O 
personeel beschikbaar 

S&O samenwerking derden 
moeizaam 

Kennis moeilijk te 
beschermen 

S&O intensiteit laag Gemiddelde S&O intensiteit S&O intensiteit hoog 

126 



4 Ik noem u een aantal aspecten die voor uw onderneming bij de besluitvorming over de omvang van de S&O
activiteiten mogelijk een rol kunnen spelen. Kunt u steeds aangeven in hoeverre de volgende aspecten 
binnen uw bedrijf een rol spelen: waarbij: 1=onbelangrijk / geen enkele rol, 10=belangrijk / zeer grote rol 

Figuur 10-4	 Mate waarin ondernemingen aspecten als onbelangrijk/belangrijk ervaren bij besluitvormong over 
de omvang van S&O activiteiten, naar grootteklasse (gemiddelde scores: 1= zeer onbelangrijk; 10 
zeer belangrijk) 

S&O samenwerking met

derden


S&O strategie

concurrenten


Ondersteuning niet-WBSO 

Ondersteuning via WBSO 

Krapte arbeidsmarkt S&O

personeel


Winstniveau voorgaande

jaren


Bijdrage aan innovativiteit

voorgaande jaren


Positie S&O in

ondernemingsbeleid


1	 2 3 4 5 6 

1-9 werkn. 10-49 werkn. 50-199 werkn. 200 + werkn. 
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6 Ik leg u een aantal stellingen voor over de mate waarin de WBSO-regeling bijdraagt aan een aantal zaken 
die verband houden met het uitvoeren van S&O. Ik vraag u per stelling voor uw onderneming aan te geven 
in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent waarbij: 1=zeer oneens, 10=zeer eens 

Figuur 10-5	 Mate waarin ondernemingen vinden dat de WBSO regeling bijdraagt aan diverse acpecten 
uitvoering S&O, naar grootteklasse (gemiddelden; 1= zeer oneens, 10= zeer eens; gewogen) 
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8 

Wanneer er geen WBSO zou zijn toegekend, zouden: 

Figuur 10-6	 What if ...effect op de S&O uitgaven volgens WBSO-gebruikers indien de WBSO niet zou zijn 
toegekend, naar WBSO intensiteit (N=489) 
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In hoeverre is de WBSO van invloed geweest op het wel of niet doorgaan van S&O-projecten binnen uw 
onderneming? 

Figuur 10-7	 Oordeel WBSO-gebruikers over de invloed WBSO op het wel of niet doorgaan van S&O
projecten, naar S&O intensiteit (N=493, gewogen) 
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10	 Ik noem u een aantal mogelijke innovatiedoelen. Kunt u per innovatiedoel middels een cijfer van 1 – 10 
aangeven in hoeverre de WBSO hieraan een bijdrage levert, waarbij 1 = zeker geen bijdrage, 10 = zeer grote 
bijdrage 

Figuur 10-8	 Mate waarin ondernemingen vinden dat de WBSO bijdraagt aan het realiseren van een aantal 
innovatiedoelen, naar R&D intensiteit (gemiddelde scores; 1= zeker geen bijdrage, 10=zeer grote 
bijdrage; gewogen) 
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12	 Over de periode dat uw bedrijf gebruik maakt van de WBSO [maximaal 8 jaar] is de omzet ten opzichte van 
uw belangrijkste concurrenten: 

Figuur 10-9	 Omzetontwikkeling WBSO gebruikers ten opzichte van belangrijkste concurrenten, naar type 
WBSO-gebruiker (N=417, gewogen) 
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13a. Waaraan zou u die toename van de groei in hoofdzaak willen toeschrijven? 

Figuur 10-10	 Redenen voor toegenomen omzet zoals genoemd door ondernemingen met toegenomen omzet, 
naar S&O intensiteit (gewogen, max. 2 antwoorden per respondent) 
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16a Ik noem u een aantal aspecten met betrekking tot de uitvoering van de WBSO-regeling door Senter. Kunt u 
steeds met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u hiermee als gebruiker bent, waarbij 1=zeer ontevreden 
en 10=zeer tevreden. 

Figuur 10-11 	 Tevredenheid WBSO-gebruikers over verschillende aspecten van de uitvoering door Senter van 
de WBSO-regeling, naar grootteklasse (gemiddelden; 1=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden; 
gewogen) 
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Voorlichting/advies aan 
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Beoordeling aanvragen 

Motivering besluiten 
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/projectadministratie 

Uitvoering controles 
(bezoeken) 

1-9 werkn. 10-49 werkn. 50-199 werkn. 200 + werkn. 
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17a. Ik noem u een aantal aspecten met betrekking tot de uitvoering van de WBSO-regeling door Belastingdienst. 
Kunt u steeds met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u hiermee bent, waarbij 1=zeer ontevreden en 
10=zeer tevreden 

Figuur 10-12 	 Tevredenheid WBSO-gebruikers over verschillende aspecten van de uitvoering door de 
Belastingdienst van de WBSO-regeling, naar type WBSO-gebruiker (gemiddelden; 1=zeer 
ontevreden, 10=zeer tevreden; gewogen) 
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18.	 Wat zijn voor uw onderneming de kosten gemoeid met het aanvragen van WBSO uitgedrukt in aantal 
werkdagen? 

Figuur 10-13	 Gemiddeld aantal werkdagen (op jaarbasis) gemoeid met het aanvragen van WBSO, naar branche 
(in werkdagen; N=457 gewogen) 
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19.	 Hoe beoordeelt u de kosten c.q. inspanningen voor het verkrijgen van de WBSO (in werkdagen) in 
verhouding tot de daadwerkelijk toegekende WBSO? Vindt u deze .. 

Figuur 10-14	 Perceptie inspanningen verkrijgen WBSO in verhouding tot de daadwerkelijk toegekende 
WBSO, naar grootteklasse (gewogen) 

1-9 werkn. 10-49 werkn. 50-199 werkn. 200 + werkn. 
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40 

20.	 Wat zijn de belangrijkste overwegingen geweest (maximaal 2 motieven) om gebruik te maken van de 
diensten van een intermediair/subsidieadviseur bij de aanvraag van WBSO? 

Figuur 10-15	 Overwegingen van WBSO-gebruikers, die gebruikmaken van een intermediair voor inschakeling 
van een intermediair, naar type WBSO-gebruiker (N=355, gewogen, maximaal 2 antwoorden per 
respondent) 
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22. Ik noem u een aantal aspecten met betrekking tot de WBSO-regeling. Kunt u met een cijfer van 1 – 10 
aangeven in hoeverre u het aspect als relatief ingewikkeld c.q. relatief eenvoudig beschouwt, waarbij 1 = 
zeer eenvoudig en 10 = zeer ingewikkeld 

Figuur 10-16	 Mate waarin WBSO-gebruikers de WBSO-regeling als eenvoudig/ingewikkeld ervaren, naar 
branche (gemiddelden; 1=zeer eenvoudig, 10=zeer ingewikkeld; gewogen) 
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23.	 Ik noem u vijf mogelijke veranderingen in de WBSO-regeling. Zonder dat het totale budget voor de WBSO 
zou worden verruimd, kunt u middels een rapportcijfer aangeven hoe u deze veranderingen zou waarderen? 
Waarbij 1 = zeer lage waardering en 10 = zeer hoge waardering. 

Figuur 10-17 	 Waardering door WBSO-gebruikers van vijf mogelijke veranderingen in het ontwerp van de 
WBSO-regeling, naar R&D intensiteit (gemiddelden; 1= zeer lage waardering, 10=zeer hoge 
waardering; gewogen) 
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24b. Indien u voor één van de 5 genoemde veranderingen in de WBSO-regeling zou moeten kiezen, bij een 
gelijkblijvend totaalbudget voor de WBSO-regeling, welke verandering heeft dan uw voorkeur? 

Figuur 10-18	 Voorkeur voor veranderingen in de WBSO-regeling van WBSO-gebruikers, naar grootteklasse 
(gewogen) 

1-9 werkn. 10-49 werkn. 50-199 werkn. 200 + werkn. 
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11 Bijlage B.6: Resultaten t-toetsen 

(nieuwkomers, diensten, technostarters, S&O-intensief, WBSO-intensief, WBSO gebruikers met WBSO voor 
softwareontwikkeling) 

Tabel 11-1 Significante relaties (op basis van t-toets) met dummy Nieuwkomer  

Dummy  Mean Std. Std. Error 
Deviation Mean 

Besluitvorming omvang S&O inspanningen 
Positie S&O in ondernemingsbeleid 0 6,01 2,29 0,12 

1 5,18 2,66 0,23 
Bijdrage aan innovativiteit voorgaande jaren 0 7,16 2,00 0,10 

1 5,77 2,70 0,25 
S&O samenwerking met derden  0 4,79 2,62 0,14 

1 5,85 2,39 0,22 
Effecten van gebruik 
Realiseren S&O samenwerking met derden 0 4,44 2,40 0,13 

1 5,12 2,29 0,21 
Meer in huis uitvoeren van S&O 0 6,53 2,50 0,13 

1 5,96 2,51 0,23 
Omzetontwikkeling 0 2,31 0,79 0,04 

1 2,54 0,76 0,08 
Ervaring met uitvoering door Senter 
Bereikbaarheid Senter-adviseurs 0 7,32 1,30 0,08 

1 6,85 1,63 0,19 
Beoordeling aanvragen 0 7,33 1,49 0,08 

1 6,68 1,69 0,17 
Motivering besluiten 0 7,05 1,62 0,09 

1 6,65 1,51 0,15 
Tijdstip afgifte beschikking 0 7,06 1,49 0,08 

1 6,29 1,67 0,16 
Uitvoering controles (bezoeken) 0 7,17 1,40 0,10 

1 6,66 1,57 0,23 
Ervaring met uitvoering door Belastingdienst 
Communicatie naar gebruikers 0 6,85 1,59 0,10 

1 6,00 2,15 0,27 
Hoogte definitieve vaststelling 0 7,46 1,10 0,07 

1 6,84 1,48 0,17 
Tijdstip definitieve vaststelling 0 7,19 1,16 0,07 

1 6,48 1,65 0,19 
Motivering vaststelling 0 7,12 1,46 0,09 

1 6,60 1,60 0,19 
Uitvoering controles 0 7,23 1,17 0,09 

1 6,73 1,31 0,22 
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Complexiteit 
Aanpassingen in de voorwaarden 0 4,99 2,02 0,12 

1 5,68 2,09 0,24 
Bijhouden urenadministratie 0 4,87 2,41 0,13 

1 4,06 2,25 0,21 

NB. 
1. Er is een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangehouden. 
2. Overige vragen niet significant gebleken na uitvoering t-toets 
3. Er is weging toegepast naar branche 
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Tabel 11-2 Significante relaties (op basis van t-toets) met dummy diensten 

Dummy Mean Std. Std. Error 
Deviation Mean 

Besluitvorming omvang S&O inspanningen 
Positie S&O in ondernemingsbeleid 0 5,58 2,33 0,12 

1 6,49 2,55 0,24 
S&O samenwerking met derden  0 4,90 2,58 0,14 

1 5,58 2,62 0,24 
Effecten van gebruik 
Extra investeringen in app. & gebouwen voor S&O 0 5,18 2,58 0,13 

1 5,82 2,72 0,26 
Betere planning S&O werkzaamheden 0 5,95 2,36 0,12 

1 5,34 2,69 0,25 
Bijdrage WBSO aan mogelijke innovatiedoelen 
Verbeteren kwaliteit bestaande producten 0 6,36 2,61 0,14 

1 5,50 2,80 0,26 
Verbeteren kwaliteit innovatieproces 0 6,43 2,23 0,12 

1 5,82 2,46 0,23 
Verwerven niet-technologische kennis 0 4,63 2,41 0,13 

1 3,61 2,30 0,22 
Ervaring met uitvoering door Senter 
Beoordeling aanvragen 0 7,30 1,42 0,08 

1 6,78 1,88 0,19 
Motivering besluiten 0 7,07 1,52 0,09 

1 6,60 1,80 0,18 
Tijdstip afgifte beschikking 0 6,98 1,46 0,08 

1 6,54 1,83 0,18 
Ervaring met uitvoering door Belastingdienst 
Communicatie naar gebruikers 0 6,79 1,66 0,11 

1 6,26 1,99 0,23 
Hoogte definitieve vaststelling 0 7,42 1,11 0,07 

1 6,99 1,50 0,17 
Tijdstip definitieve vaststelling 0 7,19 1,12 0,07 

1 6,50 1,75 0,20 
Motivering vaststelling 0 7,09 1,46 0,09 

1 6,69 1,63 0,20 
Uitvoering controles 0 7,31 1,05 0,09 

1 6,50 1,54 0,24 
Werkdagen aanvr WBSO in fte 0 8,86 27,68 1,49 

1 5,47 9,02 0,86 
Complexiteit 
Behandeling S&O op softwaregebied 0 5,32 2,45 0,19 

1 6,30 2,56 0,29 

NB. 
1.Er is een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangehouden. 
2. Overige vragen niet significant gebleken na uitvoering t-toets 
3. Er is weging toegepast naar branche 
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Tabel 11-3  Significante relaties (op basis van t-toets) met dummy technostarter 

dummy Mean Std. Std. Error 
Deviation Mean 

Besluitvorming omvang S&O inspanningen 
Bijdrage aan innovativiteit voorgaande jaren 0 6,82 2,26 0,14 

1 7,46 2,10 0,23 
Ondersteuning via WBSO 0 5,52 2,53 0,16 

1 6,58 2,14 0,23 
S&O samenwerking met derden  0 4,99 2,59 0,16 

1 5,72 2,81 0,30 
Effecten van gebruik 
Realiseren S&O samenwerking met derden 0 4,31 2,32 0,15 

1 5,21 2,38 0,26 
Ervaring met uitvoering door Senter 
Tijdstip afgifte beschikking 0 7,09 1,55 0,10 

1 6,62 1,48 0,17 
Eisen uren-/projectadministratie 0 6,62 2,00 0,13 

1 5,77 1,85 0,20 
Uitvoering controles (bezoeken) 0 7,35 1,29 0,11 

1 6,85 1,28 0,18 
Ervaring met uitvoering door Belastingdienst 
Communicatie naar gebruikers 0 6,89 1,73 0,14 

1 6,22 1,84 0,26 
Eisen uren-/projectadministratie 0 6,91 1,63 0,13 

1 5,86 1,91 0,25 
Uitvoering controles 0 7,26 1,16 0,11 

1 6,71 1,24 0,24 
werkdagen aanvr. WBSO in fte 0 9,43 31,00 2,00 

1 4,70 9,08 0,94 
Verbetering ontwerp  
Verhoging % afdrachtvermindering 1e schaal 0 7,02 1,93 0,13 

1 7,59 1,64 0,19 
Aantal malen per jaar dat WBSO kan worden 0 5,45 2,74 0,17 
aangevraagd 

1 6,45 2,29 0,24 

NB. 
1.Er is een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangehouden. 
2. Overige vragen niet significant gebleken na uitvoering t-toets 
3. Er is weging toegepast naar branche 
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Tabel 11-4 Significante relaties (op basis van t-toets) met Dummy S&O intensiteit hoog 

dummy Mean Std. Std. Error 
Deviation Mean 

Belemmeringen bij het uitvoeren van S&O  
Belang S&O onvoldoende onderkend 0 4,38 2,70 0,14 

1 3,03 2,59 0,24 
Financiële risico's S&O te groot 0 4,34 2,49 0,13 

1 3,81 2,52 0,23 
Besluitvorming omvang S&O inspanningen 
Positie S&O in ondernemingsbeleid 0 5,61 2,40 0,12 

1 6,38 2,38 0,22 
Bijdrage aan innovativiteit voorgaande jaren 0 6,60 2,21 0,12 

1 7,49 2,36 0,22 
Ondersteuning via WBSO 0 5,44 2,46 0,13 

1 6,38 2,46 0,23 
Effecten van gebruik 
Versneld uitvoeren S&O 0 5,98 2,62 0,14 

1 6,56 2,25 0,21 
Gemakkelijker aantrekken S&O personeel 0 4,21 2,47 0,13 

1 5,16 2,45 0,24 
Realiseren S&O samenwerking met derden 0 4,42 2,33 0,12 

1 5,26 2,46 0,23 
Meer in huis uitvoeren van S&O 0 6,17 2,58 0,13 

1 7,09 2,16 0,20 
Bijdrage WBSO aan mogelijke innovatiedoelen 
Verlaging kosten innovatie 0 6,32 2,34 0,12 

1 6,83 2,17 0,20 
Werkdagen aanvr WBSO in fte 0 9,27 28,08 1,51 

1 4,23 2,93 0,28 
Complexiteit 
Bekend raken met de regeling 0 4,88 2,38 0,13 

1 4,29 2,44 0,23 
Behandeling S&O op softwaregebied 0 5,80 2,50 0,18 

1 5,06 2,52 0,33 
Gevraagde projectinformatie 0 5,19 2,18 0,12 

1 4,51 2,05 0,20 
Verbetering ontwerp  
Verlenging van de eerste schaal 0 6,94 2,27 0,13 

1 6,39 2,30 0,23 
Aantal malen per jaar dat WBSO kan worden 0 5,48 2,62 0,14 
aangevraagd 

1 6,88 2,65 0,25 

NB. 
1.Er is een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangehouden. 
2. Overige vragen niet significant gebleken na uitvoering t-toets 
3. Er is weging toegepast naar branche 
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Tabel 11-5 Significante relaties (op basis van t-toets) met dummy WBSO intensiteit hoog 

dummy Mean Std. Std. Error 
Deviation Mean 

Belemmeringen bij het uitvoeren van S&O  
Belang S&O onvoldoende onderkend 0 4,35 2,70 0,14 

1 3,09 2,62 0,24 
Onvoldoende S&O personeel beschikbaar 0 4,43 2,61 0,13 

1 3,60 2,58 0,24 
Besluitvorming omvang S&O inspanningen 
Positie S&O in ondernemingsbeleid 0 5,55 2,45 0,13 

1 6,60 2,12 0,20 
Bijdrage aan innovativiteit voorgaande jaren 0 6,60 2,30 0,12 

1 7,52 2,03 0,19 
S&O strategie concurrenten  0 3,54 2,21 0,12 

1 4,39 2,82 0,29 
S&O met hoger risico 0 4,52 2,66 0,14 

1 5,26 2,68 0,25 
Effecten van gebruik 
Betere planning S&O werkzaamheden 0 5,67 2,45 0,13 

1 6,26 2,40 0,22 
Bijdrage WBSO aan mogelijke innovatiedoelen 
Introduceren nieuwe producten 0 6,59 2,74 0,14 

1 7,28 2,22 0,21 
Verlaging kosten innovatie 0 6,33 2,31 0,12 

1 6,82 2,27 0,21 
Ervaring met uitvoering door Senter 
Voorlichting/advies aan gebruikers 0 6,88 1,43 0,08 

1 7,24 1,36 0,13 
Bereikbaarheid Senter-adviseurs 0 7,11 1,41 0,09 

1 7,57 1,25 0,14 
Uitvoering controles (bezoeken) 0 6,95 1,51 0,11 

1 7,45 1,13 0,14 
Werkdagen aanvr WBSO in fte 0 5,19 6,43 0,35 

1 16,88 47,47 4,49 
Complexiteit 
Gevraagde projectinformatie 0 5,19 2,13 0,12 

1 4,49 2,19 0,21 
Bijhouden urenadministratie 0 4,83 2,38 0,13 

1 4,16 2,38 0,22 
Verbetering ontwerp 
Wijziging definitie/grondslag 0 5,85 2,46 0,14 

1 5,19 2,26 0,23 

NB. 
1.Er is een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangehouden. 
2. Overige vragen niet significant gebleken na uitvoering t-toets 
3. Er is weging toegepast naar branche 
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Tabel 11-6 Significante relaties (op basis van t-toets) met dummy software  

dummy Mean Std. Std. Error 
Deviation Mean 

Aantal FTE S&O op jaarbasis122 0 4,80 10,03 0,59 
1 11,03 19,00 2,56 

Belemmeringen bij het uitvoeren van S&O  
S&O samenwerking derden moeizaam 0 4,71 3,05 0,18 

1 6,07 2,55 0,34 
Besluitvorming omvang S&O inspanningen 
Positie S&O in ondernemingsbeleid 0 5,62 2,31 0,13 

1 7,18 2,34 0,31 
Bijdrage aan innovativiteit voorgaande jaren 0 6,84 2,25 0,13 

1 7,77 2,00 0,27 
Krapte arbeidsmarkt S&O-personeel 0 4,38 2,40 0,14 

1 5,76 2,66 0,35 
S&O strategie concurrenten  0 3,54 2,24 0,14 

1 4,33 2,59 0,36 
S&O samenwerking met derden  0 5,00 2,59 0,15 

1 6,10 2,87 0,38 
Effecten van gebruik 
Kwalitatief beter uitvoeren S&O 0 6,13 2,47 0,14 

1 5,04 2,62 0,35 
Realiseren S&O samenwerking met derden 0 4,66 2,36 0,14 

1 3,88 2,26 0,31 
Meer in huis uitvoeren van S&O 0 6,71 2,41 0,14 

1 5,49 2,65 0,37 
Orientatie op andere S&O stimuleringsregelingen 0 4,94 2,82 0,16 

1 3,81 2,49 0,33 
Bijdrage WBSO aan mogelijke innovatiedoelen  
Verbeteren kwaliteit bestaande producten 0 6,52 2,50 0,15 

1 5,17 2,87 0,38 
Verbeteren kwaliteit innovatieproces 0 6,60 2,18 0,13 

1 5,40 2,36 0,32 
Verwerven niet-technologische kennis 0 4,60 2,26 0,13 

1 3,73 2,27 0,31 
Ervaring met uitvoering door Senter 
Bereikbaarheid Senter-adviseurs 0 7,22 1,27 0,09 

1 7,72 1,36 0,22 
Beoordeling aanvragen 0 7,35 1,46 0,09 

1 6,73 1,84 0,26 
Complexiteit 
Behandeling S&O op softwaregebied 0 5,47 2,53 0,23 

1 6,40 2,15 0,31 
Bijhouden urenadministratie 0 4,72 2,44 0,14 

1 3,97 1,94 0,26 
Vooraf plannen S&O activiteiten 0 5,66 2,53 0,15 

1 4,51 2,12 0,29 
NB. 
1.Er is een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangehouden. 
2. Overige vragen niet significant gebleken na uitvoering t-toets 
3. Er is weging toegepast naar branche 

122 Houd bij de interpretatie rekening met grootteklasse-effect. 
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12 Bijlage B.7: Resultaten regressies 

Tabel 12-1 Determinanten van ervaren belemmeringen bij uitvoeren van S&O (Reguliere regressie vraag 3) 
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Dummy grootteklasse 1-9 - +++ + ++++ 
Dummy grootteklasse 10-49 +++ ++++ 

(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie --
Dummy SBI_cat diensten  - -

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair + 
Dummy freq WBSO structureel --- -
Dummy freq WBSO incidenteel - --

(Referentie freq WBSO nieuwkomer) 
Dummy type project Software - + 
Dummy type project Proces + 

(Referentie type project Product) 
Dummy S&O gem. intensiteit  --
Dummy S&O intensiteit hoog -- ---

(Referentie S&O intensiteit laag) 
werkdagen aanvr WBSO in fte - -
dummy technostarter + + 
aantal aanvragen wbso 1994-2001 

++++ verband positief significant binnen het 99% betrouwbaarheidsinterval  
+++ verband positief significant binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval 
++ verband positief significant binnen het 90% betrouwbaarheidsinterval 
+ verband positief significant binnen het 70% betrouwbaarheidsinterval 
- verband negatief significant binnen het 70% betrouwbaarheidsinterval 
-- verband negatief significant binnen het 90% betrouwbaarheidsinterval 
--- verband positief significant binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval 
---- verband positief significant binnen het 99% betrouwbaarheidsinterval 
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Tabel 12-2 Determinanten met betrekking tot de besluitvorming over de omvang van S&O activiteiten 
(Reguliere regressie vraag 4) 
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(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie 
Dummy SBI_cat diensten 

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair 
Dummy freq WBSO structureel 
Dummy freq WBSO incidenteel 

(Referentie freq WBSO nieuwk.) 
Dummy type project Programma 
Dummy type project Proces 

(Referentie type project Product) 
Dummy S&O gem. intensiteit  
Dummy S&O intensiteit hoog 

(Referentie S&O intensiteit laag) 
werkdagen aanvr WBSO in fte 
dummy technostarter 
aantal aanvragen wbso 1994-2001 
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Leeswijzer: zie Tabel 12-1 
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Tabel 12-3 Determinanten van de mate waarin de WBSO bijdraagt aan het realiseren van diverse aspecten van 
het S&O-proces (Reguliere regressie vraag 6) 
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Dummy grootteklasse 10-49 ++++ +++ +++ +++ -

(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie - - -
Dummy SBI_cat diensten + 

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair 
Dummy freq WBSO structureel +++ + + 
Dummy freq WBSO incidenteel --- - + + 

(Referentie freq WBSO nieuwk.) 
Dummy type project Software - - - ---- ---- --- 
Dummy type project Proces -

(Referentie type project Product) 
Dummy S&O gem. intensiteit  + + + -
Dummy S&O intensiteit hoog + + + 

(Referentie S&O intensiteit laag) 
werkdagen aanvr WBSO in fte - - -
dummy technostarter ++ ++ + +++ ++ 
aantal aanvragen wbso 1994-2001 
Leeswijzer: zie Tabel 12-1 
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Tabel 12-4 Determinanten van gevolgen wanneer er geen WBSO toegekend zou zijn(Ordered Probit vraag 7) 
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dummy WBSO intensiteit hoog 

(referentie WBSO intensiteit gemiddeld & laag)  
Belemmering: nieuw verworven kennis moeilijk te 
beschermen 
Bijdrage WBSO: leidt tot S+O-activiteiten met hoger risico 
Bijdrage WBSO: verlaagt drempel voor extra investeringen in 
apparatuur en gebouwen 
Bijdrage WBSO: bevordert S+O-samenwerking 
Innovatiedoel: het verwerven van toepassingsgerichte 
technologische kennis 
Innovatiedoel: vergroting efficiëntie innovatieproces 
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Leeswijzer: zie Tabel 12-1 
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Tabel 12-5 Determinanten van de mate waarin WBSO bijdraagt aan het realiseren van verschillende 
innovatiedoelen (Reguliere regressie vraag 10) 

Dummy grootteklasse 1-9 
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Dummy grootteklasse 10-49 + +++ +++ +++ +++ +++ ++++ 

(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie - - +++ 
Dummy SBI_cat diensten --- - -

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair + 
Dummy freq WBSO structureel +++ ++ ++ + + +++ + 
Dummy freq WBSO incidenteel + + 

(Referentie freq. WBSO nieuwk.) 
Dummy type project Software + 
Dummy type project Proces + + 

(Referentie type project Product) 
Dummy S&O gem. intensiteit -- 
Dummy S&O intensiteit hoog --- -

(Referentie S&O intensie laag) 
werkdagen aanvr WBSO in fte - -- -- - -
dummy technostarter + 
aantal aanvragen wbso 1994-2001 - + 
Leeswijzer: zie Tabel 12-1 
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Tabel 12-6 Determinanten van omzetontwikkeling ten opzichte van de belangrijkste concurrenten (Ordered 
Probit vraag 12)* 

Dummy structurele gebruiker WBSO 
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++++ 
Dummy incidentele gebruiker WBSO --- --- +++ +++ 

(Referentie nieuwkomer WBSO) 
Dummy categorie project: proces -- -- ++ ++ 

(Referentie categorie product & programmatuur) 
Belemmering: onvoldoende geschikt personeel beschikbaar ++ +++ -- --- 
Innovatiedoel: introduceren nieuwe producten op de markt - -- ++ ++ 
Innovatiedoel: verhoging tempo innovatieproces -- --- +++ +++ 
* Referentiecategorie: Omzet sterk afgenomen t.o.v. de concurrentie 
Leeswijzer: zie Tabel 12-1 
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Tabel 12-7 Determinanten van uitvoeringsaspecten van de WBSO-regeling door Senter (Reguliere regressie 
vraag 16a) 
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Dummy grootteklasse 1-9 - -
Dummy grootteklasse 10-49 

(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie - + 
Dummy SBI_cat diensten + 

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair - --- 
Dummy freq WBSO structureel + + 
Dummy freq WBSO incidenteel - -- - -

(Referentie freq WBSO nieuwk.) 
Dummy type project Software + -
Dummy type project Proces -- - -- 

(Referentie type project Product) 
Dummy WBSO gem. intensiteit  + 
Dummy WBSO intensiteit hoog + - +++ 
 (Referentie WBSO intensiteit laag) 
Werkdagen aanvr WBSO in fte 
Dummy technostarter + - -
Aantal aanvragen wbso 1994-2001 - - + 
Leeswijzer: zie Tabel 12-1 
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Tabel 12-8 Determinanten van uitvoeringsaspecten van de WBSO-regeling door de belastingdienst (Reguliere 
regressie vraag 17a) 
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Dummy grootteklasse 1-9 - - -
Dummy grootteklasse 10-49 -

(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie 
Dummy SBI_cat diensten - + - -

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair -- --- --- - -
Dummy freq WBSO structureel - -
Dummy freq WBSO incidenteel -- ---- --- 

(Referentie freq WBSO nieuwk.) 
Dummy type project Software --- -
Dummy type project Proces - -- - -

(Referentie type project Product) 
Dummy WBSO gem. intensiteit  - -
Dummy WBSO intensiteit hoog
 (Referentie WBSO intensiteit laag) 
Werkdagen aanvr WBSO in fte 
dummy technostarter --- -
aantal aanvragen wbso 1994-2001 + + 
Leeswijzer: zie Tabel 12-1 

154 



Tabel 12-9 Determinanten van de complexiteit van de WBSO-regeling (Reguliere regressie vraag 22) 

N
ag

aa
n 

of
 m

en
 in

aa
nm

er
ki

ng
 k

om
t 

B
ek

en
d 

ra
ke

n 
m

et
 d

e 
re

ge
lin

g 

A
an

pa
ss

in
ge

n 
in

 d
e 

vo
or

w
aa

rd
en

 

B
eh

an
de

lin
g 

S&
O

 o
p

so
ftw

ar
eg

eb
ie

d

G
ev

ra
ag

de
pr

oj
ec

tin
fo

rm
at

ie
 

B
ijh

ou
de

n 
ur

en
ad

m
in

is
tra

tie

V
oo

ra
f p

la
nn

en
 S

&
O

ac
tiv

ite
ite

n 

Dummy grootteklasse 1-9 
Dummy grootteklasse 10-49 ++ + + ++ 

(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie + + + 
Dummy SBI_cat diensten +++ + +++ 

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair +++ + ++++ + +++ +++ + 
Dummy freq WBSO structureel -
Dummy freq WBSO incidenteel - + -

(Referentie freq WBSO nieuwk.) 
Dummy type project Software + + + 
Dummy type project Proces + + 

(Referentie type project Product) 
Dummy WBSO gem. intensiteit  - + 
Dummy WBSO intensiteit hoog -
 (Referentie WBSO intensiteit laag) 
Werkdagen aanvr WBSO in fte 
Dummy technostarter - + + 
Aantal aanvragen wbso 1994-2001 + + 
Leeswijzer: zie Tabel 12-1 
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Tabel 12-10 Determinanten van de beoordeling van vijf mogelijke verbeteringen in de WBSO-regeling 
(Reguliere regressie vraag 23) 
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Dummy grootteklasse 10-49 - - + 

(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy SBI_cat industrie + - ++++ 
Dummy SBI_cat diensten - ++ 

(Referentie SBI_cat overig) 
Dummy gebruik intermediair +++ - + 
Dummy freq WBSO structureel - + ++ ---- 
Dummy freq WBSO incidenteel - + -

(Referentie freq WBSO nieuwkomer) 
Dummy type project Software + + -
Dummy type project Proces + + ++ +++ 

(Referentie type project Product) 
Dummy WBSO gem. intensiteit 
Dummy WBSO intensiteit hoog
 (Referentie WBSO intensiteit laag) 
werkdagen aanvr WBSO in fte + + -
dummy technostarter ++ + ++ + 
aantal aanvragen wbso 1994-2001 ++ 
Leeswijzer: zie Tabel 12-1 

156 



Tabel 12-11 Determinanten voorkeur  vijf mogelijke veranderingen in de WBSO-regeling (Ordered Probit 
vraag 24b) 
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Dummy grootteklasse 10-49 werkn. --- -- +++ 

(Referentie grootteklasse 50+) 
Dummy gemiddelde S&O-intensiteit + --- 

(Referentie S&O intensiteit hoog& laag) 
Dummy structurele gebruiker WBSO + -

(Referentie nieuwkomers & incidentele gebruikers) 
Dummy technostarter ---- 
Belemmering: belang S&O binnen onderneming -- - ++++ 

onvoldoende onderkend 
Belemmering: financiële risico van S&O te groot ---- ++++ 
Belemmering: onvoldoende geschikt S&O personeel --- + 

beschikbaar 
Bijdrage WBSO: maakt versneld uitvoeren S&O --- +++ -

mogelijk 
Complexiteit: behandeling S&O op softwaregebied ++++ - --- + 
Leeswijzer: zie Tabel 12-1 
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