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Positieve maar beperkte impact van de maatregel
'eerste aanwervingen' op de overlevingskans van
jonge ondernemingen
De maatregel ‘eerste aanwervingen’ heeft tot doel de werkgelegenheid te bevorderen door steun te verlenen aan nieuwe en
kleine ondernemingen. Deze maatregel werd onder de regering-Michel versterkt in het kader van de taxshift en verwierf ook meer
bekendheid. Wat blijkt vier jaar later uit een eerste evaluatie van de impact ervan? De maatregel verhoogt in beperkte mate de
overlevingskansen van kleine en nieuwe ondernemingen en de nieuwe modaliteiten lijken deze kansen niet te vergroten. Uit deze
analyse kan echter niet worden opgemaakt of de nieuwe modaliteiten niet beantwoorden aan een reële behoefte van jonge
ondernemingen of dat die versterking een groter aantal werkgevers met een verhoogd risico heeft aangetrokken.
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Een flexibele maatregel om de werkgelegenheid te
bevorderen door jonge ondernemingen te steunen
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Dit zijn werkgevers die in 2012 met een activiteit zijn gestart en in de eerste vier kwartalen
na hun start van de maatregel gebruik hebben gemaakt.
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Voor ondernemers die in 2016 hun activiteit hebben
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De Working Paper « Analyse des effets de la mesure « premiers engagements » sur la survie des jeunes entreprises
qui emploient des salariés » is beschikbaar op www.plan.be.
Voor meer informatie: Maritza López Novella, 02/507.73.46, mln@plan.be
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tussen deze twee effecten te differentiëren.

