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Horloges met eeuwige kalender
Van der Gang Watches in Dokkum maakt kwaliteitshorloges die binnenkort 
worden voorzien van een eeuwige kalender. Het ontwikkelen van deze 
eeuwige kalender was een ambitieuze, specialistische en tijdrovende klus die 
dankzij de WBSO tot een goed einde is gebracht. Het eerste exemplaar met 
eeuwigdurende kalender verschijnt in 2012 op de markt.



Voorwoord
Voor u ligt het jaaroverzicht 2011 van Agentschap NL over de WBSO. Via het fiscale 
 instrument WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van 
werknemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Het concrete voordeel is  
een vermindering van de te betalen loonheffingen of inkomstenbelasting.
In deze nieuwste uitgave van ‘Focus op speur- en ontwikkelingswerk’ staan gedetailleerde 
gegevens over het gebruik van de WBSO in 2011 en doen we verslag over interessante 
ontwikkelingen en opvallende resultaten. De gegevens zijn onder andere gerubriceerd naar 
provincie, bedrijfssector (SBI) en technologiegebied (BSI). Speciale aandacht wordt besteed 
aan de topsectoren. Uit het zeer recent verschenen evaluatierapport 2006-2010 blijkt dat  
de WBSO doet waarvoor het in het leven is geroepen: zorgen voor meer S&O in Nederland.

We hopen dat dit jaaroverzicht een helder inzicht geeft in de resultaten van dit veel 
 gebruikte innovatie stimuleringsinstrument.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.G. Sibelt
Manager Fiscale en Regionale Innovatiestimulering
NL Innovatie
Agentschap NL



Kunstmest uit urine
GMB uit Zutphen maakte gebruik van de WBSO en ontwikkelde een uniek 
procedé waarmee het bedrijf struviet en ammoniumsulfaat, grondstoffen 
van kunstmest, kan terugwinnen uit menselijke urine. Uit de 
teruggewonnen struviet, dat onder andere uit stikstof, fosfaten en 
magnesium bestaat, maakt het bedrijf korrels die direct kunnen worden 
gebruikt als kunstmest.



De WBSO in een notendop
Uitgegeven S&O-loon  
door bedrijven 
€ 3,5 miljard

Evaluatie - p.6

Aantal aanvragen 
• 33.700
• 97% van MKB

Gebruik - p.9

Crisisbestrijding
Extra WBSO voordeel  
van € 570 miljoen in  
2009 – 2011

Crisisbestrijding - p.20

Aandeel S&O-arbeids-
jaren en S&O-bedrijven 
in provincies
1. Noord-Brabant
2. Zuid-Holland
3. Noord-Holland
Veranderingen per provincie - p.23

Gebruikers 
• WBSO rapportcijfer 7,6 
•  85% S&O-bedrijven met  

> 10 medew. gebruikt WBSO
•  42% S&O-bedrijven met  

< 10 medew. gebruikt WBSO
Evaluatie - p.6

Groei (2011 – 2010)
• 1.100 meer bedrijven
• 2.200 meer aanvragen
•  1.630 meer 

S&O-arbeidsjaren
S&O in Nederland - p.11

Gebruik - p.9

Topsectoren
•  Noord-Brabant sterk 

vertegenwoordigd
•  66% van de WBSO-

ondernemers is actief  
binnen de topsectoren

Topsectoren - p.16

Aandeel S&O-uren in 
 economische structuur
1. Industrie (59%)
2. Diensten (33%)
3. Overig (8%)

Economische structuur - p.26

Aantal bedrijven 
20.530, waarvan  
4.040 starters

S&O in Nederland - p.11 

Startende ondernemers - p.14

Budget  
• € 870 miljoen
• Ruim € 1 miljard toegekend
• 73% naar MKB

Gebruik - p.9

S&O-arbeidsjaren
75.330  
(arbeidsjaar = 1400 uur)

S&O in Nederland - p.11

Aandeel S&O-uren  
in bedrijfssectoren 
1. ICT en telecom
2. Machines en apparaten
3. Elektrotechniek
Bedrijfssectoren naar 
S&O-arbeidsjaren - p.29
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Op iedere euro WBSO-voordeel leggen bedrijven zelf nog een bedrag uit eigen middelen bij. 
De schattingen lopen hierbij uiteen van 55 tot 99 eurocent. Voor bedrijfsleven en kennis-
instellingen komt dit neer op in totaal zo’n drieënhalf miljard euro aan S&O-loon. Uit het 
onderzoek naar effectiviteit, doelgroepbereik en administratieve lasten komt verder naar 
voren dat de WBSO voor kleinere bedrijven vooral de drempel verlaagt om aan S&O te doen 
en grotere bedrijven juist aanzet tot meer S&O. 

Bedrijven die onderzoek doen, maken goed gebruik van de WBSO. Bij bedrijven met tien  
of meer onderzoeksmedewerkers ligt dit op ongeveer 85%, bij bedrijven tot 10 personen  
op 42%. Het MKB maakt het meeste gebruik van de WBSO, 97% van het aantal aanvragen  
en 70% van het budget komt hier terecht.

Een euro WBSO-voordeel brengt 8 eurocent aan administratieve lasten voor de S&O-
ondernemer met zich mee. Dit is in vergelijking met allerlei subsidies erg laag. De maat-
schappelijke kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de WBSO zijn zelfs nog lager. 
Het verstrekken van een euro WBSO-voordeel kost de overheid 2 eurocent. Het rapportcijfer 
dat gebruikers aan Agentschap NL toekennen als uitvoeringsorganisatie voor de WBSO is 7,6. 

Het extra WBSO-voordeel in de jaren 2009-2011 heeft hen geholpen bij het binnenhouden 
van kenniswerkers in tijden van economische neergang. 

Evaluatie
De WBSO doet wat hij beoogt: de loonuitgaven van bedrijven 
aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bevorderen. Dat is 
de belangrijkste conclusie uit een evaluatie-onderzoek dat in 
opdracht van het ministerie van EL&I is uitgevoerd en begin 
2012 is afgerond.
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Meer fotosynthese met ledlicht
Rood licht is goed voor de fotosynthese in tomatenplanten, maar waarom 
krullen de bladeren? Het is onder andere deze vraag die de onderzoekers  
van Plant Dynamics bezighoudt. Het vierjarig technisch wetenschappelijk 
onderzoek (TWO) naar de effecten van ledlicht op de fotosynthese en 
productiviteit van tomatenplanten wordt ondersteund door de WBSO.



3-D bestuurbare inflatables
Grote ballen die door de ruimte lijken te zweven, van kleur en positie 
veranderen en een unieke visuele beleving creëren. Het bedrijf Csti realiseert 
shows in theaters en stadions en ontwikkelde met hulp van de WBSO een 
navigatiesysteem om de objecten 3-D te kunnen besturen.



Gebruik
Het aantal aanvragen is in 2011 voor het vierde jaar op rij fors 
toegenomen. Kleinere bedrijven dienen verreweg de meeste 
aanvragen in.

Het aandeel van het MKB in het totale aantal aanvragen bedraagt in 2011 97 procent.  
Van de ruim een miljard euro aan toegekend S&O ging ruim 73 procent naar het MKB.  
Het MKB is traditiegetrouw de groep die het meest van de WBSO profiteert. 

Toegekend bedrag aan afdrachtvermindering 
Ontwikkeling van het totale toegekende bedrag en het 
toegekende bedrag aan het MKB in de periode 2007  
tot en met 2011 (in miljoen euro)

Toegekende aanvragen 
Ontwikkeling van het totale aantal toegekende 
aanvragen en het aantal aanvragen dat is toegekend  
aan het MKB in de periode 2007 tot en met 2011
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Het is belangrijk dat de WBSO goed aansluit bij de behoeften van de bedrijven en 
 kennisinstellingen die S&O verrichten. Goede indicatoren zijn het aantal bedrijven en 
 kennisinstellingen dat WBSO aanvraagt en het aantal S&O-arbeidsjaren waarvoor zij WBSO 
aanvragen. Het aantal S&O-arbeidsjaren (één S&O-arbeidsjaar is gelijk aan 1.400 uur   
speur- en ontwikkelingswerk) bepaalt voor een belangrijk deel de vitaliteit van de WBSO.  
In de figuur op pagina 12 is te zien dat dit aantal de laatste jaren gestaag is blijven groeien. 
In 2011 is het aantal S&O-arbeidsjaren uitgekomen op 75.330 tegenover 73.660 een jaar eerder. 

Een andere indicator is het aantal bedrijven en kennisinstellingen met een WBSO-
toekenning. In 2011 telde de WBSO bijna 1.100 bedrijven meer dan het jaar ervoor.  
Het totaal aantal bedrijven en kennisinstellingen dat in 2011 gebruik heeft gemaakt  
van de WBSO komt daarmee op 20.530.

De toestroom van 1.100 extra bedrijven heeft vier oorzaken:
•	 	de	in	2009	ingevoerde	verruiming	van	de	WBSO	met	de	ontwikkeling	van	programmatuur	

voor ICT-diensten;
•	 	een	budgetverhoging	om	de	economische	crisis	te	bestrijden;
•	 	de	in	2010	ingevoerde	Innovatiebox	als	opvolger	van	de	Octrooibox 1 ;
•	 	de	autonome	groei.

S&O in Nederland
Het aantal ondernemers dat gebruik maakt van de WBSO groeit 
nog steeds, evenals het aantal uren dat bedrijven jaarlijks 
besteden aan speur- en ontwikkelingswerk. In 2011 hebben 
1.100 nieuwe bedrijven de weg gevonden naar de WBSO, het 
aantal S&O-arbeidsjaren groeide met 1.670 tot 75.330.

1  Om gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox (voorheen Octrooibox) hebben vennootschapsbelasting-
plichtige ondernemers een octrooi of een S&O-verklaring nodig. De lagere winstbelasting (5 procent i.p.v.  
25 procent) van de Innovatiebox maakt dat meer ondernemers de weg naar de WBSO weten te vinden.
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De ontwikkeling van de WBSO afgemeten aan twee belangrijke indicatoren

Zo’n 500 extra ICT-bedrijven hebben in 2011 gebruik gemaakt van de WBSO, waarvan ruim 
300 bedrijven met minder dan 10 medewerkers. De overige 600 extra ondernemers zijn toe 
te schrijven aan het verhoogde budget, de introductie van de Innovatiebox of de jaarlijkse 
autonome groei sinds het begin van de regeling.
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Digitaal archiveren
Museumcollecties staan tegenwoordig online en zoekmachines kunnen  
de gewenste afbeeldingen steeds eenvoudiger traceren. Hierdoor kunnen  
we schilderijen van bijvoorbeeld Rembrandt of Van Gogh steeds  
makkelijker bekijken. Mede dankzij de financiële tegemoetkoming van  
de WBSO kon Pictura ict-tools ontwikkelen om historisch erfgoed op  
grote schaal te ontsluiten.



Startende ondernemers
Beginnende ondernemers en zelfstandigen krijgen bij de  
WBSO extra steun omdat ze vaak problemen ondervinden  
bij het opstarten van hun bedrijf. Het aantal startende 
 ondernemers en zelfstandigen laat in 2011 voor het eerst in 
jaren een lichte daling zien.



Aantal ondernemers dat gebruik maakt van de startersfaciliteit 
Ontwikkeling van het aantal ondernemers dat gebruik maakt van de  
startersfaciliteit in de WBSO in de periode 2007 tot en met 2011

Ondernemers die net een onderneming zijn begonnen en S&O uitvoeren, hebben  
maximaal drie jaar recht op een hoger percentage afdrachtvermindering of, in het geval 
van zelfstandigen, een hogere aftrek S&O. Het voordeel kon in 2011 oplopen tot maximaal 
30.800 euro voor een bedrijf met S&O-medewerkers in loondienst of 6.054 euro voor  
een zelfstandig ondernemer. 

Een vijfde deel van de ondernemers die gebruik maken van de WBSO valt in de categorie 
‘startende ondernemers’. In 2011 is deze groep enigszins afgenomen. Ook is het aantal 
zelfstandige ondernemers dat gebruik maakt van de startersfaciliteit met enkele tientallen 
afgenomen.
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De topsectoren

Logistiek Water

High Tech Life Sciences

Creatieve industrie

AgroFood Chemie Energie

Tuinbouw en 
uitgangsmaterialen

Topsectoren
Het kabinet heeft in 2011 tien topsectoren aangewezen als 
speerpunten van de Nederlandse economie. Dit zijn sectoren 
waarin Nederland wereldwijd sterk is. Van alle ondernemers 
die gebruik maken van de WBSO is 48% actief in een of meer-
dere topsectoren. Bedrijven die vallen onder de topsector 
High Tech zijn in alle provincies goed vertegenwoordigd maar 
Noord-Brabant spant de kroon als het om S&O-uren gaat. 
Noord-Brabant en Zuid-Holland staan in acht van de tien 
sectoren in de top vier van provincies met het meeste aantal 
S&O-arbeidsjaren. Noord-Holland en Gelderland komen in zes 
sectoren voor in de top vier.

Hoofdkantoren is ook een topsector maar deze sector is niet meegenomen in de 
WBSO-analyse.
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Onderverdeling van het aantal WBSO-ondernemers naar topsectoren, ICT-sector gericht op topsectoren  
en overige sectoren 

2010 - Aantal S&O-ondernemers: 19.450

De ICT-sector, die niet is aangewezen als topsector, ontwikkelt veel programmatuur voor 
bedrijven in de negen topsectoren. De onderstaande figuren laten de toename zien van het 
aantal ‘topsectoren ondernemers’ dat gebruik maakt van de WBSO (van 46% in 2010 naar 
48% in 2011 van het totale aantal ondernemers dat gebruik maakt van de WBSO).  
Daarnaast is ook het aandeel toegenomen van ICT-ondernemers die programmatuur 
 ontwikkelen voor de topsectoren (van 14% in 2010 naar 18% in 2011). 

De bijna 10.000 ondernemers die in 2011 gebruik hebben gemaakt van de WBSO en tot ten 
minste één topsector behoren, kunnen per topsector nader bekeken worden. Bijvoorbeeld 
door te kijken welke provincie het grootste aandeel heeft in S&O-arbeidsjaren per topsector. 
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2011 - Aantal S&O-ondernemers: 20.530
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Top vier provincie-aandelen in iedere topsector gemeten naar het aantal S&O-arbeidsjaren 
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Hightech videovloer
Csti richt zich op de entertainmentindustrie, een terrein waar nieuw en 
vernieuwend bij uitstek van belang zijn. Het bedrijf ontwikkelde met  
steun van de WBSO het sensorsysteem voor de high tech videovloer  
van The Voice of Holland. Gewicht op de sensoren stuurt video’s aan 
waardoor het mogelijk is visuele waterplassen te creëren op de plaatsen 
waar gelopen is.



Met het extra geld hoopte de overheid bedrijven beter in staat te stellen om werknemers en 
hun kennis binnenboord te houden en zo economisch herstel te bespoedigen. Zeker is dat 
de verhoging van het budget heeft gezorgd voor meer gebruik van de WBSO. Het grootste 
gedeelte van het extra budget is naar het MKB gegaan. Hierbij heeft het middenbedrijf  
met 10 tot 100 medewerkers het meest geprofiteerd van de verlenging van de eerste schijf 
naar 150.000 euro in 2009 en 220.000 euro in 2010 en 2011 omdat de S&O-loonkosten van 
bedrijven uit deze categorie overwegend in de buurt van deze grens liggen. 

 

Crisisbestrijding
Om het Nederlandse bedrijfsleven in tijden van economische 
crisis een helpende hand te bieden heeft het kabinet in  
het voorjaar van 2009 besloten het budget van de WBSO te 
 verhogen door de tarieven aan te passen. Deze maatregel  
werd in 2010 en 2011 gehandhaafd. Het budget is in deze   
periode met circa 570 miljoen euro uitgebreid. Het grootste 
gedeelte van dit extra budget is terechtgekomen bij het MKB.
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Verdeling van de verhoging van het budget met 150 miljoen euro (2009) en 210 miljoen euro (2010 en 2011)

Percentages, drempel en plafond in de periode 2007 tot en met 2011

Verdeling extra budget 2009

1 t/m 9 medewerkers
10 t/m 49 medewerkers
50 t/m 99 medewerkers
100 t/m 249 medewerkers
250 t/m 499 medewerkers
500 t/m 999 medewerkers
1000 of meer medewerkers

Verdeling extra budget 2010 Verdeling extra budget 2011
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Jaar Tarief eerste schijf 

niet-starter

Tarief eerste  

schijf starter

Lengte eerste 

schijf (in €)

Tarief tweede 

schijf

Maximaal te ontvangen 

afdrachtvermindering (in €)

2007 42% 60% 110.000 14% 8 miljoen

2008 42% 60% 110.000 14% 8 miljoen

2009 50% 64% 150.000 18% 14 miljoen

2010 50% 64% 220.000 18% 14 miljoen

2011 50% 64% 220.000 18% 14 miljoen
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Per provincie is onderzocht hoeveel het aantal ondernemers dat gebruik maakt van de 
WBSO en het aantal toegekende S&O-jaren in 2011 is veranderd ten opzichte van 2010. 
Landelijk zijn het aantal S&O-ondernemers en de S&O-jaren met respectievelijk 6 procent 
en 2 procent gestegen. Hoewel de verschillen tussen de provincies in enkele gevallen groot 
zijn, profiteren zij allemaal in grote mate van het extra budget. In Zuid-Holland neemt het 
aantal S&O-ondernemers fors toe, maar daalt het aantal S&O-jaren, wat duidt op een flinke 
instroom van veel kleine bedrijven (minder dan 50 medewerkers).

Veranderingen  
per provincie
De verschillen tussen provincies zijn soms groot.  
In Noord-Brabant en Zuid-Holland zitten de meeste 
 ondernemers die gebruik maken van de WBSO maar in 
 Noord-Holland en Flevoland is het aantal ondernemers  
sinds 2010 het meest gegroeid. Voor wat betreft de  
hoeveelheid S&O-werk is Noord-Brabant koploper,  
het hoogste groeipercentage moet Noord-Brabant echter  
delen met Overijssel, Noord-Holland en Flevoland.
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Toe- of afname in het totaal aantal ondernemers dat gebruik maakt van de WBSO en de toegekende S&O-jaren 
(2010/2011) per provincie

Ontwikkeling S&O-ondernemers per provincie (2011 ten opzichte van 2010)
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Tandwielen op maat
Zuidberg Frontline Systems, marktleider op het gebied van tandwielkasten 
en frontladers voor de landbouw, maakt sinds kort ook onder last 
schakelbare tandwielkasten voor bedrijven in andere sectoren.  
Deze zogenoemde powershift transmissies kunnen variëren in snelheid, 
geluidsniveau en kracht. Zowel voor de productontwikkeling als de 
procesoptimalisatie werd een beroep gedaan op de WBSO.



Verdeling van de toegekende S&O-uren per sector van de economie in de periode 2007 tot en met 2011 op basis 
van SBI’93-indeling

Economische structuur
Een grove indeling van de economie is die naar de sectoren 
industrie, diensten en overig. De meeste onderzoeksuren worden 
nog steeds gemaakt in de industrie maar de dienstensector  
wint steeds meer terrein. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 
ICT-sector die meer nieuwe diensten is gaan ontwikkelen.

Tot 2009 viel alleen de ontwikkeling van programmatuur zelf onder de definitie van de 
WBSO, maar vanaf 2009 kunnen ook de ICT-diensten die voortkomen uit die nieuwe 
programmatuur op steun van de WBSO rekenen. Ook andere dienstensectoren dragen bij 
aan het grotere S&O-aandeel. Het volle procentpunt waarmee het aandeel van de niet-ICT 
dienstensector toeneemt, is voor een groot deel toe te schrijven aan de financiële sector. 
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Sector
Diensten:  ICT, zakelijke dienstverlening, handel, vervoer, energie, gas en water, overige 

diensten
Industrie:  Papier en drukkerijen, textiel, kleding en leer, voeding en genotmiddelen, 

 houtproducten, vervaardiging van transportmiddelen (exclusief auto’s), 
 kantoormachines en computers, audio- video- en overige elektrische apparaten, 
medische apparatuur en instrumenten, overige industriële sectoren

Overig:  Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffenwinning, bouwnijverheid

 



Duurzaam golfbrekerblok
BAM Infraconsult ontwierp, ondersteund door de WBSO, een nieuw type 
golfbrekerblok, het Xbloc. De golfbreker ontleent zijn naam aan de vorm, 
een X met twee neuzen, en is eenvoudiger te plaatsen dan traditionele 
golfbrekerblokken. Bovendien verbruikt het Xbloc door de specifieke vorm 
circa tien procent minder beton dan andere vergelijkbare golfbrekerblokken. 



Bedrijfssectoren naar  
S&O-arbeidsjaren
Evenals in 2010 vormt de bedrijfssector ICT en telecom zowel 
naar het aantal ondernemers als de hoeveelheid toegekende 
S&O-arbeidsjaren de grootste sector, kort daarop gevolgd door 
de sector machines en apparaten. Laatstgenoemde sector 
 groeide overigens sterker dan de sector ICT en telecom. Voor 
alle sectoren geldt dat er sprake is van groei van het aantal 
ondernemers in 2011.

Een sector die eveneens tot de grotere behoort maar een stuk minder ondernemers heeft,  
is die van de elektrotechniek. De overige sectoren schommelen tussen 5% toe- en afname  
in aantal toegekende S&O-arbeidsjaren met de sector chemie als negatieve uitschieter.  
Ook in het diagram op de volgende pagina blijkt de aanhoudende toename van de dienst-
verlenende sector, kijkend naar de posities van de publieke en financiële dienstverlening. 
Zie voor de SBI-samenstelling van de sectoren in het diagram de tabel op pagina 31.
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Ontwikkeling van het aantal S&O-arbeidsjaren en aantal S&O-ondernemers per sector in 2011 ten opzichte  
van 2010 (op basis van SBI-codes). De omvang van de bel geeft het totaal aantal S&O-arbeidsjaren van de  
sector in 2011 weer. De kleur van de bel geeft weer of de groei van het aantal ondernemers t.o.v. 2010 meer is  
dan 5% (lichtblauw), kleiner is dan 0% (donkergroen) of daar tussenin zit (groen).
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SBI-samenstelling bedrijfssectoren

Groei (in %) van het aantal S&O-arbeidsjaren en aantal aanvragers per sector in 2011 ten opzichte van 2010  
(op basis van SBI-codes)

2 hout, kurk, riet, papier, karton, aardolie, steenkool, rubber, kunststof, glas, aardewerk, cement,  
kalk en metaal

Sector SBI code Aantal 

ondernemers

Groei toegekende 

S&O-jaren  

2010 – 2011

Totaal 

toegekende 

S&O-jaren 2011 

Primaire sector 1, 2, 5, 10, 11 en 14 1.184 -2,3% 5.301

Voeding en tabak 15 en 16 703 2,5% 4.338

Textiel en kleding 17, 18 en 19 158 3,5% 247

Industrie t.b.v. ruwe 
halffabricaten2

20, 21, 23, 25, 26 en 
27

1.480 -1,7% 3.988

Uitgeverijen en reproductie 22 106 -5,9% 1.020

Chemische industrie 24 607 -9,2% 5.122

Metaalproductenindustrie 28 1.721 -5,9% 4.210

Machine- en 
apparatenindustrie

29 3.365 8,7% 12.968

Elektrotechniek 30, 31, 32 en 33 1.568 1,0% 9.596

Transportmiddelenindustrie 34 en 35 457 3,9% 2.048

Overige industrie 36 223 2,4% 269

Nuts, afval en bouw 37, 40, 41 en 45 703 1,1% 1.508

Handel en transport 50, 51, 52, 55, 60, 61, 
62, 63, 70 en 71

475 -3,0% 1.443

ICT en telecom 64 en 72 4.521 7,5% 14.560

Financiële dienstverlening 65, 66, 67 en 74 1.042 4,4% 3.930

Publieke dienstverlening 75, 80, 85, 90, 92, 93 
en 99

779 4,8% 4.780

WBSO totaal 19.092 2,3% 75.328
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De WBSO
De WBSO is een initiatief van het ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. NL Innovatie, een onderdeel 
van Agentschap NL, verzorgt de uitvoering.  
Bedrijven kunnen het financiële voordeel  
van de WBSO verrekenen met de 
Belastingdienst.

Meer informatie
Wilt u meer informatie, kijkt u dan  
op de website van de WBSO:  
www.agentschapnl.nl/wbso.

De helpdesk van de WBSO
Hebt u vragen, dan kunt u bellen met  
de helpdesk WBSO, T +31 (0)88 602 35 54  
of e-mailen naar wbso@agentschapnl.nl.

De helpdesk e-diensten
Hier kunt u terecht voor vragen over het 
indienen via internet en certificaten.  
De helpdesk e-diensten is te bereiken  
via T +31 (0)88 602 59 99 of e-mail naar  
ei_beheerder@agentschapnl.nl.

De Belastingdienst
Voor vragen over de financiële verrekening 
van de WBSO kunt u contact opnemen met 
de Belasting telefoon (telefoonnummer 
+31 (0) 80 005 43) of met het Belasting-
dienstkantoor waar uw onder neming 
onder valt.

RDA
Bedrijven die aan speur- en ontwikkelings-
werk doen, kunnen naast de WBSO ook 
gebruik maken van de RDA (Research en 
Development Aftrek). De RDA is een nieuwe 
fiscale regeling voor innovatieve onderne-
mers waarmee de overheid innovatie in 
Nederland wil bevorderen. Met de RDA 
kunnen ondernemers hun kosten voor R&D 
verlagen via een extra aftrekpost. Aftrekbaar 
zijn bijvoorbeeld kosten voor prototypes, 
proefopstellingen of onderzoeksapparatuur.  
De RDA is per 1 januari 2012 van kracht 
geworden en kan vanaf 1 mei 2012 worden 
aangevraagd. www.agentschapnl.nl/RDA

Innovatiebox
Als een R&D-project succesvol is en winst 
gaat opleveren, kunnen bedrijven gebruik 
maken van de innovatiebox. De winstbelas-
ting bedraagt dan niet 25% of 20% maar 
slechts 5%. Bedrijven moeten voor het 
project wel een octrooi of S&O-verklaring 
(WBSO) hebben. Meer informatie kunt u 
vinden op www.belastingdienst.nl > zakelijk > 
winst > venootschapsbelasting.

Innovatiefonds MKB+
Het Innovatiefonds MKB+ ondersteunt  
innovatieve ondernemers met drie 
 financieringsinstrumenten: het 
Innovatiekrediet, de SEED Capital- 
 regeling en Fund-of-Funds.  
www.innovatiefondsmkb.nl
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Hoewel deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg is samengesteld kan 
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap 
van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie.
Agentschap NL voert beleid uit voor 
diverse ministeries als het gaat om 
 duurzaamheid, innovatie en inter-
nationaal. Agentschap NL is hét 
 aanspreekpunt voor bedrijven,  
kennisinstellingen en over heden.  
Voor informatie en advies, financiering,  
netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Innovatie helpt onder-
nemend Nederland bij innovaties.  
Met geld, kennis en contacten.


