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 De WBSO: voor iedere ondernemer in elke sector
Iedere ondernemer in Nederland kan een WBSO-aanvraag indienen. 
Van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot fami-
liebedrijf. Of u nu innovatieve software ontwikkelt, vernieuwende 
hulpmiddelen voor de bouwnijverheid bedenkt of een efficiëntere 
productielijn ontwerpt voor de voedingsmiddelenindustrie. Ook 
niet-ondernemers kunnen WBSO aanvragen wanneer zij in opdracht 
en voor rekening van een Nederlandse onderneming een onderzoek 
uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderzoeksinstellingen 
die contractresearch doen.

  Aan welke voorwaarden moet uw project voldoen?
U kunt WBSO aanvragen wanneer:

u zelf het speur- en ontwikkelingswerk organiseert;•	
de technologische ontwikkeling nieuw is voor uw organisatie;•	
er technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig zijn;•	
 de werkzaamheden nog plaats moeten vinden (u vraagt dus  •	
altijd vooraf WBSO aan).

U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken?
De WBSO verlaagt eenvoudig uw loonkosten

  U kunt een beroep doen op de WBSO 
voor vier soorten projecten:
 Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, •	
productieprocessen of programmatuur
 Technisch wetenschappelijk onderzoek•	
 Een analyse van de technische haalbaarheid van een  •	
eigen S&O-project
 Technisch onderzoek gericht op de verbetering van  •	
uw fysieke productieproces of de door u gebruikte 
programmatuur

U kunt uw loonkosten voor technologisch onderzoek gemakkelijk verlagen. 

Oók als het onderzoek mislukt. Dat kan via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale regeling, dat wil zeggen dat bedrijven 

minder loonheffing afdragen en zelfstandigen een vaste aftrek krijgen. Hoe dat werkt,  

leest u in deze brochure.

 Duurzame energie
Home Energy ontwikkelde met hulp van de WBSO de  
Energy Ball, een bolvormige windturbine met rondgebogen 
rotorbladen. De voordelen: een betere benutting van 
windenergie, geen slagschaduw én nagenoeg geluidloos.  
Het geheim van de Energy Ball schuilt in de vondst dat je  
met een bolvorm meer energie uit wind kunt halen. 

 Verantwoord snoep
Voor Druppas was de WBSO een extra stimulans om het 
ondernemerschap op te zoeken. Want een nieuw product in 
de markt zetten vergt tijd en financiële armslag. Druppas 
ontwikkelde met steun van de WBSO ‘Plukfruit’ en ‘Plukdrop’. 
Dit verantwoorde snoep uit natuurlijke extracten en 
vruchtenconcentraat is inmiddels te koop in de winkel.



 Hoogte van uw fiscale voordeel
Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten 
van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Het 
fiscale voordeel is een vermindering van de af te dragen loonheffing 
over de loonkosten van deze medewerkers. In 2011 bedraagt deze 
zogenoemde S&O-afdrachtvermindering 50 procent van de eerste  
€ 220.000 aan loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Voor 
de resterende S&O-loonkosten is dit 18 procent. Bent u een starter 
dan is de vermindering  over de eerste € 220.000 zelfs 64 procent.

Zelfstandigen die in een kalenderjaar tenminste 500 uur aan speur- 
en ontwikkelingswerk besteden, komen in aanmerking voor een 
vaste aftrek voor de inkomstenbelasting. Deze aftrek voor zelfstan-
digen bedraagt in 2011 € 12.104. Voor startende zelfstandigen is er 
een aanvullende aftrek van € 6.054. Een zelfstandige die personeel 
in dienst heeft, kan zowel in aanmerking komen voor de vermin-
dering van de afdracht van loonheffing voor het personeel, als voor 
een eigen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

 S&O-loonkosten en S&O-uurloon
U berekent de S&O-loonkosten door het S&O-uurloon te vermenig-
vuldigen met de toegekende S&O-uren. Het S&O-uurloon is een vast 
gemiddeld bedrag per uur dat geldt voor al uw S&O-medewerkers. 

 Hoe wordt het S&O-uurloon bepaald?
Hebt u in 2009 geen gebruik gemaakt van de WBSO, dan geldt een •	
gemiddeld S&O-uurloon van € 29. 
Hebt u in 2009 wel gebruik gemaakt van de WBSO, dan bere-•	
kent Agentschap NL het uurloon op basis van gegevens uit uw 
aangiften loonheffingen over 2009. U moet hiervoor dan wel de 
burgerservicenummers (BSN’s) doorgeven van de medewerkers 
die in 2009 S&O hebben verricht. Dit kan eenvoudig via internet. 

 WBSO aanvragen
Bedrijven kunnen meerdere keren per jaar (maximaal drie keer) 
een aanvraag indienen en zelf de periode van de aanvraag bepalen 
(tenminste drie kalendermaanden en ten hoogste zes kalender-
maanden). Voor zelfstandigen geldt geen maximum. Zij kunnen tot 
uiterlijk 30 september 2011 aanvragen indienen. 

U kunt uw WBSO-aanvraag via internet indienen. 
Dit kan op twee manieren:
1.  via eLoket 

Met het nieuwe eLoket kunt u vanaf iedere willekeurige werkplek 
online uw WBSO-aanvraag indienen of bekijken. Het eLoket 
werkt o.a. op de besturingssystemen Windows, Apple en Linux. 
Kijk voor meer informatie op www.agentschapnl.nl/eloket.

2.  via het aanvraagprogramma 
Het aanvraagprogramma kunt u downloaden op www.agent-
schapnl.nl/wbso. Hier staat ook meer informatie. Dit programma 
werkt alleen onder Windows.

 Innovatieve blindenstok
Soms lijken innovaties een eenvoudige optelsom van 
bestaande toepassingen. Maar de door I-cane ontwikkelde 
blindenstok met positiebepaling en navigatie vergde heel  
wat onderzoeksuren voor hij daadwerkelijk door blinden  
en slechtzienden gebruikt kon worden. De stok met GPS  
en intuïtieve voelpijl onder de duim bevordert de mobiliteit 
en zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden.

 Pijnloze borstscanner
Kleeven Medical ontwikkelde met steun van de WBSO de 
Tiseno, een apparaat dat via onschadelijke thermografie 
borstweefel scant op plekjes met een meer dan normale 
hoeveelheid bloedvaten. In vergelijking met de gebruikelijke 
mammografie is de Tiseno veilig, snel, pijnloos en voor alle 
vrouwen toegankelijk, ongeacht leeftijd, borstimplantaten, 
zwangerschap of borstvoeding.
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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 internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt 
voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie 
en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. 

De divisie NL Innovatie helpt ondernemend Nederland bij 
 innovaties. Met geld, kennis en contacten.

 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 finan-
ciële voordeel van de WBSO verrekenen met de Belastingdienst.  
Wilt u meer informatie, kijkt u dan op de website van de WBSO, 
www.agentschapnl.nl/wbso.

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

 Het eLoket
Op www.agentschapnl.nl/eloket staat meer informatie over het 
indienen van een aanvraag via internet. U vindt daar een handlei-
ding en antwoorden op de meest gestelde vragen. Op werkdagen 
van 8.30 tot 17.00 uur kunt u ook contact opnemen met de helpdesk 
eDiensten, T +31 (0)88 602 59 99 of e-mail: ei_beheerder@agent-
schapnl.nl.

 De Belastingdienst
Financiële verrekening
Voor vragen over de financiële verrekening van de WBSO kunt u 
contact opnemen met de Belastingtelefoon, T 0800 0543, of met  
het Belastingdienstkantoor waar uw onderneming onder valt.

Innovatiebox
Als een R&D-project succesvol is en winst gaat opleveren, kunnen 
bedrijven gebruik maken van de innovatiebox. De winstbelasting 
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 de website van de belastingdienst 
> zakelijk > soorten belasting > vennootschapsbelasting.

 Andere interessante regelingen

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Fiscaal voordelig investeren in energiezuinige systemen en 
 -technieken en duurzame energie
www.agentschapnl.nl/EIA

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vamil
Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke systemen  
en -technieken
www.agentschapnl.nl/miavamil

Innovatiekrediet
R&D-project met grote technische risico’s
www.agentschapnl.nl/innovatiekrediet

BMKB
Bankkrediet met gunstige voorwaarden
www.agentschapnl.nl/bmkb

Internationaal innoveren
R&D-project met buitenlandse partner
www.agentschapnl.nl/internationaal_innoveren




