
Accelerating Development        Innovation

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale stimuleringsregeling van

de Nederlandse overheid met als doel om R&D binnen het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. 

Evers + Manders Subsidieadviseurs B.V. | Drs. W. van Royenstraat 2 - 3871 AN Hoevelaken | 033 - 253 48 20 
www.emconsult.nl  - info@emconsult.nl Evers + Manders Subsidieadviseurs B.V.   

W B S O*
Doel

Research & Development
kosten en bestede tijd;
Voorbeelden kosten en
uitgaven voor R&D projecten: 
proeven, prototypes,
investering in nieuw R&D
laboratorium

32% (starters 40%) loonheffings-
korting over de eerste
€350.000 aan loonkosten,
kosten en uitgaven en 16% over
het meerdere.

Percentage

Aanvraagbare kosten

We hebben specifieke kennis van uw sector, de trends en
ontwikkelingen
We begeleiden het aanvragen van de fiscale stimuleringsregeling
WBSO al sinds 1994
We denken mee over andere subsidiemogelijkheden tijdens de
WBSO-gesprekken
We gaan voor langetermijnrelaties

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Doelgroep
Organisaties die technisch
nieuwe producten, processen
of programmatuur ontwikkelen
of technisch-wetenschappelijk
onderzoek doen (TWO).
Organisaties die zelf de
technische knelpunten bij de
ontwikkeling oplossen of zelf
een verklaring zoeken voor een
verschijnsel.
Organisaties die vallen onder de
vennootschaps- of
inkomstenbelasting in
Nederland

Ontwikkeling moet technisch
nieuw zijn voor de organisatie
Er zijn technische risico's en
uitdagingen
Je gaat onderzoeken en
bewijzen totdat is aangetoond
dat het werkt
Ook als het project niet lukt krijg
je WBSO
WBSO is ook aan te vragen voor
technisch-wetenschappelijk
onderzoek.
WBSO moet voor de start van
de techn. ontwikkelings- of
onderzoeksactiviteiten
aangevraagd worden

Voorwaarden

*Deze leaflet pretendeert niet volledig te zijn, maar een indicatie te geven van de fiscale regeling. Voor
een complete toelichting op de regeling nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen.

Bron: RVO



Afwikkeling / Compliance
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Opstellen van aanvraag
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RVO komt met een beschikking 
E+M adviseert OG over het inrichten van
de administratieve organisatie om
verplichtingen t.a.v. de WBSO goed na te
komen

Aan begin van het volgend jaar, volgend op periode
waarvoor is aangevraagd, contact E+M de OG voor
opgaven van de bestede tijd en kosten en uitgaven
E+M toetst de gegevens aan de vereisten van de wet
E+M overlegt met OG of alle mogelijkheden zijn benut
E+M verzorgt de rapportage en meldt OG welke
gegevens bij RVO moeten worden aangeleverd
E+M kan dit ook doen via eHerkenning

Routing begeleiding WBSO  

Startgesprek met opdrachtgever (OG) en R&D over voortgang
lopende projecten en info nieuwe projecten
Bespreken eventuele opties voor andere subsidies
Op basis van voorgaande stelt E+M een conceptaanvraag op
Conceptaanvraag wordt afgestemd met OG en R&D 
Na akkoord dient E+M de aanvraag in

Controlebezoek RVO

RVO controleert elk jaar een aantal
bedrijven op correcte uitvoering van de
WBSO
E+M begeleidt deze controle, geeft aan hoe
de OG zich hierop kan voorbereiden en is
bij controle aanwezig
E+M voert voortijds proefcontrole uit

Bezwaar

Bij keuze voor bezwaar begeleidt E+M dit traject
E+M stelt eerste concept op, OG verrijkt dit concept
E+M toetst de inbreng op de wettekst van de WBSO en
een definitief bezwaar wordt opgesteld en ingediend
E+M bereidt OG voor op zitting en is hierbij aanwezig
Bij afwijzing is beroep mogelijk en E+M begeleidt dit ook

Beschikking

RVO stelt mogelijk vragen over projecten
E+M stelt een concept beantwoording op o.b.v. de verkregen
informatie; soms na een interview met de R&D 
Dit concept wordt naar de OG gestuurd voor een snelle
verbeteringsslag zodat RVO snel en efficiënt van een antwoord
kan worden voorzien.

Vragen RVO over de aanvraag
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Gesprek om tot beschikking te komen

RVO komt na beantwoording tot een beslissing (beschikking)
Mogelijk neemt RVO contact op met E+M om mogelijke
afwijzingen door te spreken
E+M behartigt zoveel mogelijk de belangen van de OG en
brengt door kennis en ervaring argumenten in die vaak tot een
positieve wending leiden.

Beschikking RVO?

ja
nee

Bij beschikking, zie 1a Beschikking.
Bij deels beschikking of geen beschikking overlegt
E+M met OG of er bezwaar moet worden gemaakt
voor afgekeurde aanvragen, zo ja, dan:

Resultaat
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