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De WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) is een 

subsidieregeling waarmee technische innovatie wordt gestimuleerd door 

een subsidie op de loonkosten die samenhangen met onderzoeks- en 

ontwi kelingsactiviteiten. In dit infoblad geven we een korte uitleg over de 

regeli g. 

Meer informatie: 

 

MKB Servicedesk 

 

 
0900-64 56 652 (10ct/min) 

www.mkbservicedesk.nl 
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Wat is de WBSO? 

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een 

deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met 

Research and Development (R&D), compenseert.  

De WBSO verlaagt de loonkosten door een subsidie. Niet contant, maar in de vorm 

van e n vermindering op uw loonheffing en/of aftrek S&O. De hoogte van de 

subsidie bedraagt 42% van de loonkosten tot €110.000 waarvoor S&O 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Boven de €110.000 bedraagt de subsidie 14% 

van het S&O loon. Voor starters kan het percentage oplopen tot 60% want de 

WBSO geeft hen extra ondersteuning.  
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Wie komt er voor de WBSO in aanmerking? 

Iedere onderneming komt voor de WBSO in aanmerking wanneer die aan 

technische vernieuwing of technisch onderzoek doet. Daarbij maakt het niet uit in 

welke sector het bedrijf actief is.  

Zodra ondernemers technische innovatie in een project vormgeven, kunnen ze een 

beroep doen op de WBSO. De WSBO kent vier verschillende soorten projecten: 

 Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur 

 Technisch wetenschappelijk onderzoek 

 Analyse technische haalbaarheid 

 Technisch onderzoek 

 

Hoe kan een bedrijf gebruikmaken van de WBSO? 

De WBSO kan worden aangevraagd bij SenterNovem, via het aanvraagprogramma 

WBSO. Hiermee kunnen ondernemers in het jaar 2009 projecten voor de WBSO 

indienen.   

 

                

http://www.senternovem.nl/wbso/publicaties/Aanvraagprogramma_WBSO.asp
http://www.senternovem.nl/wbso/publicaties/Aanvraagprogramma_WBSO.asp
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  an de periode van de aanvraag zelf worden 

  bepaald. Hierbij gelden verschillende voorwaarden voor o

De WBSO kent een flexibel aanvraagregiem. Er kan meerdere keren per jaar een 

aanvraag worden ingediend en ook k

ndernemers of 

zelfstandigen over hoe vaak en wanneer aanvragen kunnen worden ingediend. Zie 

hiervoor www.senternovem.nl/wbso/aanvragen 

 

Meer informatie 

Op de website van MKB-Nederland, www.mkb.nl staat meer informatie over de 

WBSO. De volgende sites bevatten ook nuttige informatie over de WBSO 

www.mkbservicedesk.nl 

www.senternovem.nl/wbso 

 

 

Colofon                       
Dit infoblad is een 
uitgave van de 
Koninklijke Vereniging         
MKB-Nederland,     
Postbus 5096,           
2600 GB Delft                     
T. 015-219 12 12        

www.mkb.nl           

Dit infoblad is met zorg 
samengesteld. Er kan 
echter geen enkele 
aansprakelijk worden 
aanvaard voor eventuele 
onjuistheden of 
onvolkomenheden. 
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