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Partijtje Boxen? 
 
Iemand grapte eens over een inkomen: “dat dit via box 4 gaat”. 
De box refereert naar de heffing van het boxenstelsel in de 
inkomstenbelasting. Een inkomen wordt ingedeeld in een box en naar dat 
tarief belast.  
In de eerste box loopt het tarief op tot 52%. In de tweede box geldt een heffing 
van 25% (na de dividendbelasting van 15%). De derde box kent een heffing 
van 30% (over 4% van het vermogen). 
 
De vierde box bestaat niet. Daarmee wordt het zwarte geld bedoeld dat niet 
wordt belast. 
 
Wel introduceerde de belastingdienst in 2010 de innovatiebox. Voorheen 
heette dit de octrooibox (van 2007 tot en met 2009). De belangrijkste 
wijzigingen zijn is dat de heffing van 10% naar 5% ging, dat de toegang van 
die box werd verruimd. In 2011 werd ook het aanvangstijdstip vervroegd en 
mogen verliezen verrekend worden tegen het hogere tarief in de 
vennootschapsbelasting (20%-25%). 
 
Hoewel de innovatiebox niet geldt voor merken, logo’s en dergelijke, hoeft 
maar (tenminste) 30% van het inkomen uit de innovatie voort te komen. Het 
plafond voor de inkomsten uit de box is inmiddels komen te vervallen. Vroeger 
was dit plafond € 400.000 en / of 4 maal de ontwikkelingskosten. 
 
Met al die voordelen zal de regeling wel populair zijn?  
 
Neen! In ons poldermodel maakt ‘onbekend onbemind’ (of toepasselijke ‘wat 
de boer niet kent, dat eet’ie niet’). En daarom wil ik er de aandacht op 
vestigen. Mocht onderstaande teveel leesvoer zijn, ga je ‘gewoon’ naar 1 van 
de workshops die in een tour door het land wordt gemaakt, zie 
http://www.senternovem.nl/wbso/Workshops/index.asp. Of je gaat er ‘gewoon’ 
even langs: ze zitten ‘om de hoek’ aan de Hanzelaan in Zwolle. Ook heeft de 
belastingdienst een persoonlijk aanspreekpunt, per regio te bereiken zie 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/lijst_aanspreekpunten_
innovatiebox_dv0311z2pl.pdf. 
 
Alsof er nog niet genoeg voordelen zijn genoemd;  
Van de innovatiebox kun je gebruik maken als je ‘immateriële activa’ maakt 
waarvoor een octrooi is gekregen of er is een S&O verklaring afgegeven. 
Die S&O verklaring biedt voordelen. Wat dacht u van 50% bijdrage op de 
loonkosten? 
Veel ondernemingen hebben een WBSO vergunning. Deze vraag je aan bij 
Agentschap NL (voorheen Senternovem). S&O staat voor Speur en 
Ontwikkelingswerk. WBSO staat voor Wet Bevordering –u raadt het al- Speur 
en Ontwikkelingswerk en slaat op de oude termen R&D ofwel Research and 
Development. 
 
Nog een eyeopener: Is innovatie iets voor grijze sokken of witte lab-jasjes? 
Ongeveer 40% van de snelgroeiende bedrijven is innovatief bezig! In deze tijd 
lijkt groei een utopie… 
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Er is mij eens gezegd dat als je geld naar privé kunt halen voor minder dan 
50% belasting, dat je dat niet moet laten. Dit lijkt nu echt achterhaald. 
 
Een rekenvoorbeeld kan ik –als accountant– niet laten schieten…. 
 
Stel u heeft een project dat kwalificeert. Deze genereert € 300.000 omzet. 
Daarvoor wordt € 50.000 aan kosten plus € 50.000 aan loonkosten gemaakt. 
Als u daar een S&O verklaring voor moet indienen, worden die kosten 
verhoogd met –stel– 10% vanwege administratieve lasten. Die administratieve 
lasten bieden overigens ook voordelen, zoals dat u een beter inzicht krijgt in 
de resultaten en desgewenst beter aan kunt sturen. 
In onderstaand voorbeeld wordt aangetoond dat u –ondanks de hogere kosten 
van € 10.000– bijna 20% (dat is € 60.000) meer overhoudt door 
belastingreductie en subsidie. Beiden zijn aftrekbare bedragen van te betalen 
belasting. 
En ook de hogere kosten zijn deels te voorkomen door het resultaat van de 
innovatiebox af te leiden uit de ‘normale’ administratie. De indirecte methode 
noemen ze dat. 
 

Bedrijfseconomische 

resultatenberekening

Regulier belast 

vennootschapsbelasti

ng WBSO / Innovatiebox

Omzet 300.000€                    300.000€                    300.000€                    

Af: Kosten -50.000€                     -50.000€                     -55.000€                     

Af: Loonkosten -50.000€                     -50.000€                     -55.000€                     

Bij: 

Loonkostensubsidie 27.500€                      

Winst voor belastingen 200.000€                    200.000€                    217.500€                    

Af: Belasting -50.000€                     -10.875€                     

Winst na belasting 150.000€                    206.625€                    

 
De exacte bedragen hiervan, treft u in onderstaande tabel aan: 

WBSO voordeel: 2008 2009 2010 2011

2012 e.v. naar 

verwachting

- WBSO percentage 1e schijf 42% 50% 50% 50% 45%

- WBSO percentage 1e schijf 

Starters 60% 64% 64% 64% nnb

- Bovengrens 1e schijf  € 110.000  € 150.000  € 220.000  € 220.000  € 150.000 

- WBSO percentage boven 1e 

schijf 14% 18% 18% 16% 14%

Maximale WBSO 

afdrachtsvermindering  € 8 mln  € 14 mln  € 14 mln  € 14 mln  € 8,5 mln 

 
Onderneemt u niet in een BV, maar bent u een (startende) ondernemer, krijgt 
u in 2011 een S&O aftrek van € 12.104 en voor starters is nog eens € 6.054 
eens extra aftrek mogelijk.  
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Wat kun je doen? 

Een goed idee is natuurlijk al mooi. Maar in deze tijd kun je ook gaan 
brainstormen om tot een goed idee te komen. Misschien heeft uw personeel in 
deze tijd van slechter economisch klimaat, ruimte om de knelpunten in de 
bedrijfstak of in het bedrijf te benoemen. Wie kent haar product beter dan u en 
uw personeel? 
Dit kunt u afzetten tegen de trends, zoals verduurzamen, milieu, samenleven, 
kostenreductie, vergrijzing et cetera. Vraag ons naar de DESTEMP methode 
om de trends waar te nemen. Ook kan het worden bezien vanuit de 
categorieën die de WBSO zelf aandraagt:  
1. ontwikkeling van producten,  
2. processen en programmatuur;  
3. technisch-wetenschappelijk onderzoek;  
4. analyse technische haalbaarheid; en technisch onderzoek 
 
Het daaruit volgend idee is raadzaam om te spiegelen / dimdammen / sparren 
met iemand die objectief is.  
 

Recent heb ik nog een aantal relaties van ons over de regeling gemaild. Een 
voorbeeld van de reikwijdte: Ook software kan onder de innovatiebox vallen; 
Bij de parlementaire behandeling van de nieuwe wetgeving is bevestigd dat 
ook sommige software binnen het bereik van de octrooi-/innovatiebox kan 
vallen. Hetzelfde geldt voor sommige bedrijfsgeheimen. 

Geïntrigeerd? 
 
Neem eens contact op met een deskundige…  
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