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Kom ik in aanmerking voor de WBSO?

Wie kan WBSO aanvragen?

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fscale 
regeling die een korting biedt op de af te dragen loonbelasting van een bedrijf. 
Activiteiten die gericht zijn op speur- en ontwikkelingswerk, oftewel 
“technische innovatie”, komen in aanmerking. De WBSO-regeling is gericht 
op werkzaamheden waarbij nieuwe producten of programmatuur ontwikkeld 
worden. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de ondernemer 
als aanvrager voldoen aan een aantal voorwaarden. In deze Whitepaper vind je 
de WBSO-Quickscan en beschrijft SUBtracers deze voorwaarden. 

De WBSO is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die ontwikkelingsprojecten 
uitvoeren:  
van startups, kleine zelfstandigen (ZZP’ers) en mkb-bedrijven tot multinationals in 
elke sector. De voorwaarde is dat de medewerkers die het speur- en 
ontwikkelingswerk uitvoeren op de eigen loonlijst van de onderneming staan. 
Publieke kennisinstellingen komen niet in aanmerking voor de WBSO. 

Voor welke werkzaamheden kan ik WBSO aanvragen?
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Activiteiten gericht op de ontwikkeling van (onderdelen van) producten, 
productieprocessen en technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur 
kunnen in aanmerking komen voor de WBSO. Het is van belang dat de 
ontwikkelactiviteiten technisch nieuw zijn voor de aanvrager, deze projectmatig 
worden aangepakt en in één van de landen van de EU worden verricht. WBSO- 
werkzaamheden uitvoeren voor een Nederlands bedrijf in de Verenigde Staten is
hiermee bijvoorbeeld uitgesloten. 
 
Voor projecten op het gebied van de ontwikkeling van fysieke producten geldt 
dat technische oplossingen gezocht moeten worden voor een technisch 
probleem of uitdaging, waarbij sprake is van technische risico’s of onzekerheden
tijdens het ontwikkelproces. Dit kan bijvoorbeeld middels de ontwikkeling van 
een prototype, model of applicatie zonder gebruikerswaarde. Voor de WBSO 
eindigt het ontwikkeltraject zodra het technisch werkingsprincipe is 
aangetoond. 
 
Voor projecten op het gebied van de ontwikkeling van programmatuur geldt 
dat sprake moet zijn van technisch nieuwe programmatuur, geschreven door 
programmeurs binnen de eigen onderneming (met andere woorden: die op de 
eigen loonlijst staan). Binnen de WBSO wordt een onderscheid gemaakt tussen 
‘functioneel nieuw’ en ‘technisch nieuw’. Bij functioneel nieuwe 
programmatuur wordt weliswaar een nieuwe functionaliteit gerealiseerd, maar 
deze is niet gebaseerd op een nieuwe techniek, methode of 
informatietechnologisch principe. Programmatuur is voor een aanvrager in 
technische zin nieuw, indien naar een oplossing wordt gezocht waar bestaande 
technieken of methoden geen oplossingen bieden. Werkzaamheden die alleen 
betrekking hebben op het bouwen of het ontwikkelen van 
nieuwe functionaliteiten, op basis van bestaande pakketten/technieken, worden 
niet als technisch nieuw beschouwd. 
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Projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld om bestaande componenten 
op technisch nieuwe wijze te integreren of te laten samenwerken zijn toegestaan. 
Aanvullende voorwaarde is dat de bestaande programmatuur-componenten 
hoofdzakelijk door programmeurs binnen de eigen onderneming zijn ontwikkeld 
en reeds in de onderneming worden toegepast. Achterliggende gedachte is dat het 
creëren van een goede onderliggende ICT-infrastructuur van belang is voor het 
aanbieden van innovatieve diensten of producten. Ontwikkeling binnen de WBSO 
vindt plaats tothet moment waarop het technische werkingsprincipe is aangetoond 
en de uitrol plaatsvindt. Zo worden enkel het beschrijven van modellen, het 
formuleren van algoritmen of het beschrijven van een architectuur, zonder dat 
sprake is van het daadwerkelijk opstellen van de code, niet gerekend tot de 
ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur 
 
Voor zowel de ontwikkeling van fysieke producten als programmatuur worden de 
volgende activiteiten nadrukkelijk uitgesloten in de regeling: 
·  marktonderzoek; 
·  onderzoek naar economische haalbaarheid; 
·  organisatorische en administratieve werkzaamheden; 
·  werkzaamheden met betrekking tot invoering en commercialisering; 
·  ontwikkeling van systemen die alleen in ‘functionele zin’ nieuw zijn voor de 
    aanvrager. 

Kom ik in aanmerking voor de WBSO? 
Doe de WBSO-Quickscan

Ben je bezig met?: 
1. Ontwikkeling van producten of productieprocessen 

of 
2. Ontwikkeling van software

Zijn er technische uitdagingen of risico's die optreden tijdens de ontwikkeling? 
en 

Los je deze met eigen mensen op?

Ben je nu bezig met eigen onderzoek-en ontwikkelactiviteiten?

Neem contact op om het WBSO voordeel te bepalen

Betaal je belasting of loonheffing in Nederland?

Indien ja:

Indien ja:

Indien ja:

Indien ja:

De WBSO -Quickscan geeft een indicatie, wij raden je aan altijd contact met ons op 
te nemen.



Zelfstandigen

Voor zelfstandigen gelden andere voorwaarden voor de WBSO, aangezien door 
zelfstandigen inkomstenbelasting wordt afgedragen (in plaats van loonbelasting). 
Een zelfstandig ondernemer (eenmanszaak of vennoot binnen een vof) die een 
goedkeuring heeft ontvangen, kan een vast bedrag in mindering brengen op de 
belastbare winst uit de onderneming. Oftewel: een korting op de 
inkomstenbelasting. 
 
Een onderneming wordt als starter aangemerkt wanneer niet meer dan twee jaar 
WBSO is aangevraagd en in de afgelopen 5 jaar gestart is met ondernemen. Om als 
zelfstandige in aanmerking te komen voor de WBSO gelden twee 
aanvullende voorwaarden. Ten eerste dient de ondernemer te voldoen aan het 
urencriterium van de Belastingdienst. Dit bekent dat jaarlijks minimaal 1.225 uren 
dienen te worden besteed aan de onderneming. Ten tweede dienen ten minste 500 
uren per jaar worden besteed aan S&O activiteiten. 

Wanneer je als ondernemer in aanmerking komt voor de WBSO, maar niet al te 
veel tijd wilt besteden aan het aanvragen en de administratieve afhandeling, kan 
SUBtracers hierbij helpen. Dit betekent dat wij het gehele aanvraagtraject uit 
handen 
nemen en de administratieve risico’s en lasten minimaliseren, zodat de focus op 
de ontwikkelactiviteiten gericht kan blijven. 
 
SUBtracers is gespecialiseerd in het aanvragen van WBSO-subsidie voor 
ontwikkelactiviteiten, zowel op het gebied van hardware als programmatuur. 
Tijdens een afspraak of telefoontje kunnen wij met 99% zekerheid aangeven of een 
organisatie in aanmerking komt voor de WBSO en wat het maximale, potentiële 
voordeel is. 
 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie via 
info@subtracers.com of 088-9001100. 
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