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Het Belastingplan 2012 introduceert een nieuwe faciliteit voor de kosten van research en
development. Het gaat om een aftrek voor directe R&D-kosten – de RDA – voor
investeringen en kosten die innoverende ondernemers maken bij onderzoek en
ontwikkeling voor nieuwe producten. De aftrek geldt niet voor loonkosten; voor
loonkosten geldt (al langer) een S&O-afdrachtvermindering in de loonheffing. Die regeling
wordt in 2012 gekort wegens een budgetoverschrijding in 2009 en 2010.

De research- & development aftrek (RDA) is een nieuwe faciliteit voor de niet-loonkosten van speur-
en ontwikkelingswerk. Voor de RDA is een budget beschikbaar van € 250 miljoen voor 2012, en
structureel € 500 miljoen vanaf 2014. 
De RDA is (voor 2012) 40% van de betreffende kosten. De grondslag voor de RDA wordt bij
beschikking vastgesteld door Agentschap.NL. Daarbij wordt aangesloten bij de definitie van speur-
en ontwikkelingswerk zoals die geldt voor de S&O-afdrachtvermindering. Ondernemers kunnen
vanaf 2012 tegelijkertijd de S&O-afdrachtvermindering én de RDA aanvragen.
De RDA moet nog nader worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. De regeling zal
binnen 5 jaar worden geëvalueerd.

Naast de RDA is er vanaf 2013 ook geld beschikbaar gesteld voor aanvullend innovatiebeleid, de
zogenaamde innovatie-envelop 2013. Met een structureel budget van € 100 miljoen wordt een extra
aftrekpost toegekend aan privaat-publieke topinstituten (PTI’s). Voorts wordt de mobiliteit van
kenniswerkers tussen publieke en private instellingen gestimuleerd. 

De loonafdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk is een succesvolle regeling waar veel
bedrijven en ondernemers gebruik van maken. Het ruime gebruik heeft geleid tot een
budgetoverschrijding van € 168 mln., en dat noodzaakt tot een neerwaartse aanpassing van de
regeling. Voorgesteld wordt om de loongrens in de eerste schijf voor de S&O-afdrachtvermindering
per 1 januari 2012 te verminderen van € 150.000 naar € 110.000. De aftrek gaat omlaag van 45%
naar 42%, voor starters gaat de aftrek van 64% terug naar 60%. De aftrek over de tweede
loonschijf, boven de € 150.000 loongrens, wordt verlaagd van 18% tot 14%.

Commentaar
Innovatieve ondernemers kunnen blijven rekenen op overheidsteun. Maar de vorm en de mate
waarin dat gebeurt, verschilt per jaar. Met het aanpassen van de bestaande regels en het invoeren
van weer nieuwe faciliteiten, is veel tijd en dus geld gemoeid. Bij ondernemers én
overheidsinstanties. Dat zou beter aangewend kunnen worden voor de primaire doelstelling van de
regeling: het ondersteunen van innovatieve ondernemers.
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