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Het kabinet wil innovatief ondernemerschap blijven stimuleren. Daarom wordt de fiscale
stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) ook voor 2011 weer
verruimd. Het kabinet wil met name MKB-ondernemers ondersteunen. 

De WBSO is een succesvolle regeling waar ondernemers graag gebruik van maken. Het kabinet wil
deze regeling verder uitbouwen en stelt voor 2011 de volgende aanpassingen voor:

• de loongrens van de eerste schijf van de afdrachtvermindering loonbelasting, een korting
die werkgevers kunnen krijgen op de loonkosten van werknemers die speur- en
ontwikkelingswerk verrichten, wordt structureel verhoogd van € 110.000 naar € 150.000.
Door deze aanpassing kunnen MKB-ondernemers over een groter deel van het S&O-loon
de afdrachtvermindering toepassen.

• De afdrachtvermindering in de eerste schijf wordt structureel verhoogd van 42% tot 45%.
• Door het inzetten van een incidenteel budget kan de loongrens van de eerste schijf in

2011 gehandhaafd blijven op (het voor 2010 incidenteel verhoogde plafond van) €
220.000, met een aftrek van 46%. Boven de € 220.000 is de aftrek 16%.

• Het plafond wordt structureel verhoogd van € 8 miljoen (in 2008) naar € 8,5 miljoen.

In 2009 is van de S&O-afdrachtvermindering zoveel
gebruik gemaakt dat sprake is van een
budgetoverschrijding. Het kabinet heeft er voor
gekozen om die overschrijding niet binnen de
WBSO-regeling te compenseren, maar in het
Belastingplan 2011 wordt wel gewaarschuwd dat een
nieuwe overschrijding in 2011 tot een aanpassing van
de regeling kan leiden. Het kabinet zal daarom in de
loop van 2011 onderzoek doen naar de budgettaire
aspecten van de S&O-afdrachtvermindering.

Commentaar
De WBSO maakt duidelijk dat het kabinet er veel aan
gelegen is om innovatief ondernemerschap te
stimuleren en de werkgelegenheid van kenniswerkers
in het MKB te behouden. Maar een open-end regeling

is een brug te ver. De waarschuwing in het Belastingplan is niet mis te verstaan: ondernemers die
de S&O-afdrachtvermindering maximaal willen benutten moeten hun aanvraag vroeg in 2011
indienen. 
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