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Steunmaatregelen voor 
onder zoek en ontwikkeling  
in de  vennootschapsbelasting 
In het kader van de EU 2020-strategie had België zich ertoe verbonden om minstens 3 % van het 
bbp te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). Om dit doel te bereiken, moedigen zo-
wel de gewesten als de federale overheid O&O-activiteiten van ondernemingen aan door directe 
steun via subsidies of indirecte steun via diverse fiscale voordelen.

De audit neemt drie steunmaatregelen voor O&O in de vennootschapsbelasting onder de loep: 
de octrooiaftrek en zijn opvolger, de innovatieaftrek, en het belastingkrediet voor O&O. Deze 
O&O-steunmaatregelen kosten de Schatkist veel (1,2 miljard euro in 2018), terwijl de efficiëntie 
en effectiviteit ervan zowel op nationaal (Planbureau) als op internationaal (Europese Commissie, 
OESO) niveau ter discussie worden gesteld.

Het Rekenhof onderzocht of de fiscus de correcte toepassing van de fiscale steunmaatregelen 
op het vlak van O&O effectief en op efficiënte wijze controleert. Daarnaast ging het na of deze 
maatregelen ook voldoende worden opgevolgd en geëvalueerd en of ze een positieve impact 
hebben op de O&O-intensiteit in België. 

Uit de audit blijkt dat de betrokken regelgeving wel de algemene doelstelling van de bevorde-
ring van O&O bevat, maar geen specifieke en concrete SMART-doelstellingen die nuttig zijn 
voor de evaluatie van de effectiviteit van de fiscale steunmaatregelen of hun onderlinge com-
binatie. Voorts is het regelgevende kader van de fiscale steunmaatregelen heel complex en zijn 
verschillende, nochtans essentiële, begrippen onvoldoende wettelijk gedefinieerd, wat vaak 
aanleiding geeft tot interpretatie- en toepassingsproblemen. Zo ontbreken specifieke wettelijke 
evaluatiecriteria voor de vage categorie van ‘auteursrechtelijk beschermde computerprogram-
ma’s’. Daarnaast houdt de huidige octrooiprocedure een reëel risico in dat ondernemingen het 
Belgische octrooi op oneigenlijke wijze gebruiken om louter fiscale redenen.

Het aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van de steunmaatregelen voor O&O in de ven-
nootschapsbelasting neemt ieder jaar toe. Hoewel momenteel meer kmo’s dan grote onderne-
mingen ervan gebruikmaken, vertegenwoordigen ze maar een heel miniem aandeel in het totale 
brutobedrag. De fiscale steunmaatregelen voor O&O zijn dan ook sterk geconcentreerd bij een 
klein aantal grote ondernemingen. Waar de concentratie bij de (oude) octrooiaftrek vooral terug 
te brengen was tot de farmasector, is de nieuwe innovatieaftrek daarentegen meer verspreid 
over verschillende economische sectoren zoals de financiële sector, verzekeringen en software-
ontwikkeling.
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Opvallend is dat de budgettaire kostprijs van de steunmaatregelen O&O ieder jaar fors toe-
neemt. De laatste vijf jaar is hij zelfs verdrievoudigd, waardoor deze steunmaatregelen momen-
teel de belangrijkste kostenpost vormen in de vennootschapsbelasting. Wellicht zal de kostprijs 
van de innovatieaftrek in de toekomst nog verder toenemen door de stopzetting van het over-
gangsregime van de octrooiaftrek in 2021 en door de uitbreiding van het toepassingsgebied naar 
o.a. softwarebedrijven.

Controlebeleid

Bij het fiscale controlebeleid zijn verscheidene actoren actief: de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen (DVB) levert op vraag van de ondernemingen rulings af, de dienst Sectorcoördinatie 
van de Administratie Grote Ondernemingen (GO) stuurt de controles aan door een risicoanalyse 
uit te voeren en een controleaanpak uit te werken en de eigenlijke controles zijn een opdracht 
voor de controlecentra GO en de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie 
(AABBI). 

Talrijke ondernemingen doen een beroep op de rulingdienst om een ruling te verkrijgen over hun 
berekeningsmethode om de bruto-innovatie-inkomsten te bepalen. Het is dan aan de fiscale 
controleurs om bij een latere controle na te gaan of de voorwaarden in deze rulings ook wer-
den nageleefd. Het aantal afgeleverde rulings voor innovatieaftrek is sinds 2017 verdrievoudigd 
en ongeveer de helft daarvan betreft de nieuw ingevoerde categorie van auteursrechtelijk be-
schermde computerprogramma’s.

Voor de risicoanalyse van het belastingkrediet en de octrooi- en innovatieaftrek richt de dienst 
Sectorcoördinatie van de Administratie GO zich alleen op de grote ondernemingen. Alleen de 
AABBI, die in 2019 is gestart met een piloot-risicoanalyse voor de innovatieaftrek, selecteert in 
beperkte mate kmo’s voor controle. 

De risicoanalyse voor de controleacties is vrij rudimentair; ze is hoofdzakelijk gebaseerd op de 
bedragen van de fiscale aftrekken opgenomen in de fiscale aangiften en hun bijlagen. De risico-
analyse door de AABBI is verder ontwikkeld en houdt onder meer rekening met de uitholling van 
de belastbare grondslag via de innovatieaftrek. Hoewel de dossiers waar geen voorafgaandelijke 
ruling werd aangevraagd op het terrein als de meest risicovolle worden beschouwd, wordt dit 
criterium momenteel niet in aanmerking genomen bij de selectie.

De specifieke controleacties voor het belastingkrediet en de octrooi- en innovatieaftrek waren 
niet erg productief. Vaak bleek dat de wetgeving correct werd toegepast of dat de voorwaarden 
opgenomen in de ruling werden nageleefd. Een grondige evaluatie hiervan ontbreekt evenwel.

Sinds 2020 plant de dienst Sectorcoördinatie geen specifieke controleacties meer, maar alleen 
nog groepsacties met de klemtoon op verrekenprijsrisico’s. Door drempels in te stellen, houdt 
deze actie ook rekening met de bedragen aan octrooi- en innovatieaftrek, maar nog niet met het 
belastingkrediet. Van deze groepsacties zijn nog geen resultaten bekend.
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De beoordeling van het O&O-karakter en de bepaling van de bruto-innovatie-inkomsten vor-
men de belangrijkste knelpunten voor de controleurs. Meestal beschikken zij immers niet over de 
nodige wetenschappelijke of technische kennis om het O&O-karakter van het belastingkrediet 
of de innovatieaftrek te beoordelen. Een attest van BELSPO – het federale departement weten-
schapsbeleid – zou hierover uitsluitsel moeten geven, maar deze attesten bevatten niet altijd 
een duidelijke inhoudelijke motivering, zodat de FOD Financiën dit moeilijk kan controleren. Het 
Rekenhof merkt ook op dat BELSPO over onvoldoende gespecialiseerd personeel beschikt voor 
deze taak.

Daarnaast is voor de bepaling van de (methode voor de) bruto-innovatie-inkomsten een verre-
kenprijsstudie vereist, waarbij wordt nagegaan of de zogenaamde inbegrepen licentievergoe-
dingen wel marktconform zijn. De invoering van een transparantieplicht, bijvoorbeeld via een 
openbare databank met een overzicht van de licentie-overeenkomsten tussen onafhankelijke 
partijen, kan het gebrek aan kwaliteitsvolle vergelijkingspunten verhelpen en het werk van de 
DVB en fiscale controlediensten vergemakkelijken.

Gelet op de grote complexiteit van de regelgeving, beveelt het Rekenhof zowel voor de risicoana-
lyse als voor de eigenlijke controles, een nauwere samenwerking aan tussen de diensten van de 
AAFisc en de AABBI. De oprichting van een aparte gespecialiseerde O&O-cel waarin alle exper-
tise gebundeld is, verdient dan ook aanbeveling.

Effectiviteit van de steunmaatregelen

De totale O&O-intensiteit in België neemt sinds 2005 ieder jaar toe, waardoor in 2019 de 
Europese 3 %-norm voor het eerst werd behaald. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de stijgende 
O&O-uitgaven van private bedrijven. 

Die O&O-uitgaven van private bedrijven zijn in België sterk geconcentreerd. Zo was in 2017 6 % 
van de ondernemingen verantwoordelijk voor 80 % van de O&O-uitgaven. Bovendien wordt 
meer dan de helft van de O&O-uitgaven gedaan door Belgische ondernemingen die voor meer 
dan 50 % in handen zijn van een buitenlands moederbedrijf.

Om de effectiviteit van de verschillende O&O-steunmaatregelen beter te kunnen evalueren, 
werd in 2007 een O&O-databank opgericht. Of een bedrijf deel uitmaakt van een binnenlandse 
of buitenlandse groep ontbreekt echter, terwijl daarmee het effect op de productiviteit en de 
winstgevendheid van een onderneming beter zou kunnen worden beoordeeld.

In 2019 onderzocht het Federaal Planbureau het effect van de steunmaatregelen voor het laatst, 
maar bij gebrek aan recente gegevens kon nog geen evaluatie worden gemaakt van de nieuwe 
innovatieaftrek. Het Planbureau berekende dat de gemiddelde bang for the buck, een maatstaf 
die uitdrukt hoeveel bijkomende O&O-uitgaven een bedrijf doet in ruil voor één euro fiscale of 
directe O&O-steun, relatief laag is voor het belastingkrediet voor O&O en de octrooiaftrek ten 
opzichte van de andere steunmaatregelen voor O&O (o.a. gewestelijke subsidies en vrijstellingen 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing). Bovendien neemt de effectiviteit van het belasting-
krediet en de octrooiaftrek af naargelang de onderneming groter is en de onderneming meer 
steunmaatregelen combineert.



Op grond van deze bevindingen van het Planbureau beveelt het Rekenhof aan een beperking 
van het totale steunbedrag of een lager aftrekpercentage van de fiscale steunmaatregelen in de 
vennootschapsbelasting te onderzoeken. Dat zou niet alleen de budgettaire kostprijs doen da-
len, maar ook de effectiviteit van de steunmaatregelen in de vennootschapsbelasting verhogen. 
Daarnaast verdient het aanbeveling de directe en indirecte steunmaatregelen voor O&O beter 
op elkaar af te stemmen, rekening houdend met het type onderneming en het type O&O-project 
waarop de steun gericht is.

Tot slot stelde het Rekenhof vast dat er tussen het federale en het gewestelijke beleidsniveau 
onvoldoende overleg en samenwerking is om het beleid inzake O&O en innovatie op elkaar af te 
stemmen en te coördineren. 
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Gebruikte afkortingen

AABBI Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie 

AABEO Algemene Administratie van Beleidsexpertise en -ondersteuning 

AAFisc Algemene Administratie van de Fiscaliteit 

AJ Aanslagjaar 

bbp Bruto binnenlands product 

Belspo  Belgian Science Policy Office: Programmatorische Federale Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid  

BERD  Business Expenditures on Research and Development: uitgaven voor O&O van 
 private bedrijven  

BFTB  Bang for the buck: meetstaf voor de inputaddittionaliteit van de fiscale steunmaat-
regelen  

BV Bedrijfsvoorheffing 

CFS Commissie Federale Samenwerking (administratief orgaan van de IMCWB) 

CIS  Commissie Internationale Samenwerking (administratief orgaan van de 
IMCWB) 

DVB Dienst Voorafgaande Beslissingen 

EBIT  Earnings Before Interest and Taxes of inkomsten voor aftrek van interest en 
 belastingen 

GERD  Gross Expenditures on Research and Development: bruto binnenlandse uitgaven 
voor O&O  

GO Grote ondernemingen  

IMCWB Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid 

kmo Kleine en middelgrote onderneming 

O&O Onderzoek en ontwikkeling 

Stirco  Système de Traitement Intégré Impôt et Recouvrement – Contrôle: opvolgings-
systeem voor controledossiers bij de AAFisc 

https://www.belspo.be/belspo/index_en.stm
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Hoofdstuk 1 

Inleiding
1.1 Situering van het onderzoek en auditdomein

De sector “Onderzoek en Ontwikkeling” (O&O) is van groot belang voor de Belgische eco-
nomie. De overheid geeft dan ook stimulansen om de private uitgaven voor O&O op het 
optimale niveau te krijgen. Innovatie genereert daarnaast ook positieve neveneffecten ten 
aanzien van andere bedrijven en bedrijfstakken.

In het kader van de EU 2020-strategie heeft België zich ertoe verbonden in 2020 minstens 
3 % van het bruto binnenlands product (bbp) te besteden aan O&O. De gewesten en de fe-
derale overheid moedigen O&O-activiteiten van bedrijven aan door directe steun via subsi-
dies of indirecte steun via diverse fiscale voordelen. In vergelijking met andere landen is de 
totale overheidssteun voor O&O en vooral de indirecte steun in België zeer hoog1.

De belangrijkste federale indirecte fiscale steunmaatregelen zijn:

1. de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor 
 onderzoekers; 

2. het belastingkrediet voor O&O;
3. de investeringsaftrek voor O&O;
4. de innovatieaftrek (de vroegere octrooiaftrek). 

Het Rekenhof wijdde eerder al een audit aan de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting 
van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers2. Daarom werd deze maatregel in deze audit bui-
ten beschouwing gelaten.

Ook de investeringsaftrek voor O&O wordt in deze audit niet behandeld. De specifieke af-
trek voor O&O kan immers niet worden afgezonderd van de overige aftrekken, zodat hier-
voor onvoldoende data beschikbaar zijn. Bovendien vonden ook geen aparte controleacties 
plaats voor deze steunmaatregel.

Het Rekenhof onderzocht de federale indirecte steunmaatregelen voor O&O ook al in 20133. 
Het stelde toen lacunes en gebreken vast bij de totstandkoming, de aansturing, de uitvoe-
ring en de evaluatie van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en de oc-
trooiaftrek in de vennootschapsbelasting. Zo werd vastgesteld dat de controle op de octrooi-
aftrek onvoldoende normatief omkaderd was, gestandaardiseerde controle-instrumenten 

1 OECD R&D Tax Incentive Database. 
2 Rekenhof, Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing – Een complexe regeling ter ondersteuning van werkge-

vers, Brussel, maart 2019, 74 p., www.rekenhof.be.
3 Rekenhof, Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O), 

 Brussel, augustus 2013, 86 p., www.rekenhof.be.

http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_08_VrijstellingenStortingBedrijfsvoorheffing.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_08_VrijstellingenStortingBedrijfsvoorheffing.pdf
http://www.rekenhof.be
https://www.rekenhof.be/Docs/2031_33_OO.pdf
https://www.rekenhof.be
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ontbraken en er geen statistische instrumenten beschikbaar waren die een evaluatie ach-
teraf mogelijk maakten. 

De octrooiaftrek werd intussen vervangen door een nieuwe innovatieaftrek, waarbij stren-
ger wordt toegezien of de uitgaven die in aanmerking komen voor het belastingvoordeel 
werkelijk samenhangen met onderzoeksactiviteiten. De wet bevat echter nog een over-
gangsregime van de octrooiaftrek tot 30 juni 2021. 

De voorliggende audit omvat dus drie fiscale regelingen in de vennootschapsbelasting: 

1. de innovatieaftrek, 
2. (het overgangsregime van) de octrooiaftrek; 
3. het belastingkrediet voor O&O. 

De steunmaatregelen voor O&O in de vennootschapsbelasting vertegenwoordigen een 
hoge budgettaire kostprijs (1,2 miljard euro in 2018), terwijl de efficiëntie ervan zowel op 
nationaal als internationaal niveau ter discussie staat. Zo stelde het Planbureau in 2019 dat 
er weinig tot geen aanwijzingen zijn dat de maatregelen voor O&O in de vennootschapsbe-
lasting - meer bepaald het belastingkrediet en de octrooiaftrek - ondernemingen motiveren 
om méér geld te besteden aan onderzoek4. Volgens de Europese Commissie is innovatie 
in de economie onvoldoende verspreid en zijn de (fiscale) steunmaatregelen grotendeels 
geconcentreerd in enkele bedrijfstakken. De Commissie pleitte in haar rapport over België 
van 2019 voor een grondige evaluatie van het volledige stelsel van fiscale stimuli voor O&O 
in het bedrijfsleven door middel van een uitgaventoetsing, om de doelmatigheid en samen-
stelling van de overheidsuitgaven te verbeteren, het belastingstelsel minder complex te ma-
ken en de uitholling van belastinggrondslagen tegen te gaan en zo ruimte te creëren voor 
investeringen5. Daarnaast raadde ook de OESO in een rapport van 2019 over de vertraging 
van de Belgische productiviteitsgroei aan om de effectiviteit van de overheidssteun voor 
O&O te verbeteren 6.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof 

1.2.1 Onderzoekvragen
Het Rekenhof wil met deze audit nagaan of de fiscus de correcte toepassing van de fis-
cale steunmaatregelen inzake O&O effectief en op efficiënte wijze controleert. Bovendien 
wil het onderzoeken of de steunmaatregelen voldoende opgevolgd en geëvalueerd worden, 

4 Federaal Planbureau, Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, Brussel, april 2019,83 p.,  
www.plan.be. 

5 Europese Commissie, Werkdocument van de diensten van de Commissie - Landverslag België 2019 bij mededeling 
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank en de Eu-
rogroep - Europees Semester 2019: beoordeling van vooruitgang bij structurele hervormingen, preventie en correc-
tie van macro-economische onevenwichtigheden en resultaten van diepgaande evaluatie ingevolge Verordening (EU)  
nr. 1176/201127, Brussel, 27 februari 2019, SWD (2019) 1000 final, p. 57. Zie ook Europese Commissie, Werk-
document van de diensten van de Commissie - Landverslag België 2018 bij mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep - Europees semester 2018: beoordeling 
van vooruitgang bij structurele hervormingen, preventie en correctie van macro-economische onevenwichtighe-
den en resultaten van diepgaande evaluaties ingevolge Verordening (EU) nr. 1176/2011, Brussel, 7 maart 2018,  
SWD (2018) 200 final, p. 42 ev., www.ec.europa.eu.

6 OESO, In-Depth Productivity Review of Belgium, Éditions OCDE, Parijs, 2019, p.29-30, www.oecd.org. 

https://www.plan.be/publications/publication-1893-nl-
http://www.plan.be
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-nl.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/in-depth-productivity-review-of-belgium_88aefcd5-en
http://www.oecd.org
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zodat kan worden onderzocht of ze een positieve impact op de O&O-intensiteit in België 
hebben.

De audit gaat daarbij uit van twee onderzoeksvragen: 

1. Kan de fiscus de correcte toepassing van de fiscale steunmaatregelen voor O&O 
op afdoende en efficiënte wijze controleren?

2. Wordt de effectiviteit van de fiscale maatregelen op de O&O-intensiteit in België 
afdoende gemonitord en geëvalueerd?

1.2.2 Onderzoeksmethode
Het Rekenhof onderzocht de wetgeving, circulaires en andere administratieve documenten 
over de steunmaatregelen voor O&O in de vennootschapsbelasting, alsook alle cijfers die 
de FOD Financiën aanreikte.

Daarnaast nam het interviews af bij verschillende diensten van de Algemene Administratie 
van de Fiscaliteit (AAFisc), de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie 
(AABBI), de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) 
en de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Ook werd contact opgenomen met het 
Federaal Planbureau en de POD Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). 

Via de informaticatoepassingen bij de fiscale administratie (o.m. STIRCO) werden dossiers 
meer in detail onderzocht.

Tot slot verkreeg het toegang tot de databank over de fiscale stimuli en de directe steun 
voor O&O en innovatie, die wordt beheerd door de FOD Financiën. Deze databank bevat 
per onderneming gedetailleerde informatie over de verleende fiscale steun, de geweste-
lijke subsidies, de O&O-activiteiten, de jaarrekeningen en het aantal verleende octrooien 
in België.

1.2.3 Onderzoeksverloop

8 januari 2021 Aankondiging van het onderzoek bij de minister van Financiën, 
de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, de voorzitter 
van het directiecomité van de FOD Financiën, de administra-
teur-generaal van de AAFisc, de administrateur-generaal van 
de AABEO en de voorzitter van het directiecomité van de POD 
Wetenschapsbeleid - Belspo

Januari 2021 – juni 2021 Uitvoering van de audit
1 september 2021 Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van 

Financiën, de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, 
de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, 
de administrateur-generaal van de AAFisc, de administra-
teur-generaal van de AABEO, de administrateur-generaal van 
AABBI en de voorzitter van het directiecomité van de POD 
Wetenschapsbeleid – Belspo
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29 september 2021 Ontvangst van het antwoord van de minister van Financiën en 
de FOD Financiën

18 oktober 2021 Ontvangst van het antwoord van de POD Wetenschapsbeleid - 
 Belspo

Waar nodig wordt in het verslag rekening gehouden met de opmerkingen van de FOD 
Financiën. De minister van Financiën liet het Rekenhof weten dat hij geen bijkomende op-
merkingen had en dat de audit een waardevolle ondersteuning vormt voor het fiscale beleid 
over de steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling. De opmerking van de POD 
Wetenschapsbeleid werd toegevoegd aan het verslag.
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Hoofdstuk 2

Doelstellingen,  
wettelijk, reglementair  
en budgettair kader
In dit hoofdstuk wordt eerst nagegaan of er concrete, meetbare doelstellingen aan de grond-
slag liggen van de steunmaatregelen voor O&O in de vennootschapsbelasting. Vervolgens 
wordt nagegaan of het regelgevend kader voldoende duidelijk is en of er knelpunten be-
staan. 

Daarna wordt onderzocht wat het profiel is van de ondernemingen die het belastingkrediet, 
de octrooi- en of innovatieaftrek toepassen. Ook de verdeling van het totale brutobedrag 
van de fiscale maatregelen en de voornaamste economische sectoren waarin deze onderne-
mingen werkzaam zijn, wordt nader in kaart gebracht. Tot slot gaat de audit na hoe de FOD 
Financiën de kostprijs van deze steunmaatregelen monitort.

2.1 Algemeen kader en doelstellingen 

De verschillende fiscale maatregelen ter ondersteuning van O&O streven ook verschillende 
doelen na. Zo hebben de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onder-
zoekers, maar ook het belastingkrediet voor O&O als doel om de kosten of de uitgaven (=in-
put) voor O&O te verlagen. Deze maatregelen verschillen essentieel van de innovatieaftrek 
of (het overgangsregime van) de octrooiaftrek, die tot doel hebben de inkomsten of output 
uit O&O minder te belasten. Omdat de maatregelen in verschillende fasen van het O&O-
proces kunnen worden gebruikt, kunnen ze ook gecombineerd worden. 
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Figuur 1 –  Schematisch overzicht van de fiscale voordelen voor O&O

Bron: Rekenhof
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Hoewel het duidelijk is dat de fiscale maatregelen als algemeen doel hebben O&O en in-
novatie te stimuleren, kon het Rekenhof in de parlementaire voorbereiding van de regel-
geving7 geen concrete SMART8-doelstellingen terugvinden waaraan de effectiviteit van de 
maatregelen of de combinatie ervan achteraf kan worden getoetst. Zo ontbreken duidelijke, 
meetbare evaluatiecriteria, bv. in termen van bijkomende werkgelegenheid of een welbe-
paald O&O-niveau. Op dit aspect wordt verder ingegaan in hoofdstuk 4.

2.2 Wettelijk en reglementair kader 

Hierna wordt het wettelijk en reglementair kader van de drie fiscale maatregelen voor O&O 
besproken. Bijlage 1 bevat bovendien een vergelijkende tabel met hun voornaamste ken-
merken.

2.2.1 Belastingkrediet voor O&O 
Sinds het aanslagjaar 2007 kunnen zowel Belgische vennootschappen als vaste inrichtin-
gen van buitenlandse vennootschappen in België die investeren in octrooien en/of milieu-
vriendelijke investeringen in O&O, een belastingkrediet voor O&O genieten. Het belas-
tingkrediet wordt rechtstreeks verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting en 
is bij niet-benutting9 na vier jaar terugbetaalbaar. Vennootschappen die kiezen voor dit be-
lastingkrediet, kunnen niet meer de gelijkaardige investeringsaftrek voor O&O10 toepassen.

Het belastingkrediet kan op twee verschillende manieren worden berekend. Er zijn diverse 
materiële en formele voorwaarden aan verbonden. 

Materiële voorwaarden
Het belastingkrediet is alleen mogelijk om octrooien en vaste activa te verwerven die die-
nen om O&O te bevorderen van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die 
geen effect hebben op het milieu of die het negatieve effect op het milieu proberen te be-
perken11. Zo moet het gaan om investeringen in immateriële of materiële vaste activa die in 
nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en die in België voor het uitoefenen van 
de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Daarnaast moeten de betrokken vaste activa 
ook over ten minste drie jaar kunnen worden afgeschreven. Bepaalde investeringen (bv. 
personenwagens) zijn uitgesloten.

Berekening van het krediet
Het bedrag van het belastingkrediet is gelijk aan een percentage van de aanschaffings- of 
beleggingswaarde van de activa. Het kan in één keer of gespreid worden toegepast. Als 
gekozen wordt voor de eenmalige optie, wordt het berekend op de jaarlijkse investeringen 

7 Belastingkrediet O&O ingevoegd bij amendement bij het wetsontwerp betreffende het generatiepact, Parl. St. 
 Kamer, 2 december 2005, DOC 51 2128/3, p. 19; voor de octrooiaftrek MvT bij het ontwerp van programmawet, 
Parl. St. Kamer, 4 april 2007, DOC 51 3058/1, p. 37-41; voor de innovatieaftrek MvT bij het wetsontwerp houdende 
de invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten, Parl. St. Kamer, 21 december 2016, DOC 54 2235/1, p. 4-25, 
www.dekamer.be.

8 Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
9 Dit is het geval wanneer de verschuldigde vennootschapsbelasting lager is dan het belastingkrediet.
10 De investeringsaftrek verschilt van het belastingkrediet, doordat de aftrek rechtstreeks wordt afgetrokken van de 

belastbare basis. De investeringsaftrek kan ook (beperkt) worden overgedragen.
11 De voorwaarde van de effecten op het milieu moet worden getoetst door een gespecialiseerde dienst per gewest 

die daartoe een attest uitreikt.

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/2128/51K2128003.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/3058/51K3058001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2235/54K2235001.pdf
http://www.dekamer.be
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in O&O en bedraagt het tarief 13,5 %. Bij de gespreide optie wordt het krediet berekend op 
de afschrijvingen op de O&O-investeringen en bedraagt het tarief 20,5 %. Deze optie staat 
alleen open voor de milieuvriendelijke investeringen in O&O.

Formele voorwaarden/aanvraagprocedure
Het belastingkrediet kan worden toegepast vanaf het belastbare tijdperk waarin de vaste 
activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht. Bij de aangifte van de vennootschapsbelasting 
moet een ‘opgave 275W’ worden gevoegd, waarin wordt aangegeven welke investeringen 
in aanmerking komen voor het krediet en hoeveel dit precies bedraagt. Naast deze opgave 
moet ook een kopie van het contract voor de verkrijging of exploitatie van het octrooi wor-
den gevoegd of een milieuattest van de bevoegde gewestelijke dienst ingeval van milieu-
vriendelijke O&O-investeringen.

2.2.2 (Overgangsregime van de) octrooiaftrek 
Om de technologische innovatie in België aan te moedigen en buitenlandse onderzoeks-
centra aan te trekken, werd vanaf het aanslagjaar 2008 een fiscale aftrek voor bepaalde 
octrooi-inkomsten ingevoerd12. Via deze octrooiaftrek konden ondernemingen 80 % van 
hun bruto-inkomsten uit octrooien in mindering brengen van hun winst van het belastbaar 
tijdperk. Maar 20 % van de octrooi-inkomsten is aldus belastbaar13. 

Twee categorieën van inkomsten uit octrooien komen in aanmerking voor de vrijstelling:  
vergoedingen voor licenties en vergoedingen die begrepen zijn in de verkoopprijs van goe-
deren of diensten van de vennootschap (inbegrepen licentievergoedingen).

Als de winst van de vennootschap onvoldoende is om de aftrek voor octrooi-inkomsten toe 
te passen, mag het niet aangerekende bedrag van de aftrek niet worden overgedragen naar 
latere aanslagjaren.

Volgens het BEPS14-programma van de OESO bleek het Belgische regime van de octrooi-
aftrek, net als verschillende gelijkaardige buitenlandse regimes, echter niet aan de mi-
nimumstandaarden van de OESO voor gunstregimes voor inkomsten uit intellectuele 
eigendomsrechten te beantwoorden. Daarom werd de regeling van de octrooiaftrek op 
1 juli 2016 afgeschaft15. Omdat de overheid innovatie wou blijven aanmoedigen, creëerde 
zij echter een nieuw gunstregime voor innovatie-inkomsten, de zgn. innovatieaftrek. Om 
een vlotte transitie mogelijk te maken, werd een overgangsperiode ingesteld (art. 543 WIB 
92) waarbij vennootschappen nog maximaal vijf jaar (tot 30 juni 2021) de oude octrooiaf-
trek konden blijven genieten voor octrooien aangevraagd vóór 1 juli 2016 en voor verbe-
terde octrooien en licenties op octrooien verworven vóór 1 juli 2016. Het gebruik van de 
overgangsregeling is optioneel. De vennootschap kon er ook voor kiezen om meteen de 
(nieuwe) innovatieaftrek toe te passen op haar octrooi-inkomsten. Deze keuze is onher-
roepelijk en geldt per octrooi afzonderlijk. Als gekozen werd voor het overgangsregime, kan 

12 Art. 205/1 tot 205/4 WIB 92, ingevoegd door art. 87 e.v. van de programmawet van 27 april 2007.
13 Bij een tarief van 33,99 % vennootschapsbelasting bedraagt het effectieve belastingtarief bijgevolg 6,80 %. Door 

de hervorming van de vennootschapsbelasting en de daling van het tarief naar 25 % is het reële belastingtarief 
voor het aanslagjaar 2021 gedaald tot 5 %. 

14 Base Erosion and Profit Shifting-programma, met name de strijd tegen het uithollen van de belastbare basis en het 
verschuiven van winsten naar laag belaste landen.

15 Wet van 9 februari 2017.
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de innovatieaftrek voor dat octrooi niet meer worden toegepast gedurende alle belastbare 
tijdperken die vóór 1 juli 2021 afsluiten. 

2.2.3 Innovatieaftrek
De innovatieaftrek die geldt vanaf 1 juli 2016, komt tegemoet aan de eisen van de OESO16 
door rekening te houden met de zgn. “nexus-benadering”. Die houdt in dat fiscale gunstre-
gimes voor inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten maar kunnen worden toegepast 
in de mate dat de belastingbetaler substantiële activiteiten heeft, en dus toegevoegde waar-
de creëert, in het land van het gunstregime. Daarnaast wordt de nieuwe innovatieaftrek 
uitgebreid tot enkele bijkomende intellectuele eigendomsrechten en inkomsten.

De innovatieaftrek is een vermindering van de belastbare winst van de vennootschap met 
85 % van de in aanmerking komende netto-innovatie-inkomsten, na toepassing van de 
zgn. ‘nexusbreuk’. De nexusbreuk is de verhouding van de eigen uitgaven voor O&O ten op-
zichte van de totale uitgaven voor O&O. Tot de eigen uitgaven behoren de O&O-activiteiten 
die een vennootschap zelf uitvoert en die welke ze uitbesteedt aan niet-verbonden onder-
nemingen. De O&O-activiteiten uitbesteed aan verbonden ondernemingen17 en de kosten 
voor verwerving van het intellectueel eigendomsrecht (bv. de aankoop van een licentie) 
zijn daarentegen uitgesloten. Door deze laatsten mee op te nemen in de noemer van de 
nexusbreuk wordt de innovatieaftrek beperkt op basis van de verhouding eigen/niet-eigen 
uitgaven.

De innovatieaftrek blijft zeer gunstig, aangezien maar 15 % van de behaalde (netto-) in-
novatie-inkomsten belastbaar is. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting en 
de verlaging van het belastingtarief, is de effectieve belastingdruk bij toepassing van de 
innovatieaftrek verder gedaald van 5,1 % in 2017 naar 3,75 %18 in 2020. Voor kmo’s bedraagt 
hij maar 3 %.

Beoogde rechten en inkomsten
Zoals al vermeld, is het toepassingsgebied van de innovatieaftrek uitgebreider dan dat van 
de octrooiaftrek. Naast octrooien en aanvullende beschermingscertificaten vallen immers 
ook andere inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten binnen het toepassingsgebied 
van de innovatieaftrek, met name inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde computer-
programma’s, kwekersrechten, weesgeneesmiddelen19 en bepaalde types data- of marktex-
clusiviteit die de overheid toekent.

De vennootschap moet volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder 
of rechtenhouder zijn van de rechten. De meeste van deze rechten vereisen een bepaalde 
registratie of procedure en voor het merendeel van de vennootschappen zal de toepas-
sing gebaseerd zijn op octrooien die ze geregistreerd hebben of waarvan de registratie is 
aangevraagd. Een belangrijke uitzondering op deze registratieverplichting geldt voor de 

16 OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices more effectively, taking into account Transparency and Substance, 
Action 5 – 2015 Final Report, OECD Publishing, Parijs, 19 – 22, www.oecd-ilibrary.org/.

17 Een uitzondering vormt het geval waarin de verbonden onderneming fungeert als een ‘doorgeefluik’, d.w.z. de 
ontvangen vergoedingen zonder marge doorstort aan een niet-verbonden onderneming. 

18 Toepassing van het basistarief van 25 % (20 % voor kmo’s) op 15 % belastbare inkomsten.
19 Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen voor een zeldzame ziekte.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241190-en.pdf?expires=1626340427&id=id&accname=guest&checksum=921A577F3E960CC1D8E2B2CA2BC56659
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241190-en.pdf?expires=1626340427&id=id&accname=guest&checksum=921A577F3E960CC1D8E2B2CA2BC56659
http://www.oecd-ilibrary.org/
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auteursrechtelijk beschermde software. Deze komt immers automatisch in aanmerking 
voor de innovatieaftrek op het moment dat hij door het auteursrecht beschermd wordt 
geacht. 

Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s worden voor de toepassing van de 
innovatieaftrek als een intellectueel eigendomsrecht beschouwd wanneer ze voortvloeien 
uit een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma zoals gedefinieerd in het kader van de 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Hiervoor kan de vennootschap of de 
belastingadministratie een bindend advies vragen aan de federale overheidsdienst Belspo20. 

Net zoals bij de octrooiaftrek komen ook voor de innovatieaftrek alle vormen van licentie-
vergoedingen (royalty’s, vaste vergoedingen, voorwaardelijke vergoedingen enz.) in aan-
merking. Wanneer de vennootschap het intellectueel eigendomsrecht zelf exploiteert door 
diensten te verstrekken of goederen te leveren, dan kan ze de aftrek genieten voor de zgn. 
‘inbegrepen royalty’s’, een hypothetische licentievergoeding die ze zou hebben ontvangen 
als ze een licentie zou hebben toegekend aan een onafhankelijke derde21. De vennootschap 
moet de inbegrepen licentievergoeding op een marktconforme wijze bepalen en de markt-
conformiteit afdoende documenteren, bijvoorbeeld door een voldoende onderbouwde ver-
rekenprijsstudie en/of door een voorafgaande beslissing (‘ruling’).

Nieuw ten opzichte van de octrooiaftrek is dat de innovatieaftrek ook kan worden toege-
past op schadevergoedingen die op grond van een rechterlijke of arbitrale beslissing, een 
minnelijke schikking of een verzekeringsovereenkomst aan de vennootschap verschuldigd 
zijn ingevolge een inbreuk op een kwalificerend intellectueel eigendomsrecht. Deze regel 
geldt in zover deze schadevergoedingen rechtstreeks betrekking hebben op dit intellectu-
eel eigendomsrecht.

Verder kan de innovatieaftrek ook worden toegepast op vergoedingen voor procesinnovatie. 
Daarvoor is vereist dat de vennootschap (of een andere vennootschap voor haar rekening) 
een (innovatief) productieproces volgt dat onlosmakelijk verbonden is met een kwalifice-
rend intellectueel eigendomsrecht. De kwalificerende innovatie-inkomsten zijn in dat geval 
gelijk aan de vergoedingen die de vennootschap zou krijgen als een derde het productie-
proces zou gebruiken op grond van een licentie verleend door de vennootschap. Ook hier 
moet de vennootschap die vergoeding voor het gebruik van het productieproces op ‘markt-
conforme’ wijze vaststellen. In de praktijk is dat echter niet altijd even eenvoudig door een 
gebrek aan vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke partijen (zie punt 3.5.2).

Daarnaast kan de innovatieaftrek onder bepaalde voorwaarden ook toegepast worden op 
de vergoedingen die de vennootschap krijgt bij de vervreemding van een kwalificerend in-
tellectueel eigendomsrecht. Ook dat is nieuw ten opzichte van de octrooiaftrek.

20 Belgian Science Policy Office (Federaal Wetenschapsbeleid).
21 Inbegrepen licentievergoedingen (royalties, milestones, signing fees…) zijn inkomsten uit intellectuele eigendoms-

rechten die vervat zijn in de omzet van beschermde producten of diensten en inkomsten uit intellectuele eigen-
domsrechten die worden gebruikt in productieproces. Voorbeeld: een onderneming heeft haar patent van een 
innovatief remsysteem aan een derde overgedragen. Die derde produceert auto’s met een innovatief remsysteem 
door het overgedragen patent te gebruiken. De verkoopprijs van de auto zal een deel vergoeding bevatten (inbe-
grepen licentievergoeding) voor het patent op het remsysteem. 
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Tot slot moet worden opgemerkt dat de voormelde categorieën van innovatie-inkomsten 
maar in aanmerking komen voor de innovatieaftrek voor zover ze voorkomen in het in 
België belastbare resultaat van de vennootschap voor het belastbaar tijdperk. Als deze in-
novatie-inkomsten worden betaald tussen verbonden ondernemingen, worden ze slechts in 
aanmerking genomen voor de toepassing van de innovatieaftrek in de mate dat zij markt-
conform zijn (“at arm’s length”), dit wil zeggen niet hoger dan wat zou zijn overeengekomen 
tussen onafhankelijke ondernemingen.

Berekening van de aftrek
Zoals al vermeld komen voor de innovatieaftrek alleen de netto-inkomsten in aanmerking. 
Dat zijn dus alle inkomsten uit de vermelde kwalificerende rechten, verminderd met de 
directe O&O-uitgaven die hierop betrekking hebben. Door de beperking tot de netto-in-
novatie-inkomsten is de innovatie-aftrek voor bepaalde vennootschappen dan ook aan-
zienlijk minder aantrekkelijk dan de octrooiaftrek. Die werd immers grotendeels berekend 
op grond van de bruto-octrooi-inkomsten (na aftrek van de kosten voor de verwerving/
inlicentiëring van octrooien).

Zonder op alle technische details te kunnen ingaan, kan de complexe berekening als volgt 
worden samengevat: 

 Innovatieaftrek = (A - B) x 85  % x nexusbreuk

waarbij:  A = inkomsten uit octrooien of andere kwalificerende rechten 
 B = directe O&O-uitgaven die hierop betrekking hebben, 
 nexusbreuk =  eigen O&O-uitgaven ten opzichte van alle O&O-uitgaven. 

De nexusbreuk kan aangepast worden als die door ‘uitzonderlijke omstandigheden’ niet 
overeenstemt met de toegevoegde waarde van de O&O-activiteiten die de vennootschap 
zelf uitvoert in verhouding tot het geheel van de O&O-activiteiten. Een dergelijke aanpas-
sing moet worden aangevraagd bij de DVB, die de naleving van de voorwaarden zal contro-
leren en het aanpassingspercentage van de nexusbreuk zal bepalen. Die aanpassing gebeurt 
uitsluitend in het voordeel van de vennootschap. De vennootschap moet wel jaarlijks het 
bewijs van de uitzonderlijke omstandigheden leveren. 

Als er onvoldoende winst in het belastbaar tijdperk is om de innovatieaftrek in zijn geheel 
toe te passen, mag het deel dat niet kon worden afgetrokken naar de volgende belastbare 
tijdperken worden overgedragen, zonder beperking in de tijd.

Nieuw ten opzichte van de octrooiaftrek is ook dat de innovatieaftrek al kan worden toege-
past vanaf het belastbaar tijdperk waarin een kwalificerend eigendomsrecht wordt aange-
vraagd en dus niet slechts vanaf de verlening van het octrooi.
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Formele voorwaarden
Met het oog op de controleerbaarheid van de aftrek bestaat er een uitgebreide documen-
tatieplicht, zowel op het vlak van de inkomsten als de uitgaven (track & tracing-principe). 
Ondernemingen die de innovatieaftrek willen toepassen, moeten om die reden een analy-
tische boekhouding22 bijhouden. Bij KB werden ook nog nadere regels en de termijn voor 
deze documentatieplicht bepaald23. Ook moet bij de aangifte vennootschapsbelasting een 
specifieke bijlage24 gevoegd worden.

2.2.4 Knelpunten in de wetgeving 
Het Rekenhof stelt vast dat, naast de vage doelstellingen, het regelgevend kader van de drie 
steunmaatregelen zeer complex is. Zo bevat het meerdere, niet (eenduidig) gedefinieerde 
begrippen die aanleiding geven tot interpretatie- en toepassingsproblemen. Daarbij gaat 
het bovendien om cruciale begrippen, wat de rechtszekerheid en de gelijke behandeling van 
de belastingplichtigen niet ten goede komt. 

Bovendien is er geen eenduidige definitie van O&O voor alle fiscale steunmaatregelen. 
Zo is het onduidelijk of softwareontwikkeling onder “bevordering van het onderzoek en de 
ontwikkeling” valt voor de toepassing van het belastingkrediet. In de praktijk wordt vaak 
verwezen naar de Frascati-handleiding van de OESO25. Volgens die handleiding moet een 
activiteit (i) nieuw, (ii) creatief, (iii) onzeker, (iv) systematisch en (v) overdraagbaar en/ of 
reproduceerbaar zijn om als O&O beschouwd te worden. Het is aangewezen om voor alle 
fiscale steunmaatregelen één definitie voor O&O te bepalen in het WIB 92, die het best ge-
inspireerd is op de Europese regelingen voor O&O26 en op de Frascati-handleiding.

Wat de octrooiaftrek betreft, blijken de voornaamste knelpunten en hiaten in de wetge-
ving die het Rekenhof in zijn audit van 2013 had vastgesteld, nog altijd actueel27. Met uit-
zondering van de vereiste van een apart onderzoekscentrum (dat werd afgeschaft vanaf 
aanslagjaar 2014) kampt ook de opvolger, de innovatieaftrek, met dezelfde interpretatie- 
en toepassingsproblemen voor bepaalde begrippen of situaties uit de wetgeving, zoals de 
marktconforme licentievergoeding of de uitsplitsing van meerdere octrooien. 

Bijkomend wil het Rekenhof nog de aandacht vestigen op twee belangrijke knelpunten.

Geen fiscale definitie van octrooi
Net zoals bij de octrooiaftrek kan de onderneming de innovatieaftrek toepassen als ze in 
het bezit is van een geldig octrooi. De fiscale wetgeving gebruikt het begrip ‘octrooien’ maar 

22 Kosten en opbrengsten van een bepaalde periode die in de algemene boekhouding naar kostensoort toegewezen 
zijn, worden hierin toegewezen naar plaats en verantwoordelijkheid.

23  Koninklijk besluit van 2 oktober 2019 tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992; art. 73 4quater/1 en art. 73 4 quater/2 KB/WIB 92.

24 Opgave 275 INNO (art. 205/4, § 3, WIB 92).
25 OESO, Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental De-

velopment, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Parijs, OESO-uitgaven,  
http://www.oecd-ilibrary.org.

26 Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 (Europese groepsvrijstellingverordening) en 
de Kaderregeling (Nr. 2014/C 198/01) van 27 juni 2014  betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie. 

27 Rekenhof, Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O), Verslag 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2013, p. 71, www.rekenhof.be.

https://doi.org/10.1787/9789264239012-en
https://doi.org/10.1787/9789264239012-en
https://doi.org/10.1787/9789264239012-en
https://www.rekenhof.be/Docs/2031_33_OO.pdf 
http://www.rekenhof.be
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verduidelijkt niet wat onder die term verstaan moet worden. Een octrooi moet expliciet 
worden aangevraagd door de onderneming. Die heeft daarbij in principe de keuze tussen 
een Belgisch of een Europees octrooi. In tegenstelling tot een Europees octrooi, is de pro-
cedure voor een Belgisch octrooi relatief eenvoudig. Dat wordt immers verleend ongeacht 
het resultaat van het onderzoek van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden28. Het Europees 
Octrooibureau verricht weliswaar een nieuwheidsonderzoek, maar de resultaten daarvan 
zijn niet bepalend voor het al dan niet toekennen van een Belgisch octrooi. Het nieuw-
heidsverslag en de schriftelijke opinie van het Europees Octrooibureau zijn niet bindend en 
bieden geen sluitende garantie over de geldigheid van een Belgisch octrooi. Zelfs als daaruit 
blijkt dat de uitvinding niet nieuw is of dat een andere voorwaarde voor octrooieerbaarheid 
niet is vervuld, kan een Belgisch octrooi nog steeds verleend worden. Over de definitieve 
geldigheid van het octrooi wordt alleen uitsluitsel gegeven in een eventuele gerechtelijke 
procedure waarbij de rechter niet gebonden is door het nieuwigheidsverslag en de schrif-
telijke opinie.

Bij een Europees octrooi kan het Europees Octrooibureau weigeren een octrooi te verle-
nen als de octrooieerbaarheidsvoorwaarden niet zijn vervuld. Om een Belgisch octrooi te 
verkrijgen moeten daarentegen alleen formaliteiten worden vervuld en de taksen worden 
betaald. Het garandeert op geen enkele wijze dat de octrooibaarheidsvoorwaarden voor het 
octrooi zijn voldaan. 

Niettegenstaande deze tekortkomingen heeft de wetgever de fiscale steunmaatregelen zon-
der meer gekoppeld aan het bestaan van een octrooi. Het Rekenhof beveelt aan de wet-
geving aan te passen, zodat een octrooi niet langer automatisch recht geeft op een fiscaal 
voordeel, maar alleen als het nieuwheidsonderzoek uitwijst dat de uitvinding nieuw is of 
de andere voorwaarden voor octrooieerbaarheid zijn vervuld. De huidige procedure houdt 
een reëel risico in dat ondernemingen het Belgische octrooi oneigenlijk en louter om fiscale 
redenen gebruiken. 

Uitbreiding naar software
Daarenboven staat het regime van de innovatieaftrek ook open voor de vage categorie 
 ‘auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s’. Die uitbreiding was nodig omdat 
software meestal niet in aanmerking komt voor octrooibescherming. In tegenstelling tot 
een octrooi hoeft auteursrechtelijke bescherming niet te worden aangevraagd. Ze ontstaat 
van rechtswege door het maken van een ‘oorspronkelijk’ computerprogramma, dat een ei-
gen intellectuele schepping van de auteur is29. 

Als tweede voorwaarde moet het auteursrechtelijk beschermd computerprogramma zijn 
voortgevloeid uit een O&O-project of -programma. Voor de definitie ervan wordt ver-
wezen naar artikel 275/3, § 3, WIB 92, zoals dat van toepassing is voor de gedeeltelijke 
vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O30. Volgens de par-
lementaire voorbereiding  is het voldoende dat een onderneming van Belspo een positief 
bindend advies heeft verkregen voor die vrijstelling om ook in aanmerking te komen voor 

28 De website van de FOD Economie licht de Belgische octrooiaanvraag toe.
29 Art. XI.295, lid 1, Wetboek van Economisch Recht.
30 Dit artikel definieert als onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s, de projecten of programma’s die 

a) fundamenteel onderzoek, b) industrieel onderzoek of c) experimentele ontwikkeling tot doel hebben.

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendomsrechten/octrooien/octrooiaanvraag/belgisch-octrooi
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de innovatieaftrek31. Als dat niet het geval is, kan de onderneming alsnog zelf een bindend 
advies vragen aan Belspo, louter om de innovatieaftrek te kunnen toepassen32. 

In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt Belspo dat ondernemingen die om advies 
verzoeken, in eerste instantie het experimentele ontwikkelingstraject moeten beschrij-
ven via een aantal vragen in een vast elektronisch format. Daarna worden ze uitgenodigd 
om deze elektronisch gemelde informatie verder mondeling en schriftelijk toe te lichten. 
Bovendien moeten ondernemingen jaarlijks de verdere ontwikkeling van hun software 
elektronisch melden en krijgen ze nog eens de mogelijkheid deze informatie toe te lichten. 
Deze procedure werd ingesteld omdat Belspo van mening is dat software die niet verder 
wordt ontwikkeld, snel verouderd geraakt en omdat de O&O-kosten die in de nexusbreuk 
worden ingebracht, jaarlijks kunnen variëren. Daarnaast wil Belspo de ondernemingen de 
kans geven hun dossier te verdedigen en hun inzage te verlenen in de beslissingsprocedure 
van de adviesverlening. De onderneming kent zodoende de motieven waarop het advies is 
gebaseerd en heeft haar standpunt kunnen verdedigen zodat haar belangen niet worden 
geschaad, aldus Belspo.

Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen wettelijke evaluatiecriteria zijn waaraan Belspo 
deze computerprogramma’s moet toetsen. Om het innovatieve karakter van de software te 
beoordelen neemt Belspo vijf zelf gedefinieerde kerncriteria in acht33. Belspo volgt een stap-
penplan34 dat is geïnspireerd op Nederland en Frankrijk, alvorens een attest uit te reiken. 
Voordat het een positief attest afgeeft, gaat Belspo in eerste instantie na of de softwareont-
wikkeling al inkomsten heeft gegenereerd. Updates en het onderhoud van software aan-
vaardt Belspo niet. Zo is het ook moeilijk te beoordelen of de software die niet noodzakelijk 
wordt verkocht of in licentie gegeven, dient ter verbetering van de interne productiviteit. 
Vooral banken en de verzekeringssector ontwikkelen software voor intern gebruik. Een 
aanpassing van de wetgeving met duidelijke en specifieke evaluatiecriteria voor het inno-
vatieve karakter is dus wenselijk. Daarvoor kan verwezen worden naar de definities en de 
uitsluitingen in de Frascati-handleiding voor software. Volgens die handleiding moet het 
computerprogramma een wetenschappelijk of technologische vooruitgang betekenen en 
tot doel hebben een wetenschappelijk of technische onzekerheid op systematische wijze 
weg te nemen. 

Belspo heeft voor deze nieuwe taak geen extra gespecialiseerd personeel gekregen. De fisca-
le cel van Belspo, die maar vier personeelsleden telt, heeft nog tal van andere taken35. Daar 
komt nu ook de beoordeling van het innovatieve karakter van software bij. Belspo vindt het 
daardoor momenteel zeer moeilijk om zijn rol te spelen. Het wordt immers geconfronteerd 

31 Parl.St. Kamer, Wetsontwerp houdende de invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten – memorie van toelich-
ting, 21 december 2016, DOC. 54 2235/001, p. 11, www.dekamer.be.

32 Zo kan de innovatieaftrek ook worden toegepast door vennootschappen die wel over een kwalificerend O&O-
project of -programma beschikken maar geen toepassing kunnen maken van de vrijstelling van doorstorting van 
de bedrijfsvoorheffing omdat ze niet voldoen aan de overige toepassingsvoorwaarden voor deze vrijstelling (bv. 
omdat het computerprogramma is ontwikkeld door personen die niet beschikken over een kwalificerend diploma 
of door freelancers).

33 Zie https://www.belspo.be/belspo/fiscal/fiscinnov_nl.stm 
34 Zie https://www.belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm 
35 De fiscale cel reikt ook attesten uit voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing, de investeringsaftrek voor 

O&O (dit betreft wel minder dossiers), tax-shelter podiumkunsten en de erkenning van wetenschappelijke instel-
lingen in het kader van de fiscale vrijstelling voor giften.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2235/54K2235001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2235/54K2235001.pdf
http://www.dekamer.be
https://www.belspo.be/belspo/fiscal/fiscinnov_nl.stm
https://www.belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm
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met talrijke, uiteenlopende dossiers en IT-specialisten uit de private sector. Het Rekenhof 
raadt aan een personeelsbehoeftestudie te maken en zo nodig bijkomende IT-specialisten 
aan te werven.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van het aantal adviezen in het kader van de inno-
vatieaftrek voor software sinds 2017. In totaal zijn al 697 adviesaanvragen bij Belspo toege-
komen. Daarvan werden 382 positief beoordeeld en maar één negatief. Een goede opvolging 
is niet mogelijk door een gebrek aan mankracht en een gebrek aan ondersteuning via een 
geschikte informaticatoepassing. Daarnaast leidt niet elke adviesvraag tot een advies, bv. 
omdat het bedrijf zijn adviesvraag intrekt per e-mail, maar dit niet registreert in de aan-
meldingstool36.  

Tabel 1 –  Aan Belspo gevraagde adviezen in het kader van de innovatieaftrek voor software  
(toestand op 3 mei 2021)(*)

Kalenderjaar Gevraagd Positief Negatief Nog niet 
behandeld 

2017 38 3 2

2018 156 77 11

2019 199 156 1 18

2020 304 146 65

Totaal 697 382 1 96
(*)Het is mogelijk dat een advies werd gegeven in een ander jaar dan de aanvraag, het rijtotaal van de adviezen stemt 
daardoor niet noodzakelijk overeen met het aantal gevraagde adviezen.

Bron: Belspo 

Definitie bruto-innovatie-inkomsten
Eén van de kernproblemen bij de toepassing van de innovatieaftrek blijkt de bepaling van 
de bruto-innovatie-inkomsten te zijn, zeker wanneer er sprake is van inbegrepen licen-
tievergoedingen of vergoedingen voor procesinnovatie. De wet en de parlementaire voor-
bereiding bevatten immers geen verdere toelichting over de bepaling van een dergelijke 
marktconforme vergoeding.

In de praktijk wordt de vergoeding dus geval per geval beoordeeld, waarbij meerdere me-
thodes kunnen worden toegepast. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het aantal 
aanvragen voor een voorafgaande beslissing bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) 
de laatste jaren alleen maar stijgt en zelfs meer dan verdubbeld is (zie verder punt 3.1). De 
DVB past voor het bedrag van de inbegrepen licentievergoedingen een correctiefactor toe, 
de zogenaamde rule of thumb. Een vermindering van een derde wordt toegepast om reke-
ning te houden met het feit dat een derde partij die de licentie verwerft, niet bereid is de vol-
ledige netto kostenbesparing die hij zou realiseren, af te staan aan een licentievergoeding. 
Deze rule of thumb is niet in de wetgeving opgenomen, maar kan als een toepassing van het 
arm’s length beginsel worden beschouwd (zie punt 2.2.3). Een wettelijke verankering zou 
evenwel meer rechtszekerheid bieden. 

36 Mogelijke redenen voor intrekking zijn bijvoorbeeld het feit dat de nieuwe software nog geen inkomsten heeft 
opgeleverd, een dubbele registratie, de innovatieaftrek die uiteindelijk niet wordt toegepast.
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De DVB spreekt zich daarenboven alleen uit over de methode voor de bruto-innovatie-
inkomsten en niet over de overgang naar de netto-innovatie-inkomsten. De O&O-uitgaven 
zullen steeds door de bevoegde taxatiediensten moeten worden gecontroleerd. Ook daar 
kunnen zich problemen voordoen. Zo definieert de wet niet wat onder O&O-uitgaven moet 
worden verstaan, behalve dat ze een rechtstreekse band moeten hebben met de intellec-
tuele eigendomsrechten. Ook ontstaan vaak discussies voor als dergelijke uitgaven betrek-
king hebben op meerdere O&O-projecten of programma’s en er een pro rata toewijzing 
moet gebeuren. 

2.3 Budgettair kader 

2.3.1 Evolutie aantal kmo’s en grote ondernemingen
Het aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van de steunmaatregelen voor O&O in de 
vennootschapsbelasting, neemt ieder jaar toe. Onderstaande grafieken geven een overzicht 
per fiscale maatregel sinds 2010. Waar mogelijk werd een opsplitsing gemaakt tussen kmo’s 
en grote ondernemingen37. Zo is het aantal ondernemingen dat het belastingkrediet geniet 
op negen jaar verdrievoudigd. Aanvankelijk liep het aantal kmo’s en grote ondernemingen 
dat gebruikmaakte van het belastingkrediet gelijk, maar de laatste jaren is de stijging bij de 
kmo’s meer uitgesproken. In 2018 bedroeg hun aandeel 58 %, tegenover 31 % grote onder-
nemingen38.

Grafiek 1 –  Aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van het belastingkrediet per inkomstenjaar 
(2010-2018)

Bron: Databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

37 De kwalificatie kmo of GO is gebaseerd op de vennootschapsrechtelijke definitie op grond van de jaaromzet en 
het balanstotaal. Dit betekent dat een vennootschap als klein wordt beschouwd als ze voor het laatste afgesloten 
boekjaar maximum één van de volgende criteria overschreden heeft: een omzet (excl. btw) van 9.000.000 euro, 
een balanstotaal van 4.500.000 euro en een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers. Een aantal onder-
nemingen kon door de FOD Financiën niet met zekerheid worden opgedeeld in de categorie kmo of GO doordat ze 
geen jaarrekening hadden ingediend bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

38 12 % van de ondernemingen kon bij gebrek aan balansgegevens niet met zekerheid worden ingedeeld in de cate-
gorie kmo of GO. Ook van de investeringsaftrek voor O&O maakten in 2018 meer kmo’s (58 %) dan grote onder-
nemingen (20 %) gebruik. Het totaal aantal ondernemingen dat in 2018 gebruikmaakte van de investeringsaftrek 
voor O&O bedroeg 643 ten opzichte van 492 voor het belastingkrediet.
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Het aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van de octrooiaftrek neemt sinds 2016 ge-
staag af. Daar tegenover staat een forse stijging van het aantal ondernemingen dat de nieu-
we innovatieaftrek aanvraagt: hun aantal is verdrievoudigd in amper drie jaar. De stijging 
is iets groter bij de kmo’s dan de grote ondernemingen. In 2018 bedroeg het aandeel van 
de kmo’s 39 % tegenover 33 % grote ondernemingen39. Ook de groep kmo’s (41 %) die het 
overgangsregime van de octrooiaftrek gebruikt was in 2018 groter dan de groep grote on-
dernemingen (34 %)40.

Grafiek 2 –  Aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van de octrooiaftrek per inkomstenjaar (2010-
2018)

Bron: Databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

Grafiek 3 –  Aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van de innovatieaftrek per inkomstenjaar 
(2016-2018)

Bron: Databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

39 27 % van de ondernemingen kon bij gebrek aan balansgegevens niet met zekerheid worden ingedeeld in de catego-
rie kmo of GO.

40 25 % van de ondernemingen kon bij gebrek aan balansgegevens niet met zekerheid worden ingedeeld in de cate-
gorie kmo of GO.
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2.3.2 Evolutie totale brutobedrag van de steunmaatregelen
Evenredig met het toenemende aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van de fiscale 
steunmaatregelen in de vennootschapsbelasting, nam ook het totale bedrag van de steun-
maatregelen toe. Onderstaande grafieken geven per fiscale maatregel de evolutie weer van 
het totaalbedrag, zoals vermeld in de aangifte vennootschapsbelasting. Er moet opgemerkt 
worden dat het hier om (bruto)bedragen gaat (maximumaftrek of -verrekening voor de on-
dernemingen) en dat deze niet noodzakelijk tot een vermindering van de belastbare basis 
of vennootschapsbelasting leiden41. De uiteindelijke budgettaire (netto)kostprijs wordt be-
sproken in punt 2.3.4.

Grafiek 4 – Evolutie van het totaal brutobedrag aan belastingkrediet (2010-2018, in miljoen euro)

Bron: Rekenhof op basis van databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

Grafiek 5 –  Evolutie van het totaal brutobedrag aan octrooiaftrek (2010-2018, in miljoen euro)

Bron: Rekenhof op basis van databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

41 De verschillende aftrekposten in de vennootschapsbelasting moeten in een bepaalde volgorde worden toegepast. 
Door eerder toegepaste aftrekposten kan er uiteindelijk onvoldoende belastbare basis overblijven. 
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Grafiek 6 –  Evolutie van het totaal brutobedrag aan innovatieaftrek (2016-2018, in miljoen euro)

Bron: Rekenhof op basis van databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

Het leeuwendeel van het totaal aftrekbare of verrekenbare bedrag gaat bij alle drie de maat-
regelen naar de grote ondernemingen. In het inkomstenjaar 2018 werd 96 % van het totale 
bedrag aan belastingkrediet gerealiseerd door de grote ondernemingen42, 83 % van de oc-
trooiaftrek (tegenover 15 % door de kmo’s)43 en 67 % van de innovatieaftrek44. Hoewel dus 
meer kmo’s dan grote ondernemingen gebruikmaken van de fiscale steunmaatregelen voor 
O&O (zie punt 2.3.1), vertegenwoordigen zij maar een heel miniem aandeel in het totale 
brutobedrag. 

Dat het grootste gedeelte van het brutobedrag van de fiscale steunmaatregelen geconcen-
treerd is bij een beperkt aantal ondernemingen, blijkt ook uit onderstaande Lorenz-curve. 
Bij een volkomen gelijke verdeling, maakt iedere onderneming voor een gelijk bedrag ge-
bruik van de fiscale steunmaatregelen (de roze lijn). Het effectieve gebruik van de fiscale 
steunmaatregelen wijkt hier sterk van af. Zo neemt de top 100 van ondernemingen met de 
hoogste brutobedragen 93 tot 98 % van het totale brutobedrag van de fiscale steunmaat-
regelen voor zijn rekening. De top 10 maakt zelfs 76 % van het totale brutobedrag van het 
belastingkrediet uit, 85 % van het overgangsregime van de octrooiaftrek en 52 % van de 
innovatieaftrek. De concentratie van de fiscale steunmaatregelen is daarbij meer uitgespro-
ken voor de octrooiaftrek en het belastingkrediet en vertoont voor de innovatieaftrek een 
iets meer egalitair patroon. 

42 De investeringsaftrek voor O&O werd daarentegen voor 75 % van het totale bedrag gerealiseerd door de grote on-
dernemingen, 8 % door de kmo’s en van 17 % waren geen gegevens beschikbaar. Het totale brutobedrag bedroeg 
in verhouding maar 12 % ten opzichte van het belastingkrediet in 2018. 

43 Van 3 % van het totaalbedrag is onbekend of het naar een kmo of grote onderneming gaat.
44 5 % van het totaalbedrag aan innovatieaftrek kon worden toegerekend aan kmo’s. Van 29 % zijn geen gegevens 

over de grootte van de onderneming beschikbaar omdat zij geen jaarrekening hadden neergelegd bij de Balans-
centrale van de Nationale Bank van België.
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Grafiek 7 –  Lorenz-curve van de ondernemingen in verhouding tot het  % van het totale brutobedrag, 
inkomstenjaar 2018

Bron: Rekenhof op basis van databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

De ongelijke verdeling van de fiscale steunmaatregelen is ook merkbaar wanneer het ge-
middelde bedrag vergeleken wordt met het mediaanbedrag. Onderstaande tabel bevat die 
vergelijking voor de drie fiscale steunmaatregelen voor het inkomstenjaar 2018. 

Tabel 2 –  Totaal brutobedrag, gemiddelde en mediaanbedrag van de fiscale steunmaatregelen voor 
O&O (inkomstenjaar 2018, in euro)

Totale brutobedrag Gemiddelde Mediaan

Belastingkrediet 987.945.640 2.008.020 45.832

Octrooiaftrek 3.560.080.183 8.704.353 198.187

Innovatieaftrek 808.767.471 2.221.889 232.776

Bron: Databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

2.3.3 Indeling op basis van economische activiteit
Het Rekenhof onderzocht ook welke economische sectoren het meest gebruikmaken van de 
fiscale steunmaatregelen in de vennootschapsbelasting. Onderstaande grafieken geven per 
fiscale maatregel weer welke economische sectoren in het inkomstenjaar 2018 het hoogste 
(bruto)bedrag aan krediet of aftrek aangegeven hebben.
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Grafiek 8 –  Economische sectoren die gebruikmaken van het belastingkrediet (inkomstenjaar 2018, 
op basis van het totale brutobedrag)

Bron:  Rekenhof op basis van de databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en 
 innovatie

Grafiek 9 –  Economische sectoren die gebruikmaken van het overgangsregime van de octrooiaftrek 
(inkomstenjaar 2018,  op basis van het totale brutobedrag)

Bron:  Rekenhof op basis van de databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en 
 innovatie
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Grafiek 10 –  Economische sectoren die gebruikmaken van de innovatieaftrek (inkomstenjaar 2018, 
op basis van het totale brutobedrag)

Bron:  Rekenhof op basis van de databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en in-
novatie

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat de steunmaatregelen in de vennootschapsbelasting 
door uiteenlopende economische sectoren toegepast worden. Op basis van het totale bruto-
bedrag wordt het belastingkrediet voornamelijk toegepast door de sector wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling (34 %) en de farmasector (32 %). In absolute aantallen maakten 
vooral bedrijven die bezig zijn met softwareontwikkeling (21 %) gebruik van het belasting-
krediet in 2018, terwijl zij maar 1 % van het totale brutobedrag jaar vertegenwoordigden. 

Opvallend is ook dat de octrooiaftrek zeer sterk geconcentreerd is bij één sector. 70 % van 
het totaalbedrag in 2018 werd immers gerealiseerd door drie farmabedrijven, terwijl de far-
masector maar 2 % vertegenwoordigt van het aantal ondernemingen dat in 2018 gebruik-
maakte van de octrooiaftrek. In absolute aantallen maakten vooral ondernemingen uit de 
groot- en detailhandel (16 %) en de sector juridische en boekhoudkundige dienstverlening 
(14 %) nog gebruik van het overgangsregime van de octrooiaftrek, terwijl zij samen maar 
een verwaarloosbaar brutobedrag (2 % van het totaalbedrag in 2018) ontvingen. 

De nieuwe innovatieaftrek is daarentegen meer verspreid over de verschillende economi-
sche sectoren. Op basis van het totale brutobedrag wordt de aftrek voornamelijk toegepast 
door de financiële sector en verzekeringen (24 %) alsook door bedrijven die bezig zijn met 
softwareontwikkeling (17 %). In absolute aantallen maken de softwarebedrijven zelfs de 
grootste groep uit (25 %) tegenover 5 % voor de financiële sector. In 2018 paste geen enkel 
farmabedrijf de nieuwe innovatieaftrek al toe, wellicht omdat zij nog gebruikmaakten van 
het overgangsregime voor de octrooiaftrek.
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2.3.4 Budgettaire kostprijs
De effectieve budgettaire kostprijs van de fiscale steunmaatregelen (in de zin van min-
der fiscale inkomsten) wordt jaarlijks berekend door de AABEO van de FOD Financiën 
en opgenomen in de inventaris van fiscale uitgaven bij de begroting45. De brutobedragen 
(zie punt 2.3.2) worden via een microsimulatiemodel uiteindelijk herleid tot nettobedragen, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met andere aftrekposten die een mogelijke impact 
hebben op de belastbare basis. 

Het Rekenhof berekende dat gemiddeld 23 % van het brutobedrag aan octrooiaftrek en 
19 % van het brutobedrag aan innovatieaftrek effectief kan worden afgetrokken. Voor het 
belastingkrediet werd de berekeningswijze recent gewijzigd. Zo wordt in de laatste inventa-
ris alleen rekening gehouden met het in het desbetreffende inkomstenjaar verrekenbare of 
terugbetaalde gedeelte van het belastingkrediet46. Deze correctie zorgde aanvankelijk voor 
een daling van de budgettaire kostprijs, de laatste jaren neemt de kostprijs logischerwijs 
opnieuw toe. 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de kostprijs van de steunmaatregelen steeds groter wordt. 

Grafiek 11 –  Budgettaire kostprijs van de steunmaatregelen voor O&O in de vennootschapsbelasting 
per inkomstenjaar (2008-2018)(*), in miljoen euro

(*) De inventaris bevat geen cijfers voor 2013 voor de octrooiaftrek.

Bron: Inventaris 2018 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de Staat 
beïnvloeden, gepubliceerd op 14 december 2020 

45 Inventaris 2018 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de Staat beïnvloeden, (bij-
lage bij de begroting), Parl. St. Kamer, Wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, 
11 december 2020, DOC 55 1577/6, www.dekamer.be.

46 Het niet-verrekenbare gedeelte wegens onvoldoende vennootschapsbelasting wordt niet langer meegerekend, 
alleen wanneer dit wordt uitbetaald na 5 jaar. Dit was wel nog het geval in vroegere inventarissen voor 2018. In de 
inventaris 2018 is er een gedeeltelijke correctie vanaf het jaar 2013. Voor de inventaris 2019 is er ook een correctie 
toegepast op de jaren 2006-2012.
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De laatste 5 jaar is de kostprijs maar liefst verdrievoudigd tot in totaal 1,2 miljard euro. De 
steunmaatregelen voor O&O vormen daarmee veruit de belangrijkste kostenpost in de ven-
nootschapsbelasting47. Ze vertegenwoordigen 60 % van de circa 2 miljard euro totale fiscale 
uitgaven in de vennootschapsbelasting voor inkomstenjaar 2018. In 2010 was dit maar 24 %. 
Deze forse stijging is grotendeels te wijten aan (het overgangsregime van) de octrooiaftrek. 
Ook de kostprijs van de nieuwe innovatieaftrek is opgelopen van 13,51 miljoen in 2016 tot 
167,20 miljoen in het inkomstenjaar 2018. Deze stijging zal zich de volgende jaren wellicht 
doorzetten. Doordat het overgangsregime van de octrooiaftrek midden 2021 afloopt, zullen 
veel van deze ondernemingen de overstap maken naar de innovatieaftrek. Uit een vorige 
analyse (zie punt 2.3.3) bleek immers dat de farmabedrijven in 2018 nog geen gebruikmaak-
ten van de innovatieaftrek, terwijl zij verantwoordelijk waren voor 70 % van het totaalbe-
drag aan octrooiaftrek in 2018. Daarnaast werd het toepassingsgebied van de nieuwe aftrek 
fors uitgebreid met o.a. auteursrechtelijk beschermde software, waardoor veel meer onder-
nemingen in aanmerking komen voor deze aftrek.

De FOD Financiën schat in dat de kostprijs van de innovatieaftrek op kruissnelheid la-
ger zal uitvallen dan de fiscale uitgave van de octrooiaftrek. Hij begroot het verschil op 
56 miljoen euro, maar kon het Rekenhof geen berekeningsnota’s voorleggen die deze stel-
ling kunnen staven. De schatting houdt evenmin rekening met mogelijke gedragseffecten 
door ondernemingen. Het Rekenhof merkt op dat, doordat de kostprijs pas achteraf wordt 
gemonitord, onvoldoende snel kan worden geremedieerd wanneer die te sterk zou stijgen. 
Om de kostprijs in te dijken kan eventueel een limiet of een lager aftrekpercentage vanaf 
een bepaald plafond wettelijk worden verankerd (zie ook punt 4.2.2)

2.4 Deelconclusie 

De fiscale steunmaatregelen hebben als algemeen doel O&O en innovatie te stimuleren. 
Het Rekenhof kon echter geen SMART-doelstellingen identificeren aan de hand waarvan 
de effectiviteit van de maatregelen of de combinatie hiervan achteraf kan worden geëvalu-
eerd.

Naast de vage doelstellingen in de wetgeving stelde het Rekenhof ook vast dat de regelge-
ving zeer complex is en meerdere begrippen bevat die onvoldoende gedefinieerd zijn en 
daardoor vaak aanleiding geven tot interpretatie- en toepassingsproblemen. Zo houdt de 
huidige octrooiprocedure een reëel risico in dat ondernemingen het Belgische octrooi op 
oneigenlijke wijze gaan gebruiken, louter om fiscale redenen. Ook voor de vage catego-
rie ‘auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s’ ontbreken specifieke wettelijke 
evaluatiecriteria, wat de controle erop bemoeilijkt. Het is aangewezen om één definitie 
voor O&O te bepalen voor alle fiscale steunmaatregelen, die het best geïnspireerd is op de 
Europese regelingen voor O&O en op de Frascati-handleiding.

47 Voor de investeringsaftrek voor O&O zijn geen aparte cijfers beschikbaar.
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In zijn antwoord wijst de FOD Financiën op een aantal bestaande omschrijvingen van 
O&O-activiteiten, maar erkent hij ook dat de verschillende definities voor O&O niet een-
duidig zijn opgenomen in het WIB92. Hij merkt ook op dat bepaalde begrippen (o.m.  toet-
sen van software, marktconforme inbegrepen licentievergoeding of vergoeding voor pro-
cesinnovatie, O&O-uitgaven) vaak zeer feitelijke aangelegenheden zijn die zich moeilijk in 
een afgelijnde definitie laten vatten. Met name voor software en voor de definiëring van het 
begrip  ̒octrooi ̕ geeft de FOD aan bijzondere aandacht te zullen besteden aan de vraag welke 
aanpassingen in de regelgeving mogelijk zijn om meer rechtszekerheid te bieden, zonder 
evenwel aan de doelstelling van de maatregel voorbij te gaan.

Het aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van de steunmaatregelen voor O&O in de 
vennootschapsbelasting neemt ieder jaar toe. De stijging is groter bij de kmo’s dan bij de 
grote ondernemingen. Hoewel momenteel meer kmo’s dan grote ondernemingen de fiscale 
steunmaatregelen voor O&O genieten, vertegenwoordigen ze maar een miniem aandeel in 
het totale brutobedrag. De maatregelen zijn dus sterk geconcentreerd bij een klein aantal 
grote ondernemingen.

Het belastingkrediet wordt voornamelijk toegepast door de sector wetenschappelijk onder-
zoek en ontwikkeling en de farmasector. Samen vertegenwoordigden zij 66 % van het totale 
brutobedrag in 2018. Bij de octrooiaftrek ging het grootste gedeelte van het brutobedrag 
(70 %) in 2018 naar een klein aantal farmabedrijven. De nieuwe innovatieaftrek is daaren-
tegen meer verspreid over de verschillende economische sectoren. Op basis van het totale 
brutobedrag werd de aftrek in 2018 voornamelijk toegepast door de financiële sector en 
verzekeringen (24 %), alsook door bedrijven die bezig zijn met softwareontwikkeling (17 %). 
Opvallend is dat in 2018 nog geen enkel farmabedrijf de nieuwe innovatieaftrek toepaste, 
wellicht omdat zij nog gebruikmaakten van het overgangsregime voor de octrooiaftrek.

De budgettaire kostprijs van de steunmaatregelen voor O&O neemt ieder jaar fors toe. 
Momenteel is het de belangrijkste kostenpost (in de zin van minder fiscale inkomsten) in 
de vennootschapsbelasting. De laatste vijf jaar is die kostprijs verdrievoudigd, tot 1,2 mil-
jard euro. Hoewel deze stijging grotendeels te wijten is aan het overgangsregime van de oc-
trooiaftrek, is ook de kostprijs van de nieuwe innovatieaftrek sterk gestegen van 13,51 mil-
joen in 2016 tot 167,20 miljoen in 2018. 

Het Rekenhof verwacht dat de stopzetting van het overgangsregime van de octrooiaftrek 
in 2021 de kostprijs nog verder zal doen toenemen, omdat veel ondernemingen, o.m. de far-
masector, zullen overstappen naar de innovatieaftrek. De FOD Financiën schat voorlopig 
in dat de kostprijs van de innovatieaftrek op kruissnelheid lager zal uitvallen dan die van 
de octrooiaftrek. Daarbij werd geen rekening gehouden met mogelijke gedragseffecten door 
ondernemingen. Doordat de kostprijs pas achteraf wordt gemonitord, merkt het Rekenhof 
op dat onvoldoende snel kan worden geremedieerd wanneer die te sterk zou stijgen. De 
invoering van een wettelijke begrenzing kan hier worden overwogen.
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Hoofdstuk 3

Controlebeleid
In het controlebeleid zijn verschillende actoren actief. In eerste instantie kunnen de on-
dernemingen aankloppen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) om een ruling te 
verkrijgen. De dienst Sectorcoördinatie van de Administratie GO stuurt de controles aan 
door een risicoanalyse uit te voeren en een controleaanpak uit te werken. De eigenlijke con-
troles zijn een taak voor de controlecentra GO. Daarnaast is ook de AABBI gestart met de 
risicoanalyse en de uitvoering van de controles van een beperkt aantal vennootschappen, 
hoofdzakelijk kmo’s.

3.1 Voorafgaande rol van de DVB

Heel wat ondernemingen doen een beroep op de rulingdienst om een ruling te verkrijgen 
over hun berekeningsmethode om de bruto-innovatie-inkomsten te bepalen. De contro-
leurs zullen dan bij een latere controle nagaan of de voorwaarden opgenomen in deze ru-
lings worden nageleefd. Bedrijven die de innovatieaftrek toepassen voor software, moeten 
bovendien aantonen dat die software innovatief is. De DVB maakt in haar beslissingen over 
auteursrechtelijk beschermde software het volgende voorbehoud48: “de beslissing is enkel 
van toepassing voor zover het O&O-programma van de onderneming wordt aangemeld bij 
Belspo en hierover een bindend advies van Belspo wordt verkregen”. 

Tabel 3 –  Aantal afgeleverde rulings voor de octrooi- en innovatieaftrek en het belasting krediet

Kalender-
jaar

Aantal rulings

Totaal Octrooi-
aftrek

Innovatie-
aftrek

Octrooi- + 
innovatie-

aftrek(*)

Belasting-
krediet

2016 35 35 0 0 5

2017 43 4 27 12 6

2018 91 2 79 10 6

2019 107 18 85 4 5

2020 128 13 99 16 2

Totaal 404 72 290 42 24
(*)  Deze kolom heeft betrekking op vennootschappen die op 1 juli 2016 niet de onherroepelijke keuze hebben gemaakt 

om over te stappen van octrooiaftrek naar innovatieaftrek en bijgevolg zowel gebruikmaken van de octrooiaftrek als 
de innovatieaftrek.

Bron: DVB

48 Voor zover de onderneming nog geen bindend advies zou hebben verkregen van Belspo op het moment van indie-
ning van formele aanvraag.



42

Het aantal rulings voor de innovatieaftrek is sinds 2017, het eerste jaar waarin de DVB een 
dergelijke ruling heeft verschaft, verdrievoudigd49.

Ongeveer de helft van de 332 rulings voor de innovatieaftrek betreft de nieuw ingevoerde 
categorie van auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s. Deze ‘software’-rulings 
zijn geldig voor drie jaar en kunnen verlengd worden voor drie jaar50. 

Naast bedrijven die software ontwikkelen, vragen vooral productie- en dienstverlenende 
vennootschappen (o.a. de bank-, verzekerings- en interimsector) en de distributiesector 
een ruling voor de innovatieaftrek aan. Daarnaast zijn er rulingaanvragen van onderne-
mingen waarvoor de software een ondersteunende functie heeft.  

De DVB spreekt zich in zijn rulings nooit uit over de vraag of de uitgaven voor O&O in 
aanmerking komen voor de nexusbreuk. Dit is het prerogatief van de controlediensten na 
een grondig onderzoek van de analytische boekhouding. Wel is de DVB overeenkomstig 
artikel 205/3, § 2, WIB 92 in uitzonderlijke gevallen bevoegd om de nexusbreuk aan te pas-
sen in het voordeel van de vennootschap (zie punt 2.2.3). Dit is tot nu toe echter dode letter 
gebleven, omdat de nexusbreuk meestal gelijk is aan 1, zodat de berekende netto innovatie-
inkomsten volledig in aanmerking komen voor de innovatieaftrek.

Het aantal beslissingen voor het belastingkrediet is zeer beperkt. Van 2016 t.e.m. 2020 gaat 
het slechts om 24 rulings. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de activering 
van de kosten van O&O geven duidelijk minder aanleiding tot discussies, in tegenstelling 
tot de innovatieaftrek waar de bepaling van de bruto innovatie-inkomsten het kernpro-
bleem is.

3.2 Risicoanalyse

De dienst Sectorcoördinatie van de Administratie GO is bevoegd voor de risicoanalyse. 
Hoewel steeds meer kmo’s gebruikmaken van de innovatieaftrek en het belastingkrediet, 
was de Administratie KMO tot nu toe niet bij dit proces betrokken. In zijn antwoord op het 
ontwerpverslag meldt de FOD Financiën evenwel dat vanaf het werkplan 2022 de dienst 
Sectorcoördinatie ook dezelfde risicoanalyse uitvoert voor kmo’s. De dienst TACM KMO 
vult deze selectie eventueel aan met bijkomende indicatoren specifiek voor kmo’s. De se-
lectie gebeurt volledig centraal en de lokale controlediensten kennen de toegepaste selec-
tiecriteria niet.

Naast de AAFisc is de AABBI in 2019 voor het eerst gestart met een piloot-risicoanalyse voor 
de innovatieaftrek en neemt ze zowel kmo’s als grote ondernemingen mee in haar selectie 
van dossiers.

3.2.1 Octrooi- en innovatieaftrek
De (centrale) dienst Sectorcoördinatie beschikt over weinig data om een gedegen risicoana-
lyse uit te voeren. Het bronnenmateriaal is beperkt tot de aangiften vennootschapsbelasting, 

49 Totaal aantal 2020: 99 +16  = 115. Totaal aantal 2017: 27+ 12= 39.
50 Van de 168 rulings zijn reeds 10 rulings verlengd voor beslissingen die de DVB nam in 2017 en 2018. In totaal zijn er 

dus 158 nieuwe rulings voor de innovatieaftrek voor software ontwikkeling. 
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de bijlagen daarbij, de jaarrekening en de verhouding octrooi-en innovatieaftrek ten op-
zichte van de EBIT51. Daarenboven zijn de dossiers zeer verschillend waardoor het moeilijk 
is om een centrale risicoanalyse toe te passen.

Als de dienst ook de activiteit van de vennootschap (bv. softwaresector) en het bestaan van 
rulings mee in aanmerking zou nemen, zou dat de risicoanalyse zeker kunnen verbeteren. 
De AAFisc heeft met de rulingdienst echter een afspraak om de rulings niet te hanteren 
als criterium voor selectie of deselectie. De controleurs geven aan dat vooral dossiers waar 
de innovatieaftrek wordt toegepast op inbegrepen licentievergoedingen, maar waar geen 
voorafgaandelijke ruling werd aangevraagd, zeer risicovol zijn. Die worden met de huidige 
toegepaste selectiecriteria echter niet noodzakelijk geselecteerd.

Controleacties patents
In 2017 selecteerde de dienst Sectorcoördinatie voor het eerst 20 pilootdossiers voor de oc-
trooiaftrek als leerproces. Vervolgens lanceerde ze zowel in 2018 als in 2019 de controleac-
ties patents. In totaal werden 141 ondernemingen geselecteerd van de 159 vennootschappen 
die gedurende de aanslagjaren 2016, 2017 of 2018 een aftrek voor octrooi-inkomsten hadden 
genoten. De risicoanalyse gebeurde hoofdzakelijk op basis van het bedrag aan octrooi- en 
innovatieaftrek zoals opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting. Het forfaitaire 
drempelbedrag boven hetwelk de dossiers werden geselecteerd, werd bepaald in verhou-
ding tot de beschikbare controlecapaciteit. De risicoanalyse werd voor de controleactie 
2019 verder verfijnd door de verhouding te bekijken van de afgetrokken octrooi- en innova-
tieaftrek ten opzichte van de EBIT. De dossiers met de hoogste percentages werden priori-
tair gecontroleerd. De dienst Sectorcoördinatie koos voor deze aanpak om een substantieel 
aantal verschillende dossiers te laten controleren en de lokale controlediensten zo ervaring 
te laten opdoen in deze complexe materie.

De risicoanalyse voor de octrooi- en innovatieaftrek is dus vrij rudimentair en houdt en-
kel rekening met twee criteria. Zo zijn de aard van de activiteit van de onderneming, het 
bestaan van een ruling en de overige fiscale aftrekken voor O&O geen selectiecriteria. Om 
de risicovolle dossiers met inbegrepen licentievergoedingen zonder ruling te kunnen selec-
teren, is een beknopte transfer pricing52 studie vereist en volstaan de gehanteerde bronnen 
voor risicoanalyse niet. 

In zijn reactie op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat vanaf 2022 de controleac-
ties onderling zullen gekoppeld worden op basis van risicodomeinen om te komen tot een 
meer coherente selectie en aanpak tijdens de controles. Een risicodomein is een groepering 
van risico’s die verwant zijn, zoals de risico’s inzake O&O. 

Groepsactie
De dienst Sectorcoördinatie plant sinds 2020 geen aparte acties meer voor het belastingkre-
diet of de octrooi- en innovatieaftrek. Aangezien de gerichte en eenmalige acties minder 
resultaat opleverden, heeft Sectorcoördinatie gekozen voor een oriënterende aanpak door 

51 Earnings before interest and taxes of inkomsten voor aftrek van interest en belastingen. Dit is een maatstaf voor de 
operationele winst.

52 Transfer pricing of interne verrekenprijzen verwijst naar de regels om prijzen vast te stellen binnen en tussen ver-
bonden ondernemingen.
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de groepsstructuur van de onderneming in kaart te brengen (de moedermaatschappij met 
haar dochterondernemingen). Met behulp van een matrixanalyse die het controlecentrum 
Gent ontwikkelde, wordt hierbij nagegaan of de groepsstructuur in zijn geheel een aantal 
risico’s vertoont. 

Oorspronkelijk lag de klemtoon bij de opbouw van de matrix op het transfer pricing risico, 
maar later werd een aantal fiscale risico’s, zoals de octrooi- en innovatieaftrek, toegevoegd. 
De drempels voor de octrooi- en innovatieaftrek zijn echter statisch en houden geen reke-
ning met de grootte en de sector van de onderneming. De huidige matrix houdt evenmin 
rekening met de aftrek voor het belastingkrediet en de aanwezigheid van een ruling. Ook 
zijn de buitenlandse vennootschappen van een groepsstructuur nog niet opgenomen in de 
matrix en komen zij bijgevolg niet in aanmerking voor een controle. Sinds 2020 is het niet 
meer mogelijk om de dossiers die zijn geselecteerd vanwege de octrooi-of innovatieaftrek, 
te isoleren. Voor het werkplan 2020-2021 werden uiteindelijk ruim 130 ondernemingen ge-
selecteerd voor de groepsactie, op een totaal van 260 grote ondernemingen die de octrooi- 
of innovatieaftrek toepassen. De dienst verfijnt momenteel de matrixanalyse verder door 
codes uit de aangifte toe te voegen. 

Het Rekenhof beveelt aan de matrixanalyse ter beschikking te stellen als een aparte toepas-
sing voor de controleurs en niet langer als een ad hoc excelbestand. Ze is immers zeer nuttig 
voor de controleurs want ze geeft voor opeenvolgende jaren een overzicht van belangrijke 
financiële kerngegevens, van risicoscores op basis van bepaalde abnormale combinaties van 
fiscale aftrekken en van de transfer pricing risicoanalyse. In zijn antwoord op het ontwerp-
verslag meldt de FOD Financiën dat een project is opgestart om enerzijds de inhoud en 
visualisatie van de matrixanalyse te verbeteren en anderzijds gebruik te maken van een 
betere technologie.

Pilootrisicoanalyse AABBI
Onafhankelijk van de dienst Sectorcoördinatie GO is de AABBI in 2019 gestart met een 
pilootrisicoanalyse voor de dossiers van kmo’s die de innovatieaftrek toepasten. 

In eerste instantie hanteerde de AABBI voor zijn selectie alle codes van de aangifte ven-
nootschapsbelasting voor de innovatie-aftrek, dus niet alleen de code voor de aftrek zelf 
maar ook de reserve en de overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten. Grote onderne-
mingen werden geweerd uit de selectie. Vervolgens trachtte de AABBI de ondernemingen 
met een ruling niet te selecteren. Ten slotte sloot de AABBI de ondernemingen opgenomen 
in de actie patents uit. Van de 409 kmo’s die gedurende de periode 2016 tot 2019 een in-
novatieaftrek hebben toegepast, selecteerde de AABBI uiteindelijk drie pilootdossiers als 
leerproces. In tegenstelling tot de AAFisc neemt de AABBI de risicoanalyse van de kmo’s 
wel mee in rekening.

In april 2020 selecteerde een groep experten van verschillende gewestelijke BBI-directies 
32 ondernemingen voor een controle van de innovatieaftrek. De selectiecriteria van 
2019 werden hierbij verder verfijnd. Zo werd rekening gehouden met grote vastgestelde 
verschillen tussen het fiscaal resultaat, enerzijds, en het fiscaal resultaat na aftrek van de 
niet-belastbare bestanddelen, de definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende in-
komsten, de aftrek voor octrooi en innovatie-inkomsten en de investeringsaftrek, ander-
zijds. Deze indicator geeft immers een idee van de mogelijke uitholling van de belastbare 
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basis en het aandeel van de aftrek voor innovatie-inkomsten hierin. In de toekomst wil de 
AABBI haar risicoanalyse nog verbeteren door rekening te houden met de evolutie van het 
bedrag aan innovatieaftrek en de Belspo-attesten, zowel voor vrijstelling van bedrijfsvoor-
heffing als voor de innovatieaftrek voor nieuwe software. Ook een correcte registratie van 
de NACEBEL-codes (de codes van de economische sectoren waarin de onderneming actief 
is) zou volgens de AABBI een betere selectie op grond van de activiteit van de onderneming 
mogelijk maken. Voorts zou een automatisatie van de selectieparameters een vooruitgang 
betekenen. Dat zou momenteel mogelijk zijn voor de activiteit van de onderneming, de 
grootte van de fiscaal afgetrokken bedragen voor O&O en idealiter ook het bestaan van een 
ruling. Dat laatste wordt echter bemoeilijkt doordat de AABBI niet beschikt over een lijst 
van ondernemingen met een ruling voor de innovatieaftrek.

Het Rekenhof beveelt aan dat de dienst Sectorcoördinatie van de Administratie GO en de 
AABBI de risicoanalyse voor dergelijke gespecialiseerde controles gezamenlijk organiseren. 

3.2.2 Belastingkrediet voor O&O
De te controleren dossiers in verband met het belastingkrediet O&O worden geselecteerd 
op basis van het afgetrokken of terug te betalen belastingkrediet zoals opgenomen in de 
aangifte vennootschapsbelasting en de bijlagen. De drempels worden ingesteld naarge-
lang van de controlecapaciteit. Op basis van deze rudimentaire risicoanalyse selecteerde 
de dienst Sectorcoördinatie voor het aanslagjaar 2017 en 2018 51 van de 160 ondernemin-
gen voor een grondige controle. Sinds het aanslagjaar 2019 werden voor het belastingkre-
diet geen selecties of gerichte controleacties meer uitgevoerd. Bovendien focussen noch 
de AAFisc noch de AABBI zich op het belastingkrediet, hoewel de budgettaire kostprijs 
elk jaar toeneemt en steeds meer kmo’s en grote ondernemingen gebruikmaken van deze 
aftrek (zie punt 2.3). Omdat ze het belastingkrediet na vijf jaar kunnen recupereren, passen 
vooral ondernemingen met een negatief fiscaal resultaat deze aftrek toe. Zo doen verliesla-
tende spin-offs van hightech vennootschappen uit de farmasector vaak een beroep op het 
belastingkrediet (zie punt 2.3.3). 

3.3 Controleacties en productiviteit

De dienst Sectorcoördinatie GO heeft voor zijn drie controleacties specifieke richtlijnen 
opgesteld. Dat geeft de controleurs een leidraad, maar uiteindelijk vergt elk dossier een ei-
gen controleaanpak en is een doorgedreven standaardisatie van controles niet aangewezen. 

Voor de controleacties 2018 en 2019 zijn er al resultaten voor de octrooi- en innovatieaftrek, 
en voor de controleactie 2019 voor het belastingkrediet. In het werkplan 2020 werden de 
controleacties patents geïntegreerd in de groepsactie en zijn de resultaten voor de controles 
van de octrooi- en innovatieaftrek niet meer apart bekend. Het werkplan 2020 bevat geen 
controleactie meer voor het belastingkrediet.

Onder productiviteit wordt verstaan dat de controle aantoont dat het krediet of de aftrek 
niet correct werd toegepast. Hieruit kan een belastingopbrengst of -supplement volgen, 
maar dit is niet noodzakelijk het geval53.

53 De aanpassing kan bv. ook bestaan in een vermindering van het overgedragen belastingkrediet of een verminde-
ring van de overdracht van niet benutte innovatieaftrek.
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3.3.1 Belastingkrediet (actie tax credit) en octrooi-en innovatieaftrek (actie 
patents)

Bij de controleactie tax credit voor het werkplan 2019 waren 45 % van de geselecteerde dos-
siers productief. Bij de actie patents waren dat voor de werkplannen 2018 en 2019 respectie-
velijk 31 % en 43 %. 

Dat sommige geselecteerde dossiers toch nog geannuleerd en dus niet gecontroleerd wer-
den, was hoofdzakelijk te wijten aan het bereiken van de controlecapaciteit of aan een eer-
der controle van de dossiers.

Tabel 4 –  Resultaten controleacties belastingkrediet en octrooi- en innovatieaftrek

Controleactie Belastingkrediet Octrooi- en innovatieaftrek

Werkplan 2019 2018 2019

Te controleren dossiers 51 98 43

Effectief gecontroleerde 
dossiers 

44 77 32

Productieve dossiers 20 24 14

Totaal 
belastingsupplement 
productieve dossiers

132.627.923,52 euro 16.173.391,16 euro 12.966.659,28 euro

Bron: Gegevens Sectorcoördinatie GO

De drie controleacties hebben een belastingsupplement van ruim 161 miljoen euro opgele-
verd. In de meeste van deze dossiers kon met de belastingplichtigen een akkoord worden 
bereikt. 

Voor de controles van het belastingkrediet werd in 16 % van de dossiers gebruik gemaakt 
van zogenaamde e-audits. Dat vormt zeker voor de controle op de geactiveerde kosten voor 
O&O waarop de aftrek van toepassing is, een grote meerwaarde. E-audits gebeuren via di-
gitale onderzoekstechnieken, gespecialiseerde applicaties of zelfgeschreven scripts om de 
boekhoudgegevens en/of extracomptabele gegevens gestructureerd te analyseren. Ze zijn 
bijgevolg een belangrijk hulpmiddel om de controles efficiënt uit te voeren. Ook voor de in-
novatieaftrek zijn e-audits nuttig, zeker om de volledigheid van de in aanmerking komende 
uitgaven voor O&O te bepalen waaruit het bedrag van de netto innovatie-inkomsten voort-
vloeit. Gemiddeld wordt in 14 % van deze dossiers gebruik gemaakt van een e-audit.

3.3.2 Pilootactie AABBI
Van de drie dossiers die de AABBI in 2019 als pilootactie had geselecteerd (zie punt 3.2.1) 
leidden er twee tot een belastingsupplement van in totaal ruim 14 miljoen euro.

Van de meer verfijnde selectie van 32 dossiers uit 2020 werden al vijf dossiers afgewerkt 
waarvan één dossier heeft geleid tot een te betalen belasting van 739.855,56 euro. Zes dos-
siers zijn nog in onderzoek. Voor de overige 21 hebben de gewestelijke directies van de 
AABBI beslist ze niet nader te onderzoeken.  



STEUNMAATREGELEN O&O IN VENNOOTSCHAPSBELASTING / 47

3.4 Opleiding en hulpmiddelen

Opleidingen, workshops en de toegang tot databanken moeten de controles van het belas-
tingkrediet, de octrooi- en de innovatieaftrek vergemakkelijken. 

3.4.1 Opleiding
In tegenstelling tot de octrooi- en innovatieaftrek is er voor de controle van het belasting-
krediet geen opleiding. Nochtans worden vrij grote bedragen afgetrokken of terugbetaald 
en is de budgettaire kostprijs de laatste jaren sterk toegenomen. Sinds 2020 is echter een 
expertisenetwerk GO opgericht dat administratieve geschillen en technische vragen over 
belastingkrediet, octrooi- en innovatieaftrek behandelt.

Tijdens het opzetten van de controleactie voor de octrooi- en innovatieaftrek richtte het 
controlecentrum Gent een werkgroep octrooien op. Deze werkgroep stelt nuttige informa-
tie54 ter beschikking voor de plaatselijke controleurs en heeft pionierswerk verricht voor 
de controle-aanpak van dossiers met een octrooiaftrek. Voor octrooien beantwoordt deze 
werkgroep vragen en wordt alle verzamelde informatie tussen de verschillende controle-
centra uitgewisseld. Dit lokale initiatief is zeer waardevol gebleken. De controleaanpak voor 
de innovatieaftrek staat daarentegen nog in de kinderschoenen.

Eind 2019 lichtte de DVB zijn manier van werken bij de rulingaanvragen voor de innova-
tieaftrek toe aan de administratie GO en de AABBI. Onder meer het softwaremodel om de 
bruto innovatie-inkomsten voor auteursrechtelijk beschermde software te bepalen, kwam 
aan bod55.

In 2020 organiseerde de administratie GO een cursus innovatieaftrek waaraan 34 mede-
werkers deelnamen. 

Voor de groepsactie organiseert de dienst Sectorcoördinatie GO workshops om kennis te 
delen tussen alle medewerkers en experten en informele feedback te geven, zowel voor de 
selectie van de dossiers als voor de uitvoering van de controles.

Opleidingen zijn nodig, maar de controleurs ervaren vooral de bijstand van collega’s met 
ervaring en expertise in transfer pricing en de workshops met praktische voorbeelden van 
dossiers met innovatieaftrek als zeer nuttig. De innovatieaftrek is immers nog complexer 
dan de octrooiaftrek.

De controleurs van de AABBI hebben momenteel alleen toegang tot de bovenstaande op-
leidingen en workshops als er nog beschikbare plaatsen zijn. Het Rekenhof beveelt daarom 
een meer doorgedreven samenwerking en een efficiënte kennisdeling tussen de fiscale ad-
ministraties aan.

54 O.a. rechtspraak, voorbeelden van berichten van wijziging, cursussen, persartikels, oefeningen, rulings, voorbeel-
den van vragenlijsten, wetgeving, parlementaire vragen, referenties naar boeken, voorbeelden van dossiers, ad-
viezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

55 Dit softwaremodel is opgenomen in het jaarverslag van de DVB van 2018.
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3.4.2 Toegang tot databanken
Dankzij de toegang tot twee commerciële databanken kunnen de controleurs verreken-
prijsstudies analyseren en uitvoeren56. In 2021 zullen de controleurs daarnaast ook toegang 
krijgen tot een gespecialiseerde databank die zich specifiek richt op het bestaan en de waar-
dering van licenties en octrooien.

3.5 Knelpunten bij de uitvoering van de controle

De beoordeling van het O&O-karakter en de innovatieaftrek met inbegrepen licentiever-
goedingen zijn de belangrijkste pijnpunten voor de uitvoering van de controles.

3.5.1 Beoordeling O&O-karakter en samenwerking met andere overheids-
instanties

Om in aanmerking te komen voor de fiscale steunmaatregelen voor O&O moet de onder-
neming over een octrooi beschikken of andere wettelijk bepaalde O&O-activiteiten ver-
richten. Naast het feit dat de fiscale wetgeving weinig concreet is op dat vlak, is de fiscale 
controleur in principe niet opgeleid om dit te beoordelen. Het Rekenhof stelde vast dat de 
beoordeling van het O&O-karakter vaak de technische (niet-fiscale) competentie van een 
fiscale controleur overstijgt. Ook de huidige controlemogelijkheden en de samenwerking 
met andere overheidsdiensten zijn voor verbetering vatbaar.

Controle aanwezigheid octrooi
Het bestaan van een octrooi kan eenvoudig gecontroleerd worden in het online Belgisch 
octrooiregister (‘eRegister’) dat dagelijks wordt bijgehouden door de FOD economie57. Het 
eRegister bevat daarnaast ook alle relevante documentatie, waaronder het nieuwheidson-
derzoek van het Europees Octrooibureau. Momenteel is het wettelijk echter niet duidelijk 
of het fiscaal voordeel geweigerd kan worden als uit dit onderzoek blijkt dat de octrooieer-
baarheidsvoorwaarden niet vervuld zijn (zie punt 2.2.4).

Controle innoverend karakter software en samenwerking met Belspo
Voor de toepassing van de innovatieaftrek voor nieuwe software volstaat volgens de hui-
dige wetgeving een positief advies van Belspo in het kader van de vrijstelling van doorstor-
ting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O. Beide fiscale voordelen overlappen echter niet 
volledig. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ondersteunt beginnend 
onderzoek, terwijl de innovatieaftrek betrekking heeft op afgerond, succesvol onderzoek. 
In de praktijk zal de fiscale controleur dus steeds moeten nagaan of een dergelijke eer-
dere aanmelding een voldoende nauwkeurige omschrijving bevatte van het O&O-project 
of -programma in het kader waarvan het specifieke computerprogramma werd ontwik-
keld. Daarnaast moet onder meer ook rekening worden gehouden met de looptijd waarop 
de eerdere aanmelding betrekking had. Doordat de adviezen van Belspo in veel gevallen 
summier gemotiveerd zijn, kan de FOD Financiën dit moeilijk controleren. Het Rekenhof 

56 In totaal zijn er een vijftigtal individuele toegangen verleend zodat elk controlecentrum in principe over voldoende 
toegangen beschikt.

57 https://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/?locale=nl

https://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/?locale=nl
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heeft dit probleem al eerder gesignaleerd in zijn audit over de vrijstellingen van storting 
van bedrijfsvoorheffing voor O&O58.

Ondernemingen die geen gebruikmaken van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorhef-
fing of hiervoor vroeger geen advies hebben gevraagd, kunnen alsnog een advies vragen 
in het kader van de innovatieaftrek voor software. Het gaat om een facultatief advies dat 
de onderneming meestal pas vraagt bij een rulingaanvraag of bij de start van een be-
lastingcontrole. Zodra het advies is uitgereikt, is het bindend voor de FOD Financiën. 
Het Rekenhof merkte al eerder op dat Belspo feitelijk onderbemand is voor deze taak  
(zie punt 2.2.4). Bovendien is er weinig overleg of informatie-uitwisseling tussen Belspo en 
de FOD Financiën. Zo deelt Belspo de adviezen over de innovatieaftrek, in tegenstelling tot 
die over vrijstelling bedrijfsvoorheffing, niet automatisch mee aan de FOD Financiën. Die 
moet ze daarom bij de belastingplichtige zelf opvragen. Volgens de FOD Financiën ont-
breekt in die adviezen ook vaak een inhoudelijke motivering59. 

Het Rekenhof beveelt aan de samenwerking tussen Belspo en de FOD Financiën te verbete-
ren. Ook een duidelijker wettelijk kader waaraan Belspo de nieuwe software moet toetsen 
is aangewezen, naast een uitbreiding van zijn personeelsbestand. Bovendien moeten de 
adviezen een duidelijke inhoudelijke motivering bevatten, zodat het huidige spanningsveld 
tussen de FOD Financiën en Belspo kan worden verkleind. Ook zou een advies voor de in-
novatieaftrek alleen vooraf mogen worden aangevraagd en niet nadat een fiscale controle 
is opgestart.

Controle belastingkrediet
Tot slot stelde het Rekenhof vast dat bij de controle van het belastingkrediet de gewesten 
alleen een milieuattest uitreiken voor het milieuvriendelijke karakter van de betrokken 
investeringen. Deze milieuattesten beoordelen niet het O&O-gehalte van de investering 
of de geactiveerde werkuren van onderzoekers. De fiscus moet dat dus zelf beoordelen. 
In de praktijk zal de controleur bij gebrek aan een wettelijke definitie moeten nagaan of 
aan de voorwaarden van de Frascati-handleiding voldaan is (zie punt 2.2.4). Deze beoorde-
ling van O&O is feitelijk geen taak voor de fiscale controleur. Het Rekenhof is van mening 
dat deze beoordeling beter wordt overgelaten aan een gespecialiseerde overheidsinstantie, 
zoals Belspo. Een wetswijziging die Belspo ook bevoegd maakt om attesten voor het belas-
tingkrediet voor O&O uit te reiken, is bijgevolg aangewezen. 

Ideaal zou Belspo met een efficiënte inzet van voldoende mankracht na een grondig on-
derzoek één enkel overzichtelijk attest moeten kunnen uitreiken voor zowel de vrijstel-
ling doorstorting bedrijfsvoorheffing, de investeringsaftrek voor O&O, de innovatieaftrek 
voor O&O als voor het belastingkrediet voor O&O (dat laatste is wettelijk nog niet voor-
geschreven).

58 Rekenhof, Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing - een complexe regeling ter ondersteuning van werkge-
vers, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2019, p. 29, www.rekenhof.be.

59 Belspo beschikt wel over een databank waarin alle info is opgenomen alvorens een attest wordt uitgereikt. De 
plaatselijke controleur is echter niet op de hoogte van de onderliggende stukken die Belspo heeft opgevraagd om 
een positief attest uit te reiken.

https://www.rekenhof.be/Docs/2019_08_VrijstellingenStortingBedrijfsvoorheffing.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_08_VrijstellingenStortingBedrijfsvoorheffing.pdf
http://www.rekenhof.be
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3.5.2 Berekening bruto-innovatie-inkomsten
De berekening van de bruto-innovatie-inkomsten die in aanmerking komen voor de inno-
vatieaftrek is een complexe en tijdrovende aangelegenheid, zeker wanneer er inbegrepen 
licentievergoedingen aan te pas komen (zie punt 2.2.3). Ze vereist in eerste instantie een 
verrekenprijsstudie (transfer price studie). Die is echter niet evident omdat de marktcon-
forme vergoeding voor inbegrepen licentievergoedingen moeilijk vast te stellen is door een 
gebrek aan kwaliteitsvolle vergelijkingspunten60 in de databanken voor verrekenprijsstu-
dies. Naast een gebrek aan transparantie zijn ook niet alle controleurs voldoende onderlegd 
in deze uiterst technische en gespecialiseerde materie.

Als de onderneming een ruling aanvraagt, moet de DVB de methode voor de bruto-inno-
vatie-inkomsten goedkeuren (zie punt 3.1). De controleur hoeft dan enkel na te gaan of 
de voorwaarden van deze ruling nageleefd werden om te komen tot de bruto-innovatie-
inkomsten. Vervolgens gaat de controleur na of het bedrag van de kwalificerende en globale 
uitgaven en de nexusbreuk correct werden berekend. 

Als geen ruling is afgesloten, moeten de controleurs de bruto- en vervolgens de netto-
innovatie-inkomsten zelf bepalen. Als binnen het controlecentrum geen medewerkers met 
kennis van transfer pricing aanwezig zijn, moeten de controleurs een beroep doen op de 
cel Transfer Pricing. Deze cel levert bijstand voor de transfer pricing studie, maar is niet be-
trokken bij de uitvoering van de controles. Ze is recent uitgebreid tot 37 medewerkers, die 
echter nog relatief weinig ervaring hebben. De cel kan dan ook niet alle aanvragen vanuit 
de controlecentra beantwoorden. Het verder ontwikkelen van kennis over transfer pricing 
is voor een gedegen controle van de innovatieaftrek een absolute must. Het Rekenhof raadt 
aan om dergelijke moeilijke dossiers te laten behandelen door een aparte cel O&O met er-
varen controleurs van de AAFisc en de AABBI en met een goede kennis van transfer pricing.

Het gebrek aan de vergelijkingspunten kan mogelijk worden opgelost door een transpa-
rantieplicht in te voeren. In de VS geeft de openbare EDGAR-databank61 een overzicht 
van de licentieovereenkomsten tussen onafhankelijke partijen, waardoor deze overeen-
komsten volkomen transparant zijn. Een dergelijke transparantieplicht biedt verschillende 
voordelen.

Allereerst kan een transparantieplicht ondernemingen die louter om fiscale redenen een 
aftrek voor innovatie-inkomsten genieten (zie punt 2.2.4), sneller in de kijker plaatsen. 
Dankzij de transparantie zouden derde ondernemingen immers de geldigheid van deze ‘fis-
cale’ octrooien kunnen aanvechten voor een rechtbank om te beletten dat hun concurrent 
een onrechtmatig fiscaal voordeel geniet. De transparantieplicht kan zo een rem zetten op 
het aanvragen van louter fiscale octrooien.

60 Vergelijkingen met onafhankelijke vennootschappen die soortgelijke innoverende software hebben ontwikkeld 
zijn haast niet vindbaar in de databanken voor verrekenprijsstudies.

61 In de EDGAR-database van de Securities and Exchange Commission maken de beursgenoteerde bedrijven al hun 
licentieovereenkomsten openbaar.

https://www.sec.gov/edgar.shtml
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Daarnaast belet een transparantieplicht dat een onderneming een kunstmatig hoge en niet 
marktconforme licentievergoeding toepast om de innovatieaftrek te verkrijgen. Andere 
ondernemingen kunnen in dat geval actie ondernemen om deze oneerlijke concurrentie 
tegen te gaan. Er zal met andere woorden beter en sneller een evenwicht worden gevonden 
om de marktprijs van een bepaalde technologie te bepalen. Daardoor ontstaan veel meer 
vergelijkingspunten, wat het werk van de DVB of de bevoegde controlediensten zal vereen-
voudigen. 

Ten slotte zorgt een transparantieplicht ervoor dat ondernemingen die willen investeren 
in het ontwikkelen of valoriseren van gelijkaardige technologie, beschikken over ijkpunten 
om de marktprijs van die technologie te kennen. 

3.6 Opvolging en evaluatie van de controleresultaten

De dienst Sectorcoördinatie GO volgt de controleresultaten enkel cijfermatig op, zonder 
een daadwerkelijke evaluatie. 

Tijdens de controles bleek in de meerderheid van de gevallen dat de wetgeving wel degelijk 
correct was toegepast of dat de voorwaarden van de ruling werden nageleefd. Slechts een 
minderheid van de onderzochte dossiers gaf dan ook aanleiding tot het vestigen van een 
belastingsupplement62. Aangezien de dienst Sectorcoördinatie GO van de gerichte contro-
leacties voor octrooi- en innovatieaftrek is overgestapt naar een groepsactie (zie punt 3.3), 
is een evaluatie van die gerichte controleacties zonder voorwerp geworden. De gerichte 
controleacties van het belastingkrediet worden echter niet voortgezet in de groepsactie 
en zijn dus stopgezet. Nochtans zou een evaluatie van deze laatste actie zeer nuttig zijn. 
De controle van het belastingkrediet leverde immers in vergelijking met de octrooi- en in-
novatieaftrek hogere belastingsupplementen op. Vanaf het werkjaar 2020 controleert noch 
de Administratie GO, noch de Administratie KMO, noch de AABBI het belastingkrediet. 
In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat het belastingkrediet 
vanaf 2022 deel uitmaakt van het risicodomein O&O en er bijgevolg opnieuw controles voor 
zijn gepland. 

Voor alle controleacties (dus niet alleen voor O&O) moet de teamchef in minstens 10 % van 
de dossiers een kwaliteitscontrole uitvoeren. Zeker voor de complexe O&O dossiers behelst 
dit echter geen inhoudelijk nazicht en blijft de kwaliteitscontrole vrij formalistisch. Na af-
loop van een controle kan de controleur op vrijwillige basis feedback geven over de risico-
analyse en de controle door het commentaarveld in de resultatenfiche in te vullen. Van die 
mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt: maar in 13 % van de dossiers over octrooi- en 
innovatieaftrek en 17 % van de dossiers over belastingkrediet.

62 Een aselecte steekproef van 14 dossiers van de niet-productieve dossiers belastingkrediet (in totaal 24) had als re-
sultaat dat de berekeningen van het belastingkrediet correct waren (71,43 % van de dossiers) en dat de voorwaar-
den opgenomen in de ruling werden nageleefd (28,57 % van de dossiers).Een aselecte steekproef van 25 dossiers 
van de niet-productieve dossiers (in totaal 53) voor de controleactie patents 2018 gaf aan dat de methode opgeno-
men in de ruling werd gevolgd (52 % van de dossiers) en dat de octrooiaftrek correct was (40 % van de dossiers). 
Hetzelfde resultaat was er voor de 8 onderzochte niet productieve dossiers voor de actie patents 2019 (in totaal 
18): in precies de helft van de dossiers werd de ruling correct toegepast en in de andere helft werden de regels voor 
de octrooiaftrek conform de wetgeving nageleefd.
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3.7 Deelconclusie

Heel wat ondernemingen doen een beroep op de rulingdienst om een ruling te verkrijgen 
over hun berekeningsmethode om de bruto-innovatie-inkomsten te bepalen. Het gestegen 
aantal aangevraagde rulings voor innovatieaftrek sinds 2018 is grotendeels toe te schrijven 
aan de uitbreiding tot softwareontwikkeling. 

De dienst Sectorcoördinatie van de Administratie GO richt zich voor de risicoanalyse van 
de octrooi- en innovatieaftrek en van het belastingkrediet alleen op de grote ondernemin-
gen. De AABBI is in 2019 gestart met een pilootrisicoanalyse voor de innovatieaftrek en 
selecteert wel kmo’s.

Het Rekenhof beoordeelt de risicoanalyse voor de controleacties, die hoofdzakelijk gebruik-
maakt van de bedragen van de fiscale aftrekken opgenomen in de aangiften en bijlagen 
vennootschapsbelasting, als vrij rudimentair. Zo worden de risicovolle dossiers van inno-
vatieaftrek met inbegrepen licentievergoedingen zonder ruling niet bij voorbaat geselec-
teerd. Sinds 2020 plant de dienst Sectorcoördinatie geen specifieke controleacties meer, 
maar schakelt hij over op groepsacties. Een matrixanalyse gaat na of de groepsstructuur 
in zijn geheel (moedermaatschappij met haar dochterondernemingen) een aantal risico’s 
vertoont. Deze groepsacties leggen voornamelijk het accent op het transfer pricing risico. 
Door drempels in te stellen, houdt deze actie ook rekening met de bedragen aan octrooi- en 
innovatieaftrek, maar nog niet met de aftrek van het belastingkrediet.

De risicoanalyse van de AABBI is verder ontwikkeld en houdt o.a. rekening met de uithol-
ling van de belastbare grondslag door de innovatieaftrek. De controleurs van de AABBI en 
de AAFisc ervaren het feit dat het bestaan van een ruling momenteel niet gehanteerd wordt 
als een selectiecriterium als zeer inefficiënt. 

De specifieke controleacties voor het belastingkrediet en voor de octrooi- en innovatieaf-
trek waren globaal genomen niet erg productief. Vaak bleek dat de wetgeving correct werd 
toegepast en dat de voorwaarden opgenomen in de ruling werden nageleefd. Een grondige 
evaluatie ontbreekt echter. 

Gelet op de grote complexiteit beveelt het Rekenhof aan dat de diensten van de AAFisc en 
de AABBI beter samenwerken, zowel voor de risicoanalyse als voor de eigenlijke controles, 
en dat eventueel een aparte O&O-cel wordt opgericht waarin de nodige expertise gebun-
deld wordt. Deze cel zou zowel bevoegd moeten zijn voor de controles van de kmo’s als van 
de grote ondernemingen. 

Opleidingen, workshops en de toegang tot verschillende databanken moeten de controles 
van de octrooi- en innovatieaftrek vergemakkelijken. Vooral de workshops met voorbeel-
den van behandelde dossiers en de uitgewisselde informatie door de werkgroep octrooien 
zijn zeer nuttig voor de controleurs. Voor de controle van het belastingkrediet bestaan ech-
ter geen hulpmiddelen en opleidingen.
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De beoordeling van het O&O-karakter en een analyse van de verrekenprijzen met kwali-
teitsvolle vergelijkingspunten vormen voor de controleurs de belangrijkste knelpunten tij-
dens een controle.

Zo beschikt de controleur niet over de nodige wetenschappelijke kennis om het O&O-
karakter van het belastingkrediet of de innovatieaftrek te beoordelen. Het Belspo-attest 
zou hierover uitsluitsel moeten geven, maar het ontbreekt Belspo momenteel aan voldoende 
gespecialiseerd personeel om duidelijke en inhoudelijk gemotiveerde attesten uit te reiken. 

De controles van de dossiers met inbegrepen licentievergoedingen zonder ruling zijn zeer 
complex en tijdrovend. Een grondige verrekenprijsstudie is vereist en het bepalen van een 
marktconforme vergoeding voor inbegrepen licentievergoedingen is moeilijk door een ge-
brek aan kwaliteitsvolle vergelijkingspunten in de gebruikte databanken. De invoering van 
een transparantieplicht van de licentieovereenkomsten naar Amerikaans voorbeeld kan 
daarvoor een oplossing bieden. 
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Hoofdstuk 4

Effectiviteit van de 
steunmaatregelen voor O&O 
in de vennootschapsbelasting
In dit hoofdstuk gaat het Rekenhof na welk effect de fiscale steunmaatregelen hebben op 
de O&O-intensiteit in België. Eerst wordt onderzocht hoe de O&O-uitgaven van onderne-
mingen gemeten worden en wat de evolutie en kenmerken ervan zijn sinds de introductie 
van de fiscale steunmaatregelen. Vervolgens wordt nagegaan of er betrouwbare meetindi-
catoren zijn om het effect van de fiscale steunmaatregelen te evalueren. Hiervoor steunt 
het Rekenhof grotendeels op studies door het Federaal Planbureau63, die een betrouwbare 
inschatting vormen van de mate waarin de overheidssteun leidt tot bijkomende O&O-
activiteiten. Tot slot wordt stilgestaan bij de wijze waarop de federale fiscale maatregelen 
en de gewestelijke subsidiemaatregelen op elkaar worden afgestemd, om ze zo efficiënter 
en effectiever te maken.

4.1 O&O-intensiteit in België 

4.1.1 O&O-enquête 
Om de O&O-intensiteit te meten neemt Belspo om de twee jaar een enquête af waarin o.m. 
wordt gepeild naar de interne O&O-uitgaven64. Belspo houdt hiervoor een repertorium bij 
van alle ondernemingen waarvan het aanwijzingen heeft dat ze aan onderzoek en ontwik-
keling doen. Die aanwijzingen zijn o.a. de melding van O&O-activiteiten om de vrijstel-
ling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te genieten65, de antwoorden uit vorige O&O-
enquêtes of andere officiële bronnen zoals de gewestelijke subsidies voor O&O. Daarnaast 
organiseert Belspo om de twee jaar een (aselecte) steekproef en worden de ondernemingen 
die O&O-activiteiten melden ook opgenomen in het O&O-repertorium. 

De FOD Financiën en Belspo wisselen niet automatisch gegevens uit. Zo beschikt Belspo 
niet over een lijst van ondernemingen die een beroep doen op het belastingkrediet voor 

63 Federaal Planbureau, The impact of subsidies and fiscal incentives on corporate R&D expenditu-
res in Belgium (2001-2009), januari 2013; Evaluation of federal tax incentives for private R&D in Bel-
gium: An update, juni 2015; Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, april 2019;  
www.plan.be.

64 De audit houdt geen rekening met de externe O&O-uitgaven. De externe uitgaven zijn immers de interne O&O-
uitgaven van een andere onderneming. Het is bijzonder moeilijk via een enquête informatie te verkrijgen over 
welke ondernemingsnummers de externe O&O uitvoeren en vervolgens de dubbeltelling tussen intern en extern 
weg te werken.

65 Sinds 1 januari 2014 moeten ondernemingen hun O&O-projecten of programma’s eerst laten registreren bij Belspo 
voordat ze aanspraak kunnen maken op een vrijstelling. Op deze registratie volgt geen goedkeuring of recht; het 
bedrijf is verantwoordelijk voor wat geregistreerd wordt. De FOD Financiën bepaalt via controles of de vrijstelling 
van toepassing is of niet.

https://www.plan.be/uploaded/documents/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201506290956410.WP_1505_11037.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201506290956410.WP_1505_11037.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
http://www.plan.be
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O&O, de octrooi- of innovatieaftrek. Deze informatie is wel terug te vinden in de databank 
over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie, die de FOD Financiën 
beheert, maar Belspo heeft daar geen automatische toegang toe. Bijgevolg zijn veel onder-
nemingen die gebruikmaken van de steunmaatregelen in de vennootschapsbelasting niet 
opgenomen in het O&O-repertorium van Belspo. Het Rekenhof berekende voor het jaar 
2017 dat 22 % van de ondernemingen die het belastingkrediet toepasten, niet bekend was 
bij Belspo. Hetzelfde geldt voor 44 % van de ondernemingen die de octrooiaftrek toepasten 
en 36 % van de ondernemingen die de innovatieaftrek toepasten. Het merendeel van deze 
ondernemingen was een kmo66. Daarnaast bleken ook niet alle ondernemingen die een 
vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing genieten, opgenomen in het O&O-
repertorium, ondanks de wettelijke verplichting om zich vooraf bij Belspo te registreren. 
Het percentage niet opgenomen ondernemingen lag in 2017 tussen 12 en 15 % naargelang 
van de toegepaste vrijstelling.

Volgens Belspo kan de discrepantie tussen het repertorium en de gegevens van de fiscale 
administratie ook te maken hebben met het feit dat bv. universitaire ziekenhuizen, vzw’s 
en bepaalde overheidsinstellingen vanuit fiscaal oogpunt ook als bedrijven kunnen worden 
beschouwd. Doordat de O&O-databank slechts geanonimiseerde data bevat en geen onder-
nemingsnummers, is het moeilijk deze stelling te bevestigen.  

Een belangrijk nadeel van de huidige werkwijze is ook dat niet alle ondernemingen (correct) 
op de vragenlijst antwoorden. Voor de ondernemingen die niet antwoorden maakt Belspo 
eigen schattingen67. Bovendien bevat het repertorium heel wat ondernemingen die occasi-
oneel aan O&O doen. Voor deze ondernemingen zijn er strenge schattingsregels waardoor 
over het algemeen lagere bedragen voor O&O-uitgaven en -personeel worden geraamd. 

Onderstaande tabel bevat een overzicht voor het jaar 2017 van de interne O&O-uitgaven 
van alle ondernemingen die het belastingkrediet, de octrooiaftrek en de innovatieaftrek 
toepasten. Het totaalbedrag houdt zowel rekening met de werkelijke door bedrijven in de 
Belspo-enquête gerapporteerde O&O-uitgaven, als de vermoedelijke (door Belspo geschat-
te) bedragen68. Doordat bedrijven de fiscale steunmaatregelen kunnen combineren (zie ver-
der punt 4.2.3), zijn de bedragen per individuele maatregel echter niet helemaal zuiver door 
mogelijke dubbeltellingen. Dit bedrag is wellicht een onderschatting van de totale O&O-
uitgaven, doordat een groot aantal bedrijven dat de fiscale steunmaatregelen toepast niet is 
opgenomen in het O&O-repertorium van Belspo.

66 Voor het belastingkrediet was 58 % een kmo, 23 % een grote onderneming. Bij 19 % was de grootte onbekend. Wat 
de octrooiaftrek betreft was 57 % een kmo, 11 % een grote onderneming en bij 32 % was de grootte onbekend. 
Voor de innovatieaftrek was 52 % een kmo, 10 % een grote onderneming en bij 37 % was de grootte onbekend.

67 Voor deze inschattingen wordt met bepaalde ratio’s gewerkt, bv. in verhouding tot het personeel, bepaalde histo-
rische gegevens (uit vorige enquêtes), sectorale gemiddeldes volgens de NACE-codes, edm.

68 Daarbij is het mogelijk dat enkel een bedrag werd geïmputeerd voor de externe O&O-uitgaven en niet voor de 
interne uitgaven of omgekeerd. 
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Tabel 5 –Interne O&O-uitgaven, gerapporteerd en geschat voor het jaar 2017 (in euro)

Belastingkrediet Octrooiaftrek Innovatieaftrek 

aantal  % Bedrag aantal  % Bedrag aantal % Bedrag

Niet in Belspo-
repertorium

95  
(22 %)

n.b. 188  
(44 %)

n.b. 86  
(36 %)

n.b. 

Interne reële 
O&O-uitgaven 

234  
(53 %)

2.563.177.407 158  
(37 %)

2.612.672.160 98  
(41 %)

330.110.231

Interne 
geschatte 
O&O-uitgaven 

111  
(25 %)

240.890.861 83  
(19 %)

122.648.628 53  
(22 %)

108.370.179

Totaalbedrag 
(reëel + 
geschat)

2.804.068.268 2.735.320.788 438.480.410

Bron: Rekenhof op basis van databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

Het Rekenhof berekende op basis van de Belspogegevens dat ondernemingen die gebruik-
maken van het belastingkrediet gemiddeld 8,1 miljoen euro uitgaven voor O&O in 2017 (zie 
de tabel hieronder)69. Voor ondernemingen die de octrooi- of innovatieaftrek toepasten, 
bedroegen de gemiddelde O&O-uitgaven in 2017 respectievelijk 11,3 en 2,9 miljoen euro. Het 
mediaanbedrag ligt daarentegen een heel stuk lager, wat erop wijst dat de meeste O&O-
uitgaven geconcentreerd zijn bij een klein aantal ondernemingen. 

Tabel 6 –  Overzicht O&O-uitgaven op basis van het gemiddelde en de mediaan voor het jaar 2017 (in 
euro)

Belastingkrediet Octrooiaftrek Innovatieaftrek

gemiddelde mediaan gemiddelde mediaan gemiddelde mediaan

Interne O&O-
uitgaven 

8.127.734 700.000 11.349.879 501.728 2.903.844 492.925 

Bron: Rekenhof op basis van databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

Belspo beschikt weliswaar niet over exacte cijfers van de O&O-uitgaven. Belspo kent im-
mers niet alle O&O-actieve bedrijven en bovendien antwoordt een significant aantal on-
dernemingen niet op de enquête (voor deze laatste wordt weliswaar een schatting gemaakt 
van de O&O-uitgaven).

4.1.2 GERD en BERD 
De O&O-intensiteit van een land wordt algemeen gemeten via de indicator GERD (Gross 
domestic Expenditures on Research and Development). Die geeft de bruto binnenlandse (in-
terne) uitgaven voor O&O weer van alle sectoren, zowel privaat als publiek70. De indica-
tor BERD (Business Expenditures on Research and Development) bevat daarentegen enkel 
de (interne) O&O-uitgaven van private bedrijven. Een belangrijke nuance is dat de fiscale 

69 Het gemiddelde houdt zowel rekening met de reële als de door Belspo ingevoerde bedragen. Doordat bedrijven 
de fiscale steunmaatregelen kunnen combineren, zijn de bedragen per individuele maatregel echter niet helemaal 
betrouwbaar. Daarnaast zijn geen bedragen bekend van de ondernemingen die de fiscale steunmaatregelen toe-
passen, maar die niet zijn opgenomen in het Belsporepertorium.

70 De GERD omvat meer bepaald de uitgaven voor O&O van volgende sectoren: de bedrijven (BERD), de overheden, 
het hoger onderwijs, de instellingen zonder winstoogmerk.
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steunmaatregelen worden meegerekend bij de O&O-uitgaven van private bedrijven71. In 
tegenstelling tot directe steun (i.e. subsidies) worden indirecte (fiscale) steunmaatregelen 
dus niet beschouwd als overheidsuitgaven bij de bepaling van de BERD.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de GERD en BERD als een percentage van 
het bbp over de periode 2000 tot 2019. Sinds 2005 zijn deze percentages elk jaar gestegen. 
In 2019 bedroeg de totale O&O-intensiteit in België 3,17 %, zodat de Europese drempel van 
3 % voor het eerst overschreden werd72. Daarvan is het merendeel (74 %) afkomstig van 
private bedrijven. In absolute bedragen bedroeg de GERD in 2019 15,1 miljard euro en de 
BERD 11,1 miljard euro.

Grafiek 12 – Evolutie GERD en BERD over de periode 2000-2019,  uitgedrukt in  % van het bbp

Bron: Belspo (data ontvangen op 8 juli 2021)

Hoewel de O&O-intensiteit in België sinds de invoering van de fiscale steunmaatregelen 
sterk is gestegen, is hier niet noodzakelijk sprake van een causaal verband. Private onder-
nemingen beslissen immers autonoom in welke mate zij O&O-activiteiten gaan verrichten 
en of ze hiervoor een beroep doen op de fiscale steunmaatregelen. Zo doen niet alle O&O-
actieve ondernemingen een beroep op fiscale steunmaatregelen. Bovendien kunnen er nog 
tal van andere (niet-fiscale) factoren zijn waarom een onderneming meer inzet op O&O. 

4.1.3 Grote concentratie van O&O-uitgaven 
In België is een beperkt aantal ondernemingen verantwoordelijk voor het merendeel van 
de O&O-uitgaven. Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle ondernemingen met 

71 In het begin waren veel ondernemingen daarvan niet op de hoogte, waardoor de O&O-enquêtes soms verkeerd 
werden ingevuld. In latere enquêtes werd dit dan rechtgezet. 

72 De O&O intensiteit is steeds een verhouding tussen een teller en een noemer en dus ook afhankelijk van de evolutie 
van het bbp.
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vastgestelde of vermoedelijke O&O-activiteiten73 voor het jaar 2017. Hieruit blijkt dat 6 % 
van deze ondernemingen verantwoordelijk is voor 80 % van de O&O-uitgaven. Eén onder-
neming is zelfs verantwoordelijk voor 20 % van de O&O-uitgaven.

Tabel 7 –  Aantal ondernemingen met vastgestelde of vermoedelijke O&O-activiteiten in verhouding 
tot de totale O&O-uitgaven in het jaar 2017

Aantal bedrijven  % O&O-uitgaven

1 20 %

18 40 %

76 60 %

334 80 %

5.966 100 %

Bron: Belspo

De concentratie van O&O-uitgaven van private bedrijven is de voorbije jaren wel licht ge-
daald. In 2003 vertegenwoordigde de top 50 van ondernemingen met de hoogste O&O-
uitgaven 61 % van de totale BERD, in 2017 was dat gedaald tot 54 %. Een zelfde tendens 
is waar te nemen bij de top 1.000 van ondernemingen met de hoogste O&O-uitgaven. Zij 
waren in 2003 verantwoordelijk voor 99 % van de totale BERD en in 2017 nog voor 92 %. 

Daarnaast wordt het leeuwendeel van de O&O-uitgaven verricht door ondernemingen ou-
der dan 30 jaar. Volgens de OESO hebben ondernemingen jonger dan 5 jaar nochtans een 
aanzienlijk groeipotentieel74, terwijl ze momenteel maar een fractie (6 %) vertegenwoordi-
gen van de totale O&O-uitgaven. 

Tabel 8 -  Percentage van totale O&O-uitgaven op basis van de leeftijd van de onderneming voor het 
inkomstenjaar 2017

Leeftijd onderneming Percentage van O&O-uitgaven

< 5 jaar 5,53 %

5 tot 10 jaar 5,10 %

10 tot 15 jaar 6,27 %

15 tot 20 jaar 12,14 %

20 tot 25 jaar 5,80 %

25 tot 30 jaar 17,91 %

meer dan 30 jaar 47,24 %

Bron: Belspo

73 D.w.z. alle ondernemingen die positief hebben geantwoord op de O&O-enquête en de ondernemingen die niet 
antwoordden, maar waarvan Belspo toch vermoedt dat ze O&O-activiteiten verrichten en waarvoor een bedrag 
aan O&O-uitgaven werd geschat.

74 OESO, In-Depth Productivity Review of Belgium, Parijs, OESO-uitgaven, 2019, p. 30, www.oecd.org. 

https://read.oecd-ilibrary.org/economics/in-depth-productivity-review-of-belgium_88aefcd5-en#page31
http://www.oecd.org
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4.1.4 Binnenlandse en buitenlandse gecontroleerde BERD
Een andere opmerkelijke vaststelling is dat meer dan de helft van de O&O-uitgaven wordt 
gedaan door Belgische ondernemingen die voor meer dan 50 % onder controle staan van 
een buitenlands moederbedrijf. Onderstaande grafiek bevat een overzicht van de in België 
en in het buitenland gecontroleerde BERD gedurende de periode 2011 tot 2017. Het aandeel 
in het buitenland gecontroleerde BERD is daarbij vrij stabiel gebleven rond de 64 %. 

Grafiek 13 –  Verhouding van de in België en in het buitenland gecontroleerde BERD voor de periode 
2011 tot 2017 (in miljoen euro)

Bron: Belspo

4.2 Evaluatie van de fiscale steunmaatregelen voor O&O

4.2.1 Algemeen
Zoals eerder opgemerkt heeft de wetgever geen duidelijke SMART-doelstellingen vastge-
legd op grond waarvan de effectiviteit van de fiscale steunmaatregelen of de combinatie 
hiervan achteraf kan worden geëvalueerd. Zo worden de doelstellingen niet getoetst in ter-
men van bijkomende werkgelegenheid of een welbepaald O&O-niveau.

Om de steunmaatregelen voor O&O beter te kunnen evalueren, werd in 2007 beslist een 
O&O-databank op te richten75. Zowel federale overheden, waaronder de FOD Financiën, 
Belspo, de FOD Economie en de RSZ, als de gewestelijke overheden bevoegd voor O&O ver-
strekken gegevens aan deze databank, die wordt beheerd door de FOD Financiën. De partij-
en die de overeenkomst voor de databank sloten, hebben in principe zelf geen automatische 
toegang tot de gegevens van de databank. Wel is wetenschappelijk gebruik van de ano-
nieme data mogelijk na unanieme goedkeuring door de leden van het Begeleidingscomité.

75 Overeenkomst voor de oprichting van een gegevensbank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en 
innovatie.
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Zo deed het Federaal Planbureau in opdracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
al verschillende studies naar de effectiviteit van de fiscale steunmaatregelen voor O&O76. 
De meest recente dateert van april 2019. Deze studie focust voornamelijk op de bepaling 
van de inputadditionaliteit, d.w.z. de mate waarin overheidssteun leidt tot bijkomende 
O&O-activiteiten. Dit wordt uitgedrukt via de maatstaf ‘Bang for the buck’ (zie punt 4.2.2 
hierna). Daarnaast werd ook de gedragsadditionaliteit en outputadditionaliteit onder-
zocht. Met gedragsadditionaliteit wordt bedoeld: de mate waarin de karakteristieken van 
de O&O-activiteiten veranderen77. De outputadditionaliteit meet het effect van de fiscale 
steunmaatregelen op de output van ondernemingen (o.m. de productiviteit, de winstge-
vendheid of het aantal octrooien). Ook de spillovers of de positieve impact van O&O op 
andere ondernemingen vallen daar onder. De resultaten van de outputadditionaliteit zijn 
echter minder betrouwbaar dan die van de inputadditionaliteit door de mogelijkheid van 
winstverschuivingen binnen multinationale groepen. In punt 4.1.4 werd al opgemerkt dat 
meer dan de helft van de O&O-uitgaven wordt gedaan door Belgische ondernemingen die 
voor meer dan 50 % onder controle staan van een buitenlands moederbedrijf. De Belgische 
O&O-databank bevat momenteel geen variabele die aangeeft of een bedrijf deel uitmaakt 
van een binnenlandse of buitenlandse groep. Daarom wordt hierna enkel gefocust op de 
meting van de inputadditionaliteit.

Aangezien bij de laatste studie door het Federaal Planbureau nog onvoldoende gegevens be-
schikbaar waren over de innovatieaftrek, werd enkel de effectiviteit van het belastingkre-
diet en de octrooiaftrek onder de loep genomen. Het Federaal Planbureau plant in 2021 een 
nieuwe studie waarin de innovatieaftrek wel aan bod zal komen. 

4.2.2 Bang for the buck
De belangrijkste maatstaf om de inputadditionaliteit van de fiscale maatregelen weer te 
geven is de zogenaamde bang for the buck (BFTB). De BFTB geeft weer hoeveel bijkomende 
O&O-uitgaven (‘bang’) worden gedaan in ruil voor één euro overheidssteun (‘buck ’). Om de 
netto-impact te kennen wordt de verleende (zowel directe als indirecte) overheidssteun in 
mindering gebracht van de totale (interne) O&O-uitgaven.

Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde en mediane BFTB weer van de belangrijkste 
steunmaatregelen, zoals berekend door het Federaal Planbureau in zijn laatste evaluatie 
van 2019, die de periode 2003 tot 2015 bestrijkt78. Het Federaal Planbureau berekende dat 
elke euro overheidssteun (en dus fiscale minderontvangst) gemiddeld maar tot 0,14 euro 
(voor het belastingkrediet) of 0,07 euro (voor de octrooiaftrek) bijkomende O&O-uitgaven 
leidt. In lijn met zijn vorige evaluatie van 2015 bleek de gemiddelde BFTB van het belasting-
krediet voor O&O en de octrooiaftrek veel lager te zijn dan voor andere steunmaatregelen. 
Zo leidt één euro fiscale minderontvangst, in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van 

76 Federaal Planbureau, The impact of subsidies and fiscal incentives on corporate R&D expenditures in Belgium  
(2001-2009), januari 2013; Evaluation of federal tax incentives for private R&D in Belgium: An update, juni 2015; Tax 
incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, april 2019; www.plan.be. 

77 Bv. de verschuiving van basis- naar toegepast of experimenteel onderzoek of de verschuiving inzake scholings-
graad van O&O-personeel (bv. meer hogere diploma’s).

78 Er werd gekozen om de gemiddelde BFTB van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen 
van O&O-personeel dat betrokken is bij onderzoekssamenwerking of Jonge Innoverende Ondernemingen niet 
weer te geven, omdat de onderzoeksresultaten hier berusten op een kleiner aantal ondernemingen en daarom 
minder betrouwbaar zijn.

https://www.plan.be/uploaded/documents/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201506290956410.WP_1505_11037.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
http://www.plan.be
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doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers met een doctor- of mas-
terdiploma, gemiddeld tot 1,17 en 2,07 euro bijkomende O&O-uitgaven. Ook de gewestelijke 
subsidies geven gemiddeld aanleiding tot 0,78 euro bijkomende O&O-uitgaven per euro 
gegeven subsidie.

Grafiek 14 –  Gemiddelde en mediane BFTB van de belangrijkste steunmaatregelen (2003-2015)

Bron: Federaal Planbureau, Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, april 2019 

Het Rekenhof merkt echter op dat een BFTB op basis van het gemiddelde mogelijk een ver-
tekend beeld kan geven van de inputadditionaliteit of de gemiddelde O&O-uitgaven, daar 
zowel de O&O-uitgaven als de fiscale steunmaatregelen in de vennootschapsbelasting zeer 
geconcentreerd zijn bij enkele (grote) bedrijven (zie punt 2.3.2 en 4.1.3). Als de BFTB wordt 
berekend op basis van het mediaanbedrag aan O&O-uitgaven en steun, dan ligt die voor 
het belastingkrediet (0,22) en de octrooiaftrek (0,23) hoger dan op basis van het gemid-
delde (zie grafiek hierboven). Dat is niet het geval voor de andere steunmaatregelen, met 
name de subsidies en vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, waar de BFTB 
op basis van de mediaan van de O&O-uitgaven doorgaans lager uitvalt. Dit komt wellicht 
doordat meer kleinere ondernemingen deze steunmaatregelen genieten. Niettemin vond 
het Federaal Planbureau in beide scenario’s meer robuuste aanwijzingen van inputadditio-
naliteit voor de gewestelijke subsidies en vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoor-
heffing dan voor het belastingkrediet en de octrooiaftrek.

De analyse van het Federaal Planbureau toont aan dat de effectiviteit van de fiscale steun-
maatregelen in de vennootschapsbelasting afneemt naargelang de grootte van de onderne-
ming toeneemt79. Het Rekenhof onderschrijft daarom de aanbeveling die zowel het Federaal 
Planbureau als de OESO80 formuleert om het totale steunbedrag te beperken of om vanaf 
een bepaald plafond een lager aftrekpercentage in te voeren, zoals in veel andere landen 
het geval is. Dit kan voorkomen dat een groot gedeelte van de steun bij een beperkt aantal 

79 Federaal Planbureau, Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, april 2019, p. 40, tabel 14,  
www.plan.be.

80 OESO, In-Depth Productivity Review of Belgium, 2019, p. 30, www.oecd.org.

0,78

1,17

2,07

0,14 0,07
0,2

0,43
0,59

0,22 0,23

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Gewestelijke
subsidie

Vrijstelling BV voor
doctors en burg.

irs.

Vrijstelling BV voor
masters

Belastingkrediet Octrooiaftrek

gemiddelde BFTB mediaan BFTB

https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
http://www.plan.be
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/in-depth-productivity-review-of-belgium_88aefcd5-en#page31
http://www.oecd.org


STEUNMAATREGELEN O&O IN VENNOOTSCHAPSBELASTING / 63

(grote) ondernemingen terecht komt (zie punt 2.3.2). België is momenteel een van de wei-
nige landen waar geen enkel plafond bestaat. 

4.2.3 Combinatie van fiscale steunmaatregelen O&O
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel ondernemingen in het inkomstenjaar 2018 de fiscale 
maatregelen in de vennootschapsbelasting gecombineerd hebben. Het valt daarbij op dat 
vooral grote ondernemingen de verschillende steunmaatregelen in combinatie toepassen. 
Zo past maar 11 % van de grote ondernemingen alleen het belastingkrediet toe, ten opzichte 
van 38 % van de kmo’s. Ook de octrooi- en innovatieaftrek worden door amper 19 % en 12 % 
van de grote ondernemingen afzonderlijk toegepast, ten opzichte van 74 % en 59 % van 
de kmo’s. Zowel het belastingkrediet, als de octrooi- en innovatieaftrek worden het meest 
gecombineerd met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het Rekenhof 
ontving geen cijfers over de combinatie van de fiscale steunmaatregelen met gewestelijke 
subsidies.

Tabel 9 – Combinatie van fiscale steunmaatregelen in het inkomstenjaar 2018

Belastingkrediet Octrooiaftrek Innovatieaftrek

KMO GO KMO GO KMO GO

Afzonderlijk gebruik 38 % 11 % 74 % 19 % 59 % 12 %

Gecombineerd met (1 voordeel):

Vrijstelling BV 59 % 62 % 21 % 55 % 33 % 55 %

Belastingkrediet 1 % 3 % 1 % 1 %

Octrooiaftrek 0 % 3 % 2 % 1 %

Innovatieaftrek 0 % 1 % 2 % 1 %

Gecombineerd met 2 voordelen 3 % 23 % 3 % 23 % 6 % 32 %

Bron: Databank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O en innovatie

Bij de beoordeling van de effectiviteit van de fiscale steunmaatregelen moet dus ook reke-
ning worden gehouden met de mate waarin deze gecombineerd worden met andere maatre-
gelen. Het Federaal Planbureau concludeert op basis van verschillende meetmethoden dat 
de inputadditionaliteit afneemt als ondernemingen verschillende steunmaatregelen com-
bineren81. Dat doet vragen rijzen over de wijze waarop de gewestelijke en federale beleidsin-
stanties samenwerken om het beleid inzake O&O en innovatie op elkaar af te stemmen en 
de effectiviteit ervan te maximaliseren.

4.3 Wisselwerking indirecte en directe steun O&O

De meeste bevoegdheden inzake O&O en innovatie zijn in België geregionaliseerd. De al-
gemene bevoegdheid wetenschaps- en innovatiebeleid is in handen van de gewesten, die 
hiervoor steun en subsidies kunnen uitreiken. De federale overheid heeft nog maar een 
beperkt aantal materiële bevoegdheden, bv. het wetenschappelijk onderzoek voor de ei-
gen bevoegdheden en de eigen kennisinstellingen, maar kan wel nog sterk sturen via het 

81 Zie Federaal Planbureau, Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, april 2019, p. 45, tabel 19, 
www.plan.be.

https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
http://www.plan.be
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instrument van de vennootschapsbelasting. Om de Europese O&O-norm van 3 % van het 
bbp te bereiken, heeft ze verschillende fiscale steunmaatregelen voor O&O uitgevaardigd. 

In theorie worden indirecte fiscale steunmaatregelen als meer marktgericht beschouwd 
dan directe subsidies, die aan de overheid meestal een grotere appreciatiebevoegdheid la-
ten bij het kiezen van het te financieren project. In de praktijk hangt de optimale keuze 
tussen subsidies en fiscale steunmaatregelen grotendeels af van het type onderneming en 
het type O&O-project waarop de steun gericht is82. Internationaal wordt aangenomen dat 
fiscale steunmaatregelen meer gericht zijn op het stimuleren van experimentele ontwikke-
ling in bedrijven, terwijl subsidies meer aanzetten tot (fundamenteel of toegepast) onder-
zoek83. Daarnaast worden fiscale steunmaatregelen aan de outputzijde, zoals de octrooi- en 
innovatieaftrek, als minder effectief beschouwd dan fiscale maatregelen die de kosten of de 
uitgaven voor O&O verlagen (zie figuur 1). De octrooi- of innovatieaftrek beloont immers 
alleen succesvol of winstgevend onderzoek uit het verleden, in plaats van nieuw risico-
vol onderzoek te stimuleren. Jonge ondernemingen, die minder winstgevend zijn, kunnen 
hiervan dan ook geen gebruikmaken. Zoals eerder opgemerkt vertegenwoordigen onder-
nemingen jonger dan vijf jaar momenteel maar een fractie van de totale O&O-uitgaven  
(zie tabel 8), terwijl zij volgens de OESO een aanzienlijk groeipotentieel hebben. 

Coördinatie van de steunmaatregelen voor O&O is momenteel niet wettelijk voorgeschre-
ven. De fiscale en regionale steunmaatregelen voor O&O worden dus naast elkaar toegepast 
zonder enige vorm van coördinatie. De wet bepaalt dat elke overheid bevoegd is voor het 
wetenschapsbeleid dat betrekking heeft op de eigen bevoegdheden. De federale overheid 
kan weliswaar onder bepaalde voorwaarden optreden op bevoegdheidsdomeinen van de 
andere overheden, voor zover dit nodig is voor de uitoefening van de eigen bevoegdheid 
(overeenkomstig art. 10 GW), maar dat leidt niet noodzakelijk tot een coherent O&O-beleid. 

De Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid (IMCWB) is momenteel het 
enige overleginstrument tussen de regionale en federale bevoegde beleidsinstanties voor 
wetenschapsbeleid. Het is in principe de plaats waar samenwerkingsakkoorden tot stand 
komen en waar procedures voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de ver-
schillende overheden worden uitgewerkt. Het Rekenhof stelt echter vast dat het IMCWB 
op ministerieel niveau nauwelijks samenkomt. De laatste bijeenkomst dateert van 2014, 
sinds 2011 zijn er slechts vier bijeenkomsten geweest. Op administratief niveau ressorteren 
onder het IMCWB wel nog twee permanente commissies in het kader van de internationale 
en federale samenwerking, hoofdzakelijk om de positie van België in een internationaal 
(Europees of ander) kader te bepalen84. De coördinatie van het federale en gewestelijke we-
tenschaps- en innovatiebeleid wordt dus zeer beperkt gecoördineerd. 

82 R. Schoonackers (NBB), ‘Tax incentives for R&D: Are they effective?’, NBB Economic Review, september 2020, p. 2-3, 
www.nbb.be.

83 OECD, The effects of R&D tax incentives and their role in the innovation policy mix, findings from the OECD Microberd 
project, 2016-2019, september 2020, www.oecd.org.

84 De twee administratieve organen die ressorteren onder de IMCWB zijn: 
 • de Commissie Internationale Samenwerking (CIS) waarin alles aan bod komt dat te maken heeft met de 

aanwezigheid van België in internationale fora (standpuntbepaling, bepaling delegaties enz.);   
 • de Commissie Federale Samenwerking (CFS) waarin alle punten worden behandeld die relevant zijn voor de 

samenwerking op Belgisch vlak. De CFS heeft een sub-orgaan, de CFS-STAT, dat regelmatig vergadert en ervoor 
zorgt dat er statistieken zijn voor heel België. De CFS houdt geen eigen vergaderingen. Haar agendapunten 
worden in voorkomend geval door de CFS behandeld. 

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2020/ecorevii2020_h4.pdf
http://www.nbb.be
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65234003-en.pdf?expires=1626190091&id=id&accname=guest&checksum=5A537621F9166351D6026D2C880BC65E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65234003-en.pdf?expires=1626190091&id=id&accname=guest&checksum=5A537621F9166351D6026D2C880BC65E
http://www.oecd.org
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Het Rekenhof beveelt aan om de fiscale en regionale steunmaatregelen beter op elkaar af te 
stemmen. Het takenpakket van het IMCWB kan daarvoor worden uitgebreid, eventueel via 
de oprichting van een nieuwe (permanente) commissie en op voorwaarde van een regelma-
tige vergaderagenda.

4.4 Deelconclusie

Via een tweejaarlijkse enquête peilt Belspo naar de O&O-uitgaven van private ondernemin-
gen. Het Rekenhof stelt echter vast dat Belspo hiervoor niet beschikt over een geüpdatete 
lijst van ondernemingen die een beroep doen op de fiscale steunmaatregelen voor O&O in 
de vennootschapsbelasting. Zo bleek voor het jaar 2017 dat 22 % van de ondernemingen die 
het belastingkrediet toepasten, niet bekend was bij Belspo. Hetzelfde geldt voor 44 % van 
de ondernemingen die de octrooiaftrek toepasten en 36 % van de ondernemingen die de 
innovatieaftrek toepasten. Dit is problematisch voor diepgaand evaluatieonderzoek, omdat 
van deze ondernemingen geen gegevens bekend zijn over hun O&O-uitgaven. Om accura-
ter evaluatieonderzoek mogelijk te maken, beveelt het Rekenhof daarom aan dat de FOD 
Financiën en Belspo systematisch informatie uitwisselen over alle ondernemingen die een 
beroep doen op de fiscale steunmaatregelen voor O&O.

De totale O&O-intensiteit in België neemt sinds 2005 ieder jaar toe. In 2019 werd de Europese 
drempel van 3 % voor het eerst overschreden. Dit is grotendeels te danken aan de stijgende 
O&O-uitgaven van private bedrijven. De mate waarin deze stijging rechtstreeks verband 
houdt met de fiscale steunmaatregelen is echter moeilijk te bepalen, omdat er nog tal van 
andere (niet-fiscale) factoren zijn waarom een onderneming meer aan O&O kan gaan doen.

De O&O-uitgaven zijn in België sterk geconcentreerd bij een klein aantal ondernemin-
gen. In 2017 was slechts 6 % van deze ondernemingen verantwoordelijk voor 80 % van de 
O&O-uitgaven. Daarenboven wordt meer dan de helft van de O&O-uitgaven gedaan door 
Belgische ondernemingen die voor meer dan 50 % onder controle staan van een buiten-
lands moederbedrijf. 

Om de effectiviteit van de verschillende O&O-maatregelen en de combinatie hiervan nauw-
gezetter te evalueren, werd in 2007 een O&O-databank opgericht waarin gegevens uit ver-
schillende bronnen en van verschillende overheden samengebracht werden. Het Rekenhof 
raadt aan om de databank nog verder uit te breiden met een variabele die aangeeft of een 
bedrijf deel uitmaakt van een binnenlandse of buitenlandse groep. Dit moet het mogelijk 
maken de outputadditionaliteit van de verschillende fiscale steunmaatregelen, d.w.z. het 
effect op o.m. de productiviteit en de winstgevendheid van een onderneming, nader te on-
derzoeken.

Het effect van de fiscale steunmaatregelen op de inputadditionaliteit wordt uitgedrukt 
door de maatstaf ‘bang for the buck ’ (BFTB). Die maatstaf geeft weer hoeveel bijkomende 
O&O-uitgaven een bedrijf doet als het één euro fiscale of directe O&O-steun ontvangt. Het 
Federaal Planbureau heeft de inputadditionaliteit van de verschillende steunmaatregelen 
voor het laatst onderzocht in 2019, voor de periode 2003 tot 2015. Bij gebrek aan recente ge-
gevens kon nog geen evaluatie worden gemaakt van de inputadditionaliteit van de nieuwe 
innovatieaftrek. Het Planbureau berekende dat de gemiddelde BFTB van het belastingkre-
diet en de octrooiaftrek relatief laag is ten opzichte van de andere steunmaatregelen voor 
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O&O. Ook vond het meer robuuste aanwijzingen van een grotere inputadditionaliteit voor 
de gewestelijke subsidies en de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, in 
vergelijking met die voor het belastingkrediet en de octrooiaftrek. Daarnaast kwam het ook 
tot de conclusie dat de effectiviteit van het belastingkrediet en de octrooiaftrek afneemt 
naargelang de onderneming groter is. Tot slot stelde het op basis van verschillende meet-
methoden vast dat de inputadditionaliteit afneemt als ondernemingen steunmaatregelen 
combineren.

Op basis van deze conclusies van het Federaal Planbureau stelt het Rekenhof voor om een 
beperking van het totale steunbedrag of een lager aftrekpercentage van de fiscale steun-
maatregelen in de vennootschapsbelasting te onderzoeken, om de effectiviteit ervan te ver-
hogen. Daarnaast moeten de directe en indirecte steunmaatregelen beter op elkaar worden 
afgestemd, rekening houdend met het type onderneming en het type O&O-project waarop 
de steun gericht is.

Het Rekenhof stelt ook vast dat het federale en het gewestelijke beleidsniveau momen-
teel te weinig overleggen en samenwerken om hun beleid op het vlak van O&O en inno-
vatie op elkaar af te stemmen en te coördineren. De Interministeriële Conferentie voor 
Wetenschapsbeleid komt op ministerieel niveau nauwelijks samen en, op de internationale 
samenwerking na, wordt het wetenschaps- en innovatiebeleid van de verschillende overhe-
den hierin nauwelijks gecoördineerd.



STEUNMAATREGELEN O&O IN VENNOOTSCHAPSBELASTING / 67

Hoofdstuk 5

Conclusies 
5.1 Onduidelijke doelstellingen, complex regelgevend kader en hoge 

budgettaire kostprijs

Hoewel de fiscale steunmaatregelen over het algemeen gerechtvaardigd kunnen worden 
om de Europese doelstelling te halen om minstens 3 % van het bbp in O&O te investeren, 
ontbreken concrete SMART-doelstellingen aan de hand waarvan de effectiviteit van de fis-
cale steunmaatregelen of hun onderlinge combinatie kan worden geëvalueerd.

Het regelgevend kader is bovendien bijzonder complex, wat bij de controles door de fiscus 
aanleiding kan geven tot interpretatie- en toepassingsproblemen en de rechtszekerheid en 
de gelijke behandeling van de belastingplichtigen niet ten goede komt. Daarnaast houdt de 
huidige octrooiprocedure een reëel risico in dat ondernemingen het Belgische octrooi op 
oneigenlijke wijze gaan gebruiken, louter om fiscale redenen. Ook voor de vage categorie 
auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s ontbreken specifieke wettelijke eva-
luatiecriteria, wat de controle hierop bemoeilijkt.

De budgettaire kostprijs van de fiscale steunmaatregelen in de vennootschapsbelasting is de 
laatste jaren zeer sterk gestegen. In 2018 bedroeg die 1,2 miljard euro, een verdrievoudiging 
ten opzichte van 2014. Het grootste gedeelte van het brutobedrag van de fiscale steunmaat-
regelen is geconcentreerd bij een beperkt aantal grote ondernemingen. Bij de octrooiaftrek 
zijn dat enkele farmabedrijven, bij de innovatieaftrek in 2018 vooral de financiële sector en 
de verzekeringen, alsook door bedrijven die zich toeleggen op softwareontwikkeling. 

Het Rekenhof verwacht dat de kostprijs van de innovatieaftrek in de toekomst verder 
zal toenemen, o.m. door de stopzetting van het overgangsregime van de octrooiaftrek in 
2021 en door de uitbreiding van het toepassingsgebied naar andere categorieën, zoals soft-
warebedrijven. 

Doordat de kostprijs pas achteraf wordt gemonitord, merkt het Rekenhof op dat onvol-
doende snel kan worden geremedieerd wanneer die te sterk zou stijgen. De invoering van 
een wettelijke begrenzing kan hier worden overwogen.

5.2 Moeilijke risicoanalyse en controle

De risicoanalyse om te bepalen bij welke ondernemingen de fiscus de steunmaatregelen 
gaat controleren, is vrij rudimentair bij gebrek aan concrete gegevens of risicocriteria. Zo 
worden de risicovolle dossiers van innovatieaftrek met inbegrepen licentievergoedingen 
zonder ruling niet bij voorbaat geselecteerd.
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De specifieke controleacties voor het belastingkrediet en voor de octrooi- en innovatieaf-
trek waren globaal genomen niet erg productief. Vaak bleek dat de wetgeving correct werd 
toegepast of dat de voorwaarden opgenomen in de ruling werden nageleefd. Een grondige 
evaluatie ontbreekt echter. 

Het complexe en technische regelgevende kader leidt er ook toe dat de fiscale controle vaak 
moeilijk uitvoerbaar en tijdrovend is. 

Een van de voornaamste pijnpunten bij de uitvoering van de controle is de beoordeling 
van het O&O-karakter. Zo moet de onderneming over een octrooi beschikken of andere 
wettelijk bepaalde O&O-activiteiten verrichten om in aanmerking te komen voor de fiscale 
steunmaatregelen voor O&O. De fiscale wetgeving is echter weinig concreet op dit vlak en 
het Rekenhof stelt vast dat de beoordeling van het O&O-karakter snel de technische (niet-
fiscale) kennis van de fiscale controleurs overstijgt. Bovendien zijn de huidige controlemo-
gelijkheden en de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de FOD Financiën en 
andere overheidsdiensten (o.a. Belspo) vatbaar voor verbetering. Zo zijn de adviezen van 
Belspo voor de innovatieaftrek wel bindend voor de FOD Financiën, maar is de aanvraag 
ervan facultatief en ontbreekt vaak de inhoudelijke motivering. Bovendien deelt Belspo die 
adviezen niet automatisch mee aan de FOD Financiën, zodat de FOD die in geval van con-
trole bij de belastingplichtige zelf moet opvragen. Het Rekenhof stelt ook vast dat Belspo 
over onvoldoende gespecialiseerd personeel beschikt om alle adviesvragen grondig te be-
handelen.

Een ander heikel punt bij de controle is de problematiek van de bruto-innovatie-inkom-
sten en meer bepaald de inbegrepen licentievergoedingen. Om de (methode voor de) bruto 
innovatie-inkomsten te bepalen, is namelijk in eerste instantie een verrekenprijsstudie 
vereist. Dit is niet vanzelfsprekend, omdat de marktconforme vergoeding voor inbegrepen 
licentievergoedingen moeilijk vast te stellen is door een gebrek aan kwaliteitsvolle vergelij-
kingspunten in de beschikbare databanken. Als vooraf een ruling is aangevraagd, beperkt 
de controle zich hoofzakelijk tot de naleving van de voorwaarden uit deze ruling.

Als geen ruling is afgesloten, moeten de controleurs zelf de bruto- en vervolgens de netto-
innovatie-inkomsten bepalen. Dat vergt een gedegen kennis van transfer pricing, waarvoor 
de controleurs vooral een beroep doen op de knowhow van de cel Transfer Pricing. Die is 
weliswaar recent uitgebreid, maar de nieuwe medewerkers hebben nog relatief weinig er-
varing en kunnen sowieso niet alle aanvragen vanuit de controlecentra beantwoorden. De 
oprichting van een aparte cel O&O met ervaren controleurs van de AAFisc en de AABBI en 
met een goede kennis van transfer pricing kan een oplossing bieden.

Daarnaast kan de invoering van een transparantieplicht, bijvoorbeeld via een openbare da-
tabank met een overzicht van de licentie-overeenkomsten tussen onafhankelijke partijen, 
het gebrek aan vergelijkingspunten verhelpen. Een dergelijke transparantieplicht zou ook 
beletten dat een onderneming een kunstmatig hoge en niet-marktconforme vergoeding 
toepast louter om de innovatieaftrek te genieten. Zo’n transparantieplicht zou ook het werk 
van de DVB en de fiscale controlediensten vereenvoudigen.
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5.3 Weinig bewijzen van effectiviteit

Bij gebrek aan duidelijke SMART-doelstellingen in de wetgeving is de effectiviteit van de 
fiscale steunmaatregelen voor O&O niet eenvoudig na te gaan.

Om de effectiviteit van de verschillende maatregelen en hun onderlinge combinatie nauw-
gezetter te evalueren, werd in 2007 een O&O-databank opgericht, beheerd door de FOD 
Financiën, waarin gegevens uit verschillende bronnen en van verschillende federale en ge-
westelijke overheden werden samengebracht. Het Rekenhof raadt aan om die databank nog 
uit te breiden met een variabele die aangeeft of een bedrijf deel uitmaakt van een binnen-
landse of buitenlandse groep. Op die manier kan de outputadditionaliteit van de verschil-
lende fiscale steunmaatregelen, d.w.z. het effect op o.m. de productiviteit en de winstge-
vendheid van een onderneming, beter worden onderzocht.

Het effect van de fiscale steunmaatregelen op de inputadditionaliteit wordt uitgedrukt door 
de maatstaf ‘bang for the buck ’ (BFTB), die weergeeft hoeveel bijkomende O&O-uitgaven 
een bedrijf doet als het één euro fiscale of directe O&O-steun ontvangt. Op basis van de 
gegevens uit de O&O-databank heeft het Federaal Planbureau de inputadditionaliteit van 
de verschillende steunmaatregelen voor het laatst onderzocht in 2019, voor de periode 
2003 tot 2015. Bij gebrek aan recente gegevens kon nog geen evaluatie worden gemaakt van 
de inputadditionaliteit van de nieuwe innovatieaftrek. Het Federaal Planbureau kwam tot 
de conclusie dat de gemiddelde BFTB van het belastingkrediet en de octrooiaftrek relatief 
laag is ten opzichte van de andere steunmaatregelen voor O&O. Daarnaast vond het meer 
robuuste aanwijzingen dat de inputadditionaliteit voor de gewestelijke subsidies en vrijstel-
lingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing hoger ligt dan voor het belastingkrediet en 
de octrooiaftrek. Het Federaal Planbureau kwam ook tot de conclusie dat de effectiviteit 
van het belastingkrediet en de octrooiaftrek afneemt naargelang de onderneming groter is. 
Tot slot stelde het op basis van verschillende meetmethoden vast dat de inputadditionaliteit 
afneemt als ondernemingen verschillende steunmaatregelen combineren.

Op basis van bovenstaande conclusies stelt het Rekenhof voor om een beperking van het to-
tale steunbedrag of een lager aftrekpercentage vanaf een bepaald plafond te onderzoeken. 
Dat zou niet alleen de budgettaire kostprijs doen dalen, maar ook de effectiviteit van de 
steunmaatregelen in de vennootschapsbelasting verhogen. Daarnaast zouden de directe en 
indirecte steunmaatregelen beter op elkaar moeten worden afgestemd, rekening houdend 
met het type onderneming en het type O&O-project waarop de steun gericht is.

Het Rekenhof stelt ten slotte vast dat het federale en het gewestelijke beleidsniveau momen-
teel onvoldoende overleggen en samenwerken om het beleid inzake O&O en innovatie op 
elkaar af te stemmen. De Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid (IMCWB), 
momenteel het enige overlegorgaan tussen de regionale en federale beleidsinstanties voor 
wetenschapsbeleid, blijkt de laatste tien jaar nauwelijks te zijn samengekomen op ministe-
rieel niveau en kon dus ook geen coördinerende rol te spelen.





STEUNMAATREGELEN O&O IN VENNOOTSCHAPSBELASTING / 71

Hoofdstuk 6

Aanbevelingen 
Aanbeveling Betrokken actor Punt van 

het verslag

Wetgeving

1

Identificeer SMART-doelstellingen, bijvoor-
beeld bijkomende werkgelegenheid of een te 
behalen O&O-niveau, zodat de effectiviteit 
van de fiscale steunmaatregelen voor O&O 
of hun onderlinge combinatie beter geëvalu-
eerd kan worden.

Wetgever 2.1

2

Harmoniseer de verschillende definities voor 
O&O op één plaats binnen het WIB92. Defini-
eer de begrippen ‘inbegrepen licentievergoe-
dingen’ en ‘uitgaven voor O&O’ duidelijker in 
de fiscale wet.

Wetgever 2.2.4

3

Verschaf duidelijkheid in de wetgeving of het 
fiscaal voordeel geweigerd kan worden als uit 
onderzoek blijkt dat de octrooieerbaarheids-
voorwaarden niet zijn vervuld.  

Wetgever 2.2.4

4

Definieer voor Belspo specifieke wettelijke 
evaluatiecriteria voor auteursrechtelijk be-
schermde computerprogramma’s, die het 
best overeenstemmen met de Frascati-hand-
leiding. 

Wetgever en Belspo 2.2.4

5

Maak de attesten voor de innovatieaftrek, die 
bevestigen dat de software is voortgevloeid 
uit een O&O-programma, verplicht. Maak, 
net zoals voor de vrijstelling van doorstorting 
bedrijfsvoorheffing, een automatische ken-
nisgeving aan de FOD Financiën verplicht. 
Het bindende advies voor de innovatieaftrek 
moet het best verplicht vooraf worden aan-
gevraagd en niet na de aanvang van een  fis-
cale controle. 

Wetgever en Belspo 3.5.1

6

Wijzig de wet opdat een gespecialiseerde 
overheidsinstantie zoals Belspo ook bevoegd 
wordt voor het uitreiken van een attest voor 
het belastingkrediet voor O&O. 

Wetgever en Belspo 3.5.1
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Aanbeveling Betrokken actor Punt van 
het verslag

Budgettair kader

7

Onderzoek een beperking van het totale 
steunbedrag of een lager aftrekpercentage 
vanaf een bepaald plafond, om zo de kostprijs 
te doen dalen en de effectiviteit van de steun-
maatregelen te verhogen. 

Wetgever 2.3.4 en 
4.2.2

Risicoanalyse en controle

8

Verbeter de risicoanalyse door rekening te 
houden met de activiteit van de vennoot-
schap, het al dan niet bestaan van een ruling 
en de evolutie van de fiscale aftrekken voor 
O&O. 

FOD Financiën 3.2.1 en 
3.2.2

9
Verfijn de matrixanalyse en stel die ter be-
schikking van de controleurs via een aparte 
centraal ondersteunde toepassing.

FOD Financiën 3.2.1

10

Hervat de risicoanalyse en de controle van 
het belastingkrediet, gezien het budgettaire 
belang van deze fiscale aftrek. In zijn reactie 
op het ontwerpverslag kondigt de FOD Finan-
ciën aan dit vanaf het werkplan 2022 te zullen 
doen.

FOD Financiën 3.2.2

11 Maak meer gebruik van e-audits bij de con-
troles.

FOD Financiën 3.3.1 en 
3.3.2

12

Volg de resultaten op van de controles van 
het belastingkrediet en van de octrooi- en 
innovatieaftrek. Stimuleer het geven van ge-
structureerde feedback door de controleurs.

FOD Financiën 3.6

13

Integreer de knowhow voor de risicoanalyse 
en de controles: richt een aparte gespeciali-
seerde cel op met zowel controleurs van de 
AAFisc als de AABBI.

FOD Financiën 3.7

14

Ga in een personeelsbehoeftenstudie na 
of Belspo voor de beoordeling van het 
 O&O-karakter nood heeft aan bijkomend 
personeel.

Belspo 2.2.4

15
Zorg ervoor dat de adviezen van Belspo stel-
selmatig een inhoudelijke motivering bevat-
ten. 

Belspo 3.5.1

16

Voer een transparantieplicht voor licentie-
overeenkomsten in naar Amerikaans voor-
beeld, om de kwaliteit van de vergelijkings-
punten voor transfer pricing in de gebruikte 
databanken te verhogen. 

Wetgever en FOD Financiën 3.5.2

Opleiding

17 Blijf inzetten op praktijkgerichte workshops 
en bouw de kennis over transfer pricing uit. 

FOD Financiën 3.4.1

18 Breid het takenpakket van de werkgroep 
 Octrooien uit met de innovatieaftrek.

FOD Financiën 3.4.1

19 Laat de AABBI deelnemen aan de gespeciali-
seerde opleidingen van de AAFisc.

FOD Financiën 3.4.1

20 Organiseer hulpmiddelen en opleidingen 
voor de controle van het belastingkrediet.  

FOD Financiën 3.4.1
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Aanbeveling Betrokken actor Punt van 
het verslag

Effectiviteit van de steunmaatregelen

21

Zorg voor een systematische informatie-
uitwisseling tussen de FOD Financiën en Bel-
spo over alle ondernemingen die een beroep 
doen op de fiscale steunmaatregelen voor 
O&O, om het evaluatieonderzoek accurater 
te maken. 

FOD Financiën en Belspo 4.1

22

Breid de databank over de fiscale stimuli en 
de directe steun voor O&O en innovatie uit 
met een variabele die aangeeft of een bedrijf 
deel uitmaakt van een binnenlandse of bui-
tenlandse groep. 

FOD Financiën, Belspo, FOD 
Economie, Begeleidingsco-
mité voor de databank over 

de fiscale stimuli en de directe 
steun voor O&O en innovatie

4.2.1

23

Organiseer een wettelijke coördinatie van de 
fiscale en regionale steunmaatregelen voor 
O&O. Breid het takenpakket van het IMCWB 
daartoe uit, eventueel via de oprichting van 
een nieuwe (sub)commissie.

FOD Financiën en wetgever 4.3





Bijlagen
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Bijlage 1

Overzichtstabel fiscale steunmaatregelen voor O&O in de vennootschapsbelasting

Belastingkrediet Octrooiaftrek Innovatieaftrek

Inwerkingtreding AJ 2007 AJ 2008  tot 1/7/2016
(overgangsregime voor 
octrooi-inkomsten tot 
30/6/2021)

Vanaf 1/7/2016

Rechtsgrond Art. 289quater tot 
289novies WIB 92

Zie artikel 543, WIB 
92 voor het overgangs-
regime

Art. 205/1 tot 205/4 WIB 
92 

Voor wie? KMO/GO KMO/GO KMO/GO

Waarvoor?  – Octrooi
 – Milieuvriendelijke 

investering O&O

Octrooi of aanvullend 
beschermingscertificaat

 – Octrooi of aanvul-
lend beschermings-
certificaat

 – Kwekersrecht
 – Weesgeneesmidde-

len
 – Data- of marktexclu-

siviteit 
 – Auteursrechteli jk 

beschermd compu-
terprogramma

Vanaf wanneer? Belastbaar tijdperk 
waarin de vaste activa 
zijn aangeschaft of ver-
vaardigd

Vanaf de goedkeuring 
van het octrooi

Vanaf de aanvraag van 
het intellectueel eigen-
domsrecht
(merk op: auteurs-
rechtelijk beschermde 
computerprogramma’s 
ontstaan automatisch 
op het moment dat zij 
door het auteursrecht 
beschermd worden ge-
acht)

Berekeningsbasis Aanschaffings- of ver-
vaardigingsprijs

Bruto-inkomsten Netto-inkomsten

Aftrekpercentage 13,5 % (éénmalig) of 
20,5 % (gespreid)

85 % 80 %

Overdraagbaar? Ja (indien na 5 achter-
eenvolgende AJ het be-
lastingkrediet niet (vol-
ledig) is aangerekend, 
wordt het terugbetaald) 

Neen Ja, onbeperkt
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Belastingkrediet Octrooiaftrek Innovatieaftrek

Documentatie-
verplichting

 – voor octrooien: een 
kopie van het con-
tract voor de verkrij-
ging of exploitatie 
van het octrooi, als-
ook het bewijs dat 
de vennootschap 
het eerste is die dit 
octrooi in België 
heeft verworven of 
geëxploiteerd

 – voor milieuvriende-
lijke O&O vaste ac-
tiva: attest geweste-
lijke dienst

Enkel voor inkomsten  – Voor inkomsten
 – Voor kosten
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BIJLAGE 2

Antwoord van de minister
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