Wet Bevordering
Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is door de overheid in het leven geroepen om onderzoek en innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren. Via de WBSO
kunnen ondernemingen fiscale aftrek krijgen op de loonkosten van personeel dat zich bezig houdt met software ontwikkeling.
Venderion ondersteunt bedrijven die software ontwikkelen op het
gebied van subsidieregelingen. Het is onze ervaring dat nog steeds
veel software ontwikkelende bedrijven de mogelijkheden van subsidie
niet (volledig) benutten. Tegenwoordig kunnen begrote kosten en

Bijna alle bedrijven die intensief software ontwikkelen,
besteden tijd aan werkzaamheden waarvoor subsidie
verkregen kan worden. Wij inventariseren graag uw kansen
met betrekking tot de lopende/voorgenomen projecten.

uitgaven (of een forfaitair bedrag) in de S&O-afdrachtsverminderingen

Wat levert het op?

worden meegenomen.

In 2019 kunt u voor de eerste 1800 uur rekenen met een
voordeel van ruim €12,- per uur wat u minder hoeft af te
dragen aan loonheffing. Vraagt u voor één of meerdere
projecten meer dan 1800 uren aan dan berekenen we graag
voor u het exacte voordeel.

Waar moet u aan voldoen voor de WBSO?
Er is een aantal criteria waar u aan moet voldoen:
V

U ontwikkelt software en organiseert de Speur &
Ontwikkelingswerkzaamheden zelf, de ontwikkelaars staan bij u
op de loonlijst;

Meer voordeel? Vraag naar de mogelijkheden van de
innovatiebox

V

De technologische ontwikkeling is nieuw voor uw organisatie;

V

Er zijn technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig;

Venderion als partner

V

De werkzaamheden liggen in de toekomst.

Venderion heeft de ICT-kennis in huis om uw kansen goed in te
schatten en de aanvraag op de juiste manier te verwoorden.
Wij schrijven van scratch af aan de gehele WBSO aanvraag en
begeleiden het volledige proces tot en met de eventuele
controles. Op basis van no cure no pay gaan wij een
samenwerking aan en rekenen af op basis wat daadwerkelijk
aan voordeel is toegepast.

Welke werkzaamheden vallen onder de WBSO?
Zoals u wellicht al merkt zijn de criteria deels abstract en voor
meerdere interpretaties vatbaar. Wat is bijvoorbeeld een
technisch knelpunt, wanneer kan een technologische
ontwikkeling nieuw worden genoemd?

Over Venderion
Ons team bestaat uit mensen met jarenlange ervaring op het gebied van
ICT in combinatie met het aanvragen van subsidie.
Wij nemen het gehele traject uit handen en schrijven de aanvraag zelf.
Door het vertrouwen dat wij hebben in onze kennis en kunde kunnen
wij onze dienstverlening no cure no pay aanbieden.
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