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Eerste inschatting sleutels WBSO 2019
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Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, een eerste
inschatting van de sleutels van de WBSO in 2019. Hiermee ga ik in op de motie
Veldman c.s. van 21 december 20171.
De motie Veldman c.s. roept de regering op om in het eerste kwartaal van 2018
een sleuteltabel voor het lastenkader en een sleuteltabel binnen de WBSO aan uw
Kamer aan te bieden. Als reden hiervoor geven de indieners van de motie aan dat
de WBSO een belangrijk instrument is om de private kosten van R&D te verlagen
en de grondslag (innovatieve werkgelegenheid, lonen) trendmatig groeit, terwijl
het budget voor de WBSO gefixeerd is.
Om de parameters voor 2019 vast te stellen, zullen gegevens worden gebruikt die
halverwege 2018 beschikbaar komen. Zo is er halverwege dit jaar een definitief
beeld van de over- of onderuitputting van de Research- en Development Aftrek in
2015 en de WBSO in 2017, die beide van invloed zijn op het beschikbare budget
voor 2019. Ook kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dan, op
basis van de meest recente uitvoeringsgegevens, een betere inschatting maken
van de ontwikkeling van het speur- en ontwikkelingswerk in 2019. Met Prinsjesdag
kan ik u daarmee een voorstel doen voor de WBSO-parameters in 2019, en de
kosten om deze aan te passen (sleutels).
Op basis van de voorlopige uitvoeringscijfers van RVO.nl over 2017 en 2018 kan
ik u wel een eerste, voorlopige inschatting geven van de WBSO-sleutels in 2019,
zoals u in de tabel kunt zien. De definitieve sleutels voor de WBSO zullen worden
opgenomen in de sleuteltabel voor het lastenkader, die ook met Prinsjesdag
beschikbaar komt2.
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Voorlopige sleutels
WBSO 2019

Aanpassing
(ophoging)

eerste schijf niet-starters

1%

eerste schijf starters

1%

drempel eerste schijf

€ 25.000

tweede schijf

1%

kosten
€ 17 mln.
€ 2 mln.
€ 8 mln.
€ 39 mln.

Bron: RVO.nl | WBSO | voorlopige cijfers | 23 maart 2018

Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
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