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Samenvatting

Onrechtstreekse federale
steunmaatregelen voor
onderzoek en technologische
ontwikkeling (O&O)
In het kader van de EU 2020-strategie hebben de federale overheid en de deelgebieden zich ertoe verbonden in 2020 minstens 3 % van het bruto binnenlands product te investeren in wetenschappelijk onderzoek. De federale overheid gebruikt hiervoor vooral fiscale en parafiscale
steunmaatregelen die onderzoek en ontwikkeling (O&O) onrechtstreeks stimuleren. De jongste
jaren kenden de maatregelen budgettair een sterke stijging. Ze hielden in 2011 voor de federale
overheid een indirecte steunverlening van ruim 1 miljard euro in.
Het Rekenhof inventariseerde de fiscale en parafiscale maatregelen ter ondersteuning van O&O
en beschreef ze aan de hand van een aantal kenmerken. Bijkomend onderzocht het twee budgettair belangrijke fiscale maatregelen, m.n. de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en de aftrek voor octrooi-inkomsten. Daarbij ging het na of de maatregel goed ontworpen
is, de uitvoering ervan op een resultaatgerichte manier wordt aangestuurd, de controleregels
correct worden toegepast en de maatregel wordt opgevolgd en geëvalueerd. De audit leidde tot
de volgende vaststellingen.
De Europese 3 %-norm blijft voor België met een “O&O-intensiteit” van ongeveer 2 % (ook het
EU-gemiddelde) voorlopig buiten bereik. Het Rekenhof stelde lacunes en gebreken vast bij de
totstandkoming, de aansturing, de uitvoering en de evaluatie van de federale indirecte steunmaatregelen. De doelstellingen van de maatregelen zijn vaag. Veelal kwamen de maatregelen
er op vraag van een (sub)sector. De wetgeving komt vaak onder tijdsdruk tot stand. De wetsbepalingen zijn soms onduidelijk en de administratieve verantwoordelijkheden zijn onvoldoende
omschreven en toegewezen. De budgettaire impact wordt pas achteraf berekend en omvat enkel
de rechtstreekse minderontvangsten verbonden aan een bepaalde maatregel. Daardoor blijft de
juiste kostprijs onderbelicht.
De onduidelijke wetgeving en opeenvolgende aanpassingen ervan leiden tot een instabiele regeling. Dit biedt onvoldoende rechtszekerheid en onvoldoende waarborgen voor een gelijke behandeling van de belastingplichtigen. De wetgeving is soms moeilijk uitvoerbaar en handhaafbaar.
De onduidelijkheid van de doelstellingen en wetsbepalingen maakt het moeilijk het succes van
de maatregelen te beoordelen en het beleid zo nodig bij te sturen. Het Rekenhof stelde bovendien vast dat de steunmaatregelen van de federale overheid en de deelstaten onvoldoende op
elkaar zijn afgestemd.
Het Rekenhof beveelt de federale overheid aan het besluitvormingsproces voor de steunmaatregelen beter te structureren. Dit kan door concrete doelstellingen aan de maatregelen te verbinden en een federaal meerjarenplan voor de bevordering van het innovatieklimaat op te stellen. De
stakeholders en de administratie moeten meer bij de beleidsvoorbereiding worden betrokken.

De kwaliteit van de wetgeving moet worden verhoogd en alle taken moeten duidelijk worden
toegewezen. De federale overheid moet bijkomende inspanningen leveren om de meerwaarde
van de maatregelen voor de economie en de werkgelegenheid te duiden.
De twee fiscale indirecte steunmaatregelen die onder de loep werden genomen - vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en aftrek octrooi-inkomsten - winnen aan budgettair belang. De toegenomen bekendheid bij de ondernemingen en de hoge toegankelijkheid van deze
maatregelen liggen hieraan ten grondslag. De toepassing van deze maatregelen is voor een belangrijk deel geconcentreerd bij een beperkt aantal ondernemingen.
De controle op beide fiscale maatregelen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de wetgeving.
Zowel bij de vrijstelling bedrijfsvoorheffing als bij de aftrek octrooi-inkomsten beletten knelpunten in de wetgeving een uniforme fiscale controle.
Voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing ontbreekt in de wetgeving een concrete invulling van de
begrippen “onderzoeker” en “wetenschappelijk onderzoek”. Dit leidt tot meningsverschillen
tussen de FOD Financiën en de POD Wetenschapsbeleid. De audit toonde aan dat de controles
meestal worden beperkt tot het nagaan van de vereiste diploma’s.
De complexiteit van de wetgeving voor de aftrek octrooi-inkomsten heeft tot gevolg dat de controles zich ook hier meestal beperken tot formele controles zoals het nagaan van de aanwezigheid van de vereiste octrooien. Door die complexiteit moeten talrijke toepassingsproblemen via
aanvragen in individuele dossiers worden voorgelegd aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen.
Daarnaast bleek dat de controle op beide fiscale maatregelen nog niet centraal wordt aangestuurd. Dit leidt tot verschillen in het aantal controles en de manier van controleren tussen de
gewestelijke directies. Een belangrijke vaststelling is ook dat de controleambtenaren niet beschikken over de vereiste wetenschappelijke expertise om deze controles uit te voeren.
Het Rekenhof beveelt het parlement, de regering en de FOD Financiën aan de uniformiteit van
de controles te verhogen door de knelpunten in de wetgeving weg te werken en de fiscale controles centraal te laten aansturen. De FOD Financiën en de POD Wetenschapsbeleid moeten een
duurzame oplossing zoeken voor de discussiepunten en zorgen voor een systematische en georganiseerde samenwerking bij de uitvoering van de fiscale controles.
Voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing is het aangewezen de fiscale controle te vervroegen tot
bij de indiening van de maandelijkse negatieve aangifte, omdat een ex-post oordeel over onderzoeksactiviteiten zeer moeilijk is. Voor de aftrek octrooi-inkomsten is een gespecialiseerde
controleaanpak, waarbij zo nodig een beroep wordt gedaan op de cel Transfer Pricing, aan te
bevelen.
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Inleiding

1
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1.1

Onderwerp

Onderzoek en ontwikkeling (O&O) en innovatie vormen de hoeksteen van de Europa
2020-strategie voor een duurzame economische groei. Om een kenniseconomie te worden
stelde Europa zich tot doel tegen 2020 drie procent van het bruto binnenlands product
(BBP) aan O&O te besteden. In België hebben zowel de federale overheid als de deelstaten
zich via het Nationaal Hervormingsplan bij de EU 2020-strategie aangesloten en de doelstellingen voor O&O overgenomen (zie onder 2.1.3).
Naast de deelstaten is de federale overheid een belangrijke actor voor het O&O-beleid, zowel via rechtstreekse als onrechtstreekse steunverlening. De indirecte steun voor O&O is
de jongste jaren sterk uitgebreid. Het Rekenhof raamt dat de federale overheid door deze
maatregelen ruim 1 miljard euro (2011) ontvangsten derft op jaarbasis. Uit het regeerakkoord (1 december 2010) en de Relancestrategie van de regering voor 2012 blijkt dat de regering de inspanningen voor de indirecte steunmaatregelen voor O&O minstens op peil wil
houden.
Onder de indirecte steunmaatregelen vallen de fiscale en parafiscale maatregelen voor
O&O. De parafiscale of sociale maatregelen kennen een vermindering van sociale bijdragen
toe. Het toepassingsgebied en de budgettaire impact van de parafiscale maatregelen zijn
veel beperkter dan die van de fiscale maatregelen. Het gaat o.m. om de wetenschappelijke
Maribel, de vrijstelling van loonmatigingsbijdrage voor wetenschappers aan de universiteiten enz.
De voorbije tien jaar werden verschillende belastingvoordelen geïntroduceerd om ondernemingen en onderzoeksinstellingen aan te moedigen (meer) aan O&O en innovatie te doen.
Twee belangrijke maatregelen worden in de audit nader onderzocht:
•

•

1
2

De ‘gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 1 op het loon van
onderzoekers’ houdt in dat de onderneming of instelling slechts een gedeelte van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing in de Schatkist moet storten. Het van doorstorting vrijgestelde gedeelte van de bedrijfsvoorheffing mag de onderneming of instelling houden;
het is de bedoeling dat dit wordt geherinvesteerd in onderzoek. De maatregel ging van
start op 1 oktober 2003 voor de publieke sector (universiteiten, instellingen voor hoger
onderwijs, welbepaalde onderzoeksfondsen2 en de wetenschappelijke instituten). Geleidelijk werd deze maatregel uitgebreid zowel wat het toepassingsgebied (de publieke en
de privésector) als wat de tarieven van de vrijstelling betreft (van 25 naar 75 %). Budgettair stond deze maatregel voor 560 miljoen euro fiscale minderontvangsten in 2011.
In 2007 werd met de aftrek voor octrooi-inkomsten een fiscale maatregel genomen die
budgettair steeds belangrijker wordt. Om vennootschappen aan te zetten tot technologische innovatie wordt een belastingaftrek voor inkomsten uit octrooien toegekend
door een vermindering van de winst van het belastbare tijdperk met 80 % van de inkomsten uit deze octrooien. Voor het aanslagjaar 2010 zou het gaan om een totaalbedrag

Ter bevordering van de leesbaarheid hierna ook verkort aangeduid als “vrijstelling bedrijfsvoorheffing”.
Het betreft hier het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Fonds fédéral de la Recherche scientifique – FFWO/FFRS, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen – FWO en het Fonds de la Recherche
scientifique – FNRS (FRS-FNRS).
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voor de aftrek voor octrooi-inkomsten van circa 605 miljoen euro en een fiscale uitgave
van ongeveer 181 miljoen euro.

1.2

Audit

1.2.1 Onderzoeksvragen, afbakening en methode
De focus van de Europa 2020-strategie werd naar aanleiding van de Lissabonstrategie verbreed van O&O naar innovatie, waarbij innovatie staat voor het omzetten van kennisontwikkeling naar kennistoepassing. Kennis moet niet alleen worden ontwikkeld, ze moet ook
verspreid worden en omgezet in nieuwe producten of diensten. De audit beperkt zich echter
tot O&O en focust op de federale indirecte steunmaatregelen voor O&O.
Met deze audit wil het Rekenhof het inzicht verhogen in de uitvoering van de indirecte
steunmaatregelen voor O&O en de factoren die deze uitvoering bepalen.
De audit wordt uitgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt een inventaris opgemaakt
van de bestaande fiscale en parafiscale maatregelen ter ondersteuning van O&O. De maatregelen worden beschreven aan de hand van een aantal kenmerken zoals de doelstelling
van de maatregel, de toepasselijke regelgeving, het budgettaire belang enz.
In het tweede gedeelte worden twee fiscale maatregelen onderzocht: de vrijstelling van
bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en de aftrek voor octrooi-inkomsten. Naast het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling zijn deze geselecteerde maatregelen budgettair veruit de belangrijkste3.
De audit wil een antwoord bieden op de volgende onderzoeksvragen:
•
•
•
•

Is de regeling van beide maatregelen goed ontworpen?
Wordt de uitvoering van de maatregelen resultaatgericht aangestuurd?
Worden de controleregels correct toegepast?
Worden de maatregelen opgevolgd en geëvalueerd?

De audit werd uitgevoerd bij de FOD Financiën en de POD Wetenschapsbeleid. Bij andere
overheidsdiensten zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) werd waar nodig informatie ingewonnen, maar ze zijn niet formeel het onderwerp van de audit.
Er werd gebruikt gemaakt van documentanalyse en interviews met de administratie. Voor
het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag van de audit werden ook een aantal dossiers onderzocht.
Voor het aanslagjaar 2009 werden 151 dossiers geselecteerd op basis van geografische spreiding, type en omvang van de betrokken ondernemingen of instellingen en statistisch verwerkt. Omdat de onderzochte maatregelen maar in een beperkt aantal dossiers waren
gecontroleerd, werden uiteindelijk 32 dossiers ter plaatse onderzocht in vijf gewestelijke

3

Omdat de maatregel van de innovatiepremie (beloning van een creatieve werknemer door middel van een premie
die vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen en personenbelastingen) inhoudelijk weinig verband heeft met
O&O, valt hij buiten de afbakening van de audit.
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directies. Daarnaast werden 53 dossiers die in aanmerking kwamen voor de terugbetaling
van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing en die elektronisch op het hoofdbestuur van FOD
Financiën konden worden ingekeken, onder de loep genomen.
1.2.2 Tijdschema

3 november 2011

Vooraankondiging van de audit bij de minister van
Financiën

18 januari 2012

Aankondiging van de audit bij de minister van Financiën en de staatssecretaris van Wetenschapsbeleid en
bij de leidend ambtenaren van de betrokken administraties

Januari 2012 tot september 2012

Uitvoering van de audit

28 maart 2013

Bespreking van het voorontwerp van verslag met de
POD Wetenschapsbeleid

5 april 2013

Ontvangst van de reactie van de FOD Financiën op
het voorontwerp van verslag

7 mei 2013

Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van Financiën en de staatssecretaris van Wetenschapsbeleid

25 juni 2013

Antwoord van de minister van Financiën

In zijn antwoord geeft de minister van Financiën de slotopmerkingen mee van de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit. De brief van de minister is opgenomen als bijlage 2.

2

Hoofdstuk

Steunmaatregelen voor O&O
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2.1

Beleidscontext

2.1.1 Europese norm
In de EU 2020-strategie4 behoudt de Europese Unie de 3 % -norm van het bruto binnenlands
product (BBP) voor O&O die al was vastgelegd in de Lissabonstrategie uit 2000. Concreet
moeten de lidstaten dus minstens 3 procent van hun BBP investeren in wetenschappelijk
onderzoek. De inspanning wordt verdeeld tussen de overheid (1 %) en de bedrijfssector
(2 %). Het percentage van het BBP dat een lidstaat in O&O investeert, wordt aangeduid als
de O&O-intensiteit.
Deze norm is geïnspireerd op de O&O-intensiteit van de landen die bij de ontwikkeling
van de Lissabonstrategie op vlak van O&O toonaangevend waren. Op zich is een monetaire
doelstelling geen geschikte maatstaf om O&O te meten. Omdat O&O-uitgaven vooral loonkosten omvatten, zou een verdubbeling van de lonen van de onderzoekers er bijvoorbeeld
voor kunnen zorgen dat de 3 %-norm wordt gehaald zonder dat noodzakelijkerwijze meer
of betere O&O tot stand komt. De POD Wetenschapsbeleid ziet de zin van de 3 %-norm
vooral in de signaalfunctie die ermee samenhangt en de stimulans die ervan uitgaat om
meer op O&O in te zetten.
Overigens plaatst de Europese Commissie zelf de 3 %-norm in een bredere context door
erop te wijzen dat de norm niet op zich staat maar moet samengaan met structurele hervormingen die een beter administratief, legaal, juridisch en fiscaal klimaat moeten scheppen
voor O&O en innovatie voor de particuliere sector. Daarom werd de 3 %-norm aangevuld
met andere indicatoren die de werking van het innovatiesysteem van de lidstaten opvolgen
en vergelijken in het kader van de Innovatie-Unie5.
Ondanks deze bredere context blijft de 3 %-norm de referentie waartegen de prestaties
van de lidstaten worden afgemeten. In 2009 bedroeg de globale score van de EU voor de
norm 2 % van het BBP. Dat is het hoogste percentage ooit, maar nog steeds duidelijk onder
de 3 %-doelstelling6. Naar aanleiding van de economische crisis werd binnen de Europese
Commissie afgesproken dat de huidige sanering van de begrotingen niet mag leiden tot
besparingen op innovatie of op onderwijs.
2.1.2 O&O-intensiteit in België7
Door de O&O-uitgaven uit te drukken als een percentage van het BBP (O&O-intensiteit)
worden de O&O-inspanningen van verschillende landen vergelijkbaar. De O&O-intensiteit
wordt berekend op basis van de tweejaarlijkse ex-post O&O-enquêtes van de OESO, voor
België gecoördineerd door de POD Wetenschapsbeleid. Bij de interpretatie van de O&Ointensiteit is het belangrijk rekening te houden met de beide componenten ervan, nl. de

4
5

6
7

Mededeling van de commissie, Europa 2020 - een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, Brussel,
3.3.2010, COM (2010) 2020 definitief.
Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio’s, Europa 2020-kerninitiatief innovatie-unie, SEC(2010) 1161 Brussel, 6.10.2010
COM(2010) 546 , Bijlage II - Prestatiescorebord voor onderzoek en innovatie.
Verslag van de commissie - Scorebord staatssteun verslag over de bijdrage van staatssteun aan de Europa
2020-strategie voorjaarseditie 2011 - 27 juni 2011 - COM (2011) 356.
Er zijn beperkte verschillen tussen de cijfers die in dit punt worden vermeld, naargelang van de bron waarvan ze
afkomstig zijn (afrondingsverschillen) en naargelang of het al dan niet om definitieve cijfers gaat.
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 itgaven en het BBP. Zo is de toename van de O&O-intensiteit in de periode 2004-2008
u
voor meerdere landen te wijten aan een inkrimping van het BBP. In de periode 1993-2001
(d.i. vóór het bestaan van de 3 %-norm) steeg de O&O-intensiteit in België van 1,70 % tot
2,17 %. In de periode 2001-2007 (d.i. na introductie van de 3 %-norm) daalde de intensiteit
eerst om vervolgens te stagneren rond de 2 %. Ook de positie van België t.o.v. de andere
landen verzwakte. Onderzoek toonde aan dat ondermeer beslissingen tot inplanting of delokalisatie van multinationals hierbij een rol speelden (zie 2.1.2.1)8.
Uitgaande van de OESO/Eurostat-berekening van de O&O-intensiteit, besteedde België in
2009 2,03 % en in 2010 1,99 % van zijn BBP aan onderzoek en ontwikkeling (tabel 1). Dat is
nog altijd een volle procent verwijderd van de Europese 3 %-norm. Daarmee haalt België
het EU-gemiddelde van 2 % maar blijft het achter op de buurlanden. Bij een gelijkblijvende
trend voorspelt de Europese Commissie dat België in 2020 op het huidige niveau blijft9.
Tabel 1 – O
 verzicht O&O-intensiteit in België
Indicator
Evolutie BBP
O&O-intensiteit

2009

2010

EU gemiddelde
2010

2007

2008

2,9

1,0

-2,8

2,3

2,00(s)

1,89

1,97

2,03

1,99(p)

2,00(s)

Bron: Eurostat (p: prognose; s: schatting)
Naast het totale niveau is ook de structuur van de O&O-uitgaven van belang. De O&Ouitgaven kunnen worden benaderd vanuit de sector die ze uitvoert of vanuit de sector die
ze financiert.
2.1.2.1 Opsplitsing naar uitvoeringssector
Traditioneel worden de O&O-uitgaven in België bepaald door een hoog aandeel van de
bedrijfssector in de O&O-investeringen (zowat 2/3 van de totale O&O-uitgaven) en relatief beperkte uitgaven van de publieke sector. Wel is er de laatste jaren een tegengestelde
beweging: de O&O-activiteit van de bedrijfssector daalt terwijl die van de publieke sector
stijgt10. In de publieke sector is vooral het onderwijs van belang; de inbreng van de publieke
onderzoeksinstellingen voor O&O is veeleer beperkt (tabel 2).
De bedrijfsinvesteringen in O&O zijn vooral een zaak van de industrie en minder (dan in
andere landen) van de dienstensector. De O&O-bedrijfsinvesteringen zijn op twee manieren geconcentreerd: bij enkele grote, vooral buitenlandse, ondernemingen in een beperkt
aantal sectoren (chemische en farmaceutische sector, telecom- en uitrustingsapparaten).
Niet meer dan tien ondernemingen, veelal buitenlandse multinationals, zorgen voor 40 %
van de bedrijfsuitgaven voor O&O. Dit maakt België voor het bereiken van de 3 %-norm
sterk afhankelijk van deze ondernemingen. Om de O&O-intensiteit op peil te houden moet
de overheid zich inspannen om deze ondernemingen in België te houden.

8

Federaal Planbureau, Lissabon 10 jaar later: de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België
vergeleken met de andere EU-landen, oktober 2010, Working paper 20-10.
9 Europese Commissie, Innovation Union Competitiveness Report 2011, Country profile –Belgium, R&D Intensity
Projections 2000-2020.
10 Commissie Federale Samenwerking (CFS/STAT); berekeningen Federaal Wetenschapsbeleid, 2011.
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De economische crisis veroorzaakte na 2008 een daling van de O&O-uitgaven van de ondernemingen. De impact van de crisis op de O&O-intensiteit van de bedrijfssector wordt
wel enigszins vertraagd en afgevlakt in de tijd omdat ondernemingen met meerjarenplannen werken.
Volgens de POD Wetenschapsbeleid is er bovendien een probleem met de correcte berekening van de O&O-intensiteit van de bedrijfssector. Dit is een gevolg van de boekhoudkundige verwerking van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. De POD
Wetenschapsbeleid deelt het standpunt van de Commissie Boekhoudkundige Normen en
baseert zich op de Frascati-Handleiding 11 die uitgaat van de brutoboeking van O&O-uitgaven. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen beschouwt de bedrijfsvoorheffingsmaatregel als een exploitatiesubsidie die als opbrengst moet worden geboekt. De FOD Financiën vermeldt hierbij dat dit advies niet is opgenomen in de fiscale wettekst12. In realiteit
zou volgens de POD Wetenschapsbeleid zowat de helft van de ondernemingen de vrijstelling niet als opbrengst boeken maar als een vermindering van de loonkosten. Voor de nonprofitsector bepaalde de interpretatieve wet houdende fiscale en diverse bepalingen van 21
december 2009 dat de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing niet mag worden afgetrokken
van de loonkosten. Voor de bedrijfssector werd geen gelijkaardige verduidelijking bepaald.
Deze wijze van boeking heeft een directe invloed op de O&O-intensiteit. Indien de ondernemingen immers allemaal de brutoloonkosten zouden boeken i.p.v. de nettoloonkosten,
zou het aandeel van de bedrijfsuitgaven O&O in de totale O&O-uitgaven minimum van
66,1 % naar 69,1 % verhogen en de totale O&O-intensiteit van 2,04 % naar 2,10 % (cijfers van
de POD Wetenschapsbeleid voor het jaar 2009)13.
Tabel 2 – Uitvoering en financiering van de O&O-uitgaven in België in 2009 (procentueel aandeel in
het totaal)
Financieringssectoren
Uitvoeringssectoren Ondernemingen Overheid
Ondernemingen

Hoger
Privé non- BuitenOnderwijs
profit
land

Totaal

55,30

4,36

0,00

0,09

6,49

66,26

Overheid

0,69

4,69

0,29

0,02

3,25

8,94

Hoger onderwijs

2,62

16,18

2,91

0,53

1,56

23,79

Privé non-profit

0,02

0,07

0,01

0,10

0,80

1,00

58,62

25,31

3,21

0,75

12,11

100

Totaal

Bron: Commissie Federale samenwerking CFS/STAT; berekeningen door de POD Wetenschapsbeleid in
‘Situatie in België op vlak van O&O, Definitieve cijfers 2008-2009’.

2.1.2.2

Opsplitsing naar financieringssector

11 De Frascati-Handleiding (2003) van de OESO geeft de richtlijnen weer om O&O-uitgaven te meten.
12 Betreft CBN-advies 2010/2: de boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling bedrijfsvoorheffing zoals geregeld door artikel 275/3 van het WIB1992 – update.
13 POD Wetenschapsbeleid, Ward Ziarko en André Spithoven, R&D tax incentives, Belspo, 24 april 2012 (niet-gepubliceerde powerpointpresentatie).
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De totale directe uitgaven voor O&O kunnen ook volgens financieringsbron worden ingedeeld (de oorsprong van de middelen, los van de sector waar het onderzoek wordt uitgevoerd). Dat is van belang om de verdeling van de financieringsinspanning voor de 3 %-norm
op te volgen, ten belope van 2 % van het BBP voor de bedrijfssector en 1 % voor de publieke
sector.
Ook hier is de bedrijfssector de belangrijkste actor met een aandeel van 58 % van de financiering. De overheid financiert 25 % van de O&O-uitgaven (vooral het onderwijs en in
mindere mate de ondernemingen en de publieke onderzoeksinstellingen). Daarnaast vindt
ook financiering plaats door het buitenland, o.m. door EU-fondsen en buitenlandse ondernemingen, van de O&O-uitgaven in België. De publieke financiering van de O&O-uitgaven
als percentage van het BBP bedroeg 0,52 % in 2009. De 1 %-norm blijft buiten bereik 14.
De EU-cijfers voor de bepaling van de 1 % norm voor de O&O-uitgaven van de publieke
sector, houden slechts rekening met de uitgaven voor O&O en niet met minderontvangsten
ingevolge indirecte steunmaatregelen. Dit standpunt is in lijn met de Frascati-Handleiding
en is ingegeven door de zorg het risico voor dubbeltellingen te minimaliseren15. In de nationale hervormingsplannen uitte België de wens dat de fiscale maatregelen voor O&O zouden
worden opgenomen in de berekeningen en berekende de impact daarvan in een meerjarenperspectief tot 2020 (tabel 3). Daarbij werd nog geen rekening gehouden met de maatregelen die in het Relanceplan van juli 2012 waren aangekondigd.
Tabel 3 - Belgische doelstellingen voor O&O (in % van het bbp)
Vereiste
stijging
2009-2020

2008

2009

2020

O&O-intensiteit

1,97

2,03

2,82

0,79

Fiscale incentives

0,07

0,13

0,18

0,05

O&O-intensiteit, incl. fiscale incentives

2,04

2,16

3,00

0,84

Bron: Hervormingsplan 2012, p.22
Het Rekenhof merkt op dat indicatoren wel nuttig zijn voor het opvolgen van het O&Obeleid, maar nooit de volledige werkelijkheid weergeven. De 3 %-inputindicator moet dan
ook met de nodige voorzichtigheid en kennis worden geïnterpreteerd en worden aangevuld
met informatie over de indirecte steun. In de bredere innovatiecontext behoort België tot
de top van de innovatievolgers die na de innovatieleiders (Scandinavië en Duitsland) de
tweede groep uitmaken16.
2.1.3 Belgische beleidscontext voor O&O: nood aan coördinatie
De bevoegdheden voor O&O en innovatie zijn in België over verschillende beleidsniveaus
verdeeld. Veel bevoegdheden werden naar de gewesten (economie, wetenschapsbeleid,
ondersteuning van O&O en innovatie) en gemeenschappen (onderwijs) overgedragen.

14 POD Wetenschapsbeleid, Situatie in België op vlak van O&O, Definitieve cijfers 2008-2009.
15 OESO, Science, technology and industry scoreboard, 2011, p. 149.
16 EU, Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation, 1 februari 2011, p.9.
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De mogelijkheden van de federale overheid om directe steun (subsidies) toe te kennen zijn
beperkt (bijvoorbeeld kernenergie, ruimtevaart en wetenschappelijk onderzoek voor de eigen bevoegdheden). De belangrijkste instrumenten van het federale O&O-beleid zijn de
inzet van indirecte steunmaatregelen (fiscaal en parafiscaal) en het beïnvloeden van het
bedrijfsklimaat.
De indirecte maatregelen voor O&O betreffen verschillende beleidsdomeinen: enerzijds
financiën of sociale zaken vanwege het aangewende beleidsinstrument (fiscale maatregel,
vermindering van werkgeversbijdragen) en anderzijds wetenschapsbeleid vanwege de beleidsinhoud (bevorderen van O&O). Om tot behoorlijke uitvoering van dergelijke maatregel
te komen, is de samenwerking van de administraties van de betrokken beleidsdomeinen
vereist.
Tabel 4 - Overzicht bevoegdheidsverdeling voor wetenschappelijk onderzoek
Beleidsdomein
Federale overheid

Gewesten

Gemeenschappen

Inzetbare instrumenten

Algemene bevoegdheid:
fiscaliteit, sociale zaken en algemene
regelgeving

Fiscale en sociale stimuli ter
bevordering van O&O
regelgeving m.b.t. het ondernemingsklimaat (octrooiwetgeving…)

Specifieke bevoegdheid:
federale bevoegdheden (financiën, leger,
justitie, sociale zekerheid, buitenlandse
zaken, volksgezondheid en binnenlandse
zaken …)
in het kader van inter- of supranationale
overeenkomsten (zoals ruimte-, klimaaten Antarctisch onderzoek)

Financiering van onderzoek
door eigen kennisinstellingen,
contractonderzoek, subsidies

Algemene bevoegdheid:
wetenschaps- en innovatiebeleid

Steun en subsidies voor economisch gericht onderzoek,
technologische ontwikkeling en
bevordering van innovatie

Specifieke bevoegdheid:
gewestelijke materies (economie, energie, openbare werken, milieu, transport,
waterbeheer, natuurbehoud, ruimtelijke
ordening, landbouw, handel, werkgelegenheid …)

Financiering van onderzoek
door eigen kennisinstellingen,
contractonderzoek, subsidies

Algemene bevoegdheid:
onderwijs

Financiering van de universiteiten instellingen voor hoger
onderwijs

Specifieke bevoegdheid:
gemeenschapsmateries (persoonsgebonden materies, onderwijs, cultuur...)

Financiering van onderzoek
door de eigen kennisinstellingen, contractonderzoek,
subsidies
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Door de bevoegdheidsverdeling beschikt ieder beleidsniveau in België over een eigen O&Obeleid en –systeem. Overleg over O&O tussen de federale en de gemeenschaps- en gewestregeringen vindt plaats in de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid. Op dit
forum worden samenwerkingsakkoorden gesloten en de procedures voor samenwerking en
informatie-uitwisseling tussen de verschillende overheden uitgewerkt.
De Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid coördineert op haar beurt
de voorbereiding en de uitvoering van de regeringsbeslissingen op het vlak van het federale
wetenschapsbeleid waarvoor meer dan één federale overheidsdienst moet optreden17. De
Federale Interministeriële Commissie beschikt over twee permanente commissies: de Commissie Internationale Samenwerking en de Commissie Federale Samenwerking. Die laatste
verzorgt het administratief overleg op het Belgische vlak. Onder die commissie ressorteren
gespecialiseerde overleggroepen, zoals de overleggroep statistiek die de statistieken over
onderzoek en experimentele ontwikkeling inventariseert. Daarnaast heeft de Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid ook permanente subcommissies opgericht, waaronder een subcommissie voor de fiscale aspecten van O&O.
Uit een studie van de POD Wetenschapsbeleid blijkt dat deze overlegorganen niet optimaal
werken18. In de praktijk verplicht de EU de Belgische beleidsniveaus tot afstemming voor
de 3 %-norm voor O&O. De Europese coördinatie verloopt via de nationale hervormingsplannen waarmee de lidstaten zich bij de Europese doelstellingen (Lissabon en vervolgens
EU 2020) moeten aansluiten. Het nationaal hervormingsplan komt in België tot stand in
samenwerking tussen de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen. De sociale partners en het middenveld worden bij de opmaak betrokken. Het
plan geeft de prioritaire acties weer die respectievelijk de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten ondernemen om de Europa 2020-doelstellingen te bereiken19.
Door Europese instanties en in studies werd gewezen op de nood aan vereenvoudiging van
de O&O-systemen en aan een sterkere samenwerking tussen de verschillende beleids- en
bestuursniveaus20. Hoewel het beleid hieraan sinds enkele jaren meer aandacht besteedt,
blijven de resultaten op het terrein bescheiden. Het inzicht bestaat maar de concrete samenwerking vordert slechts langzaam. Zo ontwikkelt ieder beleidsniveau verschillende
steunmaatregelen maar ontbreken de samenwerkingsverbanden op vlak van subsidiëring
nog steeds, wat de samenwerking tussen ondernemingen uit de verschillende regio’s bemoeilijkt. Ook een betere afstemming tussen de federale fiscale steun en regionale subsidiekanalen is wenselijk 21.
In deze lijn kondigde het federale regeerakkoord van 2011 22 een interfederaal plan voor
onderzoek en innovatie aan. Met eerbied voor ieders bevoegdheden, zou dit plan de

17 Samenwerkingsakkoord van 1 februari 1991 met betrekking op de inrichting van de commissies "internationale
samenwerking" en "federale samenwerking" van de ICWB en koninklijk besluit van 6 januari 1997.
18 POD Wetenschapsbeleid, Collegiale toetsing van de Belgische beleidsmix 2011, Eindverslag, 29 september 2011,
p.4.
19 Nationaal hervormingsplan 2012, april 2012.
20 European Commission, Erawatch country reports 2011, Belgium.
21 M. Dumont, De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen in
België (2001-2009), Federaal Planbureau, Working Paper 8-12, juni 2012.
22 Ontwerpverklaring over het algemeen beleid van 1 december 2011, p. 122.
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inspanningen van de deelstaten en de federale staat op het vlak van O&O en technologische innovatie efficiënter coördineren om de economische ontwikkeling van de Gewesten
te ondersteunen en hierbij de vruchten van dit beleid zo goed mogelijk te laten renderen.
Ook stelde de regering een evaluatie van de bestaande overlegstructuren in het vooruitzicht. In de relancestrategie werd dit voornemen bevestigd23. Bij het afsluiten van de audit
(september 2012) had de POD Wetenschapsbeleid geen kennis van een uitvoerend initiatief
op dit vlak.

2.2

Inventaris van de federale indirecte steunmaatregelen voor O&O

Dit gedeelte beschrijft de inzet van beleidsinstrumenten, gevolgd door een bondig overzicht van de indirecte sociale en fiscale incentives voor O&O. Daarin worden de steunmaatregelen beschreven aan de hand van een aantal kenmerken en vervolgens getoetst aan de
EU-normen voor goede praktijk m.b.t. fiscale incentives voor innovatie24.
2.2.1 Inzet van beleidsinstrumenten
Omdat investeren in O&O op korte termijn vooral het maken van kosten inhoudt waarvan
het rendement onzeker is, lijkt een overheidssubsidie geschikt om O&O te ondersteunen.
Subsidies moeten echter passen in een Europees programma; zo niet kunnen ze strijdig zijn
met het principiële Europees verbod op (concurrentieverstorende) staatssteun. Voor de EU
is directe staatssteun voor O&O mogelijk. De maatschappelijke voordelen van O&O zijn
immers dankzij de spillovereffecten (kennisverspreiding) groter dan de opbrengst die de
onderneming uit de O&O-investering haalt.
Niettemin wijst de EU erop dat topprestaties in innovatie niet rechtstreeks te verbinden zijn
met een hoog volume staatssteun, maar veeleer met een goed investeringsklimaat en goede
algemene investeringsvoorwaarden. In dit kader promoot de EU fiscale incentives, ondermeer op basis van economisch onderzoek waaruit blijkt dat in alle EU-lidstaten fiscale prikkels een positief effect hebben op de doelmatige besteding van middelen voor O&O25.
De indirecte steun onder de vorm van (para-)fiscale prikkels valt grotendeels buiten de toepassing van de staatssteunregels, voor zover de regeling voor alle ondernemingen geldt en
niet gericht is op een welbepaalde sector. De Europese Commissie ziet wel steeds meer toe
op de naleving van deze voorwaarde (cf. code of conduct26). Zo werd de vroegere Belgische
coördinatiecentraregeling afgeschaft omdat de EU de voordelen die deze centra kregen,
beschouwde als specifiek en sectorieel en dus als verboden staatssteun.
De laatste jaren verschoof de inzet van de beleidsmaatregelen (policymix) voor O&O in de
23 Federale regering, Relancestrategie: De koopkracht van de burgers ondersteunen, de competitiviteit van onze
economie versterken en meer kwaliteitsvolle jobs creëren, Kadernota, juli 2012.
24 EU, Innovation papers n° 19, corporation tax and innovation en Task force van de Europese commissie over fiscale
stimuli.
25 A. Conte, P. Schweizer, A. Dierx en F. Ilzkovitz, An analysis of the efficiency of public spending and national policies
in the area of R&D, Occasional papers, DG Ecfin, september 2009 (aangehaald in: verslag van de commissie - scorebord staatssteun over de bijdrage van staatssteun aan de europa 2020-strategie, 27 juni 2011, COM (2011) 356).
26 Om schadelijke belastingconcurrentie in de Europese Unie te bestrijden stelde de raad van de EU een gedragscode
op voor de belastingregeling voor ondernemingen (Resolutie van de raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de raad bijeen van 1 december 1997, Publicatieblad EU, 6 januari 1998, 98/C
2/01).
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meeste OESO- en EU-landen van specifieke directe naar meer generieke indirecte steunmaatregelen voor O&O. Uit een internationale vergelijking door de OESO van beleidsmaatregelen blijkt dat België hoog scoort voor de overheidssteun aan ondernemingen voor
O&O. België staat op de zesde OESO-plaats, zowel voor de indirecte steun als voor de totale
steun27.
In België namen de fiscale incentives voor O&O tijdens het voorbije decennium structureel
toe. Of dit een bewuste beleidskeuze is, valt niet af te leiden uit de federale beleidsdocumenten. Waarschijnlijk is de flexibelere houding van de EU voor staatssteun in de vorm van
fiscale incentives hierbij bepalend en specifiek voor België de institutionele context met
een verdeling van de bevoegdheden tussen de regio’s (subsidies) en de federale overheid
(fiscaliteit).
Zowat alle Europese landen hebben intussen verschillende incentives voor O&O ontwikkeld om de 3 %-norm te bereiken. Heel wat van die maatregelen zijn erop gericht met fiscale gunstmaatregelen buitenlandse ondernemingen aan te trekken. Dit resulteerde in fiscale
concurrentie tussen de Europese lidstaten, vooral tussen de kleinere landen (Ierland, Nederland, Luxemburg, België …). Zo heeft Ierland recent zijn aftrek octrooi-inkomsten afgeschaft tengevolge van budgettaire problemen, terwijl Nederland gelijkaardige maatregelen
(innovatiebox) heeft uitgebreid. De EU, de FOD Economie en de Federale Cel Buitenlandse
Investeringen van de FOD Financiën volgen de fiscale wetgeving in de concurrerende EUlanden permanent op.
2.2.2 Transparantie van de beleidsdoelstellingen
De federale regeerakkoorden van de opeenvolgende regeringen steunen de Europese doelstellingen voor O&O en nemen de 3 % norm over. Daartoe plannen ze specifieke maatregelen ter ondersteuning van O&O, om jobs te creëren of om ondernemingen en onderzoekscentra in België op te richten en te behouden. Het regeerakkoord van 10 juli 2003
plande een verlaging van de lasten op arbeid om werk te creëren, specifiek gericht op vijf
doelgroepen met het grootste potentieel voor nieuwe tewerkstelling, waaronder de kennisjobs zoals ingenieurs en wetenschappers. Dezelfde bekommernis speelde bij de uitbreiding van deze maatregelen in de federale regeringsverklaring en het Generatiepact van
11 oktober 2005. Op dat ogenblik werd ook een nieuwe maatregel belastingskrediet voor
O&O bedrijfsinvesteringen ingevoerd. Bijkomend werd in het Generatiepact aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gevraagd een instrument te ontwikkelen dat het mogelijk
maakt nauwkeurig de inspanningen op vlak van innovatie te meten en te volgen. In het
regeerakkoord van 18 maart 2008 beoogde de regering de oprichting en het behoud van ondernemingen en onderzoekscentra met functies voor hoogopgeleiden te stimuleren, vooral
door middel van fiscale stimulansen. Ze kondigde aan dat de maatregel i.v.m. het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling zou worden uitgebreid (onderzoeksuitgaven voor
rekening van de universiteiten of openbare instellingen, kosten voor de bescherming van
ingediende octrooien) en dat de lastenvermindering voor de onderzoekers, zowel publieke
als particuliere en universitaire, wordt voortgezet. Verder wilde de regering de innovatie
op vlak van geneesmiddelen verder ondersteunen. Het federale regeerakkoord 2011 bepaalt
dat het fiscale beleid ter ondersteuning van O&O zal worden aangehouden en, afhankelijk

27 OESO, Measuring innovation: a new perspective, 2010.
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van de budgettaire mogelijkheden, zelfs versterkt (met name wat betreft de vrijstelling van
de betaling van bedrijfsvoorheffing ten voordele van onderzoekers, de mogelijkheden van
de aftrek van investeringen, de fiscale vrijstellingen van gewestelijke premies toegekend
aan ondernemingen ten voordele van onderzoek, de aftrek voor inkomsten uit octrooien,
de young innovative companies, en de aftrekbare giften). Een hervorming van het systeem
van de bijkomende vorsers en de “wetenschappelijke Maribel” wordt aangekondigd om de
efficiëntie in het kader van de bestaande budgettaire enveloppe te verbeteren. In de Relancestrategie 2012 kondigt de federale regering bijkomende maatregelen aan om de 3 %-norm
te realiseren, waaronder een verhoging van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 75 %
naar 80 %, een versoepeling van de voorwaarden voor de octrooiaftrek en een herlancering
van het platform voor (bio)farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling en van de high level
group chemie.
De beleidsbrieven wetenschapsbeleid gaan slechts beperkt in op de fiscale incentives
voor O&O. Enkel in de beleidsbrief voor 2007 wordt uitgebreid toelichting gegeven bij de
3 %-norm28. De fiscale maatregel voor O&O (gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing) wordt erin besproken, samen met een raming van de budgettaire impact van de verschillende deelmaatregelen. De beleidsbrieven van de minister van Financiën bevatten over
het algemeen weinig informatie over de fiscale incentives voor O&O.
Het Rekenhof gaat ervan uit dat zowel de beleidsmakers als de begunstigden moeten weten
waarom een maatregel werd geïntroduceerd, wat ermee wordt beoogd en welke activiteiten er door kunnen worden ondersteund. De steunmaatregelen moeten in de eerste plaats
bijdragen tot O&O. Maar O&O is slechts een tussendoel binnen een ruimere economische
strategie om het economisch weefsel te versterken. De relatie tussen deze doelstellingen
wordt het best verduidelijkt in beleidsbrieven en bij de bespreking van wetsvoorstellen of
–ontwerpen. Uit (de voorbereidende werken bij de) wetgeving en de beleidsnota's blijkt echter aan dat deze doelstellingen niet altijd even nauwkeurig werden geformuleerd en gekaderd. Soms wordt verwezen naar de creatie van jobs (vrijstelling bedrijfsvoorheffing), soms
naar de versterking van de (technologische) innovatiekracht (aftrek octrooi-inkomsten).
Vaak is het onduidelijk in welke mate het om tussenliggende dan wel finale doelstellingen
gaat en wat de verhouding (hiërarchie en volgorde in de tijd) tussen deze doelstellingen is.
De maatregelen op zich werden niet verder geoperationaliseerd. Deze vaagheid maakt het
moeilijk om het succes van de maatregel te beoordelen, het beleid te evalueren en zo nodig
bij te sturen.
Budgettair zijn de fiscale en sociale steunmaatregelen geen uitgaven voor de federale overheid maar ze houden wel minderontvangsten in. Het Rekenhof gaat ervan uit dat de kosten
van deze beleidsmaatregelen traceerbaar moeten zijn. De fiscale en de parafiscale minderontvangsten voor O&O zijn echter niet direct identificeerbaar in de begroting. Ze worden
slechts achteraf gepubliceerd, waardoor ze voor parlement en burger minder transparant

28 Algemene beleidsnota van de minister van Economie,Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Parl.
St. Kamer, 20 oktober 2006, DOC 51 2706/002.
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blijven en ze minder het voorwerp van het politieke debat uitmaken29. Dit maakt de nood
aan evaluatie van de efficiëntie en de effectiviteit van deze maatregelen des te dwingender.
2.2.3 Fiscale maatregelen
2.2.3.1 Overzicht en budgettair belang
Budgettaire informatie over de fiscale incentives is te vinden in de inventaris van de ‘fiscale
uitgaven’30, een bijlage van de federale rijksmiddelenbegroting die het parlement ex-post
inlicht over de kostprijs van de fiscale minderontvangsten31. Hij omvat zowel de ‘fiscale uitgaven’ als andere minderontvangsten.
Bij de vennootschapsbelasting zijn de belangrijkste fiscale uitgaven het belastingkrediet
voor onderzoek en ontwikkeling, waarvan het bedrag in vier jaren is vervijfvoudigd (309
miljoen euro voor het inkomstenjaar 2010), gevolgd door de belastingaftrek voor octrooiinkomsten (219,5 miljoen euro voor het inkomstenjaar 2010).
Bij de bedrijfsvoorheffing komen de verschillende vrijstellingen van doorstorting die worden toegekend op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek (560 miljoen euro in 2011)
op de derde plaats qua budgettaire impact, na de vrijstelling voor ploegen- of nachtarbeid
(979 miljoen euro in 2011) en de structurele vermindering (935 miljoen euro in 2011).
Een diepgaandere analyse van de evolutie van de cijfers voor de belastingaftrek voor octrooien en de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek volgt in
hoofdstuk 3.
Hoewel de fiscale minderontvangsten gedragseffecten beogen, wordt bij de berekening van
de kostprijs, wegens de complexiteit, geen rekening gehouden met de mogelijke positieve of
negatieve indirecte weerslag van de maatregel (bijvoorbeeld terugverdieneffecten). De berekening gebeurt achteraf en omvat enkel de rechtstreekse minderontvangsten verbonden
aan een bepaalde fiscale bepaling.

29 De fiscale minderontvangsten worden gepubliceerd als een bijlage bij de middelenbegroting; een overzicht van de
sociale bijdrageverminderingen wordt gepubliceerd in het ‘Vademecum van de financiële en statistische gegevens
over de sociale bescherming in België’.
30 De term ‘fiscale uitgaven’, zoals gedefinieerd door de Hoge Raad voor Financiën, wordt gebruikt om wettelijk geregelde minderontvangsten voor de Staat aan te duiden die het karakter hebben van een subsidie. Zij maken deel uit
van de meer algemene categorie van de ‘vrijstellingen, aftrekmogelijkheden en verminderingen die de ontvangsten van de Staat beïnvloeden' (Hoge Raad van Financiën, B.S., 18 april 1986, 5320).
31 Parl. St. Kamer, Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 bijlage - inventaris 2010 van de vrijstellingen,
aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat beïnvloeden, 22 december 2011, DOC 53 1943/002,
3420. Parl. St. Kamer, Wetsontwerp houdende middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 bijlage – inventaris 2011 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat beïnvloeden, 20 december 2012, DOC 53 2521/002, 5324.
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Tabel 5 – Overzicht van de fiscale uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek (in miljoen euro)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

8,58

13,14

183,44

219,46

107,60

134,58

225,77

308,62

2011

Vennootschapsbelasting (inkomstenjaar)
Aftrek
octrooi-inkomsten
Belastingkrediet
onderzoek en
ontwikkeling  

45,49

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing (kalenderjaar)
Bezoldigingen
wetenschappelijke
onderzoekers

66,95

96,54

171,33

297,02

487,73

528,62

560,19

Bron: Studiedienst FOD Financiën
Over de volgende steunmaatregelen voor O&O (zie bijlage) is geen informatie beschikbaar
in de inventaris van de ‘fiscale uitgaven’32:
•
•

•

•

het fiscaal statuut van de buitenlandse onderzoekers: de cijfers hierover zijn vervat in de
globale data van het fiscaal statuut van de buitenlandse kaderleden;
de versnelde afschrijvingen: er zijn geen betrouwbare data in de fiscale aangifte en de
data van de jaarrekeningen maken het niet mogelijk de investeringen in O&O te isoleren;
de fiscale vrijstelling van de regionale subsidies: de fiscale aangifte globaliseert alle vrijstellingen van regionale subsidies onder één code waardoor het niet mogelijk is de cijfers
die betrekking hebben op O&O af te zonderen;
de verhoogde investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen: er zijn geen cijfers beschikbaar omdat er geen betrouwbare data bestaan33.

2.2.3.2 Beleidsvoorbereiding en totstandkoming van de wetgeving
Het Rekenhof gaat ervan uit dat de steunmaatregelen zekerheid, eenvoud en consistentie
moeten bieden. Dit maakt ze transparant, begrijpelijk, voorspelbaar en in de tijd stabiel.
De audit toont aan dat aan de oorsprong van de maatregelen meestal een vraag van (een
gedeelte van) de betrokken sector lag. Zo kwam de aftrek octrooien er op vraag van de
farmaceutische sector en de vrijstelling bedrijfsvoorheffing op vraag van de universiteiten.

32 De Raad van State heeft bij arrest van 29 mei 1985 geoordeeld dat in het aangifteformulier (personenbelasting,
vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) geen vragen mogen worden gesteld die betrekking hebben
op bestanddelen die noch voor de vaststelling van het belastbaar inkomen, noch voor de berekening van de belasting nodig zijn (zie Bull. Bel. nr. 643/10.85, p. 2301 e.v.). Het antwoord van de minister van Financiën beklemtoont
dat dit arrest tot gevolg heeft dat de adminstratie bij de indiening van de aangifte vennootschapbelasting geen
afzonderlijke gegevens kan vragen over o.a. de versnelde afschrijvingen voor O&O-investeringen in immateriële
vaste activa, de belastingvrijstelling voor regionale subsidies voor O&O, de vrijstelling van doorstorting van de
bedrijfsvoorheffing, de investeringsaftrek enz.
33 Het antwoord van de minister van Financiën vermeldt dat het formulier van de investeringsaftrek weliswaar op
gedetailleerde wijze de verschillende codes bevat voor de activa waarvoor de investeringsaftrek kan worden gevraagd, zoals de investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen voor O&O en de octrooien. Bij de berekening van de belasting wordt echter enkel rekening gehouden met de niet-gedetailleerde totaalbedragen vermeld
op het aangifteformulier van de vennootschapbelasting.
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De concepten voor de fiscale incentives voor O&O werden vooral in de beleidscel van de
minister van Financiën in overleg met de betrokken sector uitgewerkt. Bij de vrijstelling
bedrijfsvoorheffing was de beleidscel van de minister van Wetenschapsbeleid betrokken.
De administratie daarentegen werd zelden betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de
fiscale steunmaatregelen. De rol van de FOD Financiën beperkte zich meestal tot redactie
van de ontwerpteksten van het wetsontwerp in opdracht van en binnen de krijtlijnen geschetst door de beleidscel. Die van de POD Wetenschapsbeleid beperkte zich tot de maatregel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing waarvan de oorsprong ligt in een advies van de
Federale Raad voor Wetenschapsbeleid van 2000. De POD Wetenschapsbeleid leverde ook
de gegevens voor de berekening van de budgettaire impact. Bij de meeste andere fiscale
maatregelen werd de budgettaire kostprijs vooraf niet becijferd omdat onvoldoende gegevens beschikbaar waren.
De meeste maatregelen kwamen tot stand in de periode 2003-2008 in een context van expansief budgettair beleid. De uitbreiding van de steunmaatregelen evolueert mee met de
beschikbare budgettaire ruimte. Zo werd het toepassingsgebied van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing in opeenvolgende fasen uitgebreid, zowel wat het tarief als wat de doelgroep
betreft.
De werkwijze om de steunmaatregelen ad hoc uit te werken op vraag van (een aantal ondernemingen van) een sector en op basis van de beschikbare budgettaire middelen maakte
dat de fiscale incentives meestal onder tijdsdruk en op korte termijn via programmawetten werden gerealiseerd. Zo kwam het belastingkrediet voor bedrijfsinvesteringen via een
amendement van de regering op het Generatiepact tot stand34. Voor het fiscaal statuut
van de buitenlandse onderzoeker ontbreekt dan weer een wettelijke basis35. Een dergelijke
werkwijze is nadelig voor de kwaliteit van de wetteksten, niet alleen wegens een overhaaste
beleidsvoorbereiding met onvoldoende brede consultatie van actoren (bedrijfswereld en
administratie), maar ook omdat onvoldoende aandacht gaat naar de uitvoerbaarheid en
controleerbaarheid van de maatregelen. Onzorgvuldig tot stand gekomen wetgeving leidt
naderhand tot toepassingsproblemen die resulteren uit onduidelijke bepalingen of niet gedefinieerde begrippen (zie volgend punt). Onduidelijke definities bemoeilijken ook een correcte inschatting van de kostprijs van de maatregel.
Kenmerkend voor de Belgische O&O incentives is dat ze niet enkel ingrijpen in de directe
kostprijs van O&O (voornamelijk personeelskosten) maar ook in andere aspecten van het
ondernemen. Zo is de impact ervan voelbaar in de loonkosten door vermindering van de
bedrijfsvoorheffing, op de investeringen door de investeringsaftrek en op de gegenereerde
inkomsten door de aftrek octrooi-inkomsten. Vaak zijn deze maatregelen geïnspireerd op
buitenlandse voorbeelden. De diversiteit aan maatregelen in combinatie met de gebrekkige
kwaliteit van de wetgeving verhoogt de complexiteit van de steunmaatregelen. Complexiteit werkt kostenverhogend, zowel voor de belastingplichtigen (hogere administratieve
lasten, nood aan fiscale adviseurs) als voor de administratie (controle en handhaving). Bovendien houden complexe maatregelen risico's in voor de uniforme toepassing van de wetgeving en een gelijke behandeling van de belastingplichtigen. Ze zijn ook moeilijk kenbaar

34 Parl.St. Kamer, wetsontwerp betreffende het generatiepact, 2 december 2005, DOC 51 2128/003.
35 Rekenhof, Het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden,verslag van het Rekenhof aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, februari 2003. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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voor de doelgroepen en kunnen nieuwe investeerders afschrikken. Volgens de cel Fiscaliteit
van de Buitenlandse Investeringen van de FOD Financiën (CFBI) bestaat er in het Verenigd Koninkrijk één incentive voor O&O waarbij voor elk uitgegeven pond een kost van
1,3 pond kan worden afgetrokken. Deze regeling is heel eenvoudig. In België daarentegen
komen O&O investeringskosten enkel in aanmerking indien ze worden geactiveerd en via
afschrijvingen worden gespreid over drie jaar. Onder die voorwaarde kan worden gekozen
voor een gespreide investeringsaftrek van 22,5 %. Daarnaast bestaan nog een tiental andere
steunmaatregelen. Dit systeem is volgens de CFBI zodanig ingewikkeld dat heel wat buitenlandse kandidaat-investeerders afhaken. De CFBI stelde ten behoeve van de buitenlandse
investeerders een Engelstalige brochure samen met een overzicht van de federale fiscale
maatregelen voor de directe belastingen ter ondersteuning van O&O36.
Ook binnen België is het moeilijk de doelgroepen te bereiken. Zo bleek 17 % van de respondenten van de enquête van de POD Wetenschapsbeleid de vrijstelling bedrijfsvoorheffing
niet te kennen37. Een betere communicatie van de maatregel naar de (kleinere) ondernemingen, zou de toepassing ervan vergroten.
2.2.3.3 Interpretatieproblemen bij de toepassing van de wetgeving
Onduidelijke en complexe wetgeving brengt onzekerheid mee voor belastingplichtigen en
administratie. Belastingplichtigen kunnen daarom gebruik maken van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën (DVB, beter bekend als ruling)38. In een dergelijke voorafgaande beslissing stelt de Dienst Voorafgaande Beslissingen overeenkomstig
de van kracht zijnde bepalingen vast hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. De EU promoot de
administratieve afhandeling van fiscale geschillen, maar in de eerste plaats moeten interpretatieproblemen worden vermeden door te zorgen voor een kwaliteitsvolle en duidelijke
wetgeving. In hoofdstuk 3 toont het Rekenhof aan dat het beroep op de ruling toeneemt.
Het gebrek aan eenduidige definities, de vaagheid van gehanteerde begrippen en de toename van fiscale wetgeving maken dat er bij de toepassing van de wetgeving steeds meer
moet worden geïnterpreteerd in het licht van de doelstellingen ervan. Als de doelstellingen
niet in de fiscale wet worden gedefinieerd, moet worden teruggegrepen naar definities
in andere wetgevingen. De FOD Financiën is van oordeel dat bij interpretatieproblemen
op definities en begrippen uit de fiscale wetgeving moet worden teruggevallen. De POD
Wetenschapsbeleid is van zijn kant van oordeel dat het beter is de fiscale incentives voor
O&O uit de fiscale wetgeving te lichten om te benadrukken dat de maatregel een subsidie
beoogt te zijn en geen ‘fiscale aftrek’ die loonuitgaven vermindert. De Federale Raad voor
Wetenschapsbeleid vroeg dit alvast voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing in haar advies
van 2010, voorlopig zonder resultaat39.
De interpretatieproblemen zijn ook een gevolg van lacunes in taakafbakening en van het

36 Federal Public Service Finance, Tax incentives for R&D activities, 10 reasons to invest in Belgium.
37 POD Wetenschapsbeleid, Ward Ziarko en André Spithoven, R&D tax incentives, Belspo, 24 april 2012 (niet gepubliceerde powerpointpresentatie).
38 Veralgemeend stelsel van voorafgaande beslissingen (toepassing van de wet van 24 december 2002 tot wijziging
van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande
beslissingen in fiscale zaken en de uitvoeringsbesluiten ervan).
39 Advies van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid: art. 275/3 en art. 67 van het WIB 92.
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gebrek aan samenwerkingsprocedures tussen de betrokken administraties (zie volgend
punt). De CFBI wijst erop dat sommige landen die met dezelfde problematiek werden geconfronteerd, dit hebben opgelost door bijvoorbeeld wetenschappers de fiscale administraties te laten assisteren om te bepalen of bepaalde projecten onder de kwalificatie O&O
kunnen vallen en in aanmerking kunnen komen voor fiscale incentives.
2.2.3.4 Problematische taakafbakening en samenwerking
De wetgeving bevat onvoldoende procedures voor overleg en samenwerking. Dit probleem
rijst bij sommige van de sociale steunmaatregelen en voor enkele fiscale incentives:
•

•

Voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing was de POD Wetenschapsbeleid voorstander
van voorafgaandelijke validatie van diploma's en wetenschappelijke activiteiten. Aanvankelijk was dit ook zo opgenomen in het wetsontwerp voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. De wetgever opteerde uiteindelijk voor een fiscale controle
achteraf. Hoewel de FOD Financiën belast is met de uitvoering van de maatregel40, is de
FOD daarvoor - bij gebrek aan duidelijke wettelijke normen en technische competentie
– soms aangewezen op de kennisondersteuning van de POD Wetenschapsbeleid41. Ook
de inhoudelijke evaluatie van de maatregel beschouwt de FOD Financiën niet als haar
taak. Structurele samenwerkingsverbanden tussen de betrokken administraties en een
concrete afstemming over de toepassing van de wetgeving zijn bijgevolg onontbeerlijk
om tot een werkzame zinvolle uitvoering van de maatregel te komen.
Voor de toepassing van artikel 69 WIB 92 (milieuvriendelijke investeringen) en de uitvoering ervan in artikel 48 van het KB/WIB 92 is het advies nodig van de gewesten
om te beslissen of een investering voldoet aan de criteria inzake milieuvriendelijkheid.
Voor deze samenwerking zijn geen procedures uitgewerkt. Evenmin zijn er waarborgen
voor een gelijke behandeling bij de verschillende gewesten. Bovendien is er voor specifieke gevallen nog een omslachtige procedure waarbij de POD Wetenschapsbeleid in een
tweede administratieve fase moet beoordelen of een investering voldoet aan de criteria
voor O&O.

2.2.4 Sociale steunmaatregelen
Drie indirecte steunmaatregelen verminderen de sociale bijdragen voor wetenschappelijk
onderzoek (zie bijlage).
2.2.4.1 Overzicht en budgettair belang
De sociale steunmaatregelen bestaan uit verminderingen van de sociale
werkgeversbijdragen voor wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd in de publieke
sector door universiteiten, wetenschappelijke instellingen en onderzoeksfondsen. Met de
verminderingen van sociale bijdragen wil de overheid de werkgelegenheid bevorderen.

40 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft tot opdracht de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het
beleid inzake belastingen, rechten, taksen en accijnzen en inzake invorderingen voor verschillende overheden (art
2, §1, 1° van het KB van 17 februari 2002 houdende oprichting van de FOD Financiën).
41 De Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid heeft tot taak de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federale wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden, in het bijzonder de
tenuitvoerlegging, in opdracht van de regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning
van de bevoegdheden van de federale overheid en de uitbouw van een permanente algemene expertise ten dienste van deze in de wetenschappelijke en technische gebieden (art. 2 van het koninklijk besluit 12 december 2002
houdende oprichting van de POD Wetenschapsbeleid).
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Doordat deze maatregelen beperkt zijn tot de publieke sector, hoeven ze niet te worden
aangemeld bij de EU. Deze steunmaatregelen zijn minder talrijk en van geringer budgettair
belang dan de fiscale minderontvangsten voor O&O42 (tabel 6).
Tabel 6 – Overzicht van de sociale minderontvangsten voor wetenschappelijk onderzoek (in miljoen
euro)
2007

2008

2009

2010

2011

Vrijstelling loonmatigingsbijdrage universiteiten

33,311

67,305

66,692

66,317

68,248

Bijdragevermindering voor
wetenschappelijk
onderzoek

8,238

9,964

16,707

18,405

20,851

Wetenschappelijke Maribel

31

31,619

32,897

32,897

36,453

Bron: RSZ
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) beheert de maatregelen en voert ze uit. De
betrokkenheid van de POD Wetenschapsbeleid bij de beleidsvoorbereiding en het beheer
ervan is beperkt.
Deze individuele maatregelen werden tot nu toe nog niet geëvalueerd door de overheid. Het
huidige regeerakkoord plant echter een hervorming van het systeem van de bijkomende
vorsers en de “Wetenschappelijke Maribel” om de efficiëntie binnen de bestaande budgettaire enveloppe te verbeteren. Op het ogenblik van de uitvoering van deze audit was de
POD Wetenschapsbeleid niet op de hoogte van, of betrokken bij, een lopend initiatief.
2.2.4.2 Bijdragevermindering voor wetenschappelijk onderzoek
Concept
Deze maatregel is ontstaan als een soort tegenhanger voor de non-profitsector van de (inmiddels afgeschafte) fiscale maatregel van artikel 67 WIB 92 . De fiscale maatregel stond
in de profitsector een vermindering van de belastbare winst toe bij bijkomende aanwervingen van O&O-personeel. Hier gaat het om een vermindering van de werkgeversbijdrage bij
extra-aanwervingen door de non-profitsector.
Sommige ondernemingen of instellingen zijn de facto uitgesloten van de toepassing ervan:
•
•

Ondernemingen kunnen geen gebruik maken van art. 67 WIB 92 als ze geen winst maken.
Non-profitinstellingen kunnen de maatregel slechts toepassen als ze hun personeelsbestand hebben kunnen verhogen en dus eerst via hun overheden over het nodige budget
daartoe konden beschikken.

Naast de RSZ beheert de POD Wetenschapsbeleid de maatregel administratief mee door

42 Voor een overzicht van de sociale bijdrageverminderingen zie: ‘Vademecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België (2013)”(http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/vademecum/2013/II_C_1StatNl_VMed2013.pdf)
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te bepalen wie ervoor in aanmerking komt. Elke drie maanden moeten de betrokken instellingen aan de POD Wetenschapsbeleid een stijging van hun personeelsaantal melden.
Vervolgens valideert de POD Wetenschapsbeleid het aantal onderzoekers door ze te vergelijken met een register dat het daarover bijhoudt. Op de stijging van het personeelsaantal
wordt vervolgens een vermindering van de socialezekerheidsbijdrage berekend.
Problemen met de toepassing van de maatregel in de tijd
Enkel de instellingen waar in 1997 het personeelsaantal toenam, konden tot 31 december
1997 een overeenkomst sluiten met de ministers van Wetenschapsbeleid en Sociale Zaken om naderhand een bijdragevermindering te krijgen voor elke verdere stijging van hun
O&O-personeel. In de praktijk maken acht instellingen43 al dan niet doorlopend gebruik
van de maatregel. Ze passen bijkomend ook de maatregel artikel 275/3 WIB 92 (vrijstelling bedrijfsvoorheffing) toe, waardoor ze meer aanwerven en waardoor vervolgens de bijdragevermindering aangroeit. De maatregel moest jaarlijks bij koninklijk besluit worden
verlengd, wat niet gebeurde voor de jaren 2004, 2005 en 2006.
Er waren twee wijzen van vermindering van sociale bijdragen. Ofwel stortte de RSZ na
toepassing van de maatregel de vermindering terug aan de rechthebbende, ofwel stortte
de rechthebbende enkel de verminderde bijdrage door. Het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek – Vlaanderen stortte enkel de verminderde bijdrage aan de RSZ en bleef de
maatregel toepassen gedurende de periode 2004-2006, ondanks het ontbreken van een
rechtsgrond. Vanwege de grote sommen die het Fonds zou zijn verschuldigd bij een terugvordering en omwille van de gelijkheid werd de maatregel ook voor de andere begunstigde
instellingen retroactief toegepast voor deze drie jaren (art. 192 van de programmawet van
27 december 2006). De retroactieve toepassing van de regelgeving maakte dat de POD Wetenschapsbeleid geen controle had over het aantal personeelsleden in dienst genomen tijdens die periode. Het kon bijgevolg zijn controletaak niet uitoefenen zoals voorgeschreven
door de wet. Op verzoek van de RSZ gaat de POD Wetenschapsbeleid niettemin de maatregel retroactief valideren.
Sommige instellingen doen zowel een beroep op deze maatregel als op de wetenschappelijke Maribel (bv. het FWO) en de bedrijfsvoorheffingsmaatregel. Vanwege het sneeuwbaleffect aan bijdrageverminderingen voor de sociale zekerheid dat daardoor ontstaat, heeft
de POD Wetenschapsbeleid voorgesteld de bijdragevermindering voor wetenschappelijke
onderzoek af te schaffen.
2.2.4.3 Wetenschappelijke Maribel
In 2006 werd beslist de fiscale vrijstellingsmaatregel van de bedrijfsvoorheffing uit te breiden naar de profitsector (doctors en ingenieurs). De kostprijs werd geraamd op 31 miljoen
euro. Via de wetenschappelijke Maribel werd een soortgelijke som ter beschikking gesteld
van de publieke sector. Met ingang van 2007 werd een indexeerbaar bedrag van 31 miljoen
euro via de RSZ uit het Globaal Beheer van de sociale zekerheid gelicht en toegekend aan
twee publieke onderzoeksfondsen: het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en het Fonds de la recherche scientifique. Het gaat hier de facto niet om een verminde-

43 Belgisch Instituut voor Lastechniek; Instituut voor Tropische Geneeskunde; Universiteit Hasselt; IMEC; Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV); Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie(VIB); Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO); Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO).
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ring van de werkgeversbijdrage maar om een bedrag dat de twee onderzoeksfondsen van
de overheid ontvangen. De som komt ongeveer overeen met de sociale zekerheidsbijdragen
van deze instellingen voor het jaar 2005 en wordt gevoegd bij hun structurele middelen om
nieuwe projecten van fundamenteel onderzoek te financieren.
2.2.5 Evaluatie
2.2.5.1 Belang van effectmeting en -evaluatie
In punt 2.3.1 werd gewezen op het belang van duidelijk geëxpliciteerde doelstellingen als
een noodzakelijke voorwaarde om beleid te kunnen evalueren. Evaluatie stelt de overheid
in staat het gevoerde beleid zo nodig bij te sturen of verder te ontwikkelen en zich te verantwoorden over het gevoerde beleid en de ingezette middelen. Daarbij is het belangrijk dat
niet enkel de individuele maatregelen maar ook de beleidsmix en het evenwicht tussen het
verlenen van directe en indirecte steun op hun doelmatigheid worden beoordeeld. Dat laatste wordt echter bemoeilijkt door de bevoegdheidsverdeling tussen de federale en regionale
overheden en het eerder vermelde gebrek aan coördinatie tussen deze overheden.
De effectmeting van O&O-stimuli is evenwel niet eenvoudig, ondermeer omdat de effecten
van de maatregelen gespreid kunnen zijn in de tijd of over terreinen die aanvankelijk niet
werden beoogd.
Effectstudies maken een onderscheid tussen:
•
•
•

eerste orde-effecten: de O&O-uitgaven van de ondernemingen nemen toe (additionaliteit);
tweede orde-effecten: de O&O-activiteiten van de ondernemingen leveren resultaten op
(innovatie, productiviteit);
derde orde-effecten: de resultaten van de O&O-activiteiten leiden tot positieve sociaaleconomische effecten.

Effecten in eerste en tweede orde sluiten aan bij de tussenliggende doelstellingen van de
O&O maatregelen. Het derde effect slaat op de uiteindelijke doelstelling van de O&Omaatregelen: meer economische groei en daaruit voortvloeiend meer werkgelegenheid en
welvaart. Uiteraard zijn de derde orde-effecten moeilijker in kaart te brengen dan die welke
eraan voorafgaan, omdat de causaliteitsketen steeds langer wordt. Daarbij moeten interveniërende factoren in rekening worden gebracht en neveneffecten geduid. Zo is het moeilijk
te bepalen welk effect in welke mate toe te schrijven is aan de inzet van een bepaalde maatregel omdat meerdere elementen de beslissing van ondernemingen voor O&O-uitgaven
kunnen bepalen. Onderzoek toonde aan dat bv. de aanwezigheid van geschikt personeel,
de macro-economische context, andere fiscale voordelen (zoals de notionele intrestaftrek)
ook belangrijk zijn bij beslissingen over O&O-uitgaven44.
Niettemin wijst zowel de OESO als de EU op de noodzaak om dergelijk effectenonderzoek
te doen en stimuleren zij de verdere ontwikkeling van meetmethodes en -indicatoren.

44 M. Dumont, “De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen in
België (2001-2009)”, Federaal Planbureau, Working Paper 8-12, juni 2012, p. 21 e.v.
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2.2.5.2 Taakverdeling
De wetgever bepaalde niet expliciet welke instantie de steunmaatregelen voor O&O moet
opvolgen en evalueren.
Het beheer van de uitvoering van de O&O-incentives werd toegewezen aan de FOD Financiën (fiscale steun) en de RSZ (parafiscale steun). Deze instanties hebben de effectiviteit van de individuele steunmaatregelen nog niet geëvalueerd. De FOD Financiën volgt de
maatregelen budgettair en procesmatig op maar beschouwt de evaluatie van de doelmatigheid van de O&O-maatregelen niet als zijn taak.
De POD Wetenschapsbeleid ontwikkelt en analyseert O&O-indicatoren en de inschakeling ervan in internationale gegevensbanken van Eurostat en de OESO45. Zoals vele OESOlanden – waaronder de meeste lidstaten van de Europese Unie – voert België via de POD
Wetenschapsbeleid innovatie-enquêtes uit waarmee het niveau van de innovatieactiviteit
en de innovatiestructuur van de ondernemingen beter moet kunnen worden geëvalueerd46.
De POD Wetenschapsbeleid wijst erop dat het momenteel geen opdracht heeft voor de
opvolging en de evaluatie van de wetgeving. Wel plande de POD Wetenschapsbeleid in mei
2010 een studie over de interventielogica van de fiscale maatregelen en over de meting van
hun effecten. Dit project werd uiteindelijk niet opgestart. Ook het plan om de studie te beperken tot de maatregelen ten voordele van de publieke sector kon niet worden uitgevoerd.
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voert een jaarlijkse analyse uit van het concurrentievermogen van België en rapporteert daarover in het Technisch verslag over de beschikbare
maximale marges voor de loonkostenontwikkeling47. Sinds 2006 voegt de Centrale Raad – in
uitvoering van het Generatiepact – aan dit rapport een hoofdstuk toe over innovatie en
O&O, als één van determinanten voor het structurele concurrentievermogen48.
O.a. de POD Wetenschapsbeleid, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, het Federaal
Planbureau en academici werken samen in een aantal werkgroepen. Op initiatief van de
werkgroep over de fiscale stimuli voor O&O en de policymix en onder het beheer van de
FOD Financiën werd een databank opgericht voor o.m. de evaluatie van de fiscale stimuli
en van de gewestelijke subsidies voor O&O. Onderzoek van het Planbureau naar de steunmaatregelen voor O&O had in 2006 gewezen op de nood aan data als voorwaarde om evaluatieonderzoek te kunnen uitvoeren49. Zowel federale instanties (Federaal Planbureau, FOD
Financiën, de POD Wetenschapsbeleid, FOD Economie en RSZ) als gewestelijke overheden
(het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, het Waals gewest, het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel)50
verstrekken gegevens aan deze databank. De databank kan op aanvraag worden geconsul45 Art. 2 koninklijk besluit 12 december 2002 houdende oprichting van de POD Wetenschapsbeleid. Zie o.m. deel 2
van het ‘Belgisch Rapport over Wetenschap, Technologie en Innovatie 2010’ met de bijtitel "Key data on science,
technology and innovation Belgium 2010".
46 De laatst overgelegde data hebben betrekking op 2010 en zijn gebaseerd op de O&O-gegevens van de meest recente Europese innovatie-enquête (CIS 2010).
47 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare marges
voor de loonkostenontwikkeling, 8 november 2011, CRB 2011-1200, p. 121.
48 In het Generatiepact werd aan de CRB de opdracht gegeven een meetinstrument te ontwikkelen dat het mogelijk
maakt de inspanningen op het vlak van innovatie op te volgen.
49 J. Fiers, “Fiscale O&O-stimuli in België”, FPB, Working paper 06-06, juli 2006, p.41.
50 Overeenkomst voor de oprichting van een gegevensbank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O.
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teerd voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek op de geanonimiseerde data. De
POD Wetenschapsbeleid wijst erop dat als het op een systematische wijze kan beschikken
over de gegevens op naam van ondernemingen, dit het mogelijk zou maken de kwalitatieve
data uit bijvoorbeeld de OESO-enquêtes te matchen en te controleren. Samen met de oprichting van de gegevensbank over de fiscale stimuli en de directe steun voor O&O vroeg de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan het Federaal Planbureau een studie uit te voeren
naar de ‘Fiscale stimulansen voor O&O’. Het FPB rondde deze studie af in juni 2012 (zie
volgend punt).
2.2.5.3 Resultaten van evaluatieonderzoek
Onderzoek van de POD Wetenschapsbeleid
De POD Wetenschapsbeleid kwam op basis van een eerste analyse van de resultaten van de
OESO-enquête van 201051 tot de volgende voorlopige vaststellingen over de steunmaatregel
van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing:
•

•

•

•

Kennisintensieve ondernemingen alsook grote ondernemingen maken meer gebruik
van de fiscale maatregelen; 17 % van de ondernemingen kent de maatregel vrijstelling
van de bedrijfsvoorheffing niet.
Ondernemingen die de maatregel gebruiken:
–– hebben een meer gestructureerd O&O-proces en een actiever octrooimanagement;
–– werken meer samen met de publieke sector en zijn meer internationaal gericht;
–– introduceren meer product- dan procesinnovaties. Ondernemingen die enkel focussen op productinnovatie, doen aanzienlijk grotere investeringen in O&O.
Grotere ondernemingen verkiezen fiscale maatregelen, kleinere ondernemingen verkiezen subsidies. Dit hangt waarschijnlijk samen met het gegeven dat de fiscale maatregelen belangrijker zijn naargelang de onderneming over meer personeel beschikt, terwijl
subsidies daar los van staan. Mogelijk speelt hier ook het gegeven dat fiscale maatregelen vaak tot stand komen op vraag van en op maat van grote ondernemingen.
Kleinere ondernemingen ervaren meer positieve effecten van de maatregel dan grote
ondernemingen.

De POD Wetenschapsbeleid leidt uit de resultaten van de aanvullende enquête52 het volgende af:
•

•

Zowel directe als indirecte steunmaatregelen zijn populair bij de ondernemingen. Fiscale maatregelen krijgen de voorkeur, waarschijnlijk omdat ze breder en gemakkelijker
toegankelijk zijn (bijvoorbeeld minder administratieve lasten).
De fiscale maatregel van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing wordt bij zowat de
helft van de ondernemingen boekhoudkundig niet correct verwerkt, wat momenteel in
het nadeel van België speelt voor het behalen van de 3 %-norm.

51 POD Wetenschapsbeleid, Ward Ziarko en André Spithoven, R&D tax incentives, Belspo, 24 april 2012 (niet gepubliceerde powerpointpresentatie).
52 POD Wetenschapsbeleid, R&D tax incentive impact survey van 2011.
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•

•
•

•

De impact van de fiscale maatregel op de tewerkstelling ligt - in crisistijden – in de bijdrage tot het behoud van de tewerkstelling van de kenniswerkers en van de knowhow
in de ondernemingen.
Fiscale incentives leiden tot meer O&O-projecten; daarbij gaat het om meer onderzoeksgerichte dan ontwikkelingsgerichte projecten.
Vooral de wijzigende omgeving (zowel wat het aanbod als de vraag betreft) is de belangrijkste aanleiding voor ondernemingen voor additionele O&O. Daarna volgen de
publieke incentives (subsidies en fiscale incentives) en vervolgens de hoogte van de
loonkosten.
Als er geen fiscale incentives zouden bestaan, zouden O&O-projecten waarschijnlijk
toch worden uitgevoerd, zij het op kleinere schaal, aan een trager tempo of met minder
budget.

Ook hier wijst de POD Wetenschapsbeleid op het voorlopige karakter van de vaststellingen,
o.m. wegens mogelijke statistische vertekeningen. De POD Wetenschapsbeleid heeft de
resultaten van beide enquêtes in april 2012 voorgesteld aan de beleidscel van de minister
van Wetenschapsbeleid.
Onderzoek van het Federaal Planbureau in opdracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 53
Het Federaal Planbureau heeft een econometrische studie verricht die vooral was gericht op
de bepaling van de input-additionaliteit van de fiscale minderontvangsten voor O&O (effect van eerste orde). De studie was beperkt tot de steunmaatregelen voor de bedrijfssector,
met name de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor O&O-personeel (2001-2009) en
de gewestelijke subsidies54. Ondermeer de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Financiën
volgden deze studie vanuit het begeleidingscomité.
Concreet werd nagegaan wat de bedrijfssector doet met de middelen die hij verwerft via de
onderzochte steunmaatregelen voor O&O, m.a.w. in welke mate leidt 1 euro steun tot meer
dan 1 euro bijkomende O&O uitgaven door de ondernemingen? Op basis van schattingen
van de beschikbare data toont de studie aan dat de onderzochte maatregelen in België effectief aanzetten tot meer O&O-activiteiten55:
•

De hoogste additionaliteit is er bij de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
voor O&O-personeel van doctors en ingenieurs en voor O&O-personeel in ondernemingen die voor onderzoek samenwerken met een universiteit, een hogeschool of een
erkende wetenschappelijke instelling.

53 M. Dumont, “De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen in
België (2001-2009)”, Federaal Planbureau, Working Paper 8-12, juni 2012.
54 Aanvankelijk beoogde de studie ook andere steunmaatregelen, zoals aftrek octrooi-inkomsten, de verhoogde investeringsaftrek en belastingkrediet, maar daar werd van afgezien wegens de beperktheid van de beschikbare
gegevens.
55 De studie toont een zekere terughoudendheid m.b.t. de conclusies vanwege het causaliteitsprobleem en de beperkte beschikbaarheid van gegevens in de tijd, waardoor geen onderscheid tussen korte en lange termijneffecten
kon worden gemaakt en onvoldoende rekening kon worden gehouden met de heterogeniteit tussen de ondernemingen (p. 3).
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•

•

De additionaliteit blijkt iets lager te zijn voor de gedeeltelijke vrijstelling van be
drijfsvoorheffing voor de jonge innoverende ondernemingen (YIC’s) en O&O-personeel
met een masterdiploma en voor gewestelijke subsidies.
De additionaliteit blijkt af te nemen wanneer ondernemingen verschillende steun
maatregelen combineren. Dit toont volgens de studie de noodzaak aan van coördinatie
tussen de gewesten en de federale overheid over het geheel van de verleende overheidssteun.

Gelijklopend met de vaststellingen van de POD Wetenschapsbeleid blijkt uit de studie dat
de federale steun voor O&O vooral de meest O&O-actieve ondernemingen aanzet tot bijkomende O&O-activiteiten. De studie besluit dat, aangezien grote O&O-ondernemingen
goed zijn voor het leeuwendeel van de totale O&O-uitgaven in de bedrijfssector (25 % van
de ondernemingen nemen 95 % van de totale O&O-uitgaven voor hun rekening), de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing een belangrijk instrument kan zijn met het oog
op de Europa 2020-doelstelling om de O&O-uitgaven in België op te trekken tot 3 % van
het BBP tegen 2020.
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, opdrachtgever van deze studie, formuleerde (nog)
geen verdere beleidsaanbevelingen. Na het verschijnen van de studie kondigde de regering
in haar relancestrategie de verhoging van het tarief van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing
aan van 75 naar 80 %56. In dat verband merkt het Rekenhof op dat aangezien de studie (p.41)
wijst op de afnemende meeropbrengsten van de steunmaatregel, de resultaten van een tariefverhoging proportioneel gezien lager kunnen uitvallen.

56 Kadernota, juli 2012 en Opvolgingsnota, oktober 2012.

Hoofdstuk

Twee fiscale
steunmaatregelen
voor O&O doorgelicht

3

ONRECHTSTREEKSE FEDERALE STEUNMAATREGELEN VOOR O&O/ 43

Hoofdstuk 2 gaf een bondig overzicht van de federale indirecte steunmaatregelen voor
O&O. Voor twee belangrijke fiscale steunmaatregelen, de vrijstelling van doorstorting van
de bedrijfsvoorheffing en de aftrek octrooi-inkomsten, worden de budgettaire impact en de
uitvoering van de controle hierop nader onderzocht.

3.1

Cijfermatige analyse

De in punt 2.2.5.3 vermelde studie van het Planbureau wees op de onvoorspelbaarheid van
de budgettaire kosten bij de invoering van een fiscale maatregel. Zowel de vrijstelling bedrijfsvoorheffing als de aftrek octrooi-inkomsten is in steile opmars. Op basis van de gegevens van de databank van de cel Beheerscontrole van de FOD Financiën wordt de evolutie
van de twee maatregelen gedurende de laatste drie jaren geanalyseerd. Deze databank is
gebaseerd op de gegevens verzameld bij de inkohiering van de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting.
3.1.1 Evolutie vrijstelling bedrijfsvoorheffing per categorie
In punt 2.2.3.1 werd de scherpe stijging van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing al weergegeven. In zeven jaar tijd is er een verachtvoudiging, van 66,95 miljoen euro in 2005 naar
560,19 miljoen euro in 2011. Tabel 7 geeft een overzicht van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing volgens de categorie van onderzoekers. Het aandeel wordt berekend op basis van
het bedrag aan vrijgestelde bedrijfsvoorheffing.
Tabel 7 – Aandeel vrijstelling bedrijfsvoorheffing per categorie
Categorie

Aandeel
2009

Aandeel 2010

Aandeel 2011

Onderzoekers bij universiteiten, hogescholen,
FFWO, FWO Vlaanderen, FRS-FNRS

31,39 %

27,41 %

21,13 %

Onderzoekers bij erkende wetenschappelijke
instellingen

12,48 %

9,46 %

8,23 %

Samenwerkingsovereenkomsten tussen
ondernemingen en universiteiten, hogescholen of
erkende wetenschappelijke instellingen

7,05 %

5,15 %

5,00 %

Onderzoekers bij Young Innovative Companies

2,89 %

2,74 %

3,31 %

Onderzoekers bij privéondernemingen, doctors en
burgerlijk ingenieurs

27,91 %

30,35 %

33,67 %

Onderzoekers bij privéondernemingen, masters

18,27 %

24,89 %

28,66 %

Bron: databank cel Beheerscontrole van FOD Financiën
Uit de tabel blijkt dat het aandeel van onderzoekers tewerkgesteld bij universiteiten, hogescholen, fondsen voor wetenschappelijk onderzoek en erkende wetenschappelijke instellingen daalt van 44 % in 2009 naar bijna 30 % in 2011. Het aandeel daarentegen van onderzoekers tewerkgesteld in privéondernemingen wint aan belang. In 2011 vertegenwoordigt
deze groep 62 % van het totaal aan vrijgestelde bedrijfsvoorheffing. De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld in de privésector en ingeschakeld in samenwerkingsovereenkomsten met o.a. universiteiten en hogescholen en voor onderzoekers
tewerkgesteld bij de young innovative companies bedraagt in 2011 samen 8 %.
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Zoals vermeld in punt 2.2.5.3 wordt de hoogste additionaliteit bereikt voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O‐personeel met een diploma van doctor
en ingenieur en voor O&O‐personeel in ondernemingen die voor onderzoek samenwerken
met een universiteit, een hogeschool of een erkende wetenschappelijke instelling. De eerste
groep met de hoogste additionaliteit vertegenwoordigt budgettair een aandeel van rond de
30 %, daarentegen vertegenwoordigt de tweede groep met de hoogste additionaliteit slechts
een aandeel van 5 %. De additionaliteit blijkt iets lager te zijn voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor jonge innoverende ondernemingen en O&O‐personeel
met een masterdiploma. Het budgettaire aandeel van de categorie van onderzoekers met
een masterdiploma gaat in stijgende lijn, van 29 % in 2011 tegenover 18 % in 2009.
3.1.2 Ambtshalve ontheffingen vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
De stijgende populariteit van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor
O&O-personeel kan volgens de studie van het Planbureau (zie 2.2.5.3) waarschijnlijk worden verklaard door de toegenomen bekendheid bij ondernemingen en doordat het percentage van vrijstelling van 25 % werd opgetrokken naar 65 % in 2008 en naar 75 % in 2009.
Het Planbureau schrijft de populariteit van de maatregel voor een deel ook toe aan de beperkte voorwaarden die worden gesteld om er gebruik van te maken.
De hoge toegankelijkheid van de maatregel heeft ertoe geleid dat vele ondernemingen die
hadden nagelaten de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing te vragen, dit alsnog hebben gedaan via de indiening van een bezwaarschrift57. Tot 31 augustus van het jaar volgend
op het inkomstenjaar kunnen ondernemingen alsnog de vrijstelling krijgen door een tweede negatieve aangifte in de bedrijfsvoorheffing in te dienen bij het bevoegde ontvangkantoor58. Vanaf 1 september van het jaar volgend op het inkomstenjaar kan dit enkel nog door
een bezwaarschrift in te dienen bij de bevoegde directeur taxatie binnen vijf jaar te rekenen
vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.
Een momentopname in maart 2012 geeft een totaalbedrag aan teruggestorte bedrijfsvoorheffing van 35.526.254,53 euro59. In de begroting worden de bedragen opgenomen via minderontvangsten en via uitgaven (negatieve inkohiering).
3.1.3 Evolutie aftrek octrooi-inkomsten
Op voorhand was moeilijk in te schatten hoeveel vennootschappen gebruik zouden maken
van de aftrek octrooi-inkomsten en hoeveel multinationals zich zouden reorganiseren om
de nieuwe aftrek optimaal te gebruiken. Zo kunnen internationale ondernemingen hun
octrooien naar België halen om de belasting op de inkomsten daaruit te minimaliseren.

57 Conform de bepalingen opgenomen in de circulaire Ci.RH. 244/597.746 (AOIF nr. 48/2009) dd. 3 november 2009.
58 Bedoelde tweede negatieve aangifte is opgenomen in artikel 952, §3, KB/WIB 92.
59 Voor de drie documentatiecentra bedrijfsvoorheffing werd heeft het Rekenhof een momentopname gemaakt van
de ambtshalve ontheffingen op datum van 5 maart 2012. Voor de documentatiecentra Brussel en Bergen bevatten
de cijfers ambtshalve ontheffingen vanaf 2003, voor het documentatiecentrum Denderleeuw vanaf 2008.
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Grafiek 1 – Aantal vennootschappen die gebruik
maken van aftrek voor octrooi-inkomsten

Grafiek 2 – Aftrek voor octrooi-inkomsten (in
miljoen euro)
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Bron: studiedienst FOD Financiën
In het aanslagjaar 2008, toen de aftrek voor octrooi-inkomsten voor het eerst in werking
trad, werd in totaal 29,90 miljoen euro afgetrokken. In 2011 was dat al 772,32 miljoen euro.
In vier jaar tijd is het aantal vennootschappen dat van deze maatregel gebruik maakt, meer
dan verdubbeld en is de totale aftrek toegenomen met een factor 25. Deze sterke toename
is echter te wijten aan één grote onderneming waarvan de aftrek voor octrooi-inkomsten
sterk is gestegen60. Globaal stijgt de verleende aftrek jaar na jaar en maken steeds meer vennootschappen er gebruik van. Dat lijkt er op te wijzen dat meer en meer winsten uit octrooien aan de Belgische inkomstenbelasting worden onderworpen. In geval de onderneming
een positief fiscaal resultaat genereert zullen de ingebrachte inkomsten uit octrooien effectief een fiscale meerontvangst teweegbrengen. Voor het aanslagjaar 2010 bedroeg de aftrek
voor octrooi-inkomsten 603,42 miljoen euro. De daaruit voortvloeiende minderontvangst
kan worden geraamd op 181,31 miljoen euro. Deze budgettaire raming wordt gemaakt door
de vergelijking van de belastbare grondslagen met en zonder toepassing van de aftrek voor
octrooi-inkomsten.
Voor de tien ondernemingen die het meest gebruik maken van de aftrek voor octrooi-inkomsten geeft de volgende tabel weer welk aandeel de aftrek vertegenwoordigt in het totaal
van de aftrekposten die die ondernemingen aangeven en wat het effect van de aftrek is op
de belastbare grondslag61.

60 In 2009 betrof het een aftrek voor octrooi-inkomsten van ongeveer 62 miljoen euro en in 2011 een aftrek van
ongeveer 502 miljoen euro.
61 Het gaat om de tien ondernemingen waarvan de bedragen van de aftrek het hoogst zijn, onafhankelijk of deze
ondernemingen al dan niet beschikken over een belastbare grondslag.
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Tabel 8 – Aandeel van de aftrek octrooi-inkomsten in de totale aftrek bij de top 10-bedrijven en effect
op belastbare grondslag
Top 10-bedrijven

Aandeel AOI in totale aftrek

Belastbare grondslag

1

56,95 %

Vermindering 62

2

99,44 %

reeds 0 63

3

100,00 %

4

32,19 %

herleid tot 0 64

5

5,45 %

vermindering

6

96,29 %

vermindering

7

63,70 %

herleid tot 0

8

97,52 %

vermindering

9

100,00 %

10

88,25 %

reeds 0

reeds 0
herleid tot 0

Bron: databank cel beheerscontrole van FOD Financiën, het aanslagjaar 2010 gesimuleerd (toestand begin 2012) 62 63 64
Voor deze tien ondernemingen bedraagt het gemiddelde aandeel van de aftrek voor octrooi-inkomsten in het totaal van de aftrekposten65 voor de vennootschapbelasting bijna
74 %. In vergelijking met het gemiddelde aandeel voor de overige vennootschappen die
gebruikmaken van de aftrek, met name zo’n 65 %, scoren deze tien ondernemingen niet
veel hoger. Dit grote aandeel wijst erop dat het volledige bedrag aan aftrek voor octrooi-inkomsten bij de meeste vennootschappen volledig wordt benut, aangezien geen overdracht
mogelijk is van de niet gebruikte aftrek van octrooi-inkomsten. Opvallend is dat voor drie
van deze tien ondernemingen de aftrek voor octrooi-inkomsten de belastbare grondslag
naar nul heeft gebracht.
Op zich vermindert de aftrek voor octrooi-inkomsten de fiscale ontvangsten, maar die ontvangsten kunnen uiteindelijk toch stijgen in de mate dat internationale groepen inkomsten
uit octrooien naar België verschuiven. In het buitenland waren die inkomsten immers niet
aan Belgische belastingheffing onderworpen. In België worden ze ten belope van 20 % belast in zoverre de vennootschap voldoende belastbare grondslag heeft.
Budgettaire berekeningen die rekening houden met de meerontvangsten uit bijkomende
tewerkstelling en investeringen zijn niet beschikbaar. Nochtans zou daarmee een vollediger
beeld kunnen worden gegeven van de netto budgettaire impact van deze fiscale maatregel.

62 De aftrek van de octrooi-inkomsten heeft geleid tot een vermindering van de belastbare grondslag.
63 In dit geval heeft de aftrek van de octrooi-inkomsten geen effect aangezien de belastbare grondslag van de betrokken vennootschap reeds gelijk was aan nul.
64 Aanvankelijk had de betrokken vennootschap een belastbare grondslag maar door de toepassing van de aftrek
octrooi-inkomsten heeft deze vennootschap geen belastbare grondslag meer.
65 Tot deze aftrekposten behoren de DBI-aftrek, de notionele intrestaftrek, de vorige verliezen, de investeringsaftrek en de niet belastbare bestanddelen (bv. de vrijgestelde giften).
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3.1.4 Aandeel van kmo’s en van grote ondernemingen
De studie van het Planbureau wijst erop dat de O&O‐uitgaven geconcentreerd zijn bij een
vrij kleine groep van ondernemingen. Onderstaande cijfers geven een beeld van het aandeel van de kmo’s en de grote ondernemingen voor de maatregel vrijstelling bedrijfsvoorheffing en de aftrek voor octrooi-inkomsten66.
Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapbelasting
Voor vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting blijkt duidelijk dat
ruim 90 % van zowel de vrijgestelde bedrijfsvoorheffing als de aftrek voor octrooi-inkomsten gebeurt door grote ondernemingen. Ook uit de studie van het Planbureau blijkt dat
grote ondernemingen, die over voldoende financiële middelen beschikken, fiscale voordelen een geschikt instrument vinden om bijkomende O&O-activiteiten te stimuleren67.
Tabel 9 – Aandeel van grote ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting
Aandeel grote ondernemingen

2009

2010

2011

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

91,84 %

92,24 %

90,09 %

Octrooi-aftrek

94,74 %

97,57 %

98,95 %

Bron: databank cel Beheerscontrole van FOD Financiën
Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting
Tot deze groep behoren ondermeer universiteiten, hogescholen, onderzoeksfondsen en
erkende wetenschappelijke instellingen. Rechtspersonen die door FOD Financiën worden
gecatalogeerd als grote onderneming vertegenwoordigen een aandeel van rond de 20 %.
Tabel 10 – Aandeel van grote ondernemingen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting
Aandeel grote ondernemingen
Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

2009

2010

2011

19,19 %

21,87 %

25,11 %

Bron: databank cel Beheerscontrole van FOD Financiën
3.1.5 Concentratie vennootschappen en rechtspersonen voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing
Onderstaande cijfers tonen aan dat de vrijstelling bedrijfsvoorheffing geconcentreerd is bij
een beperkt aantal vennootschappen.

66 Met grote ondernemingen worden deze vennootschappen bedoeld waarvoor het Controlecentrum Grote Ondernemingen bevoegd is. Het zijn o.a. vennootschappen die deel uitmaken van een groep van ondernemingen of die
meer dan één van de criteria van artikel 15 vennootschappenwet overschrijden.
67 M. Dumont, “De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen of in
België (2001-2009)”, Federaal Planbureau, Working Paper 8-12, juni 2012, p. 52-53.
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Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapbelasting
Veertig vennootschappen vertegenwoordigen meer dan 50 % van de vrijgestelde bedrijfsvoorheffing68.
Daarnaast valt op dat de samenstelling van de groep van de grootste gebruikers bijzonder
stabiel is. Zo blijft de groep van de acht vennootschappen die het meest de vrijstelling van
bedrijfsvoorheffing toepassen, onveranderd gedurende de jaren 2009, 2010 en 2011.
Tabel 11 – Concentratie vennootschappen onderworpen aan de vennootschapbelasting
Maatregel

2009

Totaal aantal vennootschappen die gebruik
maken van vrijstelling bedrijfsvoorheffing
Aandeel van 40 vennootschappen in totale
vrijstelling bedrijfsvoorheffing

2010

2011

1.027

1.348

1.355

52,79 %

51,17 %

53,11 %

Bron: databank cel Beheerscontrole van FOD Financiën
Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting
Tabel 12 toont dat tien rechtspersonen meer dan 60 % van de vrijgestelde bedrijfsvoorheffing voor hun rekening nemen. Het betreft universiteiten, universitaire ziekenhuizen en erkende fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. Daarenboven blijven vijf ondernemingen
uit die top tien aanwezig over de jaren 2009 tot 2011.
Tabel 12 – Concentratie rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting
Maatregel
Totaal aantal rechtspersonen die gebruik
maken van vrijstelling bedrijfsvoorheffing
Aandeel tien rechtspersonen in totale
vrijstelling bedrijfsvoorheffing

2009

2010

2011

128

142

97

64,78 %

59,22 %

75,02 %

Bron: databank cel Beheerscontrole van FOD Financiën
3.1.6 Concentratie vennootschappen aftrek octrooi-inkomsten69
De aftrek voor octrooi-inkomsten is nog meer geconcentreerd bij een beperkte groep vennootschappen (tabel 13). Slechts tien vennootschappen vertegenwoordigen meer dan 90 %
van de totale aftrek. Vier ondernemingen komen voor in de top 10 voor de aanslagjaren
2009, 2010 en 2011. Twee van die vier zijn Belgische vestigingen van buitenlandse farmaceutische bedrijven70, die eveneens koploper zijn in de vrijstelling bedrijfsvoorheffing.
Beslissingen van multinationals tot inplanting of delokalisatie van grote ondernemingen
beïnvloeden dus in belangrijke mate de grootte van aftrek voor octrooi-inkomsten en de
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

68 De bedrijfstakken die deze vennootschappen vertegenwoordigen zijn o.a. de vervaardiging van chemische en farmaceutische producten, vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten,
ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten.
69 Enkel de vennootschappen onderworpen aan de vennootschapbelasting kunnen de aftrek voor octrooi-inkomsten
genieten.
70 Deze twee multinationals vertegenwoordigen samen zo’n 79 % van de totale aftrek octrooi-inkomsten.
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Tabel 13 – Concentratie vennootschappen aftrek octrooi-inkomsten
Maatregel

2009

Totaal aantal vennootschappen die gebruik
maken van AOI
Aandeel 10 ondernemingen in totale AOI

2010

2011

75

97

170

92,75 %

97,63 %

92,40 %

Bron: databank cel Beheerscontrole van FOD Financiën
3.1.7 Combinatie van fiscale steunmaatregelen O&O
De populariteit van de fiscale steunmaatregelen voor O&O leidt ertoe dat steeds meer, en
vooral grote ondernemingen, diverse maatregelen combineren. Het valt op dat zeven van de
elf grote ondernemingen die in het aanslagjaar 2009 de aftrek voor octrooi-inkomsten, de
vrijstelling bedrijfsvoorheffing, de verhoogde investeringsaftrek O&O en belastingkrediet
voor O&O combineerden, dezelfde zijn in het aanslagjaar 2011. De combinatie van de fiscale
gunstmaatregelen is dus ook blijvend geconcentreerd bij enkele grote ondernemingen.
Tabel 14 – Combinatie van fiscale steunmaatregelen O&O
Aantal vennootschappen

2009

2010

2011

AOI en vrijstelling BV

24

39

58

AOI en vrijstelling BV en verhoogde
investeringsaftrek en belastingkrediet

11

12

20

Bron: databank cel Beheerscontrole van FOD Financiën

3.2

Aansturing controle

Het Rekenhof heeft voor de maatregelen vrijstelling bedrijfsvoorheffing en aftrek voor octrooi-inkomsten een steekproef uitgevoerd voor het aanslagjaar 2009 (zie punt 1.2.1). De
controleperiode van deze dossiers liep van 1 juli 2009 t.e.m. 31 december 2011 en was dus
volledig beëindigd op het moment van de steekproef.
3.2.1 Geen centrale aansturing
De fiscus focust zich steeds meer op gerichte controles om de inzet van de controleambtenaren en de efficiëntie van de controles te verhogen. Naast de centraal beheerde selectieprogramma’s, zoals Mercurius (een selectieprogramma op basis van een puntensysteem),
en datamining, voert de FOD Financiën ook gerichte controles uit. Hoewel een gerichte
controle op de toepassing van artikel 275/3 WIB 92 wordt overwogen, had tot op de afsluiting van de audit noch de vrijstelling bedrijfsvoorheffing, noch de aftrek voor octrooiinkomsten het voorwerp uitgemaakt van een dergelijke actie.
De afwezigheid van een centrale aansturing heeft in eerste instantie tot gevolg dat de plaatselijke controleambtenaren ofwel zelf het initiatief moeten nemen om een controle uit te
voeren op de aftrek voor octrooi-inkomsten of de vrijstelling bedrijfsvoorheffing ofwel die
controle uitvoeren in het kader van een grondige controle of een beheerscontrole geselecteerd op basis van de hierboven vermelde selectieprogramma’s Mercurius en datamining.
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In tweede instantie zijn er noch kwantitatieve normen noch specifieke kritieke prestatieindicatoren71 om deze controles op te volgen. Bijgevolg hebben de centrale diensten geen
zicht op de resultaten van de uitgevoerde controles van de twee maatregelen.
Vanwege de toestroom aan bezwaarschriften van ondernemingen die hadden nagelaten de
toepassing van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing te vragen, hebben de centrale diensten beslist die bezwaarschriften voor advies voor te leggen aan de controlediensten
die bevoegd zijn voor de betrokken ondernemingen. Deze controlediensten zijn immers het
best geplaatst om na te gaan of de betrokken onderneming voldoet aan de voorwaarden
van de ingeroepen vrijstelling. Richtlijnen op welke wijze de controlediensten moeten controleren worden niet expliciet gegeven. De controleambtenaren beschikken enkel over een
bijgewerkte overzichtscirculaire. Die geeft de verschillende maatregelen van artikel 275/1
tot 7 WIB 92 weer en bevat de praktische regels72. Daarnaast bestaat er een ontwerpcirculaire die verder gaat dan een overzicht van de wettelijke en reglementaire bepalingen. Die is
nog steeds niet gepubliceerd vanwege niet uitgeklaarde meningsverschillen tussen de FOD
Financiën en de POD Wetenschapsbeleid. Een dergelijke circulaire zou nochtans bijdragen
tot een uniformere controle.
Op het vlak van de aftrek voor octrooi-inkomsten is er geen instructie of circulaire die
voorschrijft hoe de controles moeten worden uitgevoerd. De controleambtenaren kunnen
hierbij enkel terugvallen op de administratieve commentaren en de frequently asked questions opgesteld door de centrale diensten en de Dienst Voorafgaande Beslissingen.
Het gebrek aan centrale aansturing en de afwezigheid van instructies, bovenop de interpretatieproblemen bij de toepassing van de wetgeving, houden reële risico’s in voor de uitvoering van een uniforme controle door de controlediensten. Voor de steekproef heeft het
Rekenhof bij negen gewestelijke directies het aantal controles voor het aanslagjaar 2009
opgevraagd van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing en de aftrek voor octrooi-inkomsten.
Opvallend zijn de sterke verschillen in controlepercentages tussen de gewestelijke directies73. Bij inzage van de controledossiers in vijf gewestelijke directies werd vastgesteld dat
de controles in de meeste gevallen werden gedocumenteerd, volgens de gebruiken van de
plaatselijke controleambtenaren. Noch voor de uitvoering van de controle noch voor de rapportering hiervan werd gebruik gemaakt van uniforme checklists.
3.2.2 Samenwerkingsprotocol centrale diensten en Dienst Voorafgaande Beslissingen
Door de complexiteit van de wetgeving vervult de Dienst Voorafgaande Beslissingen een
steeds belangrijkere rol in de interpretatie en toepasbaarheid van de wetgeving, (zie hierna
bij punt 3.4.3). Een vennootschap die niet zeker is dat alle wettelijke voorwaarden zijn vervuld om een steunmaatregel te genieten, kan voor een concrete situatie een ruling vragen.
Eind 2011 bedroeg het percentage ondernemingen dat over een voorafgaande beslissing

71 Kritieke prestatie-indicatoren die worden gebruikt in de balanced score card voor het management van FOD Financiën.
72 Circulaire nr. Ci.RH. 244/603.128 (AOIF 44/2010) van 15 juni 2010.
73 Controlepercentages worden berekend door het aantal controles per gewestelijke directie te vergelijken met de
geselecteerde dossiers voor de respectievelijke gewestelijke directies. De controlepercentages voor de geselecteerde dossiers varieerden van 0 % tot 40 % voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing en van 0 % tot 100 % voor de
aftrek octrooi-inkomsten.
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voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing O&O beschikte slechts 0,6 %74. Voor de aftrek voor
octrooi-inkomsten gaat het aantal rulings in stijgende lijn. Ongeveer 17 % van het totaal
aantal vennootschappen dat gebruik maakt van de aftrek, vraagt een ruling aan75.
De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft tot nu toe in de aanvragen tot voorafgaande
beslissingen nog geen onwettige constructies vastgesteld om de vrijstelling bedrijfsvoorheffing en de aftrek voor octrooi-inkomsten te krijgen. De centrale diensten van de FOD
Financiën en de Dienst Voorafgaande Beslissingen hebben een samenwerkingsprotocol
gesloten76. Dat bepaalt expliciet dat een aanvraag voor een voorafgaande beslissing geen
aanleiding mag zijn om een controle bij de betrokken onderneming te starten, tenzij die
onderneming al was geselecteerd om te onderzoeken. De controlediensten kunnen na de
voorafgaande beslissing wel een controle uitvoeren op de toepassingsvoorwaarden uit deze
voorafgaande beslissing. Uit de steekproef blijkt dat hierop nauwelijks controle wordt uitgeoefend77.

3.3

Fiscale controle van de maatregel vrijstelling bedrijfsvoorheffing

3.3.1 Omschrijving van de maatregel
Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing genieten op de lonen van hun wetenschappelijke onderzoekers. Slechts een deel
van de bedrijfsvoorheffing moet worden gestort, het andere deel mag de werkgever behouden.
De overheid past deze techniek van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toe om de loonlast van bepaalde sectorgebonden78 ondernemingen te verminderen en zo de concurrentiekracht te verhogen. De maatregel is voor de werkgever aantrekkelijk omdat de extra financiële middelen onmiddellijk beschikbaar zijn. In tegenstelling tot andere fiscale aftrekken
heeft deze maatregel een direct effect, aangezien hij een onmiddellijke cashreturn geeft.
Het voordeel geldt bovendien niet alleen voor de winstgevende ondernemingen, ook vennootschappen met verlies kunnen ten volle van de maatregel genieten.
De maatregel richt zich specifiek op de loonkosten. Die bedragen immers gemiddeld bijna
60 % van de totale kosten van ondernemingen die actief zijn in O&O. De vrijstelling van
75 % komt overeen met ongeveer 15 % van de volledige loonkost van een wetenschappelijk
onderzoeker.

74 Negen ondernemingen op 1355, toestand eind 2011.
75 29 ondernemingen op 170, toestand eind 2011.
76 Deze samenwerkingsovereenkomst van 8 december 2010 schrijft voor dat wanneer een controledienst bevoegd
voor de controle van een voorafgaande beslissing, deze beslissing niet kan uitvoeren, een omstandig verslag aan
de centrale diensten wordt voorgelegd. Dit gebeurt via het centraal contactpunt dat vervolgens de Dienst Voorafgaande Beslissingen daarover inlicht. Daarna zal overleg plaatsvinden. Tot op heden werd voor de aftrek octrooiinkomsten nog geen enkel dossier voorgelegd.
77 De steekproef bevatte respectievelijk drie vennootschappen met een ruling over vrijstelling bedrijfsvoorheffing en
acht dossiers met een ruling over de aftrek voor octrooi-inkomsten. Voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing werd
één van de drie dossiers gecontroleerd. Voor de aftrek voor octrooi-inkomsten werden twee van de acht dossiers
onderzocht.
78 De vrijstelling bedrijfsvoorheffing werd oorspronkelijk ingevoerd voor overwerk, zeevisserij en ploegenarbeid.
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De volgende vijf categorieën van werkgevers komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de steunmaatregel:
•
•
•

•

•

universiteiten, hogescholen en welbepaalde onderzoeksfondsen (publieke sector);
erkende wetenschappelijke instellingen (publieke en non-profitsector);
ondernemingen die onderzoekers tewerkstellen in onderzoeksprojecten in samenwerking met één of meerdere universiteiten of hogescholen of erkende wetenschappelijk
instellingen (samenwerking tussen publieke en privésector);
ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s uitvoeren met onderzoekers met een bepaald diploma (privésector) (lijst 1 of lijst 2 met uitsluiting van de
humane en de sociale wetenschappen);
young innovative companies (YIC).

Deze steunmaatregel voor O&O is geïnspireerd op de Nederlandse Wet ter Bevordering van
Speur- en Ontwikkelingswerk en kwam er op vraag van de universiteiten en op basis van
een advies van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid. Aanvankelijk gold de maatregel
enkel voor de academische wereld, later werd hij uitgebreid naar de bedrijfswereld. Oorspronkelijk waren ook verschillende vrijstellingspercentages toepasselijk op de verschillende categorieën werkgevers. Later werden ze voor alle werkgevers gelijkgeschakeld en
opgetrokken naar 75 %. In haar relancestrategie voor 2012 plant de regering vanaf 2013 een
verdere verhoging van het tarief tot 80 % (zie 2.2.2).
De steunmaatregel werd geïntroduceerd via een programmawet (wet van 24 december
2002) en per 1 januari 2006 geïncorporeerd in het WIB 92 (artikel 275/3). Door die opname
moet de maatregel worden geïnterpreteerd volgens het fiscaal recht. Dit gaf aanleiding tot
uiteenlopende standpunten tussen de FOD Financiën en de POD Wetenschapsbeleid over
de toepassing van de steunmaatregel (zie 2.2.3.3).
3.3.2 Bestedingsverbod voor de publieke sector
In de eerste plaats wilde de federale overheid de academische wereld meer financiële ruimte
geven om hun budget voor wetenschappelijk onderzoek te verhogen en bijkomende onderzoekers aan te werven. De regelgeving bevatte echter geen voorwaarden over de besteding
van die middelen. Er werd van uitgegaan dat deze middelen hoe dan ook opnieuw (in)direct
in O&O zouden worden geïnvesteerd79. De minister van Financiën stelde in 2005 dat de gemeenschappen erop moesten toezien dat de middelen voor onderzoeksdoeleinden werden
gebruikt80.
Op dit moment verbiedt de wet81 de academische en de wetenschappelijke instellingen de
middelen die uit de vrijstelling voorkomen, te gebruiken om het onderzoek dat de vrijstelling van doorstortingsverplichting heeft doen ontstaan, te financieren. De Europese
Commissie beschouwde de vrijstelling bedrijfsvoorheffing immers niet als (subsidieerbare)
kosten van EU-onderzoeksprojecten voor de universiteiten. Door te verduidelijken dat de
vrijgestelde middelen niet mogen worden gebruikt om de kostprijs van het onderzoek dat
de vrijstelling heeft doen ontstaan, te verminderen, kwam de wetgever tegemoet aan de

79 Parl. St. Kamer, ontwerp van programmawet, 14 november 2002, DOC 50 2124/001, p. 184.
80 Vr. en Antw. Kamer, 13 april 2005, CRIV 51 COM 559, p.44.
81 Art. 275/3, §1, 1e lid, in fine en 2de lid, in fine WIB 92, ingevoerd op 10 januari 2010.
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vraag van de academische wereld om het obstakel voor EU-subsidiëring van de volledige
loonkosten weg te werken.
Toen de steunmaatregel naar de profitsector werd uitgebreid, werd ook niet verplicht de
vrijgekomen middelen te herinvesteren. Evenmin werd het bestedingsverbod van de academische wereld doorgetrokken. Hoewel de memorie van toelichting82 bij de uitbreiding
van de maatregel tot de privésector expliciet vermeldt dat het doel van de maatregel is “de
kost van onderzoek in België te verminderen”, is het ook de bedoeling hiermee de Europese
doelstelling te halen 3 % van het BBP aan O&O te besteden.
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit meent dat de ondernemingen het niet door
te storten gedeelte van de bedrijfsvoorheffing mogen gebruiken om de kostprijs te drukken
van het onderzoek dat deze vrijstelling heeft doen ontstaan. De POD Wetenschapsbeleid
gaat ervan uit dat de vrijstelling ook voor de bedrijfswereld niet als een kostenvermindering maar als een subsidie wordt beschouwd en boekhoudkundig als een opbrengst moet
worden verwerkt, zoniet levert de steunmaatregel geen bijdrage tot het bereiken van de 3 %
doelstelling.
3.3.3 Controle a posteriori
De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing vereist geen machtiging vooraf van
de administratie. De werkgever moet op eigen verantwoordelijkheid nagaan of de wettelijke
voorwaarden zijn vervuld wil hij de vrijstelling toepassen. Enkel als de lokale controlekantoren het dossier voor een globale controle selecteren, kan de toepassing van de vrijstelling
worden nagegaan.
Deze lokale kantoren kunnen niet onmiddellijk vaststellen of een werkgever de vrijstelling
genoten heeft. De werkgever hoeft immers op zijn aangifte vennootschapsbelasting geen
code in te vullen of een formulier bij te voegen dat aantoont dat hij van deze fiscale gunstmaatregel gebruik heeft gemaakt83. Het is pas na een grondige doorlichting van de bedrijfsboekhouding dat een taxatie-ambtenaar verneemt dat artikel 275/3 WIB 92 werd toegepast.
Veel dossiers glippen dus makkelijk door de controles. Uit de steekproef bleek dat in tien
van de negentien dossiers de onderneming wel degelijk de vrijstelling bedrijfsvoorheffing
heeft toegepast zonder dat de betrokken controleambtenaar dit heeft vastgesteld of gecontroleerd84.
Inmiddels heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een ontwerpcirculaire opgesteld waarin een vorm van samenwerking tussen de FOD Financiën en de POD Wetenschapsbeleid is gepland. De samenwerking zou niet systematisch of verplicht zijn. De ambtenaren van de FOD Financiën kunnen voor technische vragen contact opnemen met de
POD Wetenschapsbeleid. Hieronder worden de knelpunten van de fiscale gunstmaatregel
thematisch besproken. Per kernbegrip wordt dieper ingegaan op de problemen die bij de
verschillende doelgroepen rijzen.

82 Parl.St. Kamer, ontwerp van programmawet, 17 november 2004, DOC 51 1437/001, p.230.
83 Zie voetnoot 32.
84 Deze vaststelling werd voornamelijk gedaan in dossiers waarvoor wel een controle op de aftrek voor octrooi-
inkomsten heeft plaatsgevonden.
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3.3.4 Onderzoek en ontwikkeling
Hoewel de begrippen onderzoek en ontwikkeling centraal staan in de steunmaatregel,
werden ze niet gedefinieerd. In de parlementaire werkzaamheden werden onderzoek en
ontwikkeling wel nader omschreven85. De FOD Financiën verstaat onder de term wetenschappelijk onderzoek de systematisch uitgevoerde creatieve werkzaamheden met het oog
op de uitbreiding van de kennisvoorraad en het exploiteren ervan om nieuwe toepassingen te
bedenken, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en procédés.
De POD Wetenschapsbeleid, de Dienst Voorafgaande Beslissingen en andere administraties hanteren steeds meer de definities die opgenomen zijn in de Europese Verordening
800/2008 (art. 30)86 en teruggaan op de definities van de Frascati-Handleiding van de
OESO. Onder onderzoek en/of experimentele ontwikkeling wordt daar verstaan: “alle creatief werk dat op systematische basis verricht wordt ter vergroting van de hoeveelheid kennis,
met inbegrip van de kennis van de mens, de cultuur en de samenleving, alsmede het gebruik
van deze hoeveelheid kennis voor het ontwerpen van nieuwe toepassingen”. O&O is een term
die betrekking heeft op drie activiteiten: fundamenteel onderzoek87, toegepast onderzoek88
en experimentele ontwikkeling89. Het toekomstige wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling neemt op vraag van
de Europese Commissie de definities uit Verordening 800/2008 over om het toepassingsgebied van artikel 275/3, §1 WIB 92 af te bakenen.
Controleambtenaren van de FOD Financiën zijn van oordeel dat de gehanteerde definities
van O&O vaag en rekbaar zijn. De vorming van een oordeel daarover aan de hand van de
Frascati-Handleiding vinden zij nagenoeg niet mogelijk. In de praktijk wordt de controle
vaak beperkt tot het nagaan van de vereiste diploma’s.
3.3.5 Werkgever
Zowel de wetenschappelijke instellingen uit de publieke als uit de private non-profitsector
kunnen beroep doen op de vrijstelling. Tijdens de audit bleek dat sommige vzw’s echter
een erkenning aanvragen als onderneming. De FOD Financiën vat het begrip onderneming
ruim op. Rechtspersoonlijkheid, winstgevend doel, of behoren tot de private of publieke
sector zijn irrelevante elementen daarbij. Ook bij de universitaire ziekenhuizen rijst dit
probleem. Zij worden meestal erkend als wetenschappelijke instelling, maar indien zij aan
bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zij ook als onderneming toepassing vragen van de

85 Respectievelijk ‘vernieuwend en planmatig onderzoekswerk met het oog op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke of technische kennis’ en ‘de toepassing van de resultaten van onderzoek of van andere kennis op een plan of een
model met het oog op de productie of wezenlijke verbetering van materialen, toestellen, producten, procédés, systemen
of diensten vóór het begin van hun commerciële productie of hun gebruik’.
86 Verordening 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën van steun op grond
van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (L.
214/3).
87 Fundamenteel onderzoek is experimenteel of theoretisch werk dat in de eerste plaats wordt verricht om nieuwe
kennis te vergaren van de grondslagen waarop verschijnselen en waarneembare feiten gebaseerd zijn, zonder dat
een speciale toepassing of een speciaal gebruik wordt beoogd.
88 Toegepast onderzoek is eveneens oorspronkelijk onderzoek dat verricht wordt om nieuwe kennis te verkrijgen. Het
is echter in de eerste plaats gericht op een specifiek of praktisch doel.
89 Experimentele ontwikkeling is systematisch werk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande kennis die
verkregen is uit onderzoek en/of praktische ervaring, gericht op het produceren van nieuwe materialen, producten
of instrumenten, of op het installeren van nieuwe processen, systemen en diensten, of op het wezenlijk verbeteren
van datgene dat al werd geproduceerd of geïnstalleerd.

ONRECHTSTREEKSE FEDERALE STEUNMAATREGELEN VOOR O&O/ 55

vrijstelling. Dit onderscheid heeft gevolgen voor de kwalificatie van de onderzoekers en
bijgevolg het aantal onderzoekers die er beroep op kunnen doen. Dit kan dus leiden tot een
ongelijke behandeling van de begunstigde werkgevers naargelang van hun statuut (3.3.6.1).
Wel adviseert de FOD dat, zodra een ondernemingsnummer is toegekend, niet meer mag
worden gekozen voor het statuut van wetenschappelijke instelling.
3.3.6 Onderzoeker
Het grootste knelpunt bij de toepassing van de steunmaatregel is het begrip onderzoeker.
De wetgever definieert het niet, noch voor de non-profit- noch voor de profitsector. Aanvankelijk bepaalde het wetsontwerp dat de POD Wetenschapsbeleid de onderzoekers die
gebruik wilden maken van de vrijstelling, moest erkennen. Deze dienst werd, in tegenstelling tot de FOD Financiën, geacht over de nodige expertise te beschikken om daarover
een oordeel te vormen90. Uiteindelijk werd dit voorstel niet aanvaard91. In de praktijk doen
zowel de centrale diensten als de controleambtenaren uit eigen initiatief een beroep op de
POD Wetenschapsbeleid in geval van twijfel of iemand als onderzoeker kan worden gekwalificeerd. Deze samenwerking is echter niet systematisch en berust op de goodwill van de
betrokken ambtenaren en administraties.
3.3.6.1 Non-profitsector
De begunstigden in de categorie universiteiten, hogescholen en welbepaalde onderzoeksfondsen zijn de assistent-onderzoekers en de postdoctorale onderzoekers. Deze begrippen
zijn niet gedefinieerd, wat aanleiding geeft tot discussies tussen de FOD Financiën en de
POD Wetenschapsbeleid. Waar de FOD Financiën zich strikt aan de wettelijke bewoordingen houdt, interpreteert de POD Wetenschapsbeleid meer in het licht van de filosofie van
de wet.
De POD Wetenschapsbeleid hanteert een drempel van 50 % O&O-tijdsbesteding om aan
de kwalificatie van onderzoeker te voldoen. Hij verwijst daarbij naar normen in sommige
decretale regelingen van de gemeenschappen. In het wetgevende kader van de steunmaatregel zelf wordt geen drempel vermeld. De drempelvoorwaarde die de POD Wetenschapsbeleid gebruikt, kan bijgevolg als niet wettig worden beschouwd. De FOD Financiën kan de
50 %-regel niet toepassen omdat die niet is gebaseerd op een federale fiscale wet. Ook de
Dienst Voorafgaande Beslissingen is van oordeel dat de fiscale wettekst niet voor interpretatie vatbaar is en dat de 50 %-drempel irrelevant is voor de toepassing van de vrijstelling:
indien iemand als onderzoeker wordt gekwalificeerd moet de gedeeltelijke vrijstelling – ongeacht de tijdsbesteding – volledig worden toegepast
De POD Wetenschapsbeleid noch de Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft een
volledig zicht op de toepassing van de steunmaatregel.
De universiteiten pasten de maatregel op uiteenlopende manier toe maar namen initiatieven om tot een uniforme aanpak te komen. Het college van regeringscommissarissen bij de

90 Parl.St. Kamer, ontwerp van programmawet, 14 november 2002, DOC 50 2124/001, p.184.
91 Parl.St. Kamer, amendement op ontwerp van programmawet, 26 november 2002, DOC 50 2124/007, p. 3-4.
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hogescholen adviseerde dat een onderzoeksopdracht van minimum 10 % wenselijk (maar
niet noodzakelijk) is om de steunmaatregel toe te passen92.
Niettegenstaande de steunmaatregel enkel geldt voor werkzaamheden in ondergeschikt
verband93, bleken verscheidene universitaire ziekenhuizen de vrijstelling toe te passen op
kliniekhoofden en artsen-onderzoekers.
Alle betrokken actoren zijn het erover eens dat er nood is aan een wetgevend initiatief om
duidelijkheid te brengen in deze materie. Initiatieven van zowel de FOD Financiën als de
POD Wetenschapsbeleid bleven tot nu toe zonder gevolg.
Voor de erkende wetenschappelijke instellingen zijn dezelfde definities van toepassing als
voor de universiteiten, met dezelfde problemen tot gevolg. Bijkomend rijst hier het probleem van de diplomavereiste. Voor de postdoctorale en assistent-onderzoekers wordt geen
masterdiploma vereist omdat dit sowieso een voorwaarde is om als onderzoeker te worden
toegelaten tot een universiteit/hogeschool. Erkende wetenschappelijke instellingen kennen
echter wel assistent-onderzoekers zonder masterdiploma. De vraag rijst dan ook of de onderzoekers in deze instellingen die geen masterdiploma hebben maar wel concreet wetenschappelijk onderzoek verrichten, in aanmerking komen voor de steunmaatregel.
De POD Wetenschapsbeleid meent van niet. Het gaat om eenzelfde vrijstelling als die voor
universiteiten/hogescholen waaraan bijgevolg dezelfde voorwaarden zijn gekoppeld. Om
zijn visie te staven verwijst de POD Wetenschapsbeleid naar de verplichting van de instelling om bij een erkenningsaanvraag, het aantal wetenschappers met minstens een masterdiploma te vermelden94.
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit meent, in tegenstelling tot de POD Wetenschapsbeleid, dat de houders van een A1-diploma (onderwijs in een hogeschool met een
duur van drie jaar, het huidige diploma van professionele bachelor) ook voldoen aan de
diplomavereiste. Dit betekent dat voor universitaire ziekenhuizen die een van de universiteit afgezonderde rechtspersoonlijkheid hebben en die als wetenschappelijke instelling
erkend zijn, laboranten en verpleegkundigen bijvoorbeeld als onderzoekers kunnen worden
beschouwd. Voor universitaire ziekenhuizen die onder de rechtspersoon van de universiteit
vallen komen enkel de masters als onderzoekers in aanmerking. Het Rekenhof stelde vast
dat sommige controleambtenaren van oordeel zijn dat de maatregel slechts kan worden
toegepast als de onderzoeker over een masterdiploma beschikt. Deze zienswijze is echter
strijdig met deze van hun centrale diensten, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

92 Zie o.m. Rekenhof, Rekeningenboek van het Rekenho over 2004-2005, Parl. St. Vlaams Parlement, stuk 36 (20072008) Nr 1, p. 86. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
93 Zie Ci. RH. 244/603.128 (AOIF 44/2010) van 15 juni 2010.
94 http://www.belspo.be/belspo/fisc/rech/wi_nl.stm, door de Federale Ministerraad erkende wetenschapsinstellingen.
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3.3.6.2 Bedrijfssector
Diplomavereisten
•

Samenwerkingsovereenkomsten

De steunmaatregel is van toepassing op de bezoldigingen van onderzoekers die aan onderzoeksprojecten werken ter uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen en de academische wereld95. Vaak gaat het om spin-offs van universiteiten. Deze
onderzoekers moeten volgens de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een diploma
hoger onderwijs hebben. De POD Wetenschapsbeleid daarentegen eist een masterdiploma
voor deze onderzoekers. Volgens de POD Wetenschapsbeleid overlapt de categorie van de
samenwerkingsovereenkomsten met de categorie ‘onderzoekers in ondernemingen, tewerkgesteld in O&O programma’s’ 96. Deze visie moet worden genuanceerd omdat er voor
de samenwerkingovereenkomsten geen beperking qua studiedomein (specifieke diploma's)
in de regelgeving werd opgenomen. Alle diploma’s komen hier dus in aanmerking, in tegenstelling tot de categorie ‘onderzoekers in ondernemingen, tewerkgesteld in O&O programma’s’, waar slechts een aantal limitatief opgesomde diploma's wordt aanvaard .
•

Young innovative company (YIC’s)

Naar Frans voorbeeld kunnen jonge innoverende ondernemingen of young innovative companies sinds juli 2006 ook een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing genieten.
Een YIC is een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 §1 van het Wetboek van Vennootschappen97 die aan een aantal bijkomende voorwaarden moet voldoen. Ze moet uitgaven gedaan hebben op het vlak van onderzoek en ontwikkeling die minstens 15 procent
van de totale kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk vertegenwoordigen, minder
dan tien jaar bestaan vóór 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling wordt toegekend en
ze moet bovendien nieuw zijn opgericht en dus niet resulteren uit een concentratie, herstructurering, overname of uitbreiding van activiteiten. Uit de audit blijkt dat de strenge
voorwaarden voor de YIC’s niet of nauwelijks worden gecontroleerd omdat de controleambtenaar niet over de nodige documenten beschikt om na te gaan of alle voorwaarden zijn
vervuld. Het Belgische YIC-statuut van 2005 is overigens niet meer in overeenstemming
met de YIC-definitie vervat in artikel 35 EG-verordening nr. 800 van. 6 augustus 2008.
De gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing geldt voor de YIC’s niet alleen voor de
onderzoekers zelf maar ook voor het ondersteunend personeel, zoals o
 nderzoekstechnici98

95 Parl. St. Kamer, ontwerp van programmawet, 17 november 2004, DOC 51 1437/001, p. 230. Volgens het koninklijk
besluit van 24 augustus 2005 dient de samenwerking geformaliseerd te zijn in een contract.
96 http://www.belspo.be/belspo/fisc/profit_nl.stm
97 Een kleine vennootschap is een vennootschap met rechspersoonlijkheid die voor het laatste en het voorlaatste
afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:
•
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
•
jaaromzet (exclusief btw): 7.300.000 euro;
•
balanstotaal: 3.650.000 euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.
98 Een onderzoekstechnicus levert, in nauwe samenwerking met de onderzoekers, de noodzakelijke technische ondersteuning bij experimenteel O&O werk.
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en projectbeheerders99, met uitsluiting van commercieel en administratief personeel100.
Hier wordt wel een definitie gegeven van het begrip “onderzoekers”, zijnde wetenschappers
of ingenieurs die werken aan de ontwikkeling of de uitvinding van kennis, producten, processen, nieuwe methoden of systemen. De bezoldigden die zonder het diploma te hebben,
deze kwalificatie hebben behaald in de schoot van hun onderneming, worden gelijkgesteld
met ingenieurs.
Het feit dat voor de YIC’s geen diplomavereiste geldt, is zeker een voordeel vermits deze
ondernemingen vaak niet in staat zijn dure, gediplomeerde werknemers in dienst te nemen. Vaak wordt gewerkt met personeel dat beschikt over relevante ervaring. De Dienst
Voorafgaande Beslissingen beslist op basis van de functie- en carrièreomschrijving van de
betrokken werknemer of deze al dan niet als een onderzoeker kan worden aangemerkt. De
Dienst gaat ook na of de vennootschap onderzoeksprojecten uitvoert en of de werknemers
voor wie de vrijstelling wordt gevraagd, als wetenschappelijk personeel kunnen worden
aangemerkt. De controleambtenaren wijzen erop dat de kwalificatie van de jobs die in aanmerking komen voor de vrijstelling, in de praktijk niet eenvoudig is.
•

Ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's uitvoeren met onderzoekers die een bepaald diploma hebben

Opdat de onderzoekers een beroep kunnen doen op de fiscale gunstmaatregel moeten zij
een specifiek diploma hebben. Aanvankelijk was dat een diploma van doctor in de toegepaste
wetenschappen, in de exacte wetenschappen, in de geneeskunde, in de diergeneeskunde
of in de farmaceutische wetenschappen, of van burgerlijk ingenieur (lijst 1: doctors en
ingenieurs). Later werd die lijst uitgebreid naar elk master- of gelijkwaardig diploma,
met uitzondering van bijvoorbeeld diploma’s in de humane en sociale wetenschappen
(lijst 2). Doordat beide lijsten overlappen en de vrijstellingstarieven gelijk zijn, verloor het
onderscheid zijn nut. Via het memorandum van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid
in 2010 vroeg de POD Wetenschapsbeleid het onderscheid in de wetgeving op te heffen. Tot
op heden bleef dit zonder gevolg.
Uit de praktijk blijkt dat de controleambtenaren vooral de naleving van de diplomavoorwaarde controleren en dat ze problemen ondervinden met de gelijkschakeling van oudere
en buitenlandse diploma's met de erkende diploma's. Deze opmerking geldt trouwens ook
voor de andere categorieën van begunstigden. Diploma’s en activiteiten kunnen aan de
POD Wetenschapsbeleid worden voorgelegd ter validering.
Bijkomende voorwaarden voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (artikel 275/3, §1, 3de
lid, 3°, WIB 92)
De voorwaarden voor de toepassing van de steunmaatregel zijn strikter voor de ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen aan onderzoekers die aan onderzoeksprojecten werken ter uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten en voor de ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen aan onderzoekers tewerkgesteld in O&O-programma’s dan voor de

99 Projectbeheerders hebben de leiding over organisatie, coördinatie en planning van het project zowel op administratief, juridisch, financieel als technologisch vlak.
100 Bijlage IIIter KB/WIB 92 (punt III, e), 2de lid.
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non-profitsector. Naast de diplomavereisten zijn er immers vereisten m.b.t. de uitgeoefende
onderzoeksactiviteiten.
•

Ondernemingen met samenwerkingsovereenkomsten

Volgens de Algemene Administratie van de Fiscaliteit moeten de onderzoekers in het kader
van de samenwerkingsovereenkomst werken aan onderzoeksprojecten. Een onderzoeksproject wordt gedefinieerd als een project dat betrekking heeft op onderzoek, m.a.w. een
project van vernieuwend en planmatig onderzoekswerk met het oog op het verwerven van
nieuwe wetenschappelijke of technische kennis en inzichten. Een onderzoeksproject beoogt dus een duidelijk wetenschappelijk doel, bijv. problemen overwinnen, toepassingsmogelijkheden zoeken, enz. Een dergelijk project moet zijn onderbouwd door een uitgewerkt
wetenschappelijk plan met een duidelijke timing en gedetailleerde personeelsbezetting.
Wijzigingen aan de timing en personeelsbezetting moeten nauwkeurig worden bijgehouden. Deze informatie moet ofwel in een aparte bijlage ofwel in de samenwerkingsovereenkomst zelf worden opgenomen.
•

YIC's

Voor de YIC’s gelden geen bijkomende voorwaarden m.b.t. de uitgeoefende onderzoeksactiviteiten. Het volstaat dat de personeelsleden van de YIC’s als wetenschappelijk personeel
kunnen worden aangemerkt, ongeacht of ze al dan niet onderzoek verrichten in het kader
van een onderzoeksproject.
•

Ondernemingen met onderzoekers met specifieke diploma's

Om de gunstmaatregel te kunnen toepassen moeten deze ondernemingen aantonen dat de
onderzoeker O&O-taken verricht in het kader van een O&O programma. Het bewijs van
de O&O-programma’s kan worden geleverd aan de hand van een afschrift van het wetenschappelijk plan, beschikbare onderzoeksresultaten, samenvattingen, eindrapporten enz.
Deze schriftelijke weerslagen van de O&O-programma’s zijn van belang voor een eventuele controle achteraf. De Dienst Voorafgaande Beslissingen wijst erop dat een algemeen
geldend bewijs van O&O-programma’s niet bestaat omdat dit sterk afhankelijk is van de
sector (bijvoorbeeld de medische sector, de ruimtevaart, de industrie). In de praktijk vraagt
de dienst dat de werkgever voor elk programma aantoont welke wetenschappelijke of technologische vraagstukken werden opgelost, welke vooruitgang werd geboekt, welke nieuwe
technologieën werden ontwikkeld, welke processen, diensten of systemen aanzienlijk werden verbeterd, vernieuwd enz. Ook de structuur van het programma is van belang, de uiteenzetting van het ontstaan van een project of programma, de doelstellingen, de gevolgde
strategie, de toegepaste werkmethodes, enz. Ook het feit dat de vennootschap eventueel
subsidiedossiers heeft ingediend bij andere instanties zoals de Europese Commissie is een
positief gegeven. Zodra bewezen is dat het om een O&O-programma gaat, wordt nagegaan welke divisies bij het project of programma betrokken waren, wat de functie was en
welke personen erin deelnamen. De volledige taakomschrijving van die personen wordt
voorgelegd. De taken of functies die niet binnen het programma of project passen of die
niet als O&O-activiteiten kunnen worden aangemerkt, worden niet in aanmerking genomen. Om dat te bepalen steunt de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich doorgaans op de
Frascati-Handleiding.
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3.3.7 Prorataberekening van de vrijstelde bezoldiging voor de profitsector101
Ook op de vraag of de vrijstelling pro rata moeten worden berekend, hebben de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Financiën een uiteenlopende visie. Volgens de Algemene Administratie van de Fiscaliteit geldt de prorataregeling voor heel de profitsector. Ze meent
dat de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing pro rata moet worden toegepast in verhouding tot
de tijd die de bedoelde onderzoekers effectief hebben besteed aan onderzoek (voor YIC) of
aan onderzoek en/of ontwikkeling in het kader van één of meer onderzoeks-en ontwikkelingsprogramma’s (voor doctors en masters). De Algemene Administratie van de Fiscaliteit
steunt daarvoor op het begrip “effectieve tewerkstelling” uit de wet en op de bewijsstukken
die volgens het koninklijk besluit moeten worden geleverd om het beroep op de gunstregel
te kunnen staven 102. Voor de YIC’s baseert ze zich op de expliciete bepalingen van de wetgeving voor ondernemingen met een samenwerkingsovereenkomst (art. 275/3, §1, 3° lid, 1°,
WIB 92).
Ook de Dienst Voorafgaande Beslissingen gaat er op basis van de wetteksten vanuit dat de
vrijstelling enkel kan worden verleend op de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die
zijn betaald of toegekend en voor zover die betrekking hebben op de effectieve tewerkstelling in een O&O-project/programma. In de praktijk onderzoekt de dienst eerst of er wel degelijk zulke projecten/programma’s lopen bij de aanvrager (totstandkoming, registratie…).
De effectieve tijdsbesteding moet dan worden aangetoond op basis van timesheets of via
een elektronische agenda. De Dienst Voorafgaande Beslissingen vraagt de onderneming
expliciet te bevestigen dat een dergelijk systeem aanwezig is of zal worden geïnstalleerd,
zodat de prorataberekening maandelijks kan worden toegepast en zo nodig gecontroleerd.
De POD Wetenschapsbeleid daarentegen meent dat er geen prorataverplichting bestaat
voor de profitsector. Het trekt zijn redenering van de 50 %-regel uit de academische wereld
door naar de bedrijfssector. Zodra een werknemer minstens 50 % van zijn tijd aan onderzoek spendeert, wordt hij als onderzoeker beschouwd en kan de vrijstelling op het volledige
loon worden toegepast. Volgens de POD Wetenschapsbeleid geeft de FOD Financiën een
verkeerde interpretatie aan het woord “effectief ” in de wettekst. Volgens de POD Wetenschapsbeleid slaat dit op de bepaling wie effectief aan het onderzoeksprogramma deelnam
en niet op het aantal uren dat een onderzoeker effectief aan onderzoek doet.
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit erkent dat de wet onduidelijk is. Ze is niet
principieel tegen de toepassing van de 50 %-regel, maar is van oordeel dat ze die juridisch
niet kan toepassen omdat de regel niet steunt op een federale wetgevende bepaling. Ze
legde aan de Administratie Fiscale Zaken een voorstel voor om de regelgeving te wijzigen.
De FOD Financiën vermeldt in zijn reactie op het voorontwerp van verslag dat de Administratie Fiscale Zaken op haar beurt het voorstel tot wetswijziging heeft voorgelegd aan de beleidscel van de minister van Financiën, maar dat dit tot op heden zonder gevolg gebleven is.
Ook het memorandum van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid vraagt een aanpassing van de wet op dit punt. Voorlopig bleven alle voorstellen zonder resultaat.

101 Deze pro rataberekening geldt ook voor de non-profitsector voor de maatregelen bedoeld in artikel 275/3, §1, 3de
lid WIB92.
102 Bijlage IIIter KB/WIB 92, IIIe.
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3.3.8 Uitvoering van de controle
Het controlecentrum Grote Ondernemingen heeft een beperkt onderzoek uitgevoerd naar
de toepassing van de steunmaatregel. Vastgesteld werd dat de controle meestal beperkt
bleef tot de verificatie van de diploma’s. De controleambtenaren beschikken niet over de
nodige gespecialiseerde technische en wetenschappelijke kennis om een gefundeerd oordeel te vellen. Ze zijn bovendien in ruime mate afhankelijk van de medewerking van de
gecontroleerde ondernemingen en van de door hen verstrekte informatie. Omdat de controle van de vennootschapsbelasting één of meer jaren na de toekenning van de vrijstelling
plaatsvindt, is het aangewezen die te vervroegen naar het ogenblik van indiening van de
maandelijkse negatieve aangiftes bedrijfsvoorheffing. Zo kan sneller worden gereageerd en
de activiteiten, projecten en programma’s van de maand waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, kunnen efficiënter worden gecontroleerd. Ook de tijdsbesteding om de prorataberekening van de vrijstelling op het loon te bepalen, kan op die wijze gemakkelijker worden
nagegaan.
In punt 3.1.2 werd het budgettaire belang van de verzoeken tot ambtshalve ontheffing vermeld. Als een dergelijk verzoek wordt ingediend, moeten de lokale kantoren dit verzoek
onderzoeken en advies geven. Het Rekenhof heeft een selectie van de dossiers met ambtshalve ontheffing gecontroleerd. Dat gaf uiteenlopende resultaten103. In drie gevallen werd
de bedrijfsvoorheffing terugbetaald zonder enige vorm van controle. Een kleine helft van
de dossiers (19 op 53) werd effectief gecontroleerd, hoofdzakelijk op het vlak van de diplomavereiste. Bij zes van deze 19 effectief gecontroleerde dossiers werd de teruggevraagde
bedrijfsvoorheffing verminderd wegens foutieve diploma’s. Bij de overige 31 dossiers vond
het Rekenhof geen bewijsstukken van controle terug of werd enkel melding gemaakt van
diploma’s of beschrijvingen van onderzoeksprojecten. Bovenstaande vaststelling toont aan
dat het gebrek aan centrale aansturing leidt tot een niet-uniforme controle en documentatie van deze uitgevoerde controle.

3.4

Fiscale controle van de aftrek octrooi-inkomsten

3.4.1 Omschrijving van de maatregel
In navolging van de Lissabondoelstelling wenste de Belgische regering haar ondernemingen tot technische innovatie aan te zetten, onder meer door de inkomsten uit octrooien aan
een gunstig fiscaal tarief te onderwerpen. Er werd een nieuwe aftrek in de vennootschapsbelasting ingevoerd, de aftrek octrooi-inkomsten. Vanaf het aanslagjaar 2008 kunnen Belgische vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met Belgische inrichting 80 %
van hun octrooi-inkomsten vrijstellen van belasting. Omdat de regering vooral het innoverende karakter wilde ondersteunen, komen enkel inkomsten van nieuwe octrooien in
aanmerking, d.i. octrooien die na 1 januari 2007 zijn gecommercialiseerd. Het tijdstip van
effectieve commercialisering is bepalend en niet de datum van registratie van het octrooi.
Wat de territoriale geldigheid betreft kunnen zowel de Belgische, de Europese als de internationale octrooien de aftrek voor octrooi-inkomsten genieten.

103 Het betreft 53 dossiers waarvan de controle op de ambtshalve ontheffing van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werd nagegaan aan de hand van de elektronische bestanden van ingediende bezwaarschriften.
Enkel deze centrale bestanden werden geconsulteerd zonder de uitvoering van een controle ter plaatse. Dossiers
waarvoor nog geen beslissing aangaande de ontheffing werd genomen werden buiten beschouwing gelaten.
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Tegenover het algemene standaardtarief in de vennootschapsbelasting van 33,99 % bedraagt de effectieve belastingdruk op deze inkomsten slechts 6,798 % (20 % van 33,99 %).
De aftrek komt na de aftrek definitief belaste inkomsten en vóór de notionele intrestaftrek.
Dat houdt in dat hij beperkt is tot de restwinst na de aftrek definitief belaste inkomsten.
Als die restwinst onvoldoende is om het volledige bedrag van de octrooiaftrek te genieten,
kan het onbenutte deel niet worden overgedragen naar volgende belastbare tijdperken en
gaat het verloren.
Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van de aftrek is dat er een onderzoekscentrum moet bestaan waarin de octrooien worden ontwikkeld of verbeterd. Dat centrum
moet bovendien een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid uitmaken in de zin van
artikel 46, §1, WIB 92. Het centrum moet dus vanuit technisch en organisatorisch standpunt in staat zijn autonoom te werken. Het moet beschikken over eigen personeel, eigen
activa en ook nog een eigen financiële rapportering.
Hoewel theoretisch alle ondernemingen een beroep kunnen doen op deze aftrek, hebben
kleinere ondernemingen meestal niet de middelen om een volledig uitgebouwd onderzoekscentrum op te richten, zodat zij deze aftrek niet kunnen genieten. Grotere ondernemingen
kunnen wel aan de voorwaarden voldoen en zo hun belastingdruk aanzienlijk verlagen.
Volgens de minister van Financiën moest de voorwaarde van een apart onderzoekscentrum
werkgelegenheid creëren. De regering wilde voorkomen dat ondernemingen hun buitenlandse octrooien naar België zouden halen zonder effectief onderzoek te verrichten. Het
gegeven dat het onderzoekscentrum niet per se in België hoeft te liggen, maar hier slechts
een “minimale substantie” moet hebben, doet deze reden teniet. De creatie van werkgelegenheid wordt immers niet bevorderd wanneer het onderzoekscentrum nagenoeg volledig
in het buitenland ligt. Bovendien staat de voorwaarde om een onderzoekscentrum in België te hebben (zij het in minimale vorm) op gespannen voet met het Europese vrij verkeer.
België is nog het enige land uit de EU dat deze voorwaarde oplegt. In de kadernota van haar
Relancestrategie neemt de federale regering zich voor de aftrek voor octrooi-inkomsten te
versoepelen voor kmo’s, door de vereiste van een afzonderlijke onderzoeksafdeling af te
schaffen vanaf het aanslagjaar 2014 104. In haar reactie op het voorontwerp van verslag vermeldt de FOD Financiën dat in het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen
en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling een bepaling is opgenomen waardoor deze kmo’s, om in aanmerking te komen voor de octrooiaftrek, niet langer onderzoek
hoeven te verrichten in een onderzoekscentrum dat deel uitmaakt van hun vennootschap.
Een onderneming kan de aftrek voor octrooi-inkomsten slechts toepassen als ze belastbare
winst heeft, wat bij een startende kmo die veel in O&O investeert en nog maar weinig
octrooi-inkomsten genereert, vaak niet het geval zal zijn. Ze zal waarschijnlijk wel de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten, die de loonkosten
van haar onderzoekers, meestal de grootste kost, aanzienlijk verlaagt.
Onder de aftrekbare octrooi-inkomsten bevinden zich twee grote categorieën: de verkoopprijs en licentievergoedingen voor aan derden verkochte/verleende octrooien enerzijds en
de vergoedingen voor de octrooien die begrepen zijn in de verkoopprijs van de goederen of

104 Federale regering, Relancestrategie: De koopkracht van de burgers ondersteunen, de competitiviteit van onze
economie versterken en meer kwaliteitsvolle jobs creëren, Kadernota, juli 2012, p. 24.
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diensten van de vennootschap anderzijds (de zogenaamde inbegrepen royalties). Het is niet
relevant of de vennootschap de octrooien zelf heeft ontwikkeld. Ze mag ook de inkomsten
van aangekochte octrooien in mindering brengen. Niet alleen eigenaars105 van het octrooi
maar ook vruchtgebruikers en licentiehouders mogen de aftrek voor octrooi-inkomsten
toepassen. De enige voorwaarde daarbij is dat het aangekochte octrooi verder is verbeterd
in een onderzoekscentrum.
Opdat de inkomsten van doorverkochte octrooien geen aanleiding zouden geven tot meervoudige aftrekken, doordat zowel de verkopende als de aankopende vennootschap de inkomsten uit datzelfde octrooi voor 80 % vrijstelt, werd een antimisbruikbepaling ingevoegd. De aankopende vennootschap moet de basis voor de octrooi-aftrek verminderen
met de vergoeding die zij heeft betaald om dit octrooi te verkrijgen of met de afschrijving
die zij tijdens dat belastbare tijdperk heeft toegepast op de aanschaffingswaarde van het
octrooi (artikel 205³, §1, 1e lid, WIB 92).
3.4.2 Uitvoering van controle
Gevolgen complexe wetgeving
De kwaliteit van de fiscale controles staat of valt met de kwaliteit van de fiscale wet. De
wetgeving op de aftrek voor octrooi-inkomsten is zeer complex. In eerste instantie worden
allerlei begrippen hanteert die niet worden gedefinieerd en een grote interpretatiemarge
vertonen. Veelal zijn net die begrippen cruciaal. In sommige gevallen bepaalt de interpretatie zelfs of een onderneming de aftrek voor octrooi-inkomsten al dan niet kan toepassen.
Momenteel kunnen de controleambtenaren voor de interpretatie- en toepassingsproblemen terugvallen op de administratieve commentaar en op de FAQ’s. De FAQ’s worden in
principe opgesteld in overleg tussen de centrale diensten en de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Bij de meest recente versie werden de centrale diensten niet meer betrokken.
Momenteel is er nog geen instructie opgesteld over de wijze waarop een controle op de
aftrek voor octrooi-inkomsten kan worden uitgevoerd. Een uniforme interpretatie door de
lokale controlekantoren en een uniforme controlewerkwijze dringen zich op aangezien de
gelijke behandeling van de belastingplichtigen in het gedrang komt.
Rol van de Dienst Voorafgaande Beslissingen
Belastingplichtigen die zekerheid willen over de interpretatie van bepaalde begrippen en
daaruit volgend de mogelijke toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten, kunnen
zich vooraf wenden tot de Dienst Voorafgaande Beslissingen. De beslissingen van deze
dienst zijn bindend voor de lokale controlekantoren en kunnen voor diegenen die geen
beroep hebben gedaan op de dienst als leidraad dienen bij de interpretatie. De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft immers als eerste een zicht op de toepassingsproblemen bij
nieuwe wetgeving. Het stijgend aantal voorafgaande beslissingen toont aan dat deze wetgeving complex is. In 2008 nam de Dienst Voorafgaande Beslissingen drie beslissingen, gecumuleerd tot in de eerste helft van 2012 al 35. Bijna steeds wordt de beslissing voorafgegaan
door een prefiling. Tijdens deze voorafgaande vergaderingen (prefiling meetings) kan de belastingplichtige zich een idee vormen van het standpunt van de dienst en zich op de hoogte

105 Onder eigenaars worden hier volle eigenaars verstaan. Blote eigendom wordt uitgesloten van de aftrek voor octrooi-inkomsten.
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stellen van de voorwaarden waaraan de aftrek voor octrooi-inkomsten moet voldoen om
in overeenstemming te zijn met de wet. Na één of meer vergaderingen beslist de betrokken belastingplichtige al dan niet een formele aanvraag tot voorafgaande beslissing in te
dienen106. Wegens de gevoelige concurrentiële informatie worden bepaalde beslissingen op
verzoek van de belastingplichtige niet gepubliceerd, met als nadeel dat het standpunt en de
interpretatie van de Dienst Voorafgaande Beslissingen niet bekend zijn. Zo waren op 30 juni
2012 6 van 39 beslissingen niet gepubliceerd.
Hierna worden de belangrijkste knelpunten in deze wetgeving, die de Dienst Voorafgaande
Beslissingen al meermaals heeft beantwoord, geformuleerd. Deze knelpunten bemoeilijken
in de praktijk een uniforme controle op de aftrek voor octrooi-inkomsten.
3.4.3 Knelpunten in de wetgeving

Onderzoekscentrum
Een eerste vereiste voor de toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten is dat de octrooien moeten worden ontwikkeld of verbeterd in een onderzoekscentrum dat kan worden
gekwalificeerd als een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid in de zin van artikel
46, § 1, eerste lid, 2°, WIB 92. Daaronder verstaat de administratie “het geheel van bestanddelen die in een afdeling van de onderneming belegd zijn en technisch een onafhankelijke onderneming vormen, d.w.z. een geheel dat bekwaam is om met eigen middelen te werken”. De
onderneming moet dus over een apart onderzoekscentrum beschikken, afgescheiden van
de rest van de vennootschap, dat in staat is volledig autonoom te functioneren.
Deze bepaling werd vooral gehanteerd als middel tegen mogelijke misbruiken. De wetgever beoogde technisch innovatieve vennootschappen en geen lege vennootschappen. In de
praktijk moet geval per geval worden nagegaan of de onderneming wel over een onderzoekscentrum beschikt. De lokale controlekantoren beoordelen dit autonoom. Daardoor
kan het ene kantoor wat soepeler zijn in zijn beoordeling dan het andere, met evenwel grote
financiële gevolgen voor de belastingplichtige. Om van een apart onderzoekscentrum te
kunnen spreken, verwacht de Dienst Voorafgaande Beslissingen dat de afdeling over een
eigen ruimte beschikt met activa die exclusief voor de ontwikkeling van octrooien worden
ingezet 107. Het centrum moet specifiek en daartoe geschoold personeel hebben108. Aparte
financiële middelen of een aparte boekhouding zijn een pluspunt, maar geen vereiste109.
Tijdens de dossiercontrole heeft het Rekenhof vastgesteld dat in een bepaald geval de aftrek
voor octrooi-inkomsten werd toegestaan terwijl de onderneming enkel over een kantoor
beschikte waarin de zaakvoerder een technische uitvinding had gedaan. De aanwezigheid
van een kantoor werd dus aanvaard als onderzoekscentrum.
De onderzoeksafdeling mag in het buitenland liggen, maar moet dan wel een “minimale
substantie” in België hebben. De concrete invulling daarvan is niet duidelijk. Volgens de

106 Zo hebben 43 prefilings (totaal op 31 december 2010) aanleiding gegeven tot 26 effectieve aanvragen op datum van
30 juni 2012.
107 Beslissing DVB nr. 900.296 van 17 november 2009.
108 Beslissing DVB nr. 900.377 van 1 december 2009 en nr. 2011.062 van 10 mei 2011.
109 Beslissing DVB nr. 2011.062 van 10 mei 2011.
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wetgevende voorbereidende werkzaamheden moet er een betekenisvolle activiteit zijn in
België110, met een minimale substantie op vlak van personeel. De vennootschap mag niet
enkel als een doorgeefluik fungeren. Deze verduidelijking biedt echter weinig soelaas. Is
het bijvoorbeeld voldoende dat in België enkel een coördinerende functie wordt uitgeoefend terwijl het effectief onderzoek volledig in het buitenland gebeurt? Dit is opnieuw een
feitenkwestie die in concreto wordt beoordeeld door de betrokken diensten.
Eigen ontwikkeling
Een gelijkaardig pijnpunt in de wetgeving betreft de voorwaarde dat de vennootschap het
octrooi geheel of gedeeltelijk moet hebben ontwikkeld. Het octrooi mag met andere woorden deels zijn uitgewerkt door een onafhankelijke derde, in opdracht en voor rekening van
de vennootschap. De vraag is hoever de onderneming in deze uitbesteding kan gaan. De
memorie van toelichting verwijst naar de eerder vermelde voorwaarde van “betekenisvolle
activiteit in België”. Hoewel de draagwijdte daarvan niet duidelijk is, geeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen aan dat er in de praktijk weinig toepassingsproblemen zijn. Wel heeft
ze een negatieve beslissing genomen voor een kmo die actief is in een sector van onderzoek
en ontwikkeling maar waarbij het onderzoek werd verricht door een extern universitair
onderzoekscentrum, ook al droeg de kmo alle onderzoekskosten.111
Toegevoegde waarde
De regering had niet enkel de bedoeling de ontwikkeling van octrooien te stimuleren maar
ook het verkrijgen van de eigendom of gebruiksrechten op octrooien evenals de fabricage
van producten op basis van deze octrooien. Het volstaat echter niet het gebruiksrecht van
deze octrooien te verwerven, ze moeten ook worden verbeterd in een onderzoekscentrum.
Deze verbetering moet tot een toegevoegde waarde leiden, zonder dat dit tot bijkomende
octrooien aanleiding hoeft te hebben gegeven. Opnieuw moet die toegevoegde waarde van
geval tot geval worden beoordeeld, zonder dat daarvoor objectieve criteria voorhanden zijn.
De Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigt dat het begrip “toegevoegde waarde” alles
behalve duidelijk te bepalen is.
Marktconforme vergoeding
Als uitgemaakt is dat de vennootschap aan alle voorwaarden voldoet om de aftrek voor
octrooi-inkomsten toe te passen, moeten de octrooi-inkomsten worden bepaald. Twee categorieën van inkomsten komen in aanmerking: vergoedingen voor licenties die de vennootschap verleent aan derden en vergoedingen voor octrooien begrepen in de verkoopprijs van
de producten of diensten, de zogenaamde inbegrepen octrooien. Voor de laatste categorie
is de afbakening van de inkomsten die uitsluitend aan het octrooi kunnen worden gelinkt
geen sinecure. Als de vennootschap niet alleen geoctrooieerde goederen of diensten produceert, maar ook een licentie aan een onafhankelijke derde heeft toegestaan, kan dit als
maatstaf worden gebruikt. De vergoeding die deze derde verschuldigd is, kan dan worden
gebruikt als benchmark om de vergoeding voor de geoctrooieerde producten te bepalen. In
de meerderheid van de gevallen zal echter een volledige verrekenprijsstudie moeten worden
uitgevoerd om de waarde van het octrooi in de geoctrooieerde producten/diensten te bepalen. Daarnaast waakt de FOD Financiën erover dat de vergoedingen voor octrooien betaald

110 Parl. St. Kamer, ontwerp van programmawet, verslag namens de Commissie voor de Financiën en de Begroting, 20
april 2007, DOC 51 3058/015, p. 15.
111 R. Willems, “Rulingdienst signaleert structurele pijnpunten aan wetgever”, Fisc. Act. 2008, afl. 27, p. 4.
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tussen vennootschappen van eenzelfde groep geen vermomde winstverschuivingen zijn,
doordat er bijvoorbeeld een abnormale prijs wordt betaald voor het gebruik van een octrooi.
Een verrekenprijsstudie is evenwel geen exacte wetenschap. Aan de hand van verschillende
methodes112 (er wordt geval per geval nagegaan wat de meest geschikte is), worden de inkomsten gelinkt aan het octrooi, bij benadering vastgesteld. De best toepasbare methode
in de praktijk is de restwinstmethode. Die gaat uit van de omzet van het geoctrooieerde
product of de geoctrooieerde dienst, die dan wordt verminderd met de directe en indirecte
kosten inherent aan het product/ de dienst. Van dit saldo wordt ook nog een gebruikelijke
verkoopsmarge afgetrokken zodat de uiteindelijke rest kan worden beschouwd als inkomsten afkomstig van het octrooi (uitgedrukt in een bepaald percentage van de omzet). De
Dienst Voorafgaande Beslissingen wordt zeer frequent geconfronteerd met deze problematiek.113 Als een onderneming niet naar de dienst is gestapt en zelf een berekening van haar
octrooi-inkomsten voorlegt, kunnen de controlekantoren dit nagenoeg onmogelijk controleren, laat staan betwisten. Allereerst moeten zij voortgaan op de omzet- en kostencijfers
die de onderneming zelf aanlevert. Daarnaast zijn de verschillende methodes in zo’n verrekenprijsstudie zo complex dat niet kan worden verwacht dat de ambtenaren (die daarvoor
niet werden opgeleid) een volledige tegenberekening zouden doen. Wel kunnen zij dossiers
doorsturen naar de Transfer Pricing Cel, een dienst die gespecialiseerd is in deze verrekenprijsstudies. Die experten verifiëren of het door de onderneming aangegeven percentage
van de omzet dat uitsluitend kan worden gelinkt aan het octrooi, correct is. In de praktijk
gebeurt dit zelden of nooit114.
Op één geval na bleek bij de plaatsbezoeken dan ook dat de door de vennootschappen berekende octrooi-inkomsten zonder meer werden aanvaard. De controle beperkte zich tot
formaliteiten zoals het opvragen van het betrokken octrooi en de facturen die de inkomsten uit de octrooien moesten bewijzen. De juistheid van deze facturen werd niet nagegaan.
Inherente knowhow
Als een vennootschap een octrooi verwerft van een derde en het geoctrooieerde product of
procédé verbetert, komen de inkomsten uit die verbetering volledig in aanmerking voor de
octrooiaftrek. Deze verbetering resulteert in knowhow die inherent is aan of onlosmakelijk
is verbonden met het geoctrooieerd product of procedé. De inkomsten uit die knowhow
komen dus ook in aanmerking voor de octrooiaftrek.
De inkomsten uit de zelf ontwikkelde knowhow inherent aan of onlosmakelijk verbonden
met de zelf ontwikkelde octrooien, komen ook in aanmerking voor de aftrek voor octrooiinkomsten. Algemene knowhow en knowhow voor de productie van een product dat niet
door een octrooi wordt beschermd, zijn niet onlosmakelijk verbonden met dit octrooi. De
Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigde dat het maken van het onderscheid tussen

112 Afhankelijk van de resultaten van het functie-onderzoek en de vergelijkbaarheidsanalyse kan geopteerd worden
voor één van de volgende methodes: de traditionele transactiemethoden (de Comparable Uncontrolled Price method, de Resale Price method of de Cost Plus method) of de transactionele winstmethoden (de Transactionele Nettomargemethode of de Profit Split methode).
113 Voorbeelden hiervan: beslissingen DVB nr. 900.377 van 1 december 2009, nr. 900.476 van 12 januari 2010, nr.
2010.281 van 13 juli 2010 en nr. 2011.062 van 10 mei 2011.
114 In de bezochte kantoren werd melding gemaakt van één dossier dat werd doorgestuurd naar de cel Transfer
Pricing.
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deze twee soorten van knowhow in de praktijk aanleiding geeft tot moeilijke discussies.
Uitsplitsing meerdere octrooien
Het bepalen van de zuivere octrooi-inkomsten is al ingewikkeld, maar er zijn ook allerlei
combinaties mogelijk in één geoctrooieerd product/dienst. Hierbij valt te denken aan een
product waarin verschillende octrooien vervat zijn. Enkel de inkomsten van nieuwe octrooien zijn aftrekbaar 115. De nieuwe en de oude octrooi-inkomsten moeten dus worden uitgesplitst. Daarnaast kunnen producten/diensten ook het voorwerp uitmaken van verschillende intellectuele eigendomsrechten. De aftrek voor octrooi-inkomsten beoogt enkel de
inkomsten uit octrooien en uit aanvullende beschermingscertificaten116 en niet de inkomsten uit bijvoorbeeld knowhow, fabrieks- of handelsmerken, ontwerpen, modellen, geheime
recepten of werkwijzen, auteursrechten en dergelijke. Opnieuw moeten de verschillende
inkomsten uitgesplitst worden. Hetzelfde doet zich voor als er naast effectief toegekende
octrooien ook octrooien in aanvraag zijn verwerkt in één product of dienst, alsook octrooien waarvan de geldigheidsduur is verstreken. In sommige gevallen kunnen verschillende
octrooien worden opgeslorpt door één superbrevet. Indien dit superbrevet voldoet aan de
voorwaarden van de aftrek voor octrooi-inkomsten, hoeven de inkomsten van de verschillende octrooien niet meer te worden opgesplitst. In de praktijk komt het erop neer dat als
de vennootschap kan bewijzen dat een derde er niet kan in slagen hetzelfde product te
vervaardigen of dezelfde dienst te leveren zonder het superoctrooi te schenden, de aftrek
voor octrooi-inkomsten kan worden genoten voor het gehele product, niettegenstaande er
bijvoorbeeld nog oude octrooien in het product aanwezig zijn.
Uitsplitsing meerdere eigenaars
Niet alleen kunnen verschillende octrooien vervat zitten in één product, ook kunnen verschillende vennootschappen eigenaar 117 zijn van één geoctrooieerd product/dienst. Zij kunnen dan elk voor hun deel een beroep doen op de aftrek voor octrooi-inkomsten. Opnieuw
zullen de octrooi-inkomsten tussen de verschillende vennootschappen moeten worden uitgesplitst. Daarbij moet worden nagegaan of de verdeelsleutel niet hoofdzakelijk is ingegeven om redenen van fiscale optimalisatie, die op haar beurt mogelijk belastingontduiking
zou kunnen impliceren.
Nietigverklaring van een octrooi
Zodra het octrooi is geregistreerd, kan de vennootschap de aftrek voor octrooi-inkomsten
toepassen. Hoewel het zich in de praktijk nog niet heeft voorgedaan, kan een octrooi na
onderzoek (tengevolge van een vordering ingesteld tegen de octrooihouder), retroactief
nietig worden verklaard. Die situatie waarbij de vennootschap dus van bij het begin ten
onrechte de aftrek voor octrooi-inkomsten heeft genoten, is wettelijk niet geregeld. Het is
niet duidelijk of de administratie in dergelijke gevallen de aftrekken mag terugvorderen.
Een argument tegen die terugvordering is dat de belastingplichtige steeds te goeder trouw

115 Aftrekbaar zijn inkomsten uit octrooien die na 1 januari 2007 werden gecommercialiseerd.
116 Alvorens geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gecommercialiseerd, moeten tijdrovende goedkeuringsprocedures bij verschillende nationale overheden worden doorlopen omdat het product
uitgebreid op zijn werking dient te worden getest. Daardoor kunnen deze ondernemingen niet optimaal van de
octrooibeschermingsduur genieten. Om dit euvel te verhelpen heeft de Europese Raad twee aanvullende beschermingscertificaten in het leven geroepen, zijnde het ABC voor geneesmiddelen en het ABC voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze certificaten bieden de octrooihouder een bijkomende bescherming van maximaal vijf jaar.
117 Hieronder vallen ook de medevruchtgebruikers en medelicentiehouders.
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heeft gehandeld en dus ook niet kan worden gehouden de gedane aftrekken te corrigeren.
De administratie meldt in haar reactie op het voorontwerp van verslag dat de aftrek in deze
gevallen zou moeten kunnen worden herzien en dat daarover binnenkort een nota aan de
minister van Financiën wordt voorgelegd.
Ook benadrukt de FOD Financiën dat, om de complexe wetgeving hierover te verduidelijken, de aangehaalde begripsomschrijvingen opgenomen zijn in de eerste FAQ’s, na overleg
met de Dienst Voorafgaande Beslissingen, de Cel Buitenlandse Investeringen, de toenmalige verrekenprijzen-verantwoordelijken en de centrale diensten van de FOD Financiën.
Na voorlegging aan de toenmalige minister van Financiën zijn nog verdere gedetailleerde
verduidelijkingen toegevoegd aan de FAQ’s. Wat het begrip marktconforme vergoeding betreft werd op de website van de Dienst Voorafgaande Beslissingen een advies opgenomen
(voor publieke consultatie) waarin wordt vermeld hoe die dienst tewerk gaat m.b.t. deze
problematiek.
Het antwoord van de minister van Financiën vermeldt dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen in het kader van de zogenaamde “prefiling dossiers” reeds verschillende keren overleg heeft gepleegd met de centrale diensten over specifieke problemen bij de toepassing van
de aftrek octrooi-inkomsten.

4

Hoofdstuk

Conclusies en aanbevelingen
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4.1

Conclusies

4.1.1 Conclusies bij hoofdstuk 2
De Belgische O&O-intensiteit ligt rond het EU-gemiddelde van 2 %. De Europese norm om
in 2020 minstens 3 % van het bruto binnenlands product te investeren in wetenschappelijk
onderzoek, wordt dus voorlopig niet bereikt. Het niet correct boeken van de vrijstelling van
de bedrijfsvoorheffing door sommige ondernemingen leidt tot een kleine onderschatting
(0,06 % van het BBP) van de O&O-intensiteit in België.
De federale indirecte steunmaatregelen namen tijdens het voorbije decennium structureel
toe. Budgettair overstijgen ze de directe steun. Omdat ze niet in rekening worden gebracht
voor de berekening van de 3 %-norm maakt dit de financieringsinspanning van de publieke
sector voor het bereiken van de norm minder zichtbaar.
De steunmaatregelen van de verschillende beleidsniveaus zijn onvoldoende op elkaar afgestemd, wat ze complex en gefragmenteerd maakt.
Het Rekenhof stelde lacunes en gebreken vast bij de totstandkoming, de aansturing, de
uitvoering en de evaluatie van de indirecte steunmaatregelen:
•

•

•
•

•
•

De doelstellingen van de indirecte steunmaatregelen werden niet altijd even nauwkeurig geformuleerd noch gekaderd. Die vaagheid maakt het moeilijk het succes van de
maatregelen te beoordelen, het beleid te evalueren en desgewenst bij te sturen.
Steunmaatregelen worden vaak onder tijdsdruk in programmawetten opgenomen. Een
overhaaste beleidsvoorbereiding leidt tot onduidelijke wetgeving. Opeenvolgende aanpassingen van de regelgeving met een onvoldoende interne afstemming leiden tot een
instabiele regeling. Dit biedt onvoldoende rechtszekerheid en onvoldoende waarborgen
voor een gelijke behandeling van de belastingplichtigen.
Veelal komen indirecte steunmaatregelen op vraag van een (sub)sector en op maat van
de beschikbare budgettaire middelen tot stand.
De budgettaire impact van de fiscale steunmaatregelen wordt achteraf berekend en omvat enkel de rechtstreekse minderontvangsten van de maatregelen, waardoor de juiste
kostprijs onderbelicht blijft.
De wetgever heeft onvoldoende omschreven wie de nodige kennisondersteuning moet
bieden en wie de steunmaatregelen moet opvolgen en evalueren.
De evaluaties van de indirecte steunmaatregelen tot nu toe hebben een beperkte focus
(enkele fiscale maatregelen gericht op de profitsector). De resultaten zijn vaak beschrijvend en hebben betrekking op doelgroepenbeleid. Meestal hebben ze geen betrekking
op de reële effectiviteit.

4.1.2 Conclusies bij hoofdstuk 3
De budgettaire impact van de fiscale maatregelen vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek en aftrek voor octrooi-inkomsten wordt steeds groter. Cijfers wijzen op een sterke concentratie bij de aftrek voor octrooi-inkomsten waar tien grote ondernemingen meer dan 92 % vertegenwoordigen van het totale bedrag aan aftrek.
De controle op de aftrek voor octrooi-inkomsten en de vrijstelling bedrijfsvoorheffing is
onvoldoende normatief omkaderd. Er zijn geen gestandaardiseerde controle-instrumenten
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of documentatie beschikbaar. Evenmin zijn er statistische instrumenten die een evaluatie
achteraf mogelijk maken.
De controles worden niet centraal aangestuurd waardoor er verschillen zijn in het aantal
uitgevoerde controles, alsook in de wijze van controleren tussen de gewestelijke directies.
Bij de vrijstelling bedrijfsvoorheffing is daarenboven gebleken dat de controlediensten niet
automatisch op de hoogte zijn of een bepaalde werkgever de vrijstelling bedrijfsvoorheffing
toepast. Het ontvangkantoor wisselt deze informatie niet uit met de controledienst. Enkel
bij controle van de boekhouding van de betrokken onderneming ontdekt de controleambtenaar de toepassing van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.
Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat de controlediensten voor beide fiscale maatregelen
worden geconfronteerd met een complexe wetgeving. Diverse interpretatiemoeilijkheden
en niet eenduidig gedefinieerde begrippen maken de rol van de Dienst Voorafgaande Beslissingen belangrijker. Voor de aftrek voor octrooi-inkomsten gaat het aantal aanvragen
voor een voorafgaande beslissing in stijgende lijn. Voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing
daarentegen blijft het aantal aanvragen per jaar vrij stabiel.
Het Rekenhof stelde voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing volgende wetgevende knelpunten vast:
•

•

•

•

•

Het gebrek aan precieze afbakening van het begrip “onderzoeker” geeft in de praktijk
aanleiding tot discussies tussen de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Financiën. Die
leiden vervolgens tot toepassingverschillen bij de controles. Daarnaast moet de controleambtenaar, zonder te beschikken over de nodige expertise, zelf beoordelen of iemand
al dan niet als een wetenschappelijke onderzoeker kan worden aangemerkt.
De wetgever heeft het begrip “onderzoek en ontwikkeling” niet concreet ingevuld. De
POD Wetenschapsbeleid is momenteel het enige aanspreekpunt voor zowel de belastingplichtige als de controleambtenaar voor de kwalificatie van wetenschappelijk onderzoek.
De wetgever heeft geopteerd voor een soepele toepassing van de steunmaatregel met
een fiscale controle achteraf. De bewijzen van de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s en de tijdsbesteding van de onderzoekers zijn achteraf echter bijna onmogelijk na te gaan. De controleambtenaren zijn immers in belangrijke mate afhankelijk van
de informatie die de onderneming hierover later verschaft.
De POD Wetenschapsbeleid en de FOD Financiën verschillen van mening over de wijze
waarop de tijdsbesteding aan O&O in de profit- en non-profitsector moet worden berekend. Volgens FOD Financiën mag de vrijstelling enkel worden toegepast in verhouding
tot de tijd dat de onderzoeker effectief aan onderzoek en ontwikkeling heeft gewijd. Volgens de POD Wetenschapsbeleid daarentegen moet de vrijstelling worden berekend op
alle bezoldigingen die tijdens de hele looptijd van een onderzoeksproject zijn uitbetaald.
Voor deze uiteenlopende interpretaties van de wetgeving werd nog geen duurzame oplossing gevonden. Dit gebrek aan aandacht voor de uitvoering van de wetgeving vormt
in de praktijk een rem op de uniforme uitvoering van de controles. De steekproef heeft
bovendien uitgewezen dat de controle zich meestal beperkt tot het opvragen en controleren van de vereiste diploma’s vermeld in artikel 275/3 WIB 1992.
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Het Rekenhof stelde voor de aftrek octrooi-inkomsten onderstaande knelpunten vast in de
wetgeving:
•
•

•

•

De kwalificatie van een onderzoekscentrum is een feitenkwestie te beoordelen door de
Dienst Voorafgaande Beslissingen of de controlediensten.
Als een octrooi wordt verworven, is een verbetering in een onderzoekscentrum nodig
opdat de inkomsten uit dit verbeterd octrooi recht geven op de aftrek voor octrooiinkomsten. Deze verbetering moet op haar beurt leiden tot een toegevoegde waarde,
een begrip dat alles behalve eenduidig te bepalen is.
Als de verbetering van een octrooi resulteert in knowhow die inherent is aan het geoctrooieerd product, komen ook de inkomsten uit dergelijke knowhow in aanmerking
voor aftrek voor octrooi-inkomsten. In de praktijk is het onderscheid tussen algemene
en inherente knowhow moeilijk.
Als de octrooi-inkomsten vervat zitten in de verkoopprijs van geoctrooieerde goederen
of diensten, is het vaak zeer moeilijk de marktconforme vergoeding voor de producten
te bepalen. Daartoe zijn verrekenprijsstudies onontbeerlijk. Op één geval na stelt het
Rekenhof vast dat de controlediensten geen beroep doen op de cel Transfer Pricing om
het marktconforme karakter van de vergoedingen na te gaan.

De complexe wetgeving heeft tot gevolg dat de controle in de praktijk wordt herleid tot een
formele controle zoals het nagaan van de aanwezigheid van de vereiste octrooien.

4.2

Aanbevelingen

4.2.1 Aanbevelingen bij hoofdstuk 2
• De federale overheid dient het besluitvormingsproces voor de steunmaatregelen beter
te structureren. Het verdient aanbeveling dat de minister van Wetenschapsbeleid, in
overleg met de andere bevoegde ministers een federaal meerjarenplan voor de bevordering van het innovatieklimaat zou opstellen met een mix van maatregelen voor een
structurele verbetering van de economie. De 3 %-norm is hierbij slechts één, weliswaar
belangrijke, indicator. In een dergelijk plan moet voldoende aandacht gaan naar de wisselwerking tussen de verschillende maatregelen en de afstemming van de federale maatregelen op de instrumenten ingezet door de gemeenschappen en gewesten.
• De minister van Financiën moet de plaats en de bijdrage van de indirecte steunmaatregelen in de context van het O&O- en innovatiebeleid verduidelijken door concrete
doelstellingen te formuleren.
• Naast de stakeholders moeten de administraties meer en tijdig worden betrokken bij
de voorbereiding van de steunmaatregelen. Dit zal bijdragen tot de uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid van de regelgeving.
• De wetgever moet de nodige aandacht opbrengen voor een kwaliteitsvolle en duidelijke
wetgeving om latere interpretatieproblemen bij de toepassing ervan te vermijden. De regelgeving moet voor iedere maatregel vaststellen wie hem uitvoert, opvolgt en evalueert
en hoe en wanneer dit zal gebeuren. Een duidelijke taakverdeling moet de samenwerking tussen de uitvoerende en de ondersteunde administraties bevorderen.
• De ministers van Wetenschapsbeleid en van Financiën moeten bijkomende inspanningen leveren om aan te tonen in welke mate de verschillende indirecte steunmaatregelen
voor O&O een surplus aan economische activiteit en tewerkstelling creëren. Meer systematisch gebruik van (effect-)evaluaties kan daartoe bijdragen.
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4.2.2 Aanbevelingen bij hoofdstuk 3
Een centrale aansturing van de fiscale controles is aangewezen zodat de controleambtenaren beter en vooral uniformer kunnen controleren. Het belang van een betere en uniforme
controle neemt nog toe aangezien in 2013 het vrijstellingspercentage bedrijfsvoorheffing
wordt verhoogd tot 80 %.
Wat de controle op de vrijstelling bedrijfsvoorheffing betreft beveelt het Rekenhof het volgende aan:
•

•
•

•

•
•

De wetgever moet de knelpunten in de wetgeving wegwerken en bv. de begrippen “onderzoek en ontwikkeling” en “onderzoeker” duidelijk afbakenen. Dat zal de uniformiteit
van de controles verhogen.
Het is aangewezen dat de wetgever de wetsbepalingen verduidelijkt zodat de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Financiën hun interpretatieverschillen kunnen wegwerken.
De FOD Financiën dient de fiscale controle te vervroegen tot het moment van de indiening van de maandelijkse negatieve aangifte bedrijfsvoorheffing. Daardoor kan de FOD
de activiteiten, projecten en programma’s van de maand waarvoor de vrijstelling wordt
gevraagd, sneller en efficiënter controleren, eventueel in overleg met de POD Wetenschapsbeleid.
De FOD Financiën dient een automatische informatie-uitwisseling tussen de ontvangkantoren en de controlediensten te organiseren zodat de controlediensten op de hoogte
zijn van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing. Daardoor kan de controle ook vroeger aanvangen. De administratie van Financiën stelt in haar reactie op het voorontwerp van
verslag een alternatieve werkwijze voor. Doordat alle aangiften in de bedrijfsvoorheffing, met inbegrip van de aangiften die betrekking hebben op de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, elektronisch moeten worden ingediend
met behulp van de toepassing Finprof, vindt de administratie het logischer om een automatische informatie-uitwisseling tussen de toepassing Finprof en de controlediensten
te organiseren. Hierbij is de tussenkomst van de ontvangkantoren niet langer vereist.
Daarnaast beschikken de controlediensten via de toepassing Belconet-on-web over alle
informatie met betrekking tot aangiften en betalingen van bedrijfsvoorheffing van een
bepaalde onderneming. Via die toepassing kunnen de controlediensten eveneens de samenvattende opgaven van de loonfiches opvragen. De FOD Financiën acht het mogelijk
systematisch aan de controlediensten mee te delen welke onderneming op welk moment een bepaalde vorm van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toepast.
De FOD Financiën en de POD Wetenschapsbeleid moeten bij de fiscale controle systematisch en georganiseerd samenwerken.
De fiscale administratie zou het best worden bijgestaan door experts bij de beoordeling
of projecten al dan niet kunnen worden gekwalificeerd als O&O. Dat kan in afspraak
tussen de FOD Financiën en de POD Wetenschapsbeleid.

Met betrekking tot de controle op de aftrek octrooi–inkomsten formuleert het Rekenhof
volgende aanbevelingen:
•

Door de talrijke wetgevende toepassingsmoeilijkheden is het in eerste instantie aangewezen dat vennootschappen een rulingaanvraag indienen bij de Dienst Voorafgaande
Beslissingen. Vervolgens kunnen de controlediensten nagaan of de voorwaarden uit de
ruling worden nageleefd. Toch is het niet aan te bevelen dat de Dienst Voorafgaande Be-
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slissingen blijvend de toepassing van een wet in de praktijk volledig uitwerkt. Het komt
de wetgever immers toe sluitende wetgeving op te stellen.
De complexiteit van de wetgeving noodzaakt een gespecialiseerde controleaanpak. Voor
de beoordeling van de marktconforme vergoedingen voor geoctrooieerde producten
zorgt de FOD Financiën ervoor dat de controlediensten stelselmatig een beroep kunnen
doen op de gespecialiseerde cel Transfer Pricing.

4.3

Geplande wetswijzigingen voor de gedeeltelijke vrijstelling van de
bedrijfsvoorheffing

In haar antwoord op het voorontwerp van verslag van het Rekenhof verwijst de FOD Financiën naar het toekomstige wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en
bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. Dat wetsontwerp voert ondermeer de
beslissingen uit van het relanceplan 2012 van de federale regering op het vlak van O&O. Het
bevat een verhoging van het percentage van de vrijstelling van 75 tot 80 % in combinatie
met betere controle om misbruiken uit te sluiten (en om tegemoet te komen aan bepaalde
opmerkingen van de Europese Commissie). Volgens de FOD Financiën komt het wetsontwerp voor een groot deel tegemoet aan de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof
op het vlak van de wetgeving.
Het Rekenhof is van oordeel dat het komende wetsontwerp een eerste stap zet in de richting van een oplossing voor de in het verslag besproken problemen. Het Rekenhof heeft
hierbij nog volgende bedenkingen.
Met de introductie van een Europese definitie van onderzoek en ontwikkeling wil het ontwerp tot een eenduidige toepassing van de maatregel komen. Niettemin stelt het Rekenhof
vast dat in de wetgeving belangrijke onduidelijkheden over de draagwijdte en de toepassing
van de vrijstelling (proratering, 50 %-regeling, het begrip assistent-onderzoeker) blijven
bestaan. Deze onduidelijkheden leiden tot uiteenlopende interpretaties en staan een gelijke
behandeling van de begunstigden van de maatregel in de weg.
Op basis van een aanmeldingsprocedure zal de POD Wetenschapsbeleid bindend oordelen
of de aangemelde onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen. Die procedure, waarvoor dan wel de nodige middelen moeten worden uitgetrokken, kan de inbreng van inhoudelijke kennis over de wetenschappelijke aard
van de voorgelegde projecten waarborgen. Deze eerste controle moet naderhand aangevuld
worden met fiscale controles voor de individuele werknemers die bij de uitvoering van die
projecten worden betrokken (activiteiten en tijdsbesteding) en waarvoor de noodzakelijke
inhoudelijke ondersteuning nog niet is verzekerd.
Het Rekenhof concludeert dat de in het komende wetsontwerp geplande wetswijzigingen
noch een uniforme toepassing van de wet garanderen noch een sluitende controlecyclus.

Bijlagen

Milieuvriendelijke investeringen

Fiscaal statuut buitenlandse onderzoeker

Belastingvrijstelling per bijkomend
aangeworven O&O-personeelslid

Maatregel
Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor de
bezoldiging van onderzoekers

Onderzoekers die in België worden tewerkgesteld in wetenschappelijke onderzoekscentra
of –laboratoria
O&O- bedrijfsinvesteringen met een milieuvriendelijk karakter

Onderzoeksmedewerkers (masters) in openbare of privésector
Aanwerving van een nieuw personeelslid dat
wetenschappelijk onderzoek verricht

Privéondernemingen

Young Innovative Company

Belastingvrijstelling van 13,5 %
in de vorm van een investeringsaftrek (gespreid volgens afschrijvingsritme of eenmalig)

75 % vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
75 % vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
75 % vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
75 % vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
75 % vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
10.000 of 20.000 euro eenmalige
en niet definitief verworven belastingvrijstelling
Bijzonder (voordelig) aanslagstelsel

Erkende onderzoeksinstituten

Samenwerking bedrijven/ non-profit

Voorwerp
75% vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Doelgroep
Universiteiten, hogescholen en onderzoeksfondsen

Overzicht van de fiscale maatregelen

Bijlage 1

Art. 68 tot 77 WIB 1992

Ci. RH. 624/325.294 van augustus 1983

Artikel 67 WIB 1992 (afgeschaft sinds
2008)

Art. 275/3, §2, 2°, WIB 1992

Art. 275/3, §2, 1°, WIB 1992

Art. 275/3, §1, lid 3.2, WIB 1992

Art. 275/3, §1, lid 3.1, WIB 1992

Art. 275/3, §1, 1e lid, WIB 1992

Rechtsbasis
Art. 2753, §1, lid. 1, WIB 1992
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Doelgroep
O&O-bedrijfsinvesteringen met een milieu
vriendelijk karakter Gelijkaardig aan de
investeringsaftrek

Voor kosten van onderzoek, vervaardiging en
ontwikkeling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow

Inkomsten uit zelf ontwikkelde octrooien of
verbeterde verworven octrooien

de premies, de kapitaal- of intrestsubsidies
toegekend in het kader van steun aan O&O

Maatregel
O&O belastingskrediet

Versnelde afschrijving voor O&O-investeringen in immateriële vaste activa

Aftrek van octrooi-inkomsten

Belastingvrijstelling voor regionale
subsidies

Art. 2051 tot art. 2054 en art. 236bis
WIB 1992

Winstvrijstelling tot beloop van
Art. 193ter WIB 1992
het door de gewesten toegekende
bedrag (via een aanpassing in
meer van de begintoestand van de
belastbare reserves)

80 % aftrek van de octrooi-inkomsten van de belastbare winst

Voorwerp
Rechtsbasis
Belastingvrijstelling van 13,5 % in Art. 289quater-novies en art. 292bis
de vorm van een belastingkrediet WIB 1992
(gespreid volgens afschrijvingsritme of eenmalig)
Verkorte afschrijvingsduur van
Art. 63 WIB 1992
minimaal drie jaar (normaal vijf
jaar voor andere immateriële vaste
activa)
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Wetenschappelijke Maribel

Maatregel
Vrijstelling loonmatigingsbijdrage voor
onderzoekers
Bijdragevermindering voor wetenschappelijk onderzoek

Doelgroep

Onderzoeksfondsen (FFWO, FWO-Vlaanderen
en FNRS)

Universiteiten en wetenschappelijke instellingen

Universiteiten

Overzicht van de parafiscale maatregelen
Rechtsbasis
Art 38, §3bis, vijfde lid, wet van 29 juni
1981 en KB van 1 maart 1989
Wet van 29 april 1996 houdende sociale
bepalingen (titel VI) en KB van 5 maart
1997 tot uitvoering van Titel VI van die
wet
Jaarlijkse betaling van 31 miljoen Hoofdstuk XII van de programmawet
euro (geïndexeerd)
van 27 december 2006; KB van
29 januari 2007

Voorwerp
Vermindering sociale werk
geversbijdragen
Vermindering sociale werk
geversbijdragen
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Bijlage 2
Antwoord van de minister van Financiën
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