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INNOVATIEF 
TRANSFORMEREN

Medio 2012 staat 1 op de 7 kantoren (14,1%) in 
Nederland leeg. Dat betekent 6,9 miljoen vierkante 
meter[1] ofwel ruim duizend voetbalvelden aan 
ongebruikt vloeroppervlak. De verwachting is dat 
deze leegstand de komende jaren verder groeit door 
automatisering, outsourcing, het Nieuwe Werken 
en toenemende vergrijzing. De omvang van de 
leegstand maakt deze niet alleen een financieel 
probleem voor eigenaren en investeerders maar tast 
ook de leefbaarheid van de bebouwde omgeving aan 
door het creëren van spookplekken en -gebieden. 
Een integrale aanpak is daarom noodzakelijk. 

HERBESTEMMEN IS HOT
Bewustwording van deze noodzaak neemt toe. 
Althans, de topic herbestemmen krijgt steeds 
meer aandacht in het nieuws[2], op thematische 
conferenties (zoals de biennale herbestemmen[3]) en 
in thema-edities van vakbladen (zoals De Architect[4] 
en Stedenbouw & Architectuur[5]). Ook Booosting 
verrichte in 2005/2006 een kennispositiestudie 
Renovatie- & Transformatietechnieken[6] en 
organiseerde recentelijk de netwerkdiscussie 
Kantoorvoorraad NL[7]. Grootschalige transformaties 
komen echter nog steeds niet van de grond. Hoe 
komt dit? 
 

BEPERKENDE REGELGEVING?

Huidige regelgeving wordt vaak als verklaring 
gegeven voor het uitblijven van transformatie. 
De overheid onderkent dit probleem[8] en 
onderneemt hiertoe meerdere acties: inititiëren 
van pilotprojecten[9], oprichting Experteam 
Kantoortransformatie[10], inzet Bouwstop & 
Sloopfonds[11],  verlenging vrijstellingstermijn tijdelijke 
bestemmingen, aanpassingen in Bouwbesluit 2012,  
wetsvoorstel permanente Crisis- & Herstelwet. 

INNOVATIE IS VEREIST...
Toename van bewustwording en aanpassing 
van regelgeving alleen is niet voldoende. De 
bouwindustrie is nog steeds voornamelijk ingesteld 
op nieuwbouw. Het is daarom ook aan de branche 
zelf om haar processen en producten aan te passen 
op de groeiende transformatiemarkt.
 
...SAMENWERKING OOK
De benodigde kennis en expertise om tot 
transformatie te komen is divers en zit nooit allemaal 
bij één partij. Uitwisseling en samenwerking is 
daarom van groot belang. 

BOOOSTING INITIEERT WERKGROEP
Booosting bestaat uit een netwerk van koplopers 
in bouwinnovatie[12] die samen de hele bouwkolom 
vertegenwoordigen. Daarom ziet Booosting haar 
aangeslotenen bij uitstek als partijen die samen 
antwoord kunnen geven op het integrale vraagstuk 
dat door de transformatiemarkt gesteld wordt. 
Booosting initieert de werkgroep “Innovatief 
Transformeren” met als doel de ontwikkeling van 
nieuwe transformatiestrategien en -technieken 

DE BOOOSTING WERKGROEP “INNOVATIEF 

TRANSFORMEREN” BIEDT UW ORGANISATIE DE 

GELEGENHEID (GESUBSIDIEERD) ONDERZOEK TE 

VERRICHTEN NAAR NIEUWE TRANSFORMATIE-

TECHNIEKEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOREN.
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te bevorderen. Binnen de werkgroep kunnen 
aangeslotenen samen onderzoek doen naar 
onderwerpen als verduurzamen van bestaande 
gebouwen (bijv. met nieuwe materialen, duurzame 
energiebronnen, grootschalig groen rond op en in 
het gebouw), flexibel programmeren en zoneren, 
gefaseerd transformeren, “inbouwrijp” maken, 
recycling van gevel- en andere bouwdelen en nog 
veel meer. 

U KUNT DEELNEMEN
Tijdens de eerste verkenningsbijeenkomst (22 mei jl.) 
heeft een tiental aangesloten organisaties hun 
ambitie tot deelname uitgesproken. 
Uw organisatie kan ook deelnemen. De werkgroep 
biedt een unieke kans om een voorsprong te nemen 
in innovatief transformeren. De komende jaren 
zal de behoefte naar deze expertise toenemen. 
Bovendien biedt de werkgroep uw organisatie de 
mogelijkheid eigen onderzoek te initiëren. Zowel 
met deze expertise als met de onderzoeken kan uw 
organisatie zich op de transformatiemarkt profileren. 

GESUBSIDIEERD?
Om de samenwerkingen en het onderzoek binnen 
de werkgroep verder te stimuleren treedt Booosting 
op als penvoerder voor verschillende collectieve 
subsidies. Momenteel bereidt Booosting in 
samenwerking met subsidieadviseurs aanvragen 
voor Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI) 
en InnovatiePrestatieContracten (IPC) voor. 
Uw organisatie kan  voor dit onderzoek zelf 
gebruik maken van de Wet Bevordering Speur- 
& Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & 
Development Aftrek (RDA).

1] www.dtz.nl/nl/marktinformatie/rapporten/factsheets-kantoren-en-
bedrijfsruimtemarkt
2] google.com/search?tbm=nws&q=transformeren+kantoren
3] www.biennaleherbestemming.nl
4] dearchitect.nl/tijdschriften/2012/tijdschrift-de-architect-06_2012.html
5] stedebouwarchitectuur.nl/thema-renovatie-herstructurering.81580.
lynkx
6] slideshare.net/booosting/booosting-rapportagestudie-renovatie-en-
transformatietechnologie2005
7] www.booosting.nl/news/show/id/259
8] rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/11/
kamerbrief-transformatie-kantoren-naar-woonruimte.html
9] rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/10/11/
transformatie-kantoren-gaat-niet-vanzelf.html
10] agentschapnl.nl/content/kantoortransformatie-expertteam
11] nos.nl/video/388804-plan-tegen-leegstand-kantoren.html
12] www.booosting.nl/organisation

INFORMATIE & INSCHRIJVEN
Dit informatieboekje beschrijft de werkgroep 
Innovatief Transformeren met een voorstel voor de 
organisatie, planning, casussen en een overzicht 
van subsidies. Dit voorstel zal gepresenteerd 
worden tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst op 
dinsdag 21 augustus 2012 (informatie en registratie 
via www.booosting.nl/event/show/id/92). Op deze 
bijeenkomst kunt u zich gelijktijdig inschrijven voor 
de werkgroep en de projectgroep voor de IPC-
aanvraag (3e tender). 

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de 
Booosting werkgroep Innovatief Transformeren.

Met vriendelijke groet,  
namens het Booosting bestuur,

Jasper Moelker

werkgroep coördinator 
algemeen bestuurslid

http://www.dtz.nl/nl/marktinformatie/rapporten/factsheets-kantoren-en-bedrijfsruimtemarkt
http://www.dtz.nl/nl/marktinformatie/rapporten/factsheets-kantoren-en-bedrijfsruimtemarkt
http://google.com/search?tbm=nws&q=transformeren+kantoren
http://www.biennaleherbestemming.nl
http://dearchitect.nl/tijdschriften/2012/tijdschrift-de-architect-06_2012.html
http://stedebouwarchitectuur.nl/thema-renovatie-herstructurering.81580.lynkx
http://stedebouwarchitectuur.nl/thema-renovatie-herstructurering.81580.lynkx
http://slideshare.net/booosting/booosting-rapportagestudie-renovatie-en-transformatietechnologie2005
http://slideshare.net/booosting/booosting-rapportagestudie-renovatie-en-transformatietechnologie2005
http://www.booosting.nl/news/show/id/259
http://rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/11/kamerbrief-transformatie-kantoren-naar-woonruimte.html
http://rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/11/kamerbrief-transformatie-kantoren-naar-woonruimte.html
http://rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/10/11/transformatie-kantoren-gaat-niet-vanzelf.html
http://rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/10/11/transformatie-kantoren-gaat-niet-vanzelf.html
http://agentschapnl.nl/content/kantoortransformatie-expertteam
http://nos.nl/video/388804-plan-tegen-leegstand-kantoren.html
http://www.booosting.nl/organisation
www.booosting.nl/event/show/id/92
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ORGANISATIE 
WERKGROEP
Booosting coördineert de werkgroep zodat uw 
organisatie zich samen met de andere deelnemers 
kan richten op innovatief transformeren. Hiertoe is 
een rolverdeling en planning voor 2012 opgesteld. 
 
De werkgroep blijft bestaan zolang deelnemers 
gezamelijke doelstellingen hebben om aan te 
werken. Voor continuïteit wordt ieder kwartaal een 
bijeenkomst gehouden en een website opgezet.

ROLVERDELING
 
BOOOSTING
Initiator en trekker werkgroep. Booosting stelt 
de werkgroep samen door actieve benadering 
van aangeslotenen. Gedurende het traject (zie 
planning) bewaakt Booosting de samenhang 
van de werkgroep door actieve communicatie en 
voorlichting in de vorm van bijeenkomsten, memo’s 
en online discussiegroepen. Via een gezamelijke 
website, vervaardigd voor en door de werkgroep, 
wordt informatie gedeeld en collectief naar buiten 
getreden. De website dient ter versterking van het 
proces en voor exposure van de werkgroep en haar 
deelnemers. Booosting zal ook verslag doen van 
behaalde resultaten door middel van publicaties 
(zoals ook gedaan voor de Renovatiestudie in 2005). 
Verder zet Booosting zich in om iedere deelnemer 
maximaal te laten profiteren van de werkgroep onder 
meer door het aansturen op (subsidie)regelingen 
als TKI, IPC, WBSO en RDA (zie gelijknamige 
onderdelen). 
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PLANNING 2012

MEI VERKENNING
22 mei: verkenningsbijeenkomst +  
overleg over TKI bij Zonneveld Ingenieurs 

JUNI FORMULERING WERKGROEP
12 juni: infobijeenkomst WBSO/RDA bij 
Agentschap NL[1] 
19 juni: infobijeenkomst IPC bij Agentschap NL[2] 

JULI UITNODIGING WERKGROEP
15 juli: indiening voorstel Booosting werkgroep bij 
SBR tbv deelname TKI 
24 juli: verzending informatieboekje naar 
aangeslotenen 

AUGUSTUS PRESENTATIE & INSCHRIJVING
21 augustus: kick-off bijeenkomst met presentatie 
van wergroepconcept en inschrijving voor IPC 
deelname 

SEPTEMBER INDIENING IPC AANVRAAG
4 september: deadline indiening IPC 
deelvoorstellen bij Booosting 
13 september: deadline indiening IPC 17:00 

OKTOBER INDIENING TKI AANVRAAG 

NOVEMBER PROJECTBEZOEK

xx november: tweede werkgroepbijeenkomst op 
projectlocatie, met transformatiespecialisten 

DECEMBER TOEKENNING IPC AANVRAAG

1] slideshare.net/wmotten/kopie-van-wbso-rda-presentatieppt
2] agentschapnl.nl/content/presentatie-voorlichtingsbijeenkomst-ipc-
derde-tender

UW ORGANISATIE
Als deelnemer werkt u samen met een of 
meerdere andere deelnemers binnen het kader 
innovatief transformeren. Hierbinnen kunt u 
werken aan subthema’s, gezamelijke casussen 
en/of deelprojecten. Uw rol hangt af van uw eigen 
doelstellingen binnen de werkgroep. Door deze 
flexibiliteit kunt u eigen reeds lopende en nieuwe 
onderzoeken overlappen met de werkgroep om zo 
uw bijdrage te vergroten en gelijktijdig uw risico te 
minimaliseren. Onderzoekt u als groenspecialst 
bijvoorbeeld de verduurzaming van bestaande 
gebouwen door inzet van grootschalig groen in, op 
en rond het gebouw dan kunt u met een architect, 
constructeur, installateur en gevelspecialst uit de 
werkgroep hier integraal vormgegeven oplossingen 
voor ontwikkelen. U bepaalt uw doelstellingen, 
Booosting waakt over de inpassing binnen het 
kader innovatief transformeren en de kwaliteit van 
het geheel. U bent vrij in uw inzet. Wel dient uw 
voor eventuele subsidies rekening te houden met 
de daaraan gestelde eisen. Wanneer commitments 
gemaakt worden zal hier ook over gewaakt worden 
om zekerheid te bieden aan alle deelnemers. Verder 
staat het alle deelnemers vrij externe partijen bij de 
werkgroep te betrekken. 

SUBSIDIEADVISEURS
Voor ondersteuning bij subsidie-aanvragen schakelt 
Booosting subsidieadviseurs in. Booosting overlegt 
momenteel met Syntens[1] en Raad & Daad[2]. Voor 
bijkomende zaken als verdeling en bescherming 
van intellectueel eigendom worden indien nodig ook 
adviseurs benaderd van bijv. NL Octrooicentrum[3].

1] syntens.nl/syntens/adviseurs
2] subsidieraad.nl
3] octrooicentrum.nl

http://slideshare.net/wmotten/kopie-van-wbso-rda-presentatieppt
http://agentschapnl.nl/content/presentatie-voorlichtingsbijeenkomst-ipc-derde-tender
http://agentschapnl.nl/content/presentatie-voorlichtingsbijeenkomst-ipc-derde-tender
http://syntens.nl/syntens/adviseurs
http://subsidieraad.nl
http://octrooicentrum.nl
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WERKGROEP 
CASUSSEN
De pilotprojecten van de Rijksoverheid zijn 
geselecteerd uit de categorie “lastige gevallen” om 
zo onorthodoxe overheidsinstrumenten te kunnen 
testen.

Voor de werkgroep Innovatief Transformeren 
worden projecten juist geselecteerd op basis van 
bouwtechnische kansen en publiciteit. Deze criteria 
vergroten de kans op succesvolle implementatie 
van nieuwe transformatietechnieken en vergroten 
kennisverspreiding en daarmee kansen op 
vervolgprojecten.

Doel van deze casussen is een gezamelijke richting 
te definiëren waardoor voldoende overlap tussen 
individuele onderzoeken en onderlinge uitwisseling 
wordt gegarandeerd. Deze gebouwen kunnen zeer 
goed symbool staan voor transformatie.

Als voorlopige voorstellen heeft Booosting 
twee casussen geselecteerd: het leegkomende 
ministeriecomplex van Justitie & Binnenlandse 
zaken in Den Haag en de leegstaande kantoorkolos 
van KPMG in Amstelveen. Nieuwe suggesties zijn 
welkom. 
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CASUS: MINISTERIECOMPLEX JUBI 

1] denhaag.nl/home/bewoners/to/Projectinformatie-Wijnhavenkwartier-Fase-2.htm
2] platformduurzamehuisvesting.nl/2011/10/28/den-haag-schrijft-tender-uit-voor-leegkomende-
ministeries/

OPGAVE
De gemeente Den Haag heeft 
een Europese aanbesteding 
uitgeschreven[1] voor de leeg-
komende ministeries van Justitie 
& Binnenlandse Zaken terwijl 
Jones Lang LaSalle sloop als 
enige oplossing stelt[2].

Kan de werkgroep innovatieve 
strategieën, modellen, processen 
en producten bedenken om 
een haalbare & succesvolle 
transformatie van het ministerie-
complex te realiseren?

DETAILS
locatie: Schedeldoekshaven / 

Turfmarkt, Den Haag
architect: Lucas en Niemeijer
oplevering: 1977
status: ministeries verhuizen 

eind 2012/ begin 2013
opp.: 110.000 m2 bvo 

2 torens (19 verd.) + 
onderbouw (4-6 verd.)

gegevens: Booosting bezit 
digitale tekeningen: 
plgr. & aanzichten 
1:200, details

CASUS: KANTOORKOLOS KPMG

CASUS: X

Deelnmers worden 
aangemoedigd zelf nieuwe 
casussen aan te dragen. 

Nieuwe ideeën ontwikkeld binnen 
de werkgroep kunnen het best 
getest en getoond worden in een 
proefopstelling of direct natuurlijk 
direct in een casus toegepast 
worden.

Ruim 50.000m2, opgeleverd in 
1993 en na nog geen 20jr gebruik 
alweer leegstaand sinds 2010!

Dit project is uitvoerig behandeld 
in VPRO’s Slag om Nederland  
afl. “KMPG en de kantoorkolos” 
deel I[1] & II[2].

1] programma.vpro.nl/deslagomnederland/afleveringen/aflevering1.html
2] programma.vpro.nl/deslagomnederland/afleveringen/aflevering7.html

http://denhaag.nl/home/bewoners/to/Projectinformatie-Wijnhavenkwartier-Fase-2.htm
http://platformduurzamehuisvesting.nl/2011/10/28/den-haag-schrijft-tender-uit-voor-leegkomende-ministeries/
http://platformduurzamehuisvesting.nl/2011/10/28/den-haag-schrijft-tender-uit-voor-leegkomende-ministeries/
http://programma.vpro.nl/deslagomnederland/afleveringen/aflevering1.html
http://programma.vpro.nl/deslagomnederland/afleveringen/aflevering7.html
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SUBSIDIEREGELINGEN

Voor onderzoek naar innovatieve transformatie-
technieken kan aanspraak gemaakt worden op 
(subsidie)regelingen van de Rijksoverheid. Ten 
behoeve van de werkgroep is een inventarisatie 
gemaakt van een viertal regelingen:  
Topconsortia Kennis & Innovatie (TKI), 
InnovatiePrestatieContracten (IPC), Wet Bevordering 
Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO) en de 
Research & Development Aftrek (RDA).

De beschrijving van de voorwaarden, spelregels, 
beoordelingscriteria en subsidiedetails per 
regeling dient als overzicht. Zie voor de volledige 
programma’s de respectievelijke websites.
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1] agentschapnl.nl/ipc
2] agentschapnl.nl/content/brochure-innovatieprestatiecontracten

Projectvoorstellen worden 
getoetst op zeven tendercriteria: 
mate van innovatie; mate van 
economisch perspectief; mate 
van onderlinge samenwerking; 
mate van samenwerking met 
andere branches; mate van 
samenwerking met publieke 
kennisinstellingen; kwaliteit van 
de collectieve activiteiten; kwaliteit 
van de begeleiding van de 
deelnemers.[2]

Budget 2012 (3e tender):  
€ 17,7 miljoen

INNOVATIEPRESTATIECONTRACTEN ZIJN EEN SUBSIDIE VOOR 

SAMENWERKENDE MKB-BEDRIJVEN IN DEZELFDE REGIO, KETEN OF 

BRANCHE DIE EEN MEERJARIG INNOVATIETRAJECT UITVOEREN.[1]

INNOVATIEPRESTATIECONTRACTEN (IPC)

1] rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren/
topconsortia-voor-kennis-en-innovatie-tki-s
2] top-sectoren.nl/energie

IN 9 TOPSECTOREN GAAN ONDERZOEKERS EN ONDERNEMERS 

SAMENWERKEN AAN VERNIEUWENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN  

IN TOPCONSORTIA VOOR KENNIS EN INNOVATIE (TKI).[1]

Booosting is ingeschreven 
in een consortium op het 
onderdeel Energiebesparing in 
de Gebouwde Omgeving (EBGO) 
binnen de Topsector Energie[2] 
(2e tranche).

Beoordeling vindt plaats door 
Programmaraad TKI-EBGO en 
Agentschap NL.

Budget TKI 2e tranche:  
€

Budget EGBO 2e tranche:  
€ 0,6 miljoen

BEOORDELING
• technisch / wetenschappelijk / 

innovatief: kwaliteit van doelen, 
werkplan en project; vernieuwing 
tov huidige “state of the art”

• economische impact en 
energiebesparing in GO

• organisatie consortium: effectiviteit 
structuur en inzet middelen; 
kwaliteit partners en collectief 

SUBSIDIE (REGELING)
• In de vorm van een 

innovatiecontracten (IC)

VOORWAARDEN / SPELREGELS
• fundamenteel onderzoek of 

industrieel onderzoek
• experimentele ontwikkeling of 

demonstratie
• minimaal 40% subsidiabele kosten 

gefinancieerd door bedrijfsleven
• algemene voorwaarden 

Staatssteun zijn van toepassing

TOPCONSORTIA KENNIS & INNOVATIE (TKI)

BEOORDELING
• innovatie (40%)
• kwaliteit samenwerking (30%)
• aansluiting topsectoren TKI (30%) 

SUBSIDIE (REGELING)
• in de vorm van contant bedrag
• €12.000 tot 25.000 bij 

projectomvang tussen  
€30.000 en €62.500 (of hoger)

• totale bedrag wordt direct 
uitgekeerd na toekenning  
(uitslag 13 december 2012)

VOORWAARDEN / SPELREGELS
• 10 tot 20 samenwerkende mkb-

bedrijven
• minimaal 2 jarig traject
• projectomvang min. €30.000 

(maximale subsidie bij 
projectomvang €62.500)

• subsidie voor maximaal 40% 
(subsidiabele) kosten

• minimaal 20% kosten besteden 
aan collectieve activiteiten

• begeleiding door penvoerder
• aanvraag indienen tussen  

13 juni en 13 september 2012

http://agentschapnl.nl/ipc
http://agentschapnl.nl/content/brochure-innovatieprestatiecontracten
http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren/topconsortia-voor-kennis-en-innovatie-tki-s
http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren/topconsortia-voor-kennis-en-innovatie-tki-s
http://top-sectoren.nl/energie
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• werkzaamheden dienen onder 
S&O te vallen (kenmerken: 
technische onzekerheid omdat 
technische werking niet bij 
voorbaat vaststaat) 

SUBSIDIE (REGELING)
• als S&O-afdrachtsvermindering 

(korting op uren of loonkosten)
• S&O-afdrachtsvermindering 

is 42% over eerste € 110.000 
en 14% over resterende S&O 
loonsom

• S&O loon loonsom is S&O uurloon 
x S&O uren

• S&O uurloon, indien verklaring, 
gebaseerd op opgegeven 
loonheffingen 2010;

• S&O uurloon, indien geen 
verklaring, vastgesteld op € 29.

• maximale S&O-
afdrachtvermindering is € 14 
miljoen per fiscale eenheid

VOORWAARDEN / SPELREGELS
• individuele mkb-bedrijven (mag 

wel in combinatie met IPC)
• uitsluitend bedoeld voor S&O
• uitsluitend technische projecten: 

ontwikkeling technisch 
nieuwe producten; technisch 
wetenschappelijk onderzoek; 
analyse technische haalbaarheid 
project; procesgericht technisch 
onderzoek

• maximaal 3x per jaar aanvraag 
indienen (aanvraagperiode 3 tot 6 
maanden)

• een aanvraag mag meerdere 
projecten bevatten

• aanvraag indienen via eLoket of 
aanvraagprogramma WBSO/RDA 

BEOORDELING
• project dient in technische zin 

nieuw te zijn voor de aanvrager 
(eigen kunnen & technische 
kennis aanvrager is maatstaaf) 

1] agentschapnl.nl/wbso

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D 
verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de 
loonkosten. 

Budget 2012: € 864 miljoen

FISCALE STIMULERING VAN R&D: MET DE WET BEVORDERING SPEUR- 

EN ONTWIKKELINGSWERK (WBSO) KUNT U UW LOONKOSTEN VOOR 

S&O (VERGELIJKBAAR MET R&D) VERLAGEN.[1]

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK (WBSO)

SUBSIDIE (REGELING)
• in de vorm van vermindering 

vennootschapsbelasting (VpB) / 
Inkomstenbelasting (IB)

• R&D Aftrek is maximaal 40% 
goedgekeurde RDA-kosten /
uitgaven, of 40% forfaitaire bedrag 
op basis goedgekeurde S&O uren

• op te voeren als aftrekpost 
aangifte winstbelasting (VpB/IB) 
2012

VOORWAARDEN / SPELREGELS
• individuele mkb-bedrijven die 

gebruik maken van WBSO
• S&O-verklaring
• aanvraag indienen vanaf  

1 mei 2012 (toepassing met 
terugwerkende kracht tot 1 jan)

• gelijktijdig indienen met  
WBSO aanvraag

• toekenning WBSO is voorwaarde 

BEOORDELING
• gelijk aan WBSO

De RDA is net als de WBSO bedoeld om speur- en ontwikkelingswerk 
in uw onderneming te stimuleren. Een WBSO aanvraag en -verklaring is 
bovendien noodzakelijk voor een RDA aanvraag.

Budget 2012: € 250 miljoen (zal oplopen tot € 500 miljoen in 2014)

1] agentschapnl.nl/rda

DE RDA-REGELING STIMULEERT INNOVATIE EN R&D VAN HET 

NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN DOOR EEN FISCAAL VOORDEEL  

IN DE INKOMSTEN- OF VENNOOTSCHAPSBELASTING.[1]

RESEARCH & DEVELOPMENT AFTREK (RDA)

http://agentschapnl.nl/wbso
http://agentschapnl.nl/rda
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