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Docnr29 

Van: Uli ( !tt4.E 1 
Verzonden: maandag 4oktober 202115:50 
Aan: 

[ s .12.E li 5.1.2.E 

Onderwerp: FW: Technologie commissie 5 okt - programmatuur - paper 
Bijlagen; lijst aanwe!igen 5 oktober · leden.,.lsx; G12 opmerkingen WBSO 2021.doc:x 

Allen, 

Hie1·b1j de Ijst met genodigden voor de bespreking van morgen . 

Wat opvalt is: dat e- wel ovQrlap is fTIQt dQ G 12 ( al waal ik niet of da aanwa2igE fTIQnr.an van het 
b~rijf d@2@ll'd@ ,ijn). 

Van 5.1.2.i _.......,==-. hebben nav de G12 bespreking begi11 van de zomer al een 
reactie ontva1ngen. Deze voeg r voor de volledigheid bij, 

Groeten, 
51.2.E 

Mi11in~ri• v~ l:'.conomi::cho 2Qk~n on Klirnaat 
Direc:ti9 h1noval:l;a & i(11nni1 - nno1r.1ti11baleid 

re1; +31 XI 37 s l.u 
u.2E t@minezk.rl 
Aarwezigop: ma -di-don -vrij (om dl! week) 
:ittp:/lwww .rijksoverheid. !Il/ 

Van! 1.1.u <: s.,.u (@vnoncw-mlcb n l> 

Verzonden: rna3ndag Il oktober 2021 lS:4 l 
Aan: 11.z.1 @minezk.nl> 
CC; u.= c;;uu @v11om.w·mltbJ1I> 

Onderwerp: RE: Tech11ologie commissie - s okt - programmatuur - paper 

Beste u.1e 

Zie bijgevoeigd de aanwezigen voor morgenmiddag tot nu. 

Groet. 

1.1.2.E 

1Lt2E 

\/NO.NCW -· MKB-Nederlar.d 

E-mail: 11.,- @vnoricw- mkb.nl 
Telefoon: 070 u.u / 070 u2E 

Website: ~ 1.vno-ncw.nl - YNM,Qi<b.nl, 
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Twitter: @ynoncw - @mkbnl - Linkedln: VNO-NCW - MKB 
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag 

Van: ) < ,@minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 oktober 202114:55 
Aan: < @vnoncw-mkb.n l> 
Onderwerp: RE: Technologie commissie - 5 okt- programmatuur - paper 

Externe mail. Klik alleen op links of bijlagen als je weet dat de inhoud veilig is. 

Beste 

Zou je mij nog de genodigdenlijst kunnen sturen voor de bijeenkomst van dinsdag a.s.? 
heb ik een idee van wie we kunnen verwachten . 

Dank! 
Groeten, 

< @vnoncw-rnkb.nl> 
Verzonden: donderdag 30 september 202112:13 
Aan: ( ) < @minezk.nl>; 

< @mïnezk.nl> 
CC: < @vnoncw-mkb.nl> 
Onderwerp: RE: Technologie commissie - 5 okt- programmatuur - paper 

Hi dank voor de notitie. Nog één vraag: meestal komt directeur of iemand uit MT. Zal de 
presentatie inleiden? Ik begreep eerder van haar dat verhinderd was. Ik heb jullie staan voor 15.30. 

Hartelijke groet, 

) < @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 30 september 202111:28 

Aan: ..:S @vnoncw-mkb.nl> 
CCl < @rvo.nl>i :) < @rvo.nl>; 

< @rvo.nl>; 
< @minezk.nl>; < @vnoncw-mkb.nl> 
Onderwerp: Technologie commissie -5 okt - programmatuur - paper 

Externe mail. Klik alleen op links of bijlagen als je weet dat de inhoud veilig is. 

Beste 
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Zou je bij.gevoegd stuk kunnen verspreiden aan de leden van de technologie commissie voor onze 
presentatie van maandag a.s.? 

Onze opzet zal weer hetzelfde zijn: ca 30 minuten, RVO geeft presentatie en we gaan in gesprek met 
de leden van de commissie. 

Stuur je ons ook een uitnodiging voor de digitale bijeenkomst (zie aanwezigen in cc)? 

Bedankt! 

Groeten, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Innovatie & Kennis - Innovatiebeleid 

Tel.: +31 70 37S. 

f@minezk.nl 
Aanwezig op: ma-di-don - vrij (om de week) 
http://www.rijksoverheid.nl/ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 
are not the addressee or if this tnessage was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for dam age of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender t e melden en het bericht t e 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 



Docnr 30 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

t.1.u (uu ) 
donderdag 7 oktober 202122:58 
s~ ( r,,12.e );~ t.2..E .s.1=-

RE: WBSO aantekeningen van het overleg programmatuur met VNO NCW en 

cleleden van detechnologie commissie met EZK/RVO 

Eens met julllie voorstel; dus inderdaad breder dan weer G12. 

Ben benieuwd wat het CPB gaat zeggen in dat onderzoek met VNO. 'Tot nu toe wllde het CPB zich nooit 
br,mden ac1n die bc1ng-for-the-b1..1ck. 

n.z.e ".u ( u.2e ) < '"-l.2E @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 7 o~tober 2021 17:30 
Aan: uu ( s-ru l < .1.,.2.E @minezk.nl>; nu 

@minezk.nb 
Onderwerp: WBSO .aantekeningen van het overleg programm;ituur m~t VNO tJCW en de leden v;in de 

technologie commissie met EZK/RVO 

Beste a.,i ... en s•= 

Hieronder een verslag van onze pr9sentatie van WBSO programmatuur in de technologie commissie 
v.:in VNO NC\1/ 

Zoals te lezen eindigde u.u (VNO) met het voorstel om de G12 weer bijeen te rcepen vcor dil 
onderwerp, 
Ik heb vandaag nog even overleg gehad met de betrokken RVO ccllega·s. En ik wil eigenlij k, met jurne 
goedkeuring,, met •uE overleggen om de volgende stap iets anÖ!rs te doen. 

Gl2 overuoen lijkt rne niet zinvol. we hebben nu 11el net opgehaald en weten uit lle 11ersd1lllent1e 
groepen wie bij het ondervteiµ betrokken i:.. Die groep samen laten komen in een sessie van een uur 
of 2 en dM niee_r de diepte in met de generieke suggcs~ie uit de ~sition ea~r Die groep kim dan 
bestaan u it : !.Ui { of mensen uit hun achtErban), 5.1 .2.1 5.1.2.1 S:1°'.:!.1 , 5.1.2.1 5.1.2.i 
en evt ,nc v<1n 5.1.2.i (v.n het artlkêl wi t omp..itillle ) . En zo mogê lglc nog ,moeren 
waar uu van weet. 

Ik heb RVO çiev@agd alvast huiswerk te maken over de conseqLJenties van de suggestie de zij nu 
gedaan hebben, budgettaire e.d. Want iets bespreken vvat in het geheel niet haalbaar is, is natuurlijk 
niá: zinvol. 

Dank voor tmt meedenken. 
Groeten, 
1..1.U: 

nu n.li. de ( uu ) c:.s1;u @rvo.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 oktober 202119:50 
Aan: u.u ( ..._.,_" )< u.u @minezk.nb: 5 1.2." 

,u.u. < )..•.:ze @rvon l:::> 

Onderwerp: Wat aantekenineen van het overleg programmatuur met VNO NCW en de leden \'an de 
technologi~ commissie met EZl(/RVO 
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Hanzelaan 31018017 JK I Zwolle 
Postbus 10073 1 8000 GB I Zwolle 

MOO 
@rvo.nl 

http://www.rvo.nl 
Aanwezig op: ma, di, wo en do 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internat ionaal. Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en 
regelgeving. 
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1 
Agenda 

• Definitie S&O 

• Wet, regelgeving, uitwerkingen 

• Definitie, kern en kenmerken S&O m.b.t. programmatuurontwikkeling 

• WBSO-aandachtspunten 

• Uitkomst evaluatie en stand van zaken 

-



ICT • 1n de WBSO 

Toegekende uren per categorie 

■ Productontwikkeling 

■ Procesontwikkeling 

■ Programmatuurontwikkeling 

• TWO 

1 
Aantal aanvragers per sector 

0 

Aard-en mitieuwetenschappen I 
Biotechnologie ■ 

Bodem-, lucht-en v.atertechnologie -

Chemische engineeri ng -

Chemische wetenschappen -

Civiele techniek -

Computer- en informatiewetenschappen 

Dierlijke wetenschappen j 
Elekt rotechniek ■ 

J:yssche wetenschappen 1 
Gezondheidswetenschappen 1 
levensmiddelentechnologie -

Materialentechnologie 

Mechanische techniek 

Medische technologie 

Medische wetenschappen & farma 

Nanotechnologie 

Plantaard ge wetenschappen 

-

1.000 2.000 3000 4.000 S.000 6 .000 

Bron : CBS 



1 
Definitie speur- en ontwikkelingswerk 

Drielagenmodel: 

1. Wet: 
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen 

2. Regelgeving: 
Regeling S&O-afdrachtvermindering 

3. Uitwerkingen: 
jurisprudentie, toelichtingen en handleidingen 

-



Wet 

1 

Artikel 1, lid 1: 
p. speur- en ontwikkelingswerk: door een S&O-inhoudingsplichtige of een S&O

belastingplichtige systematisch georganiseerde en in een lidstaat van de Europese Unie 
verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op : 
1 °. technisch-wetenschappelij k onderzoek; 
2°. de ontwikkeling van voor de S&O-inhoudingsplichtige, onderscheidenlijk de S&O-

belastingplicht jqe, tecbAi&@h Pliemn,e (ende1csel@n van) t)tsieke producten,(onderdelen 
!iêke productieprocessen, of ( onderdelen van) programmatuur,' 

:-- programmatuur: het niet-fysieke, logische deelsysteem van een 
informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de . 
verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat deelsysteem is vastgelegd in een / 
formele programmeertaal ; ------------

A~ 
Voor de toepas-:s7;in~g~va~n~ h'i"2e)'f't-ze:rzeS"l'f"t:"S"te:1""1"'1'11"'0-, .,..0""'11.,..d•e ... , d ... e"e-+i-.p""', .. V""V""v ..,, O'""L!""'fthTlle51t~toê speur- en 
ontwikkelingswerk gerekend: 
a. marktonderzoek; 
b. organisatorische en administratieve werkzaamheden; 
c. door Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat bij ministeriële regeling 

aangewezen andere werkzaamheden. 

-



1 ' 

Regeling S&O-afdrachtvermindering 
Tot speur- en ontwikkelingswerk wordt niet gerekend: 
a. het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk; 
b. werkzaamheden met betrekking tot het invoeren en aanpassen van aangeschafte of aan te schaffen technologie, producten, processen of 

programmatuur, dan wel onderdelen daarvan onverminderd het bepaalde in onderdeel s, onder 5°; 
g. verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten of programmatuur; 
p. het opstellen en toetsen van niet technische specificaties; 
q. het opstellen of bepalen van functionele eisen en randvoorwaarden; 
s. de volgende activiteiten in relatie tot programmatuur: 

1°. onderhoud van programmatuur; 
2°. het beschrijven van architectuur; 
3°. het ontwerpen of bouwen van een nieuw systeem; 
4°. het geschikt maken van bestaande programmatuur voor een ander hardware- of softwareplatform waarbij onder platform wordt verstaan 

het geheel van hardware en besturingsprogrammatuur waarop informatiesystemen worden ontwikkeld (ontwikkelplatform) of in productie 
worden genomen (doelplatform); 

5°. het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige 
technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken, tenzij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de 
S&O-inhoudingsplichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of binnen de onderneming van de 
S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast. 

-
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Kenmerken speur- en ontwikkelingswerk 

Nieuw 

Functionaliteit 

Routinematig 

Voorspelbaar 

Sequentieel/lineair 

Bouwen van systemen 

-

Technisch nieuw 

Technologie 

Uitbreiding kennis 

Onvoorspelbaar 

Iteratief /cycl isch 

Oplossen van problemen 
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WBSO - aandachtspunten (1) 

• Constatering: Abstracte projectomschrijvingen 
• Functionele beschrijving van projectdoel 
• Functie van het product/proces is beschreven als technische 

nieuwheid 
• Technische knelpunten en oplossingsrichtingen ontbreken 
• Voorgenomen S&O onduidelijk 

• Een goede projectomschrijving bevat: 
• Wat er concreet ontwikkeld gaat worden 
• Wat hierbij de technische knelpunten zijn 
• Wat hiervoor mogelijke oplossingsrichtingen zijn 
• De werkzaamheden van de aanvrager zelf 
• Bij doorlopende projecten een inhoudelijke update en (zo 

nodig) een beschrijving waarom de fasering is gewijzigd 

-
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WBSO - aandachtspunten (2) 

• Constatering: Indienen van zogenaamde "hoofdprojecten" 
• Algemene, brede projectbeschrijvingen 
• Kapstok voor ten tijde van aanvragen nog niet bekende 

(klant )opdrachten 
• Vaak clustering op basis van productgroep of technologiegebied 

• Clustering alleen toegestaan indien: 
• Er een duidelijke technische samenhang is tussen de onderliggende 

subprojecten 
• Er gezamenlijke technische knelpunten zijn 
• Alle subprojecten concreet benoemd zijn (wat wordt er ontwikkeld, wat 

zijn de technische knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen?) 

• Bij ontbreken van een dergelijke samenhang: Opsplitsen in afzonderlijke 
concrete projecten! 

-
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Hoe (on)helder kan het zijn? 

• Ontwikkeling basistechnologie (scripts) ten behoeve van patronen in 
data die het automatisch genereren van een eigen oplossing mogelijk 
maken middels een getrapt dimensie model. 

• De komende tijd gaat aanvrager investeren in een aantal nieuwe 
ontwikkelingen in het fintech-domein. 

• In het kader van de softwareontwikkelingen is er sprake van 
prototyping. Wij zitten natuurlijk wel als onderdeel van een 
productiesysteem te ontwikkelen, maar daarbij hebben wij 
tussenversies, waarin wij dingen uitproberen, en kijken wat wij er mee 
kunnen en of het goed met de rest werkt, om zo het werkingsprincipe 
van deze prototypes aan te tonen in formele programmeertaal en 
daarmee dat stuk S&O-ontwikkeling afronden. 

• Of het ons lukt om een goed met elkaar werkend prototype te 
ontwikkelen valt nog te bezien en is uiterst onzeker, gezien een en 
ander vaak boven het huidige kennisniveau van de betrokken 
developers ligt. 

-
1.3 
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Hoe helder moet het zijn? 

U-.i-n:: à ' -<z. •r~c;'f;,t;~· 
~~~ .1 _ . , 

• Schrijf kort en bondig 

• Kies een technische insteek 

• Spits toe: 
• Project 
• Aanvrager 
• Aanvraagperiode 
• Voortgang 

14 
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Programmatuurdefinitie 

Figuur 1: AontolWBSO-pmJe<tenpFt ,o,l11ffill 
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Prinsjesdag, brief aan de Tweede Kamer: 
Over de eventuele wijzigingen ben ik in overleg met het bedrijfsleven. 
Bij het voorstellen van wijzigingen hecht ik eraan dat daarvoor breed 
draagvlak vanuit het bedrijfsleven bestaat, zowel bij het grootbedrijf 
als bij het mkb. Aanleiding voor het onderzoek van de experts was 
immers dat een deel van het bedrijfsleven van mening was dat de 
huidige WBSO onvoldoende aansluit bij de wijze waarop zij 
programmatuur ontwikkelen. De gesprekken met het bedrijfsleven zijn 
nog in volle gang. 

WBSO niet aangepast aan nieuwe software-trends 
Pnns1esda9 2021 

2.2~emt>er20211011 I __ _ 

F·M·iii 

,· :· ,-;,J 
~ 

.i::-1 ~ 
...... 

fi~tm~ 

De Wet bevordering speur. en ontwikkelingswerk (WBSO) bUJft 

komend jaar nagenoeg ongew1Jzigd. De lnnovatleregellng wordt dus 

n iet aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op softwaregebied. 

Hoogstaanoe toepassingen van a1tîfic1al mtell1genc.e (81) en m11ch1ne 

leammg (ml) k1Ugen geen ft•K-ale ondersteumng Over het onderzoek naar 

dil soort toepassingen àatl staalsseuetens m1mstene EZK 

een Jaar geleden aankondigde word1 met geen woofd meer gerept 

Programmatuurontwikkeling 
Vorig Jaar dacht het kabinet na over een mogelijke aanpassing van de 
voorwaarden voor RIQgrammatuurontw1kke!mg binnen de WBSO. 
Gesprekken met het bedrijfsleven hierover lopen nog Het volgende k;:ibinet 
moet hierover een beslissing nemen 

J.5 
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Uitkomst evaluatie WBSO 2011-2017 

• Evaluatie WBSO, rapport 2019: 
"de programmatuurdiscussie waarbij een deel van de respondenten aangeeft dat de 
huidige systematiek te veel focust op programmeer-technische knelpunten ( en 
onvoldoende op de stappen die hieraan vooraf gaan) en hierop kritisch beoordeeld 
wordt waardoor veel innovatieve programmatuurontwikkeling niet kwalificeert" 

• programmatuur: 
het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur 
van de gegevens en van de verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat 
deelsysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal 

• Rapport: 
Programmatuur is een precieze beschrijving van waaruit het gedrag van een 
computergestuurd systeem eenduidig kan worden afgeleid, op zodanige wijze 
opgesteld dat het door mensen navolgbaar is en waarbij het technisch of 
mathematisch verifieerbaar is dat het beoogde doel ermee wordt bereikt. 

De gesprekken met het bedrijfsleven zijn nog in volle gang. Geen aanpassingen in 
2022. 

-
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Docnr 32 

Van: 
verzonden: 
Aan: 
CC: 

vr1Jdag 29 oktober 2021 12:16 
5t.ZE: 

S,1,2.s; 

Onderwerp: Re: Nieuwe definitie programmatuur mbt notie programmatuur en voortgang 
WBSO nav workshop 26-10-2021 

Dank voor uw reactie. 

Detachering noemde Ik om aan te geven dat de situatie omtrent WB50 en pmgrammatuur continue aan 
verandering onderhevig is en dat wij destijds samen met de RVO deze situatie hebben vormgegeven 

2021 is incorrect, deze situatie speelde rond 2010. Excuus. 

Ik g~ met mijn colleea u.:u: in gesprek over uw voorc.tel ' .. maar dan wel aan de hand van P.P.n conc:rete 
'voorzet' van uw lcart voor een alternatieve/het~re definitie van programmatuur of afbakening van S&O.' 

Met hartelijke groet, 

creative industry + arts I science + technology 

5.1.2 i 

r: oss~•~---
W: www5:l2.1 lru 
E: u.a _@§_.1.2.i À] 

DISCIAIMER: 
Thil, e-mail is intended eKclusively for Lhe dddresset:(s), and rnay not be pas~d or1 Lo, or made available fo, ll!>e by 
anv persen other than the addressee(s). lf you recelved thls e-mail In error, pl,ease contactthe sender and delete the 
material from any computer or disk. 5.1.2.i rules out any and every liability resulting trom any electronic 
transmission. 

op 29 okt. 2021 om 12:00 heeft suc 

volgende geschreven: 

Geachte a.1.u 

l::Seáankt voor uw reactie, 

@rvo.nl> het 

lammer dat het de 'aanvaring' is die u bezig houdt. Ik heb het als een uitdaging bedoeld. Ik ga 
dailrover groog met u in gesprek, milar dan wel aan de hand van een concrete 'voorzet' van uw 
kant voor een alt&rnatieve/betere definitie van pl'ogrammatuur of atloakening van S&O. 



U stuurt de notitie mee die dinsdag ook aan de orde kwam. Ik zie even niet wat de 
meerwaarde/bedoeling daarvan is. Ik ben meer geïnteresseerd in de inhoudelijke gedachten en 
uitwerkingen de leven binnen uw organisatie. 

u stelt detact1er1ng aan Cle orde. Ik I1erke11 I.Jepaalde ontwlkkehngen In afgelupe11 jaren (rnaar niet 
die van 'rond 2021'). Wat ve,rwac.ht u van mij op dit punt? 

Met vrioodelijke groet, 

Team ICT 
♦ t t t O t. o o • t t t t • •• • t t •• t fl o ~ • t • • • t t t t t 1 , o , t • o t • t t , • t 'f t ♦ 1 • • oot • o t 1 1 

Rijksdl9nst voor OndQrnemand N«l@rland 
Hanzelaan 310 1 8017 JK I Z\\Olle 
Postbus 10073 t 8000 GB I Zwolle 
... ~ .. .. ' .......... .. ... . ' ............. ... ....................... '. 
T 08a !tl 1E L 

e _1_~_i;--
s,z~ rvo.nl 
www.n,o.nl 

RVO: we helpen je graag vooruit 

,uE un <info(f5.1.2.l •Jr.nl> 

Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 11:26 
Aan: 1 •.ll <~,,u; @rvo.nl> 

CC: su.a <:hrE @ .1.2.1 .nl> 
Onderwerp: Nieuwe dl?finitie programmatuur mbt notie programmatuur en voortgang WBSO nav 
workshop 26-10-2021 
Urgentie: Hoog 

Geaehte 5 ,u 

Onze aanvaring tijdens de workshop van afgelopen dinsdag houdt mij nog even bezig. 
Ondanks het verschil in onze verwachtingen van deze workshop is het: toch een feit dat we allemaal, 
zowel u. het RVO als ik, s,.2e b.v. de WBSO naar een hoger niveau willen brengen. 
Dit h.ingt onlosmakelijk samen met de uitdagingen di~ de WBSO omtr-ent programmatuur mtot 1ich 

meebrengt. 

Wij, :u.z:a zijn Inmiddels een Jaar of 20 actief binnen het speelveld van de WBSO. 
Programmatuur hebben wij enorm zien groeien en de W650 en de dienstverlening heeft zich 
hieraan alt ijd aangepast. Veelal gebeurde dit reactief. 
Wij zijn al tijd bezig onze informatie te verbeteren en juist pro actief aan te passen aan de wensen 
van de RVO. Het is echter van belang dat de informatievraag van de RVO en de manier/inhoud van 
aanvulling door ons ak intermP.diair duidP.lijk 1ijn en niet teveel per aa,nvraag of behandelaar 
verschillen. 

In dit kader praten overigens ook over de kwestie van detachering zo,il:, die speelde rond 2021. Hoe 
kan een lnhoudJngspllchtlge toch voldoen aan de regels omtrent de WBSO ook wanneer de entiteit 

niet direct zelt de programmatuur realiseert maar juist de mensen levert die elders, zeltstandig, 
bezig zijn met S&!t2E is een traject dat wij { s.,.u b.v.} bij een toenmalige relatiep.,2.i hebben 
opgestart en veelal in samenspraak met de RVO hebben gerealiseerd. De samenwerking destijds 

2 



werkte zo goed dat deze aanvrager een min of meer rechtstreekse ingang kreeg bij de RVO. Wij 
weten niet of dit noe m is. 

Hoe dan ook, 

Wij, mijn collega ••u- en ik, o.1u gaan graag in op uw uitnodiging om mee te 
gaan denken over een nieuwe definitie van programmatuur en alle daarui t voortvloeiende 
aanvullende uitdagingen. 

Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met hartelijke groet, 

5.1.2.E 

5.1.2.i 

5.1.2.i 

T: 085~1...u 1 

W:~5.1.2.i ~ 
E : s. t.2E @? .1.2 .i .,n! 

DISCLAIMER: 

+ 

Thls t-•nlêlil is lntended exduswelyforthe addressee{s), and may not be passed on to, 01 made avarlable for use by art( pefson other thill 
the addressee{s). lf VOCJ receivedthis e-mail in error, please contactthesender and delete the material from anv computer or disk. 
5 1 2 1 rures ou1 ,11v and every Uablllly resu111ng rrom a11y elettro111c 1, a11sm1Ss1on. 

De Rijksdienst voor ondernemend Nedertand {RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezond,~n. 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijd~rcn. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 
are not the addressee or if this message was sent to vou bv mistake. v·ou 
are rPque-sted to inform the 'iP.nder and dP.IPte the me-.-.age. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risk$ inherent in the elcctronic transmission of messages . 
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Beste s.,n ■ 

Top dat je dit oppakt! Ik zet je vraae graag door na2r EZK als je het eoed vinrlt. 

Hartelijke groet, u.u 

6. U.~ 11..2.E < Hll J@._5. 1_ 2 j lm :> 

Verzonden: donderdag 4 november 202115:45 
Aar,: 6.t 2.E. < is.,.u @vno11cw-mkb.nl ::.. 
Onderwerp: ~.1.2.i - input ovEr WBSO vra.ag van afgelopen vergodering 

Externe r.iall KllK alleen op lln~s or CIJlagen ais Je weet dct oe ir,nouo ve11g ,s 

Beste a.u.e 

Tijdens de afigelopen meeting van de Commissie Innovatie van VNO-NCW waren mensen van RV0 te 

gast. die ons vroegen wat wij vinden \/an het \erruimen van de scope va11 de WBSO zodat 
'programmatuur' er ook in pa~t . 
Ik ben d;;it nu .a.an het n.avr.igen onder 5.1.2j -leden, ma.ar ik ben enigszins verw.ard over wat 
'programmatuur' betekent in dit geval. Binnen de plant-veredeling wordt namelijk steeds meer gedaan 
rnet Al en nmdt!llering, \/Oor al O!J genefr,d,e infamalie . Is dal lle 'progrd1111n atuur' die RVO belloell, of 
rnoet ik het meer interpreteren als software om bedrijfsprocessen (bijv. logistiek} te bevorderen? Ik 
hoop dat jij hiier meer o\ier weet 

Met '1riendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 
Mobiel: ,,u: 

a;lr es: 5.1.2.i 
ulefoon 

11"r 

volg ons 
VÎi. 

!U.2E 

~ 1 Voulub~ 1 Linltedln 

De u1to11na,ei11 clt e-rnall lFlicht i. 1111.stutero te-,1,md 11001 de ll"!ar res.1eeme tnd1P1 u dit terttht ~11 on,e1 tye onl"'3flfl 1101dl u11er10<111 tie tnloo,,tl n~t 
Dpi;n1,.,,111:\alonti, ve1rna,1gvuldlging, er~predlng e,/o! 11erstci!kkingvan lle1n lle e-m~il tJ'1lvang!!n n1!0tm~t1e<1.l1 dl'fdt!II JS niet wegestaA11 
Hel va~ ,m,i,; .. ,1,1111 ,, nde prjya(Y-statemEnt \lnd u on on,, wftm n•. 



�������� 	
���������������������� ���� !"#!�$%&� '()*� +,-./�0123456789:�;<=4>?@A�BCBDEFGHIJKLM�NOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀ab�cdefbghijk_�lmnopqrs�tuov�wx�yo�z{�|o}o~�o����o���o��������������o��������7�����1����>�@@���;��;�@��1��� ��>�¡¢�£@�¤@¥¦@§�1>�̈7©ª;�«=�5�§7�¬@�@§��;®�°̄±²³�́µ¶�·�;̧�·¹º�»@�@¼½@¾̈�¿�·ÀÁ�· Â4>Ã@Ä�@ ;�>4@Å;Æ�Ç1ªº@¾�È7É;ª;Ê�1;ËÀ;4Ì�4;�·7Í�Î7�ÏÐÑÒÓ�ÔÕÖ®�×7Ø�· ;Ù�ÚÀÚÛ�ÜÝÞßàáâàãÞä�åæ�çèÕ�éªº�ê@ë�ìíî;�ïí;ð@ñ�ò�̈�@ó�11ô�õö÷�77;ø@�í���¹;����¾���Õ��À	�
�Â�º�¹7§����1������@=77Äð��ð ;�=7������ð�@��7¹ð�@���{ !�ð4"4;��7¹;�#7$@p�%@&'4;�()��* @+�=¹;�ð@�>�,�5��-.�/0�1�234567789:;9<=�67>�?�@AB�C�DEFGHIJKLMNOPQRST�UVWPXYZ[\]̂_̀a�bcdeLfg hij� klmnLoNpqrstuvwpx;ºy1�·1è5�z{|� ;�>À}�~@ 5� ��@§�=¹;�̈º4��À§��1= 5�*7��@5��;·@5��Ç1ªº��7;�·���Ö1��7��7�Õ�5��@�;À��@��1�·�@��7;�̈�·@�º7�@��ç�7Ø�À�·ª�@4;�77���@º�*�15���1�º� ;�ç�Ú��À���º� ¡�À·@¢£¾�¶�;�"ª=¤��@¹¥¦§@�̈©§�1ñ̈�ª1�Â�«̈À@���@¬�;�®5̄�°±�²³́µ�¶µ·5̧�¹º»�¼�½�¹5�{¾¿ÀÁ½5�Â�Ã55ÄÅÆÇÈ»�ÉÊ�Ë=ÌÍ�ÎÏ»�Ðµ¼5Ñ*ÒÓÔÕ�ÖÊ�×ØÙpµØ5ÀÊ�ÚÛÜÝÞÌ5Àß�àá½ÅÐâ»�ãäåæ�çèé�êV�ëì�jíî�ïîð[îñ�ìòVVîó�ôääV�õîìöVêV÷�[øV�jùîúûV�üí�ýëþ����î����V��ò	îõöV�[
#��î#��ëí��N���ò[���������#�����N�	P���XY�#���P������� P!"�#ú$%#�&Q�	P'P()*+�,�-��.#�/��̂�0123��j�4P#5�(P6�7b�8ò3V9V�:;<;=>?@V�[A�V1bòBb�jCV1D#EF�G?HIJKL�[ëM�NO�I9PQJ�R@VS�T�	bUV1Mëb��N�jVbM�W�XYJVD��bú�Z[X\]�̂_̀ab{c�ad��efgh���ij�tkl̂�mno�okpq�rstuv�wxtty_z{�|V�}~�1������ë��ý�Uh������V�������¹�º45�7º�@= ��@�À;��@®���>·���Ç1�@¾º��ÀÚ§��@��@�À"�>4º�¾1��@�;�¶@ 5��@��; º�è��7� ;�=À¹�@ ;�>¹À�§�"�=�;�Àñº4¼Ç@�À7§5̈�·À�� �>·@�À;¡@¢>�·À£À5¤·ò"�¥7¦�§̈©�çÀª;�"@«¬ �̈���̈�·7�5�®1��̄1°@�À·4@±;�²³>́1¾ºµº�;�¶ÀºÙ1·@�̧�¹7¾�º77»�À¼�½ º�øªº@¾��¾¿�À5Á�Â�Ã¹"�Ä1�*�{Å45Æµ�ÇÈ�"5Å¾ÉÊË5Ì�ÍÎÏÐ�Ñ{Ò��ÓÔ��#ÕVÖ�×ØÙÚ�ÛÜÝÞßàáâã>äåæ>çèé3éêë"ìíî�ïåðñò>óò>ôõö÷ååøùú�ûüýþ���������þ	
����î3�����3������î�î���������� !�"�#$%&'()*+,-.� /0123456789�:�;<=>?��@A�BC�DEF��GéH�IJKLM�N�OP�Q��<RîST�UVVWXYZ[<\]̂_̀ abcdefghHij�k�l�mnop�

51.:JE 



Docnr 35 

Van: 
verzonden: 

HU: ("-H ) 

maandag 13 december 202117:04 
Aan: ' !1-1"E 

Onderwerp: RE: WBSO programmatuur- laatste bijeenkomst 

Beste ._,~e __ 

Nu was ik op m ijn beurt ziek, geveld door Corona. Vandaar de radio stilte. 

Het lijkt me goed om de gasten ijst voor de bi'eenkomst verder te s~clficeren. Jij wil graag de hele G 
12 u itnodlgen, toch? Zitten daar ook 5....1.2...i ,_____ en 5.1.2.t bij? Dit zijn ook de 
bedrijven die interesse hebben getoond, goëá ,ngevoerëîzlj'n m hët onêlerwerp en ideeën hebben. Het 
lijkt mij goed om dit wel vanuit MKB Nederland/VNO te doen. De andere bijeenkomsten in de 
werkgroep waren ook vanuit Jullie. lk zal tllj RvO navraag Cloen welke intermediairs belangrijk zijn om 
uit te nodigen. 

Over de notitie, Wij kunnen prima de notitie die we dit najaar hebben gebruikt iets aanscherpen. Al 
was daar nog niet echt reactie op gekomen. Maar er ligt vanuit ons geen nieuwe definit ie voorstel. Wat 
er In die notitie staat is een gedachte suggestie om de discussie op gang te brengen. En Ik vraag me 
ook af of dat nodig Is voor het door ons te plannen over1eg. 

Datum: zullen we ons richten op 24 of 27 januari? Ik denk dat het goed is om 1,5 uur in te ruimen. 

Ik lees graag jouw ldeeên. 

Groeten, 
f 12.f: 

112.E 

llllinlmrie van Eeonomis;the Zaken '"' Klimaat 
OirKtie Innovatie & Kennis- innovatiebeleid 

Tel.: +31 70 9,~u 

s.,.n @m1ne2k.nl 
Aa11wezfg op: mö - dl -don - vrij (om~ week) 
http:/Jwww .rllksove rheid.nV 

!1.1:Z.E 11.t,zJó <«U..E @vnoncw-mkb.nl> 
Verzonderi: maandag 1S november 20211S:4S 
Aan: S.•11! (n.u )<"-U..E @minezk.nl> 
CC: Secretariaat Economie< 1.1.u @vnoncw•mkb.nl>; , ,ze 

<uu @vnoncw-mkb.nl>; t1.u <:11.u @vnoncw-mkb.nl>)s,.u 
<suE. @vr1oncw-mkb.nl> 
Onderwerp: R€: WBSO programmatuur - laatste bijeenkomst 

Helaas nog steeds weinig stem, maar met thuiswerken Is het toch te doen. 
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Het is mijn inzet dat dit de laatste bijeenkomst is over dit onderwerp. Als hier niets concreets uitkomt 
waar RVO en ik mee verder kunnen gaan rekenen, dan moeten we misschien concluderen dat het hier 
op houdt. Met het oog op de formatie en waar deze staat in december zou het mooi zijn om iets mee 
te kunnen geven aan de nieuwe minister; danwel, dit is welke kant de definitie op moet volgens het 
veld, danwel, we hebben het veld meerdere keren bevraagd en er is op dit moment geen goede 
alternatieve definitie. 

Op dit moment zijn we bezig met nog een keer het net ophalen via een mailing van intermediairs die 
op de intermediairsdag van RVO :zijn geweest. Als daar nog goede ideeën of contacten uitkomen, dan 
laat ik het weten . 

Ik lees graag jouw ideeën en gedachten hierbij. 

Groeten, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Innovat ie & Kennis -Innovatiebeleid 

Tel.: +317037? 
@minezk.nl 

Aanweilg op: ma-di-don-vrü (om de week) 
http://www.rijksoverheid.nl/ 

Dit bericht kan informatie bevattefl die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Oocnr 36 

Van: 11.1.ll ( 5. t .tE ) 

Verzonden: donderdag23 december 2021 11:53 
Aan: 1 

$-1-.?E 

Onderwerp: RE: WBSO 

Beste nn 

Mijn exruses voor de late reactie. 
Ik beo enige tijd ziek geweest met Corona. 
Inmiddels weer hersteld en mijn email achterstand aan het bijwerken. 

Samen met a,u van VNO ben ik bezig om nog een laatste bijeenkomst te plannen 
om te praten met geïnteresseerden in WBSO én programmatuur. Dat zal eind januari / begin februari 
worden. 

Een op een gesprekken lijken mij niet handig. Ik ben op zoek naar een eventuele aanpassing van de 
definitie, die niet alleen binnen de (budgettaire) kaders kan passen, maar vooral die breed aansluit bij 
de wensen. Daarvoor heb ik uit een bredere bijeenkomst gerichte input nodig. 

fk houd je op de hoogte als we een datum hebben. 

Met vrîendelijke groeten, 

Ministerie van Economische laken en talmaat 
Direclie Innovatie & l(~nnis - 1nnovatiebelekl 

Tel~•317037.• 1
~ 1 

u.2 E @mlne:k.nl 
Aanwezig op: ma -dl-don-vrij(om de week) 
h tt.p:/Jwww.rljksove<held.nl/ 

1 C ~1.2E 

~u.t n= ,<,;1,n.r:. @5.1.2 - .eom> 
Verzondet1: woen:.dag 1 december 202112:49 
Aan: uu ( M .ll ) < uu: @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: WBSO 

Wellicht is onderstaande e-mail helemaal ondergesneeuwd. Maar zou jij me nog een reactie kunnen 

geven? 

51.2.t! 

From: ,,,.u 
Sent: woensdag 17 november 2021 14 :24 



To: uiE. 

Subject: WBSD 
( O,IU ) ( 5.12-E @minezk.nl> 

Al!> ik het g0«:1d heb bfgrepen ben jij tegenwoordig veranlwoo rdelijk voor de WB50 op hel mini!>lerie van 

El~. 

Indertijd hadden we contact met jouw voorgaiger inzake de verruiming van de definitie. Wij • 1..2.E toen 
aan om rechtstreeks met jullie in overleg te gaan hoe ?-1.2.i progranmatuur en Al ontwikkelt en 
toepast. Op dat aanbod hebben wij echter geen reactie 6ekregen. Zou jij dat alsnol? op prijs stellen? 

Met "riendeliijkegroct, 

The r1fonmt101t Cl'f\tanet 1n ttusmets3ge rnay bi! corfldeot1il and l~aly pnrectea trderappllCibleiM Tte me~ag~ rs nlenda1 sot~ly lar 
'f".e !Kid =~cos-~) 1 y1lu""' rot tru:: nlc:n<ieO reupicnl, t"'- 4"' hctebf n<AJf!Cd tt,dl .,,, ~ 10,Ne1clin~, d6:!crru11et1en w rcpnxlU<.!ton 01.-i,> 
rnessace tl s.ircttv r,rchll>ted and mav te unlawful 1( vou ~~ ~!he ll'flsidfd 1ec10ent olease ca,tad !te send!r bf rsurn e,111111 ard 
des!roy all eopcs of the cr,gmal rneiliage 



Oocnr 37 

Van: 5,t.ll < s..1.u @vnoncw-mkb.nl> 
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 11:25 
Aan: 
CC: 

!l.t.211 

s_1.2.E 

• 5.1.2JI" 
J 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

RE: WBSO programmatuur 17 februari 
Genodigden vrg WBSO 17 februari.xlsx 

Beste 512• 

Bijgevoegd lijst genodigden meeting 17 februari. 

Met vriendelijke groet, 

!l.l.2E 

5.1.2J!. 

VNO-NCW - MKB-Nederland 

E-mail: ~ '@vnoncw-ml<b.nl 
Telefoon: 070 .1.2.E / s. , 2.E 

Website: \/MW .vno-ncw.nl - www.mkb.nl 

TWitter ; @vno[lQ'.! • @mkbnl • Unkedln: VNO-NCW • MKB 
Bezuidenhouts:eweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 9300,!, 2509 AA Den Haag 

't· -··-·-· ... 
Twijfel over vaccineren? Laat je informeren I VNO-NCW 

Van: 5_1.Z.E < "-12.E @vnoncw-mkb.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 11:41 
Aan: "-u.e < "-•2.E @minezk.nl> 
CC: s.,2.E <su.E @vnoncw-mkb.nl>; uu 

Onderwerp: RE: WBSO programmatuur 17 februari 

s..•2.a 5.1.2E 

<51.2.E @vnoncw-mkb.nl > 

Goed om te horen. Krijg ook al vragen vanuit leden over notitie, dus heel goed dat die er deze week 
komt. 

Hartelijke groet, 11.1.u 

.. 1.2.11 .. ,u < uu , @minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:45 
Aan: HU < &.u.E @-vnoncw mkb.nl> 
CC: H2E 0 .1= @vnoncw mkb.nl> 
Onderwerp: WBSO programmatuur 17 februari 
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Externe mail. Klik alleen op links of bijlagen als je weet dat de inhoud veilig is. 

Beste 

Kun je mij laten weten wie er nu zijn uitgenodigd voor 17 februari? 
kan ik met RVO even bekijken of we nog iemand missen. 

De notitie ter voorbereiding stuur ik donderdag naar jullie. 

Bedankt! 

Groeten, 

M inisterie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie lnnovatle & Kennis -Innovatiebeleid 

Tel.: +3170378 
f@minezk.nl 

Aanwezig op: ma -dl-don-vrij (om de week) 
http://www.rijksoverheid.nl/ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for dam age of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 13:31 
Aan: 
CC: '· I 

Onderwerp: WBSO programmatuur notitie 
Bijlagen: 220127 _WBSO-programmatuur-lnleidend stuk.docx 

Beste 

Hierbij de notitie. 
Zou je in de email waarin de notitie verspreid gaat worden, al deze tekst op willen nemen? 

Verzoek 

We vragen jullie om voorbereid naar het gesprek te komen, zodat we tijdens de bespreking op 17 
februari inhoudelijk in gesprek kunnen gaan. De juiste afvaardiging is daarbij van belang, dus een collega 
die de WBSO en de techniek kent. Wij horen graag jullie knelpunten en oplossingsrichtingen en 
toelichting daarbij om daarmee samen tot een breed gedragen standpunt te komen. 

Dit is voor ons heel belangrijk om echt meters te kunnen maken 17 februari . 

Ik bel je volgende week nog even om een en ander mondeling door te nemen. 

Veel dank en een goed weekend. 

Groeten, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Innovatie & Kennis - Innovatiebeleid 

Tel.: +317037 
@minezk.nl 

Aanwezig op: ma - dl - don - vrij (om de week) 
http://www.rijksoverheid.nl/ 
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M ogelijke verruiming van de WBSO t.b.v. programmatuurontwikkeling 

Toelichting t.b.v. overleg vertegenwoordiging bedrijfsleven - VNO NCW - MKB Nederland - EZK- RVO 
d.d. 17 februari 2022 

Aanleiding 
In de evaluatie van WBSO over 2011-2017 is naar voren gekomen 
dat een deel van de bedrijven dat zich bezîghoudt met 
programmatuurontwikkeling van mening is dat de WBSO 
onvoldoende aansluit bij de bestaande wijze van 
programmatuurontwikkeling. Dat is aanleiding geweest voor EZK om 
twee onafhankelijke experts te vragen hiernaar te kijken en daarbij 
de definitie van programmatuur binnen de WBSO onder de loep te 
nemen. Het rapport van de experts constateert (o.a.} verschillende 
t rends en doet een voorstel voor een alternatieve definitie van 
programmatuur. EZK herkent de trends, maar vindt de alternatieve 
definitie niet goed werkbaar. Een belangrijk punt is dat de 
alternatieve definitie volgens EZK inbreuk maakt op het generieke 

karakter van de WBSO. Voorts zullen een aantal open normen in de 
definitie naar verwachting tot veel discussie leiden en zal de 
alternatieve definitie naar verwachting extra administratieve last en 
voor bedrijven met zich mee brengen. 

Huidige definitie 
Programmatuur: het niet-fysieke, 
logische deelsysteem van een 
informatiesysteem dat de structuur van 
de gegevens en van de 
verwerkingsprocessen bepaalt voor 
zover èlat deelsysteem is vastgelegd in 
eM formele programmeertaal. 

Alternatieve definitie ex perts 
Programmatuur: een precieze 
beschrijving van waaruit het gedrag van 
een computergestuurd systeem 
eenduidig kan worden afgeleid, op 
zodanige wijz.e opgesteld dat het door 
mensen navolgbaar is en waarbij het 
technisch of mathematisch veri fieerbaar 
is dat het beoogde doel ermee wordt 
bereikt. 

EZK st elt naar aanleiding van de door de experts geconstateerde trends op het gebied van kunstmatige 
intelligentie (KI} en model-driven engineering (MOE} voor om te bezien in hoeverre hoogwaardige 
toepassingen daarvan onder de WBSO kunnen worden gebracht, voor zover dat nu nog niet zo is. Daarnaast 
w il EZK de voorlichting over de (kaders rondom programmatuurontwikkeling) WBSO verbeteren. Zowel het 
rapport als de reactie van EZK zijn openbaar1

. 

Doel bespreking 
In gesprekken met enkele grote R&D-intensieve bedrijven is naar voren gekomen dat er ook binnen het 
bedrijfsleven weinig draagvlak lijkt voor de alternatieve definitie van de experts. Mochten bedrijven daar 
(deels) anders over denken, dan verneemt EZK dat graag in de bespreking. 

Ervan uitgaande dat de alternatieve definitie zoals voorgesteld door de experts inderdaad niet als een 
oplossing van de problematiek rond programmatuurontwikkeling wordt gezien, stelt EZK voor het gesprek op 
twee zaken te richten: 

1. Kunnen leden van het overleg concrete, breed levende, knelpunten met de huidige wet- en regelgeving 
rond de WBSO ten aanzien van programmatuur aandragen? Bij voorkeur worden daarbij ook suggesties 
gedaan voor aanpassingen in wet- en of regelgeving die deze knelpunten zouden kunnen oplossen, rekening 
houdend met de door EZK geformuleerde randvoorwaarden. 

2. Zijn leden van het overleg van mening dat een verruiming ten aanzien van hoogwaardige toepassingen op 
het terrein van KI en MOE een verbetering is t.o.v. de huidige WBSO en inspeelt op de knelpunten die (een 
deel van} het bedrijfsleven ervaart op het terrein van ondersteuning van programmatuurontwikkeling? 

Denkrichting: zou een verruiming van de S&O-afbakening kunnen resulteren in een verruiming van de WBSO 
die wordt vastgelegd in de Regeling S&O-afdrachtvermindering2 (artikel 2) : 

de hoogwaardige toepassing van kunstmatige intelligentie, modellering en/of sim~fatie mits die toepassing 
direct en uitsluitend gericht is op technisch-wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van voor het bedrijf 
technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, (onderdelen van) fysieke productieprocessen of 
(onderdelen van) programmatuur. 

1 https :/ / www. rij ksov.,,rheid. nl/documenten/ kamer<stukken/2 020/09/ 15/ kamerbrief-over, ondersteimingspercentages-jn-wbso-2021 
~ https://wetten.overheid.nl/ BWBR003 7440/ 202 1-01-01 
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Docnr 39 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

Hallo, 

11.1.2.E 

maandag 14 februari 202216:34 
5.1.2E 

11.12.E 

5.1.2.E 

( 5.1.2.E ); a.,.2s ); 5.12.S 

presentatie voor programmatuuroverleg 

220124_programmatuur_WB50_220217_v09.pdf 

Opvolgen 
Voltooid 

(s12.s ); uu 

Hierbij de pnesentatie voor het overleg van a.s. donderdag. Ik richt me op 10 minuten. 

Als er nog sL11ggesties zijn, hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

5.12.E 

.. .._ ....... ..... ...... ,.,,. ........................... , ............. . 
5U.E 

5."2.E 

Team ICT 

Rijksdiensl voor Ondernemend Nederland 
Hanzelaan 31Cl 1 8017 JK I Zwolle 
Postbus 1007~1 1 8000 GB I ZWOiie 
.. ............ ,.. ....... ,., .. '\ .......................................... . 
T ose5-•2.E 

M06 uu 
·@rvo.nl 

RVO: We helpen je graag vooruit 
• ••• •••• ••••••••• t• ••••• ••••••••• • • ••• • ••••••••••u•••• •• •• •• ••••• -·---- - -- ------ ---- -

~l11ffla1 
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De'finit.ie speur- en ontwikkelingswerk 

Driellagenmodel: 

1. Wet: 
Wet vermindering afdracht loonbelasting en 
premie voor de volksverzekeringen 

2. Regelgeving: 
Regeling S&O-afdrachtvermindering 

3. Uitwerkingen: 
Handleidingen, toelichtingen en jurisprudentie 



Wet 
Artikel 1, lid 1: 
p. speur- en ontwikkelingswerk: door een S&O inhoudingsplichtige of 

een S&O belastingplichtige systematisch georganiseerde en in een 
lidstaat van de Europese Unie verrichte werkzaamheden, direct en 
uitsluitend gericht op: 
1 °. te"chnisch wetenschappelijk onderzoek; 
2°. de ontwikkeling van voor de S&O inhoudingsplichtige, 

onderscheidenlijk de S&O belastingplichtige, technisch nieuwe 
( onderdelen van) fysieke producten,( onderdelen van) fysieke 
productieprocessen, of ( onderdelen van) programmatuur; 

q. programmatuur: het niet fysieke, logische deelsysteem van een 
informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de 
verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat deelsysteem is vastgelegd 
in een formele programmeertaal; 

Artikel 1, l id 4: 
Voor de toepassing van het eerste lid , onderdeel p, wordt niet tot speur
en ontwikkelingswerk gerekend: 
a. marktonderzoek; 
b. organisatorische en administratieve werkzaamheden; 
c. door Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat bij ministeriële 

regeling aangewezen andere werkzaamheden. 

Projecten in de WBSO 
naar type 

D 

Programmatuur
ontwîkkeling 

'1-' HI.l(,1, ~ 

•:a1~&,~ i IJ~ 

RIJ 



Wet 
Artikel 1, lid 1: 
p. speur- en ontwikkelingswerk: door een S&O-inhoudingsplichtige of een S&O

belastingplichtige systematisch georganiseerde en in een lidstaat van de Europese Unie 
verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op : 
1 °. technisch-wetenschappelijk onderzoek; 
2°. de ontwikkeling van voor de S&O-inhoudingsplichtige, onderscheidenlijk de S&O

belastingplichti9e, technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten,(onderdelen 
van) fysieke pcod.ucti...r--, '"'"""'~_, .... , ,, .. , :, ·.-·· _ ,_,, __ _ 

matuur: het niet- fysieke, logische deelsysteem van een 
informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de 
verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat deelsysteem is vastgelegd in ~een 
formele programmeertaal ; -

Arti kei 1, li 
Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel p, wordt niet tot speur- en 
ontwikkelingswerk gerekend: 
a. marktonderzoek; 
b. organisatorische en administratieve werkzaamheden; 
c. door Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat bij ministeriële regeling 

aangewezen andere werkzaamheden. 



Regeling S&O-afd rachtverm i nderi ng 

Tot speur- en ontwikkelingswerk wordt niet gerekend: 
a. het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk; 
b. werkzaamheden met betrekking tot het invoeren en aanpassen van aangeschafte of aan te schaffen 

technologie, producten, processen of programmatuur, dan wel onderdelen daarvan onverminderd het 
bepaalde in onderdeel s, onder 5°; 

g. verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten of programmatuur; 
p. het opstellen en toetsen van niet technische specificaties; 
q. het opstellen of bepalen van functionele eisen en randvoorwaarden; 
s. de volgende activiteiten in relatie tot programmatuur: 

1 °. onderhoud van programmatuur; 
2°. het beschrijven van architectuur; 
3°. het ontwerpen of bouwen van een nieuw systeem ; 
4°. het geschikt maken van bestaande programmatuur voor een ander hardware- of softwareplatform 

waarbij onder platform wordt verstaan het geheel van hardware en besturingsprogrammatuur waarop 
informatiesystemen worden ontwikkeld (ontwikkelplatform) of in productie worden genomen 
( doel platform); 

5°. het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O
inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken, 
tenzij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O
inhoudingsplichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of 
binnen de onderneming van de S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast. 



Toelichting Belastingplan 2016 

Daarbij blijft cruciaal dat de [aanvrager] in een traject met technische 
onzekerheden werkt aan het oplossen van technische knelpunten en 
door middel van het zelf zoeken en bewijzen aantoont in hoeverre het 
werkingsprincipe van de oplossing in technische zin voldoet. 

iteratief karakter. Het moet gaan om het daadwerkelijk 
oplossen van (programmeer)rechnische knelpunten 
door de aanvrager. Het S&O-traject eindigt als u een 
nieuv1 informatietechnologisch \.verkingsprincipe heeft 
aangetoond. Het beschrijven van n1odellen. het 
formuleren van algoritmen of het beschrijven van een 
architectuur,vordt niet gerekend tot de ont\vikkeling 
van technisch nieu\ve progrdmmatuur. 
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Stand van zaken ( 1.) 

• "Veel R&D kent een belangrijke ICT
component en ook de wijze waarop ICT
innovaties zelf en in het bijzonder 
programmatuur tot stand komen is aan 
verandering onderhevig." 

• "Een deel van de respondenten geeft 
aan dat de huidige systematiek te veel 
focust op programmeer-technische 
knelpunten ... waardoor veel innovatieve 
programmatuurontwikkeling niet 
kwalificeert." 

• Notitie over programmatuur in de 
WBSO, 1 ...----- en 

Ape .... 1.,, .. ~,. .. t,,,. ~ A==- d1a/~ 1c 
innavatie • interactie 

,._, 
Evaluatie WBSO 2011-2017 

to Ol)dract,t ~n: 
,,., . ..,, ,,.,,..El) 

Publiuttienummen 
o ""n.$.,1 

Datum: 
tl'lnx:,,• F,":b.:, •rÇ:.'Glt 

Auleurs: 



Stand van zaken (2) 

f'll'"" r:,_waw._..,.,_,,,.. 
3.50 0 

3.000 

l,SOO 

2,00D 

;--·· ·-
"" /._....._ ' / 
,.,. / ~ --- , 15&6018"111 . /-~~' • . 
soo - Ä---. - ::;;;::· ·-·------=~ ...,,,..- . i -----·-----· ..,-,, ~ ____. . 

0 ·-·-·....-:• • .~• • 
2011 ZOIZ lOH ZOl4 ?OIS Z,Otló 2017 2018 l0l9 

Prinsjesdag, brief aan de Tweede Kamer: 
Over de eventuele wijzigingen ben ik in overleg met het bedrijfsleven. 
Bij het voorstellen van wijzigingen hecht ik eraan dat daarvoor breed 
draagvlak vanuit het bedrijfsleven bestaa~ zowel bij het grootbedrijf 
als bij het mkb. Aanleiding voor het onderzoek van de experts was 
immers dat een deel van het bedrijfsleven van mening was dat de 
huidige WBSO onvoldoende aansluit bij de wijze waarop zij 
programmatuur ontwikkelen. De gesprekken met het bedrijfsleven zijn 
nog in volle gang. 

Introductiedossier: kennismaking 
met inhoudelijke onderwerpen 
Daarnaast is er discussie over de ondersteuning van 
programmatuur binnen de WBSO. Met het bedrijfsleven 
wordt verkend of en hoe de regeling daaromtrent 
verruimd kan worden naar aanleiding van een kritisch 
rapport rond dit onderwerp. De Tweede Kamer wil weten 
welke beleidsmatige gevolgen hieraan verbonden worden. 
Mocht in de formatie geen extra geld vrijkomen voor 
programmatuur, zal een eventuele verruiming moeten 
worden gevonden binnen het huidige budget. 



Constraints 

• OESO: internationale afstemming, Frascati-manual 
• E1U: O&O&I-steunkader, staatssteun 
• Generieke regeling: 

• Technologieonafhankelijk (fysiek - niet-fysiek) 
• Sectoronafhankelijk (ICT - niet-ICT) 

• Budgettaire impact en politiek draagvlak 
• Uitvoerbaar en uftlegbaar 
• Koste:n/baten 



Bespreekpunten 

• Concrete, breed levende, knelpunten met de huidige wet- en 
regelgeving rond de WIBSO ten aanzien van programmatuur 
aandragen 

• Verruiming ten aanzien van hoogwaardige toepassingen op het 
terrein van kunstmatige intelligentie en model driven engineering 

• Denkrichting: speur- en ontw1kkelingswPrk is ook de hoogwaardige 
toepassing van kunstmatige intelligentie, modellering en/of simulatie 
mits die toepassing direct en uitsluitend gericht is op technisch
wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van voor het bedrijf 
technisch nieuwe ( onderdelen van) fysieke producten, ( onderdelen 
van) fysieke productieprocessen of (onderdelen van) programmatuur. 



Idee (aanpassing Regeling 5&0-afdrachtvermindering ) 

Tot speur- en ontwikkelingswerk wordt niet gerekend: 
x. de hoogwaardige toepassing van kunstmatige intelligentie, modellering en/of simulatie 

tenzij die toepassing direct en uitsluitend gericht is op technisch-wetenschappelijk 
onderzoek of de ontwikkeling van voor het bedrijf technisch nieuwe ( onderdelen van) 
fysieke producten, (onderdelen van) fysieke productieprocessen of (onderdelen van) 
programmatuur. 

Definities: 
Kunstmatige intelligentie: systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en -
met een zekere mate van zelfstandigheid - actie ondernemen om specifieke doelen te bereiken. 
f\1odel/eriog: het wetenschappelijk ontwikkelen, onderzoeken en testen van een vereenvoudigde voorstelling 
van de fysieke werkelijkheid met als doel een systematische analyse mogelijk te maken. 
Simulatie: nabootsing van de fysieke werkelijkheid aan de hand van een model met als doel een 
systematische analyse mogelijk te maken. 
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Onderwerp: 
Locatie: 

FW: Uitnodiging vergadering WBSO programmatuur 
Microsoft Teams-vergadering 

Begin: 
Einde: 
Tijd weergeven als: 

Terugkeerpatroon: 

Vergaderingsstatus: 

Organisator: 

Geachte 

do17-2-202215:00 
do 17-2-2022 16:30 
Voorlopig 

(geen) 

Nog niet gereageerd 

Vorige week spraken wij over een overleg van VNO-NCW en het ministerie van EZK (en RVO) over de posit ie van 
programmatuur in de WBSO. 

Hierbij stuur ik de vergaderlink en het document dat is rondgestuurd aan de deelnemers. 

Ik neem aan dat dit , in combinatie met mijn telefonische toelichting, helder is. Voor aanvullende informatie ben ik 
bereikbaar via onderstaande contactgeg_evens. 

Met vriendelij ke groet, 

Team ICT 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Hanzelaan 310 1 8017 JK I Zwolle 
Postbus 10073 1 8000 GB I Zwolle 

T 088 
M 06 

.@rvo.nl 
www.rvo.nl 

RVO: We helpen je graag vooruit 

----Oorspronkelijke afspraak---

Van: < @vhoncw-mkb.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:00 
Aan: . . , ... , 
Onderwerp: Uit nodiging vergadering WBSO programmatuur 
Tijd: donderdag 17 februari 2022 15:00-16:30 (UTC+0l :00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

1 



�������
M icrosoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Of deelnemen via telefoon (alleen audio) 

+3120 -~- ~., ~,,73795722# Netherlands, Amsterdam 

Id voor telefonische vergadering: 737 957 22# 
Een lokaal nummer zoeken I Pincode opnieuw instellen 

Tip: Moeite met aanmelden ?--> Plak de link in een In-Private/Incognito venster 

Meer informatie I Opties voor vergadering 

2 
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Onderwerp: 
Locatie: 

FW: Uitnodiging vergadering WBSO programmatuur 
Microsoft Teams-vergadering 

Begin: 
Einde: 
Tijd weergeven als: 

Terugkeerpatroon: 

Vergaderingsstatus: 

Organisator: 

Geachte Beste 

do17-2-202215:00 
do 17-2-2022 16:30 
Voorlopig 

(geen) 

Nog niet gereageerd 

Een tijdje geleden spraken wij over een overleg van VNO-NCW en het ministerie van EZK (en RVO) over de positie 
van programmatuur in de WBSO. 

Hierbij stuur Ik de vergaderlink en het document dat is rondgestuurd aan de deelnemers. 

Ik neem aan dat dit, in combinatie met mijn telefonische toelichting, helder is. Voor aanvullende informatie ben ik 
bereikbaar via onderstaande contactge9.evens. 

Met vriendelijke groet, 

........ ~' ...................................................... . 

Team ICT 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Hanzelaan 310 1 8017 JK I Zwolle 
Postbus 10073 1 8000 GB I Zwolle 

T 088 
M 06 

www.rvo.nl 

RVO: We helpen je graag vooruit 
1 • • o o o o o o o • • • •••• , • •• o o o o o o • • 11 10· 1 o o I o • o o o • ••••• • o • • to o o o o • • ,--. 1, , •• 

----Oorspronkelijke afspraak---

Van: < @vhoncw-mkb.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:00 
Aan: 
Onderwerp: Uitnodiging vergadering WBSO programmatuur 
Tijd: donderdag 17 februari 2022 15:00-16:30 {UTC+0l :00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

1 
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M icrosoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Of deelnemen via telefoon (alleen audio) 

+3120 "73795722# Netherlands, Amsterdam 

Id voor telefonische vergadering: 737 957 22# 
Een lokaal nummer zoeken I Pincode opnieuw instellen 

Tip: Moeite met aanmelden ?--> Plak de link in een In-Private/Incognito venster 

Meer informatie I Opties voor vergadering 

2 



Docnr42 

Van: @vnoncw-mkb.nl> 
Verzonden: donderdag17 februari 2022 14:50 
Aan: 

CC: ;5 LlE • IU1E . -----~· 
Onder'll'o'erp: RE: Sessie morgen 

Hi 1 1.2.1 

Excuus, geen reactie meer gisteren. Enig signaal dat ik zou willen geven is dat i< niet denk dat er morgen 
een eensluidende conclusie komt .... En est het de discussie wel 2ou helpen als jullie enig beeld kunnen 
geven bij hoEiveel aanvr.1gen over progr.;mmatuur RVO nu negatief beçlist. Eerlijk ge21:gd heb ik noe geen 
goed beeld bij de omvar.g van de problematiek. 

Tot straks @ , u ( • ,.u ) en hartelijke groet , 0--uE 

Var,: ~ tJZ.E ~ ,s.,.i& @minezk.nl> 
Verzonden: ~1110ensdag 16 feb ruari 2.022 12:19 

<.ll.1.2E 

CC: ~•U 

11.2E 

@mme2k.nl> 
<__6.l.2E 

Onderwerp: RE: Sessie morgen 

@vnoncw-mkb.nl;>; s1 u 

@vnoncw-mkb.nl>; 11u 

@minezk.nl> 

i:xtBme nalL Klik alleen op links of bijlagen ais Jt waet dat de 1r,h01.1d vel19 te. 

Bedankt voor je mall en j e signaal! u .n is vrij vandaag, varldaar dat ik even reageer. 

@minezk.nl>; 

Volgens mij i s de sessie van morgen juist bedoeld om met el~aar grip te krijgen op de onderliggende 
problematiek en wat een goede oplossingsrichting zou 2ijn, zo hebben we de vragen aan de 
aanwezigen ook getormuleero. Wij staan dus Juist open voor die gedachten en oaarom is het zo tiJn 
t1at1a1s er mE~nsen aansluiten a1e l:lekenó zIJn mee ae prob lematIe1<. Het ltJkt me dus 001< p rima om 5 t.2i 
l1el woord te geven um llddl ,ieI1::,ivijze llierop to~ te lid 1le111 welli(.ht kun nen dnd ere ddllWeLigt:11 lla11 
ook aangeven o f ze zich daarin herkennen en kun nen vinden. Welicht kunnen de sheets vooraf met 
oni;/P.VO gaclecld worden, zodat wc ons daar wellicht ook al op voor kunnen bereiden? 

Om eerlijk ti,i zijn 7ie !Ic je sigMal t1us a~ een gned telcP.n; een ind:ci'ltie r1ë!t tiet gec;prP.k wëit rneP.r in rte 
diepte oevoerd k.an worden zodat l\le met passende oplossingen kunnen komen die op draagvlak 
kunnen reke1nen. 

Je vroeg gisteren al even naar eventuele aanwezigheid van 1.1.u en/of mij morgen. Wat ons betreft is 
dit ecnt een Igesprek tussen experts/er varingsdeskundigen. uu is vrij morgen en zelf heb IK er geen 
rekenmg mei:! genouoen / aenk Ik aat mijn aanwezIgne1a 0 01< niet noOig ,s. AIS JIJ clat anders 1nscnat, 
1<.unnen we va11ddd9 ook 110g even bellen? 

Groeten! • ,:-u, 

nu ~•.u < r.1.2.E .@vnOl'ICW· mkb. nl> 
Verzonden: v.oensdag 16 februari 2022 12:10 



< m.E @m inezk .nl> Aan: •uE 
CC: uu <r.u.E @vnoncw-mkb.nl>: r.iu==========~ 

,@minezk nb 
OnderwQrp: Sessie morgen 

Beste 012.1:: 

Graai; wil ik j ,e voorbereiden op het gegeven dat iig een tweetal branches hebben aangegeven toch 'Nel 

wat haken en ogen te zien aan de sessie morgen, waarbij de belangrijkste is dat \oor hen de 
voor~telde oplossi~srichting niet beantwoordt aan de onderliggende problematiek. De 
vertegenwoo1rdiger van de 5. ,2.1 heeft dat mooi schematisch weergegeven en ik zou je wil en vragen hem 
ale; een van de eer«en het 'Noord te geven om een viertëil sheets te presenteren (weinig te~t). 

Ik hoop dat Y.'IC zo weer een stap verder in de disculsie kunnen komen. 

Hartelijke groet , a.u1a 

llt.2.E 

lrll'1ovatiE en l1rdustriebeleid 
:-mail: &tu (à1vnoncw-mkt.nl 
reteto:>n: U70 34suuJ / 05 ,iu 

Website : m!_W,v□o-nçw.nl · YY'(f))11Thb.nl 

îwitter : @vnon.Q!t - @rrtbnl - Linkedin: VNO-NCW - MKS 
3ezuiden'1outseweg 12, 2594 AV Den Haag 
?ostbus 9300~!, 2509 AA Den Haag 

1 
Twijfel over \laccineren? Laat je informeren I VNO-NCW 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet vooru is bestemd Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u ver2◄:icht d.it aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderera. 
De Staat aamwaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van Vllelke aard 
ook, die verband houdt met r1s1co's verbonden aan het elektronisct, 
ve,zenden van berichten. 

This message! mav contan nformation that is not intendedfor vou. lf vou 
are not the arfdressee or if thic; message was c;ent tn you by m ist;ike, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 
The state acc:epts no liability for dam age of arrt kind reslJ lting from the 
risk.::. inherent in lhe e lectronic lransmission o f mesiages. 



Docnr 43 

Van: 
Verzonden: 
~an: 
CC: 
Onderwerp: 
~ijlagen; 

Allen, 

nu ( 11-ue ) 

donderdag 24 februari 2022 10:07 

( 11.IU I; f,.12.E 
WBSO programmatuvr • opvolging 
Programmatuur • lus~en'.)land feb 20:22.docx 

[k tal voo, o·ver 2 ~eken een afspraak \'oor ons inplannen 
Ter voorbere:idirig heb ik bijgevoegd stuk gemaakt (obv va, het verslag van •·~ met daarin een 
tussenconcluisie en een paar actiepunten. 

Graag jullie aanvullingen hierop (mag al schnftelijk). 

Ministerie van 1:conomsche zaken en lllmaa. 
01,ecll!! 11111uval.le &Ker111I~ - nno>vdllebelEld 

fC!t~ •• a 70 37g 512.. 

&t2E ~~ 

A;ir.wl!'l'il?OP: m~ - di-rlnri -,n-ij(f'>m rl~ weE>k) 

Mte:llww .rfiksoverbtid, nl/ 

1 C 5.UE 

;@rvo.nl:> 

Verzonden: maandag 21 februari 2022 10:44 
l\an:uu <U2 E @mine2k.nl> 
CC: s,u 1 51.2.E) ,:;suE @minezk.nl>; 5.1..2E 

l.12E ( I.J.ll ) < 5.UE 

cs.1.u 1@n1o.nl> 
Onderwerp: RE: M@etine 17-:1 imaJe WBSO 

Hal1011t..u 

( 5.1.U 

@rvo.nl>; 11-UE 

@rvo.nl>; 

Dank voor d1~ samenvatting. We 111.u ) nebben er naar gek.eken en een paar suooesties 
verwerkt: 

Het probleem zit volgens 5 1 vooral in het niet door de WBSO ondersteund worden \0n de 
eerste fase v..-. ontwilckelirig v=in nieuwe softw=ire, n=imelijk de fase wa=irin nog riet wordt 

gcpmgrammcerd maar onderzoek plaatsvindt. Vooral mkb'crs met een sterke focus op 

software-ontwikkeling ervaren dit probleem. Dit Is wel de R&O-fase met de mee5te onzekerheid 

voor bedrijven. 

Dok iis er een signaal dat RVO vooral kijkt naar 'oude' prowammeertalen zoals C++ en dat RVO 
informatie vraagt die er nog niet altijd is. 
Een s;ubsidie-adviseur komt met de suggestie om expliciet een luik voor een proof-of-concept toe 
te voegen. De ondernemer kan in dit WûSO-luik de haalbaarheid onderzoeker, van nieuw te 



ontw~kkelen software, specifiek naar de rnogel ijkheden om nieuwe technologie toe te passen in 

zelf ontwikkelde systemen/prod1.1cten. Dit past ook binnen de Frascati-voorwaarden. 
Bij!.c►ftware-ontwikkeling is e, vaak s.pralce van dat ;oftware en de inbedding hiervan dicht op 

elkac?ir zitten. Gevolg is dat vooral ICT-bedrijven niet goed kunnen inschatten of een project 

WBSIO kan ontvangen en/of proJeaen 'naar de regeling toe sdlrlJven' . 

Een aantal grote, gevest1gde bedrijven geeft aan wein g te voelen voor aanpassingen, omdat ze 

onvoldoende urgentie voelen omdat de omvang van "het probleem" nu niet duidelijk 1s, of 

omcfat de prohlematiek niet bij hen speelt. Nr1 uitlef? door RVO over de ~ard van de WRSO en de 

gehanteerde leaders bij de beoordeling vinden ze deze uitleg werkb:iar. Zij hechten :ian de 

conlinuïteit van de WBSO en ~tabiele parameter~. Bo"endien k.an een ~peci.:tle nadruk op ICT en 

soft\'111are binnen de WB~ het generieke karalcter van de WBSO aantasten, ooic met het oog op 

eventuele nieuwe, nu nog onbekende technologieën. Ze hebben ook \'ragen bij de budgettaire 

dekking van de eventuele extra toekenningen bii aanpassing van de rege:inl. 
RVD eeEft aan dat CT-bedrijvi;_,n en ICT-R&D niet o ndervprti;_,genwoordigd zijn in liet WBSO

ge bnuik In vergelijking ITll?t CBS-statistieken. 

Achtergrondinformatie: in het overleq bracht,.,.iE het standpunt van 5.1.2.i naar voren. 
Vanuit de Wl3SO kennen we hem ook als subsidie -adviseur/contactpers::>on in verschfllende aanvragen. 
Deels doet hilj dat i1 naam van de Vereniging 5.1.2.Ï en deels vanuit eigen bedrijven. Het gaat 
re~pectievelijic om zo'n 130 8'I 30 WBSO-aanvragen rl020). lCT-proJecten zijn daarin licht ond~r 
ve1tegenwoo,ra1ga . 

Met vr iendelijke groet, 

i-ii ............. ~···· .. ·-· .. ·····"···•u••·--··--.. ......... . 
, ~-··-

Team ICT 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederla11d 
'ianzeiaan 310 1 6017 111. 1 Zoolle 
Po::tbus 10 07~1 1 0000 GB I Zwole 

T 088 ~•t!- ..... v 

M OC-: 5 ~ 

gemc !lta «urvo.n 
1vww.ryo.nl 

RVO; We hel1i:ien j e graag vooruit 

._lllma1 

•~ k Varu - ~ v ..... , -·· ••• ,. _._., - -- _.,,.__,,,. @mi nez . nl> 
Verzonden; donderdag 17 februari 202217:53 
Aan: u.u s @ rvo.nl>; 1.1.:1.E 
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• Binnen een poe moet aantoonbaar software worden ontwikkeld. 
• Deslk research en validatie van resultaten mag een onderdeel uitmaken van 

een poe mits er softw are wordt ontwikkeld . 
• Een pee eindigt met een inzicht op een vernieuwend concept technisch 

haallbaar is om te worden oma-men binnen eigen zelf ontwikkelde/producten 

E.e.a. past: In Frascatl definitie - "new appl tcatlais of avallable k.nowledge" 

Als ik de meeting voor rnezelf evalueer: 

• pre~;entatie nu (5, 12J is m.i. relevant; met name het R&D traject 
voorafgaand aan programmeren wordt door WBS0 matig gefaciliteerd 

• Aridere opmerkingen over sohware binnen WBSO van •u• vond ik (wel 
herkenbaar, ik voer veel gesprekken met ondernemers die niet goed 
begirijpen wat in WBS0 wel/niet kvvalificeert) voor de discussie minde
rele'vant; 

• voornamelijk hands-on betrokkenen bij WBSO van grote ondernemingen 1n 
de rneeting aariwezig, er zaten geen mkb-ict ondernemers tussen met WBSO
ervarino; 

• binnen de groep lijkt weinig betrokkenheid te zijn op het gebied van WBSO
ICT;: 

• men is tijdens de discussie niet actief met voorstellen (naëst mijn voorstel) 
gekcirnen hoe WBSO soft~are ontwikkeling nog beter kan ondersteunen dan 
het al doet. 

Ik zou graag betrokken blijven bj deze discussie en ik lever graag een oijdrage aan 
veranderi n1gen/verbeteringen. 

Met vr ie,delijke groet, / With kind regards, 

• 
. 1 

5.1.2.i 
T: 076- • 1.u 
M: 06-•12

€ 

in 
Besparen 0 1p R&D-kosten van developers? Vraag WBSO subsidie aan! 

Oe lrlorr.uJtH -~,. dlte-n.tllbrt~ IS u/ts/uten1 ~ woroe gff1Jdft51Setlde(,,l) lll llll'lenn d/f gMJ!OI~ tfn""' d~ e (M//b!lldt ~ont,ang,11 
!nrl"'tr/1! •••Alhr,i•ttl,.....,,,. . • flt gNW'N, ~ ,_ 11W ~ .. #n "·"' ,.r,ru,,,.,.. N !J,e/tNf-~ ,..,,,,.,.,,,.-.n. r-tlk:lf'fhlMM\ ,. 11.,:y,..,;~ ... ~«•n,,/,,,....., .,.,,,.,. 
!Mfll!r t, gekul,S:, lflJ ve~ u ,, da: gei.,, lf'teneeJijl,. docfl dmge:rd htl e-maJberlUlt t, ,-,.,r,eru - de 'lerufldtr en lietang~ en wettuei. /tOtlNn t,e 
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Van: 
Verzonden: woensdag 24 november 2021 10:57 
Aan: 
CC: ') 
Onderwerp: RE: WBSO en programmatuurontwikkeling 

Hallo 

I k heb contact gehad met en haar bijgepraat over het programmatuurtraject. Ze was er blij 
mee. Ze gaat intern nog kijken of er iemand input kan leveren via VNO-NCW. 

Met vriendelijke groet, 

Van: < @rvo.nl> 
Verzonden: woensdag 24 november 202108:18 
Aan: ) < @rvo.nl> 
CC: ) < @rvo.nl> 
Onderwerp: FW: WBSO en programmatuurontwikkeling 

Kun jij dit oppakken past bij de gesprekken met VNO. 
Dank alvast. 

Met vriendelijke groet, 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Hanzelaan 310 1 8017 JK. I Zwolle 
Postbus 10073 1 8000 GB! Zwol le 

M 06 ~ - - _ ,_ ~ -
@rvo.nl 

www.rvo.nl 

RVO: w e helpen je graag vooruit 

-111ffla 

) < ,@rvo.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 november 202113:25 
Aan: __ ,-, - -,,. _ , . •. . ,-- ... 1 <. @rvo.nl> 
Onderwerp: FW: WBSO en programmat uuront wikkeling 

Hallo 

Zou jij iemand van jou team deze vragen laten beantwoorden. 



Bij 5.12., (TOP 100, 3 bedrijven) moet ook oog voorlichting worden gegeven over programmatuur projecten Dj de 
WB!:iö. uie zou dat vorig jaar doen, maar daar kwam Corona en het vertr<~k van u.u naar een ander team 
tussen , Zou je dat ook willen laten doen (middels Teams). Ik denk dat sparren met s,ie het beste is om op de 
noogte te komen van ae voor11cncing elementen. 

Groet, 
:$12& 

su.E 4 1u ,. ,,e ___ @~-1-2-kom> 

Verzonden: maandag 22 november 202110:46 
Aan: a,u { $4.ll l <ll• U @rvo.nl> 

Onderwerp: WBSO en programmatuur ontwikkel ing 

Geachte a 1u beste a,u 

M ijn c.ollega uu (Busine$S Controller bij 5.12.i heeft uw contactgegevens met mij gedeeld en ik hoop dat 

Ik bij u aan het goede adres ben met mijn vraag over eventuele aanpassingen binnen WBSO wat betreft de definitie 

van programmatuurontwikkeling. Dit naar aanleiding van een eerdere WBSO ,?valuatie, gevolgd door een aanvullend 
onderzoek van een expertgroep (zie bijgevoegde notitie). De expertgroep onderschrijft daarbij dat de huidige 
definitie van programmatuurontwikkeling tekortkomingen kent en concludeet1 dat de activiteiten te strikt 
gedefin ieerd zijn en daardoor innovatie kunnen belemmeren. Tot slot beschrijft de expertgroep een aantal 
activiteiten de wel in aanmerking 2ouden moeten komen voor WBSO çubçidiëring. 

Graag zou ik aan u willen vragen of bovenstaande advies van de expertgroep r.al leiden tot toekomstige wijzigingen 
in de WBSO wat betreft programmatuurontwikkeling. Zo ja, kunt u mij hier iets meer over vertellen? Bijvoorbeeld 

wanneer deze wiJzigmgen doorgevoerd zullen worden en op welke onderdelen de W1JZ1gmgen betreklm~ zullen 
hebben? 

Alvast enorm bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.i 
11.,.n .1.2.i 

m +31 e•= 
d +31 ~!U,U 

e A.UI! 
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D 

z 



��������� 	
����������������������� !"#$�%&'()�*+,� -./01 2�3456�7�89:;<=>?@�AB�CDEF�GHIJ�KLMNO�PQR�STUV�WXYZ[\]^_̀abc�def�ghi�jkl�mnopqrstuvwx�hyz{|�}~��������������������������������������� u¡¢£¤¥¦§ ©̈�ª«¬�® °̄±�²³�µ́¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁ�ÂÃÄÅÆÇ�ÈÉÊ�ËÌ�ÍÎÏÐÑ�ÒÓÔ�ÕÖ×�ØÙ�ÚÛÜ � ÝÞß�àáâãä�åæçèéê�ëìí�îïð�ñòóô�õö÷�øùúû���������	
������������������������ !"�#$%&'()*+,-�./012�34�56789:;�<=>?@ABC�DEFGHIJKL�M�NOPQRS�TUVWXYZ[\]̂_̀abc�defgh�ijk�lmnopqrstuvwxyz� {|}~������������������������T���������������� �¡¢�£¤¥¦§�©̈ª«�¬®ū°±²³́µ¶·̧¹º»�¼½¾�¿ÀÁÂ�
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Aan: u.2E <s.l.ll @rninezk.nl> 
Onderwerp: RE: WBSO programmatuur 

Hiu2.E 

Nee geen verdere input gekn:gen. Denk dat de input in de !ies~ie ook zeB" ,.._,tlig wa!i. Kun je me al iets 

meervertellEm over Jullie 11annlng? 

Hartelijke groet, !luE 

Von: u= <f l i l @.mnezk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:25 
Aan: u.2.E < t.1.2E. L®l!loocw mkb D> 
Onderwerp: WBSO programmatuur 

Externe rna,L Klik aUeen op linies of bijlagen ais je 'Neet dat de irhoLJd veilig 6 . 

Beste 11;12.E 

Heb j ij nog schriftelijke input gekregen naar aanleiding van onze cnline bijeenkomst over WBSO en 
programmatt~ur? 
Anders dan cle input van ~•.21 en 1uu ? 
lk praat mo11gen met Rvclover net vervolg. 
Groeten, 
6.1.2.E 

.1:2E 

MillishriG van l:cono mlscho Zakon en klimaat 
Directie lnnov3tfa & Kenni~ - nnovatiebeleid 

Tet +31 70 37!.~·•2 E 

~,.2e !@r!me:k.r>l 
Aanwezig op: rn.i - di -don -vrij (om d~ v..,eek) 
http://wWN.rijksoverheid.nl/ 

Dit bericht kan informatie be"\lat1en die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent oi dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzi□cht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijdFren. 
De Sbat a~nvaardt geen a~nsprakelijkheid vo or ,chade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan hct elektroni~c h 

verzenden vê1n berichten. 

fhis message! may contain information that is not intended tor you . lf vou 
are not the a ddressee or if this message was sent to you by m istake, you 
are requeste1d to inform the sender and delete the message. 
The State acc:epts no liabilitv for damage of anv kind resulting from the 
risks inherent in the e ledronic tr=insmission o f mes~ages 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

donderdag 31 maart 2022 11:53 

RE: Update WBSO 

Hoi 

Bedoel je ten aanzien van programmatuur? 

We zijn op dit moment bezig met het informeren van onze bewindspersoon. 
Zowel over het signaal dat veel bedrijven de WBSO en het kader voor programmatuur goed vinden 
zoals deze nu is (een betrouwbare WBSO waar we voor nu en de toekomst op kunnen rekenen). 
Maar ook het signaal dat er met name in de vroege fase bij sommige (vooral low-tech ICT mkb) 
bedrijven een knelpunt zit. We proberen ook andere signalen uit andere sectoren hiermee te 
verbinden, ook waar het gaat om informatie voorziening over de WBSO en de indiening van 
aanvragen, maar ook de implementatie van innovatie die cruciaal is om mee te blijven komen. 

Wat op het moment ook speelt is het gesprek rond indexatie van het budget. Dat is nu nog niet het 
geval, zoals je weet. En met oplopende loonkosten en inflatie wordt dat punt steeds actueler. 

Heb jij nog informatie voor mîj in de voorbereiding op het commissiedebat van 13 april a.s.? 

Groeten, 

Van: < @vnoncw-mkb.nl> 
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 11:31 

Aan: ( ) < @minezk.nl> 
Onderwerp: Update WBSO 

Hi 

Ik heb straks onze werkgroep innovatie: kun jij mij een update geven van waar jullie staan? 

Veel dank alvast en hartelijke groet, 

Innovatie en Industriebele1d 
E-mail: ®vnoncw-mkb.nl 
Telefoon: 070 / 06 1 
Website: www.vno-ncw.nl - www.mkb.nl 

Twitter: @vnoncw - ® mkbnl - LinkecUn: VNO-NCW - MKB 
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag 
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

TER ADVISERING .1.2.E 
Aan de Minister van Economische Zakeh en 

nota WBSO - programmatuur 

Parafenroute ·=---------------------------
5.'1.2.E 

fil!.B 
5.1.Z.E 

Directoraat-generaal 
Bedrijrs1evet1J & Innovatie 
Directie Innovatie en Kennis 

Auteur 

5,JJ,E 

T 070 379 .,,.,.E 
5.1.2.E ~rninezk,nl 

Datum 
16 me, 2022 

Kenmerk 
DG61-l&K / 22 112859 

Bhm: 222114 24 

Kopie ;1an 

5.12.E 

5,1.2.E 

5.1.2.E 

5.1.2.E 

5.1.2.E 

{WJZ) 

(AEP) 
(FEZ) 

Aanleiding Bijlag@(n) 

Een nog openstaande aanbeveling uit de evaluatie van de WBSO (Wet 
Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) 2011-2017 gaat over de definitie van 
programmatuur (softwareontwikkeling) . In de afgelopen maanden is er met 
bedrijven gesproken over het nut en de noodzaak om de definitre van 
programmatuur in de WBSO aan te passen. In deze nota adviseren wij u over het 
vervolg . 

Advies 

• 
Wij adviseren u om de definitie van programmatuur niet aan te passe 
Akkoord te gaan dit in de volgende PrinsJesdagbrief WBSO (septemb ) 
aan de Kamer te melden. 
Akkoord te gaan met het verder bezien van de mogelijkheden In het 
bredere instrumentarium om eventuele knelpunten in de vroege fas 
ontwikkeling en technische haalbaarheid van projecten op te lossen. 

Kernpunten 
De WBSO heeft als doel het stimuleren van innovatie in het bedriJfsleven 
via een fiscale korting op de (arbeids)kosten van R&D. De WBSO heeft 
jaarlij ks >20.000 gebruikers waarvan 97% MKB. 

• Volgens de evaluatie van de WBSO 2011-2017 zou de programmatuur
definitie in de WBSO voor ca. 1/3 van de bedrijven die programmatuur 
ontwikkelen niet voldoende aansluiten. 

• Na gesprekken met intermediairs en bedrijven (groot en klein) wordt 
duidelij k dat de overgrote meerderheid meer nadelen dan voordelen ziet 
in het aanpassen van de definitie, en goed uit de voeten kan met de 
huidige definitie. De groep hecht zeer aan stabiele parameters, stabiel 
beleid en een toekomstbestendige WBSO . 

• Een kleine groep (in onze ogen meer) low-tech mkb ICT-bedrijven ziet 
ruimte voor verbetering van de WBSO, maar heeft geen breed gedragen 
oplossing. 

Ontvangen BBR 
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Het gaat vooral om haalbaarheidsonderzoek en vroege fase ontwikkeling 
bij dit soort onderzoeksprojecten, waar bedrijven onderzoeken of een 
innovatie haalbaar is en wat hierover al bekend is, maar ook het 
implementeren van ICT-ontwikkelingen en voorlichting over de WBSO. Wij 
herkennen deze signalen deels ook uit gesprekken met andere sectoren. 

Toelichting 
Aanleiding en expertrapport 

• In de evaluatie van de WBSO over 2011-2017 Is naar voren gekomen dat 
29% van de bedrijven die zich bezighoudt met programmatuur
ontwikkeling van mening 1s dat de WBSO onvoldoende aansluit bij de 
huidige definitie van programmatuurontwikkeling. De aanbeveling in de 
evaluatie luidde: Heroverweeg - met inachtneming van additionaliteit en 
spil/overs - hoe S&O in ICT en softwareontwikkeling het beste binnen 
en/of buiten de WBSO kan worden gestimuleerd. 

• Dat is aanleiding geweest voor EZK om twee onafhankelijke experts1 te 
vragen hiernaar te kijken en daarbij de definitie van programmatuur 
binnen de WBSO onder de loep te nemen. Het rapport van de experts doet 
een voorstel voor een alternatieve definitie van programmatuur. Deze 
alternatieve definitie is niet goed werkbaar; bedrijven hebben dit ook 
bevestigd in de gesprekken. 

Huidige definitie 
Programmatuur: het niet
fysieke, logische deelsysteem 
van een informatiesysteem dat 
de structuur van de gegevens 
en van de 
verwerkingsprocessen bepaalt 
voor zover dat deelsysteem is 
vastgelegd in een formele 
programmeertaal. 

Communicatie met Tweede Kamer 

Alternatieve definitie experts 
Programmatuur: een precieze 
beschrijVf ng van waaruit het gedrag 
van een computergestuurd systeem 
eenduidig kan worden afgeleid, op 
zodanige wijze opgesteld dat het door 
mensen navolgbaar is en waarbij het 
techn isch of mathematisch 
verifieerbaar is dat het beoogde doel 
ermee wordt bereikt 

• Sinds de publicatie van de evaluatie van de WBSO in 2019 is de Tweede 
Kamer Ingelicht over deze aanbeveling. De nota van de experts over de 
alternatieve definitie Is openbaar. In de laatste 'Prinsjesdagbrief' over de 
WBSO aan de Kamer is gecommuniceerd dat aan de.ze aanbeveling wordt 
gewerkt en dat gesprekken met bedrijven nog in volle gang waren. Er Is 
toegezegd dat een beslissing over deze aanbeveling aan een volgend (nu 
het huidige) kabinet is. 

1 NO(l llè over p,ogrammatuur m de WBSO, Jlili 2020 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven &. I nnovatie 
D1rectle Innovatie en Kennis 

Kenmerk 
DGBl-l&K ✓ 22112859 
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Van: 
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 14:43 
Aan: ( ); 
Onderwerp: nota retour 

Ha allen 

De minister is akk met de nota over WBSO programmatuur 

Groeten 

); 



Docnr 
51 

Van: IJ<=;E J 
' ' 

Verzonden: dinsdag 22 november 202215:17 

Aan: S.1.:U ( 61.U ) 

CC: ( ll:.1.2.E ); 5.12.E 

5.1tt 

Onderwerp: RE WOO vew.1ek-WBSO programmatuur• uitviaag docurnente11 en emails 

WBSO lntermediairdag programmatuur.pdf; 211029_corr_5.1.2.i .pdf; Bijlagen: 
211124_cont_ .. ,= .pdf; 201211_con5.1.2Jpdf; 22021S_uitn_u:ii .pdf; 
220215_uitn o.,.u. 

Hallo u:u 

Ik heb mijn ~~-mailbox ooorzocht op 'proç,-ammatuur' en 'definitie' en kom een aantal e
mailwissellnç1en tegen. Ik heb ze als bijlagen bijgevoegd. 

Daa1 naast ht!b ik, samen mel collega nu op een bijeenkomst voo1 inte1111edlai1 !:i oµ 26 
oktober 20H een presentatie gegeven over programmatuur in de WDSO (zie bijlage). Onderdeel 
daarvan ( zie sheet 14 en 15) was een ( mondelinge) gedachtewlssellf'!Q met de deelnemers ( in twee 
sessies). De communica:1e met de 512E (van 5.1.2.i ,, :zie bijlage) slut hierop 
aan. Die e -mailwisseling Is het enige gevolg daarvan Veraer neeft het nle s concreets opgeleverd Uit 
niijn persoon1lijke aantekeningen na die bijeenkomst; 
''Uit onze workshops een paar persoonlijke kanttekeningen: 

Tweei keer een goed gevulde zaal. Geïnteresseerd publiek. 
- Versd1illend karakter tussen beide workshops, eerste workshop waren relatief veel 

'oud9edienden' die zich vooral storten op de discussie over de programmatuurdefinit1e. Een 
deelnemer had het rapport van hOogleraren mee en ging aan de hand daarvan het gesprek 
aan. In de tweede workshop was het publiek gemiddeld wat Jonger. De gedachteYIISsellng was 
daar wat gemoedelijker. Niemand vond de definitie van hoogleraren beter dan huidige. 
De d,eelnemers zijn uitgedaagd om met voorstellen te komen voor een aangepaste 
definitie/afbakening van S&O (kan per e-mail ook na de workshop). /\an de hand daarvan 
wordt gekeken of een vervolg zinvol is (bijvoorbeeld een rondetafelgesprek met RVO'ers). 
Uit de napraat begreep Ik dat een aantal int~mP.diairs de koppen bij elkaar gaat steken o vP.r 
de programmatuurafbakening. Ik ben benieuWIICi of daar iets uit kont." 

Van _'-.!~. beg1reep ik dat hij geen contact hee~ gehad met bedrijven en/of intermediairs over deze 
zaak. 

Als er aanvulllende vragen z1Jn, WIi 11e die graag oeancwoorden . 

Met vriendelijke groet, 

Team ICT 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Hanzelaan HO 1 8017 JK I Zwolle 
Postbus 100n 1 8000 GA I Zwolle 

T 088 ...,~ 
M 06uu 
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ICT • 1n de WBSO 

Toegekende uren per categorie 

■ Productontwikkeling 

■ Procesontwikkeling 

• Programmatuurontwikkeling 

TWO 

1 " 

Aantal aanvragers per sector 

0 

Aard- en milieuwetenschappen 1 
Biotechnologie '■ 

Bodem-, lucht- en watertechnologie -

Chemische engineering -

Chemische wetenschappen -

üviele tech:iiek --

computer- en infom1atiewetenschappen ..., 

Dierlijke wetenschappen 1 
Elektrotechniek 1 

Fysische wetenschappen 1 
Gezondheidswetenschappen 1 
Levensmiddelentechnologie -

Mate rial en technologie 

Mecharische techniek -

Medische technologie -

Medische wetenschappen & fä•ma • 

Nanotechnologie 1 
Plantaardige wetenschappen -

-

1.000 2.000 3.000 4.oro 5.000 6.000 

Bron: CBS 
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Hoe helder moet het zijn? 

• Schrijf kort en bondig 

• Kies een technische insteek 

• Spits toe: 
• Project 
• Aanvrager 
• Aanvraagperiode 
• Voortgang 

14 
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Program matu u rdefi n itie 

Flguun: Aao!alWISO-~ 11@1 lllfUffl 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

• mmm• :r 
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1.soovl • / --....,•7: i ~ - ~=Qj· 
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- - ~ ~ . - • ·-· 1 500 ---· ---· ~~ - ~,<:::.- , .. -· --- .;.·~~~'.'.'::=-------~ . ....- ~~ --'!!! .- ·- · o __ _ 

20 11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 
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Prinsjesdag, brief aan de Tweede Kamer: 
Over de eventuele wijzigingen ben ik in overleg met het bedrijfsleven. 
Bij hel voorstellen van wijzigingen hecht ik eraan dat daarvoor breed 
draagvlak vanul het bedrijfsleven bestaat. zowel bij het grootbedrijf 
als bij het mkb. Aanleiding voor het onderzoek van de experts was 
immers dal een deel van hel bedrijfsleven van mening was dat de 
huidige WBSO onvoldoende aansluit bij de 1Mjze waarop zij 
programmatuur ontwikkelen. De gesprekken met het bedrijfsleven zijn 
nog in volle gang. --~-------,.----
WBSO niet aangepast aan nieuwe software-trends 
Pnns!wlllg 2021 

n,e~.ber202110 11 1,.\IJ(.'W'I t~ 

M&SMIM ll1'1ffl~ 

De Yl•t bovo«lering speur-_, ontwild!e11ng&,nrl< (WBSO)b1ijfl 

komtnd 1-na-a onoewtJzlgct. De lnnovalle,eaellnc, wordt dis 
met •a~past un ntewe ontWIICkeltrtgen op a~regebted. 

Hoo!J$1~anauloof,asY,gEII\ •n rt.-cJ11il•t<111\Jn1t:e (11) cn mil<hllll 

....-~ rg {mil~ qeen hcalo 0<\18J9aun,ng o,e, hel ontlel7oek rear 
c~ soott loel)aSs,,ven aat ~lcna Ko szer. staotsstae!dns ,..IIISlene Eu<. 
een Jöm gete;Jen asnk:.lrnJtgOJ wmdl met~ w<11nd in~, ~.t 

Programmatuurontwikkeling 
Vorig jaar dacht het kabinet na over een mogelijke aanpassing van de 
voorwaarden voor 12f0<JrammatL'l.lrontw1kkelinQ binnen oe WBSO. 
Gesprekken met het bedrijfsleven hierover lopen nOI) Het volgende kabinet 
moet hierover een beslissing nemen. 
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��������������������������������������������������������������������,L8M�N2�O2;P23�.2�Q7<<Q�5667R-4�������������������������������������������������������������������STUV�WXYZ�[� \WXYZ]Ŝ_̀aUb̂UV�cdWefgh�ij�ZklZmnd�ioip�ppqir�sTUV� ]dcZtXuv�wwV� ] tXuv�xUb̂_ŷ _zV�{Wn|}n�fnYWXWlWn�~dZhdg��gl||d��ml�XZlWn�~dZhdg��gl||d�nX�cZZdlhgXh������Xgc�}Zdk��Z~�ir�po�ioip��_�̂U��̂V��ZZh��ng��ln��nnd� ���X�n�ggXcgdWXh�lWefnX��fn�}Zdk��Z~�cgX�gYhnuZ~nX�fWX�fgh��Z|fl��We�XZh�ncnX�mn�Wht��XfgXk���nl�cnd���Wu�WX�ZX�n�cnd}g��lWXhnX�cgX�fn�n�}Zdk��Z~�W���nl�lZ���nnX�YnWl�fgl�}n�guun�ggu���Z}nu�|���nl�����gu��Wk�� �mtct�fn������Xggd�nnX��Zhnd�XWcng|�}WuunX�mdnXhnXt��Wl��gXhl�ZXuZ��gknuWek��g�nX��nl�fn�|WlfghWXhnX�fWn�fn������Z�ldnXl�~dZhdg��gl||d��nl��W����nnmdnXhlt���We�� ��WeX�WX�Wffnu��nnX�eggd�ZY�io�g�lWnY�mWXXnX��nl��~nnucnuf�cgX�fn�����t��dZhdg��gl||d��nmmnX�}We�nXZd���WnX�hdZnWnX�nX�fn������nX�fn�fWnX�lcndunXWXh��nnYl��W����WndggX�gulWef�ggXhn~g�lt��nnugu�hnmn|dfn�fWl�dng�lWnYt��We��WeX�gulWef�mn�Wh�ZX�n�WXYZd�glWn�ln�cndmnlndnX�nX�e|W�l�~dZ�g�lWnY�ggX�ln�~g��nX�ggX�fn�}nX�nX�cgX�fn����t��nl�W��n��lnd�cgX�mnugXh�fgl�fn�WXYZd�glWncdggh�cgX�fn�����nX�fn��gXWnd�WX�Z|f�cgX�ggXc|uuWXh�fZZd�ZX��gu��WXlnd�nfWgWd�f|WfnuWek��WeX�nX�XWnl�lncnnu�~nd�ggXcdggh�ZY�mn�gXfnuggd�cnd���WuunXt��X�fWl�kgfnd�~dglnX�ZcndWhnX��ZZk�Zcnd�fn�k}n�lWn�cgX�fnlg��ndWXh��Zgu��fWn��~nnufn�dZXf�ioipt��Zn�kgX�nnX�WX�Z|fWXh�~uW��lWhn�lZ���cZufZnX�ggX�fn�dnhnu��Z�ldnXl�fn������ZZk�}gXXnnd�fn�nXlWlnWl�XWnl�fWdn�l��nuY�fn�~dZhdg��gl||d�dnguW�nndl��ggd�e|W�l�fn��nX�nX�uncndl�fWn�nufnd����nuY�lgXfWh��mn�Wh��WeX��nl����t��Wl�W��nnX�ldgen�l�fgl�}We�� �mWe�nnX�lZnX�guWhn�dnuglWn������nmmnX�Z~hn�lgdl�nX�cnnugu�WX��g�nX�~dggk��nl�fn������nmmnX�hndnguW�nndft��n��g�nX}ndkWXh�fn�lWef��

����������������������������
���������������������

 ¡¢£  ¡¢£

 ¡¢¤£
¥¦§̈© ¥¦§̈©¥̈¦̈§̈©

WIJlffla 

--
1111 

-
-

-



�

��������	�
	�����������������
���������	����������������������
�
�����
��������������������������	������	
��	������	�����		�������������	���
�� � �
���
���
���	�� �� ��	��
�
�	���������
��������	��������� �����������������	
������  ������������� ����		����	��������� ������ ����
�
���!��������������		�� �����������"��������������
�	����
#$���%&'( ��$����)$�� *+,-./!,")�$#�����(����������������0�� �����1��	���������������2�3�������1�	������������	��	��	������������������	�� ����1��1�����	�	����������������������2�3��,��1	 ����������������(����������	�����������	����������������������������������������	���1��	�� ����	���������� ����	 ���1��������1���������1���� ���
���	���1�������	������������	�+��������������		�����������4��������2�����3����� ������+  �������!
���������,	���������,������	����	���������+����������������	������������������������		�� �������������,���� ��������
�����������������	���������������� ������������� ����
��	�����	���� �����	��������������������������������������������������������������+��-��������������
���������������������		�������������������������		���������������	 ������������	5������	����������������	���������������������������#���������
����1��	������	�����	���������	����������	��1	 ��,��1	 �����	����������������	���������������
�����������	�1	 ��1����������1	 �������6 �������	���	��������������������������������
���#���-�������������	���������1��	������
��	���1�������� ���
���	�������������������������������	������������	�	�������
�����

7898:8; 7898:8;7898:8;
7898:8;7898:8;

<=>=?=@<=>=?=@<=>=?=@ABCDE
·-·-

-



�

��������	�
��� ����������������������������������� �
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Bij 5.1.2.1 (TOP 100, 3 bedrijven) moet ook nog voorlichting worden gegeven over programmatuur projecten bij de 
WBSO. ;> 12 E zou dat vorig jaar doen, maar daar kwam Corona en het vertrek van 5if2J~ naar een ander team 
tussen. Zou je dat ook willen laten doen (middels Teams). Ik denk dat sparren met .1.2.E het beste is om ~ de 
hoogte te komen van de voorlichting elementen. 

Groet, 
5.1.2.E 

Van: 5.~.2_.E__.. ...... .,.....;;;:;=----~~~~~ 
Verzonden: maandag 22 november 202110:46 
Aan: 5:'1.2.E j@rvo.nl> 
Onderwerp: WBSO en programmatuurontwikkeling 

Geachte heer5.12.E, beste:S.1.2.8
1 

Mijn collega 5.1.2.E 5.1.2.E bij .1.2.i) heeft I.M/ contactgegevens met mij gedeeld en ik hoop dat 
ik bij u aan het goede adres ben met mijn vraag over eventuele aanpassingen binnen WBSO wat betreft de definitie 
van programmatuurontwikkeling. Dit naar aanleiding van een eerdere WBSO evaluatie, gevolgd door een aanvullend 
onderzoek van een expertgroep (zie bijgevoegde notitie). De expertgroep onderschrijft daarbij dat de huidige 
definit ie van programmatuurontwikkeling tekortkomingen kent en concludee1rt dat de activiteiten te strikt 
gedefinieerd zijn en daardoor innovatie kunnen belemmeren. Tot slot beschrijft de expertgroep een aantal 
activiteiten de wel in aanmerking zouden moeten komen voor WBSO subsidiëring. 

Graag zou ik aan u willen vragen of bovenstaande advies van de expertgroep ;!al leiden tot toekomstige wijzigingen 
in de WBSO wat betreft programmatuurontwikkeling. Zo ja, kunt u mij hier iets meer over vertellen? Bijvoorbeeld 
wanneer deze wijzigingen doorgevoerd zullen worden en op wèlke onderdelen de wijzigingen betrekking zullen 
hebben? 

Alvast enorm bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
.1. . 

5.1.2.i 

m 
d 
e 

.1.2.i 

Olstlalmel 

S:121 Con' 
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