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INNOVATIE
Conceptwetswijziging Innovatiebox benadeelt
Nederlands bedrijfsleven

Het Financieele Dagblad meldt dat staatssecretaris
Wiebes van Financiën met de geplande wijzigingen voor
de Innovatiebox te hoge drempels opwerpt voor het
Nederlandse bedrijfsleven. Met het instemmen voor het
actieplan van de G20 en de OESO om belastingontwijking
door multinationals aan te pakken, heeft Nederland zich
verplicht om de Innovatiebox aan te passen.
Door de voorgenomen wijzigingen lopen met name
softwareontwikkelaars en voedingsfabrikanten het risico
dat zij niet meer in aanmerking komen voor de regeling,
omdat het gezien de aard van de producten moeilijk is hierop
patentrechten te verkrijgen en dit een voorwaarde is om
voor de Innovatiebox te kwalificeren. De verwachting is
dat de beperkingen op de Innovatiebox - zoals deze nu zijn
voorgesteld - Nederland zullen achterstellen ten opzichte van
het buitenland.
Wat is de Innovatiebox?
De Innovatiebox is een aantrekkelijke belastingregeling die de
winst- of vennootschapsbelasting van 25% of 20% naar 5%
verlaagt voor winst uit innovaties. Kijk voor meer informatie
over de Innovatiebox op Belastingdienst.nl.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren:
de stand van zaken

Op 22 juni publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) een nieuw overzicht over de afhandeling
van aanvragen voor kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten
en innovatieadviesprojecten. Volgens het overzicht zijn er
554 aanvragen voor kennisvouchers ingediend, waarvan er
inmiddels 291 zijn gehonoreerd. In totaal zijn er 533 vouchers
te vergeven.
Voor de haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten
werden 358 aanvragen ingediend (goed voor 14,1 miljoen euro
terwijl er 3,2 miljoen euro te verdelen is). Negen aanvragen
hebben een positieve reactie ontvangen en 114 aanvragen zijn
in behandeling.
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Regionale haalbaarheids- en innovatieadviesprojecten
De RVO behandelt alleen de aanvragen die binnen het
nationale vangnet horen, maar hoe zit het eigenlijk
met de regionale aanvragen? Een rondgang langs de
regionale initiatieven leert ons dat er nog weinig melding
is gemaakt over het aantal goedgekeurde aanvragen voor
haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten. Alleen
Stimulus, dat zich richt op Noord-Brabant, Zeeland en
Limburg meldt dat er een loting heeft plaatsgevonden onder
de aanvragen die op 10 mei binnenkwamen. Vanaf medio juni
worden de gelukkigen geïnformeerd.
R&D-samenwerkingsprojecten
Het enige MIT-instrument dat dit jaar nog opent is de MIT
R&D-samenwerkingsprojecten. Mkb’ers die samen een
aanvraag willen indienen voor een R&D-samenwerkingsproject, kunnen dit vanaf 5 juli 2016 doen. Op 1 september
sluit de tender en worden de voorstellen op basis van
kwaliteit beoordeeld.

20 miljoen voor expansie Nederlandse eHealth
initiatieven

De komende 4 jaar investeert het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 miljoen euro in mkb’ers
die innovatieve eHealth initiatieven ontplooien. Dit onthulde
Minister Edith Schippers tijdens de eHealthweek, die plaats
vond van 6 tot 10 juni in Amsterdam.
FastTrack eHealth initiatief
Deze stimuleringsregeling – ook wel het ‘FastTrack eHealth
initiatief’ genoemd – is met name bedoeld om veelbelovende
digitale innovaties in de gezondheidszorg sneller te kunnen
invoeren en daarmee sneller bij de patiënt te brengen. Denk
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om online met uw huisarts
in contact te komen, het kunnen inzien van eigen medische
gegevens of het zelfstandig meten (en doorgeven) van
gewicht, bloeddruk of bloedsuiker.
Samenwerking tussen publieke en private partijen.
De eHealth-regeling wordt een samenwerking tussen de
Rijksoverheid en diverse private partijen, waaronder banken,
pensioenfondsen, investeerders en zorgverzekeraars.
Samen met het ministerie van Economische Zaken wordt de
komende maanden gekeken naar de exacte inrichting. Hierbij
wordt ook de hulp ingeroepen van StartupDelta, een initiatief
om Nederland in de top 3 van innovatieve start-ups binnen
Europa te krijgen.

INTERNATIONAAL
Oranje handelsmissiefonds helpt mkb’ers
met export ambitie op weg
Overal ter wereld vind je Nederlandse bedrijven. Zij
zorgen voor groei en werkgelegenheid. Export is
dan ook al jaren één van de groeimotoren voor onze
economie. Voor het vierde jaar op rij helpt het Oranje
Handelsmissiefonds Nederlandse ondernemers met
een internationale ambitie op weg.
Wat is het Oranje Handelsmissiefonds?
Dit fonds is een initiatief van ING, KLM, MKBNederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken
in samenwerking met de RVO. Het fonds geeft
jaarlijks 10 mkb’ers een steuntje in de rug bij hun
internationale ambities. Zij denkt gericht met de
ondernemer mee om de stap over de grens succesvol
te laten verlopen en opent deuren, die anders
gesloten blijven.
De hulp bestaat uit praktische steun, waarbij de
kennis over de lokale markten en een groot netwerk
als basis geldt. Het wordt voor de mkb’ers een stuk
eenvoudiger om bijvoorbeeld te kunnen deelnemen
aan een internationale beurs, het houden van een
elevator pitch aan een groep potentiële klanten of het
deelnemen aan een internationale handelsmissie.
Aanmelden
Ook dit jaar maken 10 ondernemingen kans
op een jaar lang support en ondersteuning.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 30 september
12:00 uur aanmelden op de website van het Oranje
Handelsmissiefonds om begeleiding van het fonds
te winnen. De 10 winnaars worden op 23 november
bekendgemaakt.

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ
Tweede aanvraagperiode SIDN-fonds
geopend
Op 23 juni werd de tweede call van 2016 geopend bij
het SIDN-fonds. Pioniers en Potentials projecten zijn
weer welkom voor 21 september 13.00 uur.
Het SIDN-fonds, opgericht op initiatief van Stichting
Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN),
ondersteunt individuen, ondernemers, organisaties
en onderzoekers bij het uitvoeren van projecten die
het internet versterken en de inzet van internet op
vernieuwende manieren mogelijk maken. Daarnaast
is het belangrijk dat een project een duidelijke
economische en maatschappelijke impact heeft.
Subsidie
Er is subsidie voor twee soorten projecten:
•

•

Pioniers
Voor de uitwerking van een goed idee naar een
demo, pilot of experimenteel ontwerp
(max. € 10.000 per project).
Potentials
Doorontwikkeling en opschaling van een
kansrijk, werkend concept of prototype naar
een bruikbare toepassing met economisch of
maatschappelijk potentieel of het doorvertalen
van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek
naar bruikbare toepassingen (max € 75.000 per
project).

Een aanvraag kan ingediend worden via:
www.sidnfonds.nl/aanvragen.
Videopitch
Nieuw in de aanvraagprocedure is het presenteren
van het project in een videopitch. Op die manier ziet
het fonds direct de mensen en de passie voor het
project. Er wordt niet verwacht dat er een prachtige
filmproductie wordt gemaakt. Het gaat met name om
de inhoud van het project.
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RSM in Nederland
Regio Noord- en Midden-Nederland
Alkmaar, T 072 541 11 11
Amsterdam, T 020 635 20 00
Haarlem, T 023 530 04 00
Utrecht, T 030 231 73 44								
						
Regio Rotterdam
Rotterdam, T 010 455 41 00
Regio Zuid-Nederland
Eindhoven, T 040 295 00 15
Heerlen, T 045 405 55 55
Maastricht, T 043 363 90 50
Roermond, T 0475 336 163
Venlo, T 077 354 28 00

www.rsmnl.com

De RSM Subsidieflits is een uitgave van RSM, in samenwerking met subsidieadviesbureau Plus Projects. De
in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke
omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit
nieuwsbericht de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin
opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven.
Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele
advisering. RSM Netherlands B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de
gevolgen hiervan. Juli 2016

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

