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DE CASUS: DE FIRMA ‘MEDTECH’ GROEIT 
VAN R&D- NAAR WINSTGEVEND BEDRIJF.
In Europa (en zeker in de Benelux) heerst het besef dat ‘we’ geen 
grondstofrijke of  lageloonlanden zijn. Daarom is er een bredere inzet op 
‘the brain economy’; services boven productie en in bredere zin een 
focus op speur- en ontwikkelingswerk, met als doel het voortbrengen 
van (commercialiseerbaar) intellectueel eigendom. De Commissie heeft 
hierbij het doel gesteld dat er binnen de Unielanden jaarlijks een bedrag 
gelijk aan 3% van het BBP wordt geïnvesteerd in R&D (privaat/publiek). 

Om dit aan te moedigen, kennen zowel Nederland als België speciale 
innovatieregimes. Die kunnen zien op de kostenkant (‘R&D credits’) en 
op de winstkant (‘Patent Boxes’). Daarnaast kunnen andere speciale 
regimes, direct of indirect, gelden voor ‘innovatieve ondernemingen’.

Maar: tegen de achtergrond van een internationale en vooral Europese 
tendens binnen de winstbelastingen richting bredere belasting-
grondslagen en hogere tarieven, staan zulke begunstigende regimes 
onder druk. Daarnaast kunnen andere -al dan niet budgettaire- factoren 
ertoe leiden dat ontwikkelingsbedrijven de facto nadelig worden belast.

In dit document onderzoeken wij hoe de fiscale R&D-stelsels en 
algemene systemen van België en Nederland zich tot elkaar verhouden 
op basis van een identieke hypothese; de Firma MedTech:

• De firma MedTech staat voor de keuze om zich in België of 
Nederland te vestigen, waar de bedrijfseigenaar ook zal wonen.

• MedTech zal vervolgens een onderzoekslaboratorium opzetten waar 
een revolutionaire en medisch nieuwe luizenshampoo wordt 
ontwikkeld. In deze fase heeft MedTech nog geen omzet.

• In deze ‘cashburnfase’ haalt MedTech geld op bij twee financiers: een 
Amerikaanse investeerder en een nationale investeerder. De 
mogelijkheden om te leveragen worden ook bekeken.

• MedTech betrekt ook werknemers bij het bedrijf en zet een (fiscaal 
efficiënt) incentive plan op voor 4 laboranten en de 
laboratoriummanager.

• Dit alles met succes, want na 10 jaar ontwikkelen begint de 
commercialisatie en starten er 10 ‘vette jaren’. In jaar 20 wordt 
MedTech overgenomen door een multinational.

MedTech
OpCo

MedTech
Holding

Investor 1
(USA)

Investor 2
(local)

EV + VV

R&D+Productie+Sales

?

?

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/overview_en
https://www.euronews.com/2021/07/10/global-minimum-corporate-tax-of-15-looks-set-to-get-the-green-light-at-g20
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Hoe werkt het algemene stelsel?

ALGEMENE SCHETS VAN DE 
BELASTINGSTELSELS

Nederland België

In Nederland worden vennootschappen belast over de door 
hen gegenereerde winst. De winst wordt belast met 
vennootschapsbelasting. De boekhoudkundige winst vormt 
het uitgangspunt voor het bepalen van de fiscale winst. Bij de 
winstbepaling worden kapitaalstortingen (indirect of direct) 
door de aandeelhouder en winstuitdelingen aan de 
aandeelhouder en andere fiscaal/commerciële verschillen 
niet in aanmerking genomen. Winstuitdelingen door een 
vennootschap aan de aandeelhouder worden in beginsel 
belast met de dividendbelasting, maar vaak kan deze 
dividendbelasting worden verrekend. Het resultaat wordt 
tegen de vennootschapsbelastingtariefstaffel belast. 

De Nederlandse vennootschapsbelasting kent echter een 
aantal regelingen waardoor de winstbelasting effectief lager 
kan uitvallen, zoals de innovatiebox. Nederland is volgens de 
OESO een van de meest ‘innovatieve economieën’ (OESO 2e

plaats 2018), hetgeen daarmee samen kan hangen.

Zoals de meeste Europese vennootschapsbelastingen is de 
Belgische vennootschapsbelasting een winstbelasting. De 
boekhoudkundige winst vormt het uitgangspunt en de fiscale wet 
corrigeert het boekhoudkundig resultaat naar het aan te geven 
fiscaal resultaat. De belastbare grondslag wordt gevormd door de 
som van aangroei van de reserves, de uitgekeerde dividenden en 
de verworpen uitgaven. Hierop worden een reeks ‘bewerkingen’ 
losgelaten waarvan het resultaat aan het tarief van de 
vennootschapsbelasting wordt onderworpen.

België kent een groot aantal fiscale incentives voor onderzoek en 
ontwikkeling. Volgens een studie van de OESO scoorde België in 
2017 derde plaats op de ranglijst van OESO-lidstaten die in 
verhouding tot het BBP het meeste fiscale steun geeft aan 
bedrijven die zich met onderzoek en ontwikkeling bezig houden.

Wat zijn de tarieven van de winstbelasting?

Nederland België

Winst Vennootschapsbelastingtarief 2021¹

t/m € 245.000 15%
€ 245.000 of meer 25%

Winst Winstbelastingtarief 2020
t/m € 100.000² 20%
Algemeen tarief 25%

Wat zijn de tarieven voor de werknemers?

Nederland België

Bij de werknemers die in dienstbetrekking staan tot MedTech
wordt loonbelasting ingehouden. Deze loonbelasting is een 
voorheffing op de inkomstenbelasting en worden uiteindelijk 
met elkaar verrekend -samen met de inkomsten uit andere 
inkomensbronnen. De tarieven van de Nederlandse 
loonbelasting/inkomstenbelasting zijn progressief en zijn in 
2021 37.1% (tot een belastbaar inkomen van € 68.507) en 
49.50% (vanaf een belastbaar inkomen vanaf € 68.507).³

Werknemers worden in de personenbelasting belast op hun 
beroepsinkomsten. Er geldt een progressief tarief, dat vanaf 
41.060 EUR bruto 50% bedraagt. Dit percentage dient nog 
verhoogd te worden met de gemeentebelasting, waardoor de 
marginale belastingdruk in de hoogste inkomensschijf gemiddeld 
€ 57 per € 100 bedraagt. De werkgever int een gedeelte van de 
personenbelasting als bronheffing via het systeem van de 
bedrijfsvoorheffing.

1 Artikel 22 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (‘Wet Vpb’).
2 Het verlaagde tarief geldt alleen voor vennootschappen die volgens de Europese criteria als ‘klein’ zijn aan te merken.
3 Artikel 2.10 Wet inkomstenbelasting 2001. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2020-01-01#HoofdstukV
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DE ONTWIKKELINGSFASE: REGIMES 
TIJDENS DE R&D CASHBURNPERIODE

4 Zie onderdeel ‘De commercialisatiefase: omslag naar een Winstgevend bedrijf’ 
5 Website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (‘RVO’), zie link.
6 Website RVO, zie link. 
7 Website RVO, zie link.
8 Website RVO, zie link.

Verliesfase

Nederland België

Er zijn geen speciale verliesregelingen voor investeringen in 
innovatie. De gebruikelijke verliesregelingen4 zijn van 
toepassing op het ontwikkelen van de luizenshampoo door 
MedTech. 

x

Zijn er investeringsregimes en overheidsfinancieringen? 

Nederland

De Nederlandse overheid stelt diverse programma’s 
beschikbaar waar bedrijven zich voor kunnen aanmelden 
om te voldoen in hun financieringsbehoefte. In de eerste 
fases van MedTech kan gedacht worden aan de 
Vroegefasefinanciering (VFF)5 en het innovatiekrediet6. 
Beide regelingen helpen startende ondernemingen met een 
lening van de overheid om het bedrijf op te bouwen. Het 
innovatiekrediet wordt alleen maar verstrekt indien het 
project van de onderneming technisch innovatief en 
uitdagend is. 

Voor een series A funding (in de eerste groeifases) kan 
vervolgens geopteerd worden voor SEED capital7. Hierbij 
dient een fonds opgerichte te worden waarin door zowel 
private investeerders als de overheid wordt geïnvesteerd. 
De financiering voor een fonds is voor ondernemingen die 
zich richten op nieuwe technische vindingen of een nieuwe 
toepassing van bestaande technologieën. Tot slot kan in 
latere jaren geopteerd worden voor een derde lening, 
waarbij de overheid (gedeeltelijk) garant staat, het 
zogenoemde: Borgstelling MKB-kredieten (‘BMKB’)8.

België

Wat de activa betreft zijn er drie fiscale incentives te 
onderscheiden: 
Het onderzoeks- en ontwikkelingsbelastingkrediet: 
ondernemingen kunnen 25% van een bepaald percentage van 
de investering in octrooien of milieuvriendelijk onderzoek en 
ontwikkeling verrekenen met hun vennootschapsbelasting9. Het 
‘bepaalde percentage’ is onder meer afhankelijk van een index 
en kan men jaarlijks terugvinden in de belastingwet. Het varieert 
per activum en kalenderjaar tussen de 3,5% en 13,5%10. Eén van 
de voorwaarden is wel dat het activum of octrooi in België wordt 
gebruikt voor de activiteit van de onderneming.

Het gedeelte van dit krediet dat wegens onvoldoende winst niet 
verrekend kan worden, is terug betaalbaar. 

Voorbeeld: In jaar X investeert MedTech 100.000 EUR 
in een machine die wordt gebruikt in haar 
onderzoeksfase. De machine consumeert alleen 
groene stroom. MedTech mag 25% x 13,5% x 100.000 
EUR ofwel 3.375 EUR verrekenen met haar 
verschuldigde belastingen. Is de belastingfactuur van 
MedTech lager dan 3.375 EUR, zal ze het verschil 
terugbetaald krijgen van de Belgische overheid. 

1. Op immateriële vaste activa die worden aangewend in het 
kader van onderzoek en ontwikkeling mag een versnelde 
afschrijving worden toegepast. MedTech kan bv. een 
octrooi fiscaal afschrijven op drie jaar in plaats van op vijf 
jaar. 

2. Bovendien worden subsidies die in voorkomend geval 
door het Vlaamse, Waalse of Brusselse Gewest aan 
MedTech worden toegestaan, vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting.

Zijn er speciale R&D-credits? 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
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DE COMMERCIALISATIEFASE: OMSLAG NAAR 
EEN WINSTGEVEND BEDRIJF (1/2)

Nederland België

Nederland kent een begunstigend winstregime voor 
ondernemingen die onderzoek doen naar innovatieve 
oplossingen; de zogenoemde ‘Innovatiebox’9. De winst die 
toerekenbaar is aan het zelf-voortgebrachte immateriële 
activum wordt belast tegen 9% in plaats van 25% Vpb. Het 
bijbehorende ‘toegangsticket’ is dat er voor het onderzoek 
een speur- en ontwikkelingsverklaring (S&O-verklaring) is 
afgegeven door de RVO, en -voor grote bedrijven- dat het 
daarnaast een octrooi of kwekersrecht heeft opgeleverd.

Het is mogelijk om de toepassing vooraf af te stemmen met de 
Belastingdienst. En te bepalen welk deel van de winst 
kwalificeert. Dit wordt dan meestal bepaald aan de hand van 
de ‘afpelmethode’ waarbij deductief wordt vastgesteld welk 
winstdeel juist aan andere functies dan R&D toerekenbaar is. 
Er is ook een forfaitaire methode met een ‘Nexusbreuk’. Voor 
MedTech houdt dit in dat ‘X%’ van de winst tegen 9% in plaats 
van maximaal 25% wordt belast.

Wanneer MedTech een octrooi heeft verkregen en winst begint te 
boeken, zal ze tot 85% van de winsten die aan haar octrooi 
toerekenbaar zijn, kunnen aftrekken van haar belastbare 
grondslag onder het stelsel van de innovatie-aftrek. Met het tarief 
van 25% in de vennootschapsbelasting leidt dit tot een effectieve 
belastingdruk van 3,75% op deze winsten. De bedoelde winsten 
zijn:

1) Licentievergoedingen, in de hypothese dat MedTech
onafhankelijke ondernemingen toestaat haar patent te gebruiken;
2) Schadevergoedingen verkregen omwille van een inbreuk op 
haar intellectueel eigendomsrecht;
3) De verkoopprijs indien het octrooi word verkocht; of,
4) Een bepaald gedeelte van de verkoopprijs van haar geleverde 
producten, dat overeenstemt met de vergoedingen die MedTech
aan derde partijen zou moeten betalen voor het gebruik van het 
octrooi, indien ze het zelf niet tot stand had gebracht.

Nederland

De Nederlandse vennootschapsbelasting kent een systeem 
van verliesverrekening met 1 jaar carry-back van 1 jaar en 
een 6 jaar carry-forward.11

Vanaf 2022 geldt dat verliezen niet meer verjaren maar 
oneindig voorwaarts verrekenbaar zijn, doch maximaal tot 
50% van de jaarwinst boven een franchise van € 1.000.000.12

De innovatiebox vindt pas toepassing nadat verliezen tegen
het reguliere tarief zijn ingelopen, en er aldus sprake is van 
belaste winst.

België

België hanteert een carry forward-systeem in de 
vennootschapsbelasting. Verliezen zijn in tijd onbeperkt 
overdraagbaar naar volgende belastbare tijdperken. Ze zijn 
evenwel niet onbeperkt aftrekbaar. Vanaf aanslagjaar 2019 geldt 
immers een beperking die tot gevolg heeft dat het totaal van de 
aftrek van overgedragen verliezen, de DBI- aftrek’15, de aftrek 
voor innovatie-inkomsten16 en de aftrek voor risicokapitaal17 
vanaf 1.000.000 EUR winst slechts voor 70% kunnen toegepast 
worden. Vanaf de grens van 1.000.000 EUR winst geldt met 
andere woorden een minimale belastbare grondslag van 30%. 
Buiten het overdraagbare verlies zijn er tegemoetkomingen waar 
MedTech gebruik van zal kunnen maken zowel voor 
investeringen in personeel als voor investeringen in activa.

MedTech mag slechts maximaal van de innovatie-aftrek 
toepassing maken indien ze volledig zelf de kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling heeft gedragen. Er wordt immers 
rekening gehouden met de, door de OESO geïnspireerde, 
Nexus-breuk. De Nexus-breuk is in principe niets meer dan een 
verhouding tussen het globale kostplaatje van de lP en de kosten 
die de onderneming zelf heeft gedragen. Samengevat kan 
MedTech van haar winst aftrekken: eigen O&O kosten inkomsten 
x 0,85 x globale O&O kosten. 

Omdat de innovatie-aftrek een beschermd intellectueel 
eigendomsrecht vereist (bijvoorbeeld een octrooi) en de 
procedure tot aanvraag van dergelijke rechten een lange tijd in 
beslag kan nemen, geldt een tijdelijke vrijstelling van de winsten 
die MedTech realiseert vanaf de dag van de aanvraag, tot het 
verkrijgen van het intellectuele eigendomsrecht. Deze vrijstelling 
volgt het lot van de aanvraagprocedure: verkrijgt MedTech haar 
octrooi, dan wordt de vrijstelling definitief. Wordt het octrooi 
afgewezen, zullen de vrijgestelde winsten opnieuw belastbaar 
worden.

9   Artikel 12b Wet Vpb.
10 Artikel 12b Wet Vpb.
11 Artikel 20 lid 2 Wet Vpb.
12 Nota van wijziging bij het Belastingplan 2021, Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 572, nr. 12
13 Definitief Belaste inkomsten, de vrijstelling van dividenden 
van een dochteronderneming op grond van de Moeder-
dochterrichtlijn.
14 Zie op de volgende bladzijde, onder kopje ‘Bestaan er 
overige innovatieve regelingen?’

Hoe werkt verrekening met verliezen, bijvoorbeeld uit de R&D fase? 

Winstfase 
Is er een speciaal IP-gerelateerd winstbelastingregime?

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2020-01-01
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DE COMMERCIALISATIEFASE: OMSLAG NAAR 
EEN WINSTGEVEND BEDRIJF (2/2)

. 

Nederland België

In Nederland bestaan de WBSO-regeling en de R&D-aftrek.15

Ondernemingen die zich bezighouden met technisch-
wetenschappelijk onderzoek, zoals MedTech, kunnen 
hiermee aanspraak maken op een subsidie op R&D-
gerelateerde lonen en activa. De subsidie wordt toegekend 
middels een S&O-beschikking, en uitgevoerd door het 
toegekende bedrag in mindering toe te staan op de af te 
dragen loonbelasting, waardoor MedTech’s loonkosten lager 
uitvallen. Dit stelsel richt zich aldus specifiek op werknemers 
die onderzoek doen naar de luizenshampoo. 

Daarnaast kan MedTech gebruik maken van de 
‘investeringsaftrek’. In tegenstelling tot de innovatie-aftrek is de 
investeringsaftrek een kostenaftrek. Een variërend percentage 
(2021: 13,5%)21 van de totstandbrenging- of aanschaffingswaarde 
van een aangekocht of zelf ontwikkeld octrooi kunnen van de 
belastbare basis afgetrokken worden. Deze maatregel is niet te 
cumuleren met het belastingkrediet voor onderzoek en 
ontwikkeling dat werd vermeld onder de winstfase: MedTech zal 
moeten kiezen welke van deze regimes ze wil toepassen.

Hoe werkt de belastingheffing op het EV en VV bij MedTech?

Nederland

Eigen vermogen: stortingen op eigen vermogen vinden 
belastingvrij plaats. De vergoeding op eigen vermogen 
(dividend) is niet aftrekbaar van de winst. 

Nederland kent een dividendbelasting, maar met een ruime 
vrijstelling. Daarom worden te betalen dividenden slechts 
onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan inhouding, 
bijvoorbeeld bij uitkering aan natuurlijke personen, <5% 
rechtspersoon-aandeelhouders, of rechtspersoon-
aandeelhouders gevestigd in ‘Belastingparadijzen’. 

In andere gevallen, doorgaans die waarin voor de in 
Nederland of een verdragsstaat gevestigde ontvanger de 
Nederlandse dividendbelasting zou gelden, is behoudens in 
misbruikgevallen geen dividendbelastingplicht.

Een dividenduitkering van MedTech Opco naar Medtech
Holding is aldus vrijgesteld van dividendbelasting, en wordt 
door toepassing van de deelnemingsvrijstelling overigens 
niet in de heffing bij MedTech Holding betrokken.16

Vreemd vermogen: de rente die betaald wordt aan de 
investeerder kan in beginsel worden afgetrokken van de 
winst van MedTech Holding. Indien de lening echter 
‘onzakelijk’ is (feitelijk (deels) fungeert als eigen vermogen) 
of indien de lening binnen de voorwaarden valt van een 
specifieke renteaftrekbeperking, kan de rente (deels) niet in 
mindering worden gebracht op de Nederlandse winst. 

Daarnaast kent Nederland een generieke rente-
aftrekbeperking17, waardoor een rentesaldo van ten hoogste 
30% van de MedTech’s EBITDA in aanmerking mag worden 
genomen, met een franchise van € 1.000.000 per jaar. 

Bronbelasting is slechts verschuldigd in geval van betaling 
aan een groepsentiteit in een ‘Blacklisted’ land.  

België

Over het algemeen wordt vreemd vermogen, noch eigen vermogen 
(met uitzondering van de belastbare gereserveerde winst en 
uitgekeerde dividenden) niet belast in hoofde van MedTech. 
Integendeel, marktconforme interesten zijn een aftrekbare kost (de 
thin cap rule uit de antibelastingontwijkingsverordening buiten 
beschouwing gelaten). Om financiering met eigen kapitaal 
interessanter te maken in vergelijking met geleend kapitaal, bestaat 
in België het systeem van de notionele interestaftrek (aftrek van 
risicokapitaal). Onder dit systeem wordt een fictieve of notionele 
interest toegerekend aan eigen vermogen, waardoor de 
vennootschap fiscaal aangemoedigd wordt om financiering door 
inbreng in plaats van door kapitaal te gebruiken.

Het stelsel van de notionele interestaftrek is recent grondig gewijzigd 
van een aftrek berekend op de verhouding van eigen vermogen 
tegenover vreemd vermogen naar een aftrek berekend op de 
aangroei van het eigen vermogen verspreid over vijf boekjaren. Het 
stelsel wordt best toegelicht aan de hand van een voorbeeld: 

MedTech wordt in jaar ‘X’ opgericht met een kapitaal van 40.000 
EUR. De volgende jaren groeit het eigen vermogen. 

X 40.000 EUR 
X+1 49.000 EUR 
X+2 55.000 EUR 
X+3 60.000 EUR 
X+4 70.000 EUR 
X+5 100.000 EUR

Op vijf jaar tijd is het eigen vermogen van MedTech met 60.000 EUR 
aangegroeid. In X+5 zal de notionele interestaftrek van MedTech
berekend worden op 60.000 EUR/5 12.000 EUR. De grondslag voor 
de berekening van de aftrek bedraagt in X+5 12.000 EUR. Dit bedrag 
wordt vermenigvuldigd met een percentage dat afhankelijk is van 
een index gekoppeld aan de OLO-rente en elk jaar in de wet wordt 
bekendgemaakt. In aanslagjaar 2021 bedraagt dit percentage voor 
kleine vennootschappen 0,408%. Als x+5 in ons voorbeeld 
aanslagjaar 2021 is, mag MedTech 48,96 EUR notionele 
interestaftrek toepassen, zijnde 0,408% van 12.000 EUR. Voor de 
overige vennootschappen is de rente negatief, en de aftrek voor 
risicokapitaal hierdoor niet van toepassing.

Bestaan er overige innovatieregelingen?
Investeerder

15 Artikel 21 t/m 29 Wet vermindering afdracht loonbelasting 
en premie voor de volksverzekeringen.
16 Hierop is de ‘deelnemingsvrijstelling’ van toepassing, zie 
artikel 13 Wet Vpb.
17 Artikel 15b Wet Vpb.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2020-01-01#HoofdstukII
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HOE WORDEN DE INVESTEERDERS 
BELAST?

Nederland België

Investeerder uit NL:

EV: Dividenden die de Nederlandse investeerder ontvangt, 
zijn vrijgesteld van de Nederlandse winstbelastinggrondslag 
wanneer de aandeelhouder een rechtspersoon is en direct 
5% of meer van de aandelen bezit.18  In geval van kleinere
belangen, is het ontvangen dividend niet vrijgesteld, 
waardoor het ‘tussenschakelen’ van een tussenholding of 
coöperatie voor de hand ligt. Geldelijke stortingen op 
kapitaal door de investeerder zijn onbelast.

VV: de rente-inkomsten op een lening worden bij de 
investeerder belast tegen het normale 
vennootschapsbelastingtarief.  

Investeerder uit BE:

De Belgische investeerder-natuurlijke persoon die aandelen van 
MedTech aanhoudt zal op elke dividenduitkering 30% roerende 
voorheffing betalen. Aangezien de roerende voorheffing een 
bronbelasting is zal de investeerder bij dividenduitkering van 100 
een netto-dividend van 70 ontvangen. Wanneer MedTech als een 
‘kleine’ onderneming te beschouwen is bestaan er specifieke 
regimes waardoor de roerende voorheffing verlaagd kan worden 
tot 15%, 5% of zelfs 0%. Tenzij de aandelen met speculatief 
inzicht zijn aangekocht en verkocht is een meerwaarde op de 
aandelen belastingvrij. Onder voorwaarden kan MedTech een 
liquidatiereserve aanleggen. Op het tijdstip waarop MedTech de 
reserve aanlegt, betaalt zij een afzonderlijke aanslag van 10%, om 
na verloop van vijf jaar dividenden uit te keren aan 5% roerende 
voorheffing. Bij liquidatie van MedTech, wordt de aangelegde 
liquidatiereserve zelfs vrij van roerende voorheffing uitgekeerd aan 
de aandeelhouders.

Nederland België

EV: Nederland kent een bronheffing op dividenden van 
maximaal 15%.19  Tussen Nederland en de VS bestaat een 
belastingverdrag. Op basis van dit verdrag is Nederland 
gerechtigd tot een inhouding van maximaal 15% van het 
dividend. 20 Indien de investeerder in de VS een belang 
verwerft van meer dan 10% in MedTech Holding kan 
aanspraak gemaakt worden op een verlaging tot 5% 
conform het belastingverdrag.21 In de meeste gevallen 
bedraagt het tarief echter reeds 0% op basis van de 
nationaalrechtelijke vrijstelling,22 die van toepassing is op 
dividendbetalingen aan rechtspersoon-aandeelhouders die 
gevestigd zijn in een verdragsstaat (zoals de VS) en een 
belang houden van 5% of meer.

VV: Nederland kent een ‘conditionele bronbelasting’ op 
rente. Dit vereist echter dat de ontvanger (o.a.) 
onvoldoende belast is want gevestigd in een ‘Blacklisted’ tax 
haven. Aangezien de VS niet op deze lijst voorkomt, is over 
deze rentebetaling geen bronbelasting verschuldigd, indien 
de rente ook feitelijk aan de VS-investeerder is toe te 
rekenen.

De roerende voorheffing zal in principe ook ingehouden worden 
wanneer de uiteindelijk gerechtigde van het dividend een 
Amerikaans inwoner is. De Verenigde Staten zullen een 
belastingkrediet toestaan voor zover de Amerikaanse Inwoner 
daarop gerechtigd is overeenkomstig het Amerikaans-Belgisch 
dubbelbelastingverdrag. Er geldt dienaangaande een regeling 
gelijkaardig aan de Europese moeder-dochterrichtlijn, waarbij 
een Amerikaanse vennootschap die rechtstreeks tenminste 10% 
in MedTech aanhoudt, maar 5% Belgische roerende voorheffing 
uiteindelijk zal dragen. Voor alle andere gevallen bedraagt 
datzelfde percentage 15%26.

18 Hierop is de ‘deelnemingsvrijstelling’ van toepassing, zie artikel 13 
Wet Vpb.
19 Dit is de dividendbelasting. Ook kan buitenlandse belastingplicht 
in de Vpb een rol spelen, met een tarief van maximaal 25%, maar dat 
is technisch gezien geen ‘bronheffing’.
20 Artikel 10 lid 2 sub b Belastingverdrag NL - USA.
21 Artikel 10 lid 2 sub a Belastingverdrag NL - USA.
22 Artikel 4, Wet op de Dividendbelasting.

Lokale investeerder 

Investeerder uit de VS 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001109/2004-12-28
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001109/2004-12-28
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VERGELIJKING 
BELASTINGVERDRAGEN

Onderwerp Belastingverdrag NL - US Belastingverdrag BE - US

Equity Investment: 
Bronbelasting op dividend 
aan investeerder in de VS.

Artikel 10: maximale reductie tot 5% bij 
belangen van 10% of meer. 5% Artikel 10: maximale reductie tot 5% bij 

belangen van 10% of meer. 5%

Loan Investment: 
bronbelasting op rente 
aan investeerder in de VS.

Artikel 12: de interest belast naar tarief in de 
VS. 0% Artikel 11: de interest belast naar tarief in de 

VS. 0%

IP Access:
Bronbelasting op royalty’s 
aan de US licentiegever.

Artikel 13: royalty’s belast naar tarief in de 
VS. 0% Artikel 12: royalty’s belast naar tarief in de 

VS. 0%

Onderwerp Belastingverdrag NL – UK Belastingverdrag BE - UK

Equity Investment: 
Bronbelasting op dividend 
aan investeerder in de UK.

Artikel 10: maximale reductie tot 0% bij 
belangen van 10% of meer. 0%

Artikel 10: maximale reductie tot 0% bij 
belangen van 10% of meer. 0%

Loan Investment: 
bronbelasting op rente 
aan investeerder in de UK.

Artikel 11: de interest belast naar tarief in de 
UK. 0% Artikel 11: de interest belast naar tarief in de 

UK . 0%

IP Access:
Bronbelasting op royalty’s 
aan de UK licentiegever.

Artikel 12: royalty’s belast naar tarief in de 
UK. 0% Artikel 12: royalty’s belast naar tarief in de 

UK. 0%

Onderwerp Belastingverdrag NL – SI Belastingverdrag BE - SI

Equity Investment: 
Bronbelasting op dividend 
aan investeerder 
Singapore.

Artikel 10: maximale reductie tot 0% bij 
belangen van 25% of meer. 0%

Artikel 10: maximale reductie tot 5% bij 
belangen van 10% of meer. 5%

Loan Investment: 
bronbelasting op rente 
aan investeerder in 
Singapore.

Artikel 11: maximale tarief van 10%. 10% Artikel 11: maximale tarief van  5%. 5%

IP Access:
Bronbelasting op royalty’s 
aan de SP licentiegever.

Artikel 12: royalty’s belast naar tarief in SP. 0% Artikel 12: royalty’s belast naar tarief in SP. 5%

Onderwerp Belastingverdrag NL – BE

Equity Investment: 
Bronbelasting op dividend 
aan investeerder in NL/BE.

Artikel 10: maximale reductie tot 5% bij 
belangen van 10% of meer. 0%

Loan Investment: 
bronbelasting op rente 
aan investeerder in NL/BE.

Artikel 11: maximaal tarief van 10% 0%

IP Access:
Bronbelasting op royalty’s 
aan de NL/BE 
licentiegever.

Artikel 12: royalty’s belast naar tarief in 
NL/BE. 0%
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Nederland België

Om hoogwaardige werknemers aan te kunnen trekken voor 
MedTech, is het mogelijk in Nederland gebruik te maken van 
bepaalde incentives om werknemers te binden. Een mogelijkheid 
is om werknemers optierechten of stock appreciation rights
(‘SARs’) te geven. Deze rechten worden in Nederland pas belast 
als zij uitgeoefend worden door de werknemer. Deze rechten 
worden belast in de loonbelasting tegen een tarief van maximaal 
49.5% op het moment dat zij uitgeoefend worden door de 
werknemer22. Dit komt ten goede aan de liquiditeitspositie van 
MedTech in de eerste cashburnfase. Aan deze optierechten kan 
de voorwaarde verbonden worden dat deze slechts uitgeoefend 
kunnen worden na een aantal jaren. Dit geeft een incentive voor 
de werknemers om voor een langere tijd bij MedTech te blijven. 

Ook is het mogelijk om werknemers een bonus uit te keren. Het 
uitkeren van een bonus wordt belast in de loonbelasting tegen het 
hoge tarief van 49.5%. 

Direct toekennen van aandelen
Daarnaast is het ook mogelijk om werknemers direct aandelen of 
aandelenoptie toe te kennen. Aandelen zijn dan direct 
onderworpen aan de loonheffing voor zover hun waarde de 
verkrijgingsprijs overschrijdt, waarbij de waarde in het 
economische verkeer ten tijde van de verkrijging in aanmerking 
wordt genomen. Bij opties is dit heffingsmoment verlegd tot het 
moment van uitoefening en bestaat het loonvoordeel uit het 
verschil tussen de waarde van de aandelen en de uitoefenprijs.

Vervolgens blijven de aandelen van de werknemer belast onder 
het vermogensregime van box 3 mits het aandelenbelang onder 
de 5% blijft. In box 3 wordt alleen belasting geheven over het 
forfaitaire rendement: 31% over een fictief rendement van 
maximaal 5,69%. Als de aandelen (nog) een lage waarde hebben 
dan zou het voordelig kunnen zijn om werknemers aandelen te 
geven, aangezien bij de groei van MedTech waardestijgingen of 
dividendkuitkeringen daarna alleen forfaitair worden belast in 
box 3. Belangen van >5% vallen in box 2 (26,9% over het reële 
rendement) en kunnen doorgaans het beste in een holding 
worden geplaatst. Die kan de Deelnemingsvrijstelling toepassen 
op de aandelen en de Inkomstenbelasting wordt uitgesteld.

De Box 3 vs. Box 2 systematiek wordt doorbroken als de 
aandelen een ‘lucratief belang’ vormen. Hiervan is sprake is de 
aandelen slechts voor een beperkte groep bereikbaar zijn en 
bijzondere rechten kennen, waardoor de (vaak exorbitante) 
opbrengsten eerder met arbeid dan kapitaal samenhangen.

MedTech kan, mits wat planning, een fiscaal vriendelijk loonpakket 
opstellen voor haar werknemers. Ze kan hiertoe gebruik maken van 
(een combinatie van) volgende stelsels:

1) Aandelenoptieplannen;
2) Innovatiepremies; en,
3) Voordelen van alle aard;

Aandelenoptieplannen zijn systemen die vaak gebruikt worden om 
werknemers te motiveren en te belonen afhankelijk van het resultaat 
van de onderneming. Dit gunstregime is vooral interessant voor niet-
beursgenoteerde ondernemingen. MedTech kan als onderdeel van het 
loonpakket aandelenopties toekennen aan haar medewerkers, 
waardoor zij het recht verkrijgen om op hun verzoek en tegen een 
vooraf bepaalde prijs ofwel aandelen van MedTech aan te kopen (caII-
opties) ofwel te verkopen (put-opties).

Onder bepaalde voorwaarden wordt de waarde van dergelijke 
aandelenopties forfaitair vastgesteld op 18% of zelfs 9% van de 
onderliggende aandelen. De werknemer wordt dan belast op die 
forfaitair vastgestelde waarde, waardoor aan de werknemer in kwestie 
afhankelijk van de modaliteiten van de aandelenopties en de prijs van 
de onderliggende aandelen op fiscaal vriendelijke wijze loon kan 
toegekend worden. Toegepast op MedTech kan dit bijzonder voordelig 
zijn wanneer zulke plannen worden toegekend vlak voor de 
exploitatiefase, gelet op de verwachte stijging van de aandelenwaarde 
bij het commercialiseren van haar luizenshampoo.

Een innovatiepremie is een premie van een bedrag dat één keer per 
jaar kan toegekend worden aan de werknemer die actief is in 
onderzoek en ontwikkeling. De premie bedraagt maximaal één bruto 
maandloon. Het voordeel is dat noch MedTech, noch de werknemer 
sociale bijdragen zal betalen op deze premie. Bovendien is de 
vergoeding voor de werknemer volledig vrij van inkomstenbelasting.

Een voordeel van alle aard is ieder voordeel dat in geld waardeerbaar 
is en dat aan de werknemer toegekend wordt omwille van zijn 
arbeidsrelatie met de werkgever. Frequente voorbeelden zijn het ter 
beschikking stellen van een telefoontoestel of een laptop die de 
werknemer zowel voor zijn werk als in privéomstandigheden mag 
gebruiken, bedrijfswagens, terbeschikkingstelling van een onroerend 
goed. Sommige voordelen van alle aard worden in hoofde van de 
werknemer belastbaar gesteld aan de hand van een wettelijk forfait dat 
niet zelden veel gunstiger is dan het toekennen van een geldelijke 
vergoeding waar een werknemer dan hetzelfde goed mee aankoopt.

Zijn er speciale regelingen om buitenlandse talenten aan te trekken? 

Nederland België

De Nederlandse loonbelasting kent een gunstig regime voor 
inkomende werknemers, de zogenoemde 30%-regeling.22 Voor 
MedTech zou dit betekenen dat uit het buitenland aangetrokken 
laboranten 30% van hun loon belastingvrij ontvangen voor een 
periode van maximaal 5 jaar. Deze regeling kan het extra 
aantrekkelijk maken voor werknemers om in Nederland bij 
MedTech te gaan werken. Ook leidt het ertoe dat de uitkering 
van het brutosalaris hoger is.

Voor het aantrekken van buitenlandse onderzoekers geldt een 
gunstregeling. Dergelijke personen die tijdelijk naar België 
gedetacheerd worden kunnen een niet-belastbare vergoeding tot 
29.750 EUR per jaar verkrijgen. Bovendien worden bepaalde 
vergoedingen die aan de buitenlandse onderzoeker worden 
toegekend door MedTech, zoals kosten voor verhuizing, 
onderwijskosten, reiskosten, tax-equalisationkosten, etc. niet 
belastbaar gesteld in hoofde van de werknemer. Tevens behoudt de 
tijdelijke gedetacheerde het statuut van niet-inwoner, waardoor hij niet 
op zijn wereldwijd inkomen in België belast wordt.

ZIJN ER SPECIALE REGIMES MET BETREKKING 
TOT GETALENTEERDE WERKNEMERS?

22 Artikel 10a Wet op de loonbelasting 1964 (‘Wet LB’).
23 Artikel 31a Wet LB.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/2018-04-11
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IP-BESCHERMING

Algemene kenmerken van het IP-beschermingsregime 

Nederland België

IP-rechten zoals auteursrechten, patenten en ontwerprechten 
kunnen uitvindingen of ontwerpen beschermen. Daarnaast 
wordt know how ook als bedrijfsgeheim beschermd, zo lang 
de informatie ook geheim wordt gehouden. 

Ontwerprechten, handelsmerken en auteursrechten
Het ‘gemeenschapsmodel’ van de Europese Unie beschermt 
het ontwerp van producten, indien het ontwerp nieuw is en 
een eigen karakter heeft. Het gaat hier dus om het uiterlijk 
van het product. In het geval van de luizenshampoo 
beschermt dit dus de verpakking indien deze nieuw is en een 
eigen karakter heeft.
De ‘branding’ van innovaties en uitvindingen kan worden 
beschermd door handelsmerken/trademarks. Deze moeten 
geregistreerd worden bij het Benelux Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom (BIOP).
Auteursrechten zien hoofdzakelijk op de bescherming van 
creatieve prestaties. Voor de luizenshampoo zal dit geen 
relevantie hebben, tenzij het een eigen, oorspronkelijk 
karakter heeft. Overigens ontstaat dit recht vanzelf – en gratis.

Bedrijfsgeheimen
Bedrijfsgeheimen zijn beschermd voor zover ze (1) geheim 
zijn, wat betekent dat de informatie niet algemeen bekend is 
en ook niet makkelijk toegankelijk is, (2) commerciële waarde 
vertegenwoordigen en (3) onderworpen zijn aan redelijke 
maatregelen om ze geheim te houden. Zodoende wordt 
bijvoorbeeld de (unieke) formule van de luizenshampoo 
beschermd door de Wet bescherming bedrijfsgeheimen 
wanner het bedrijfsgeheim niet eenvoudig is te herleiden uit 
het product zelf. 

Patenten
Volledigheidshalve is het patent ook een belangrijk IP-recht. 
Uitvindingen kunnen voor een periode van 20 (+5) jaar 
worden gepatenteerd, indien ze (1) nieuw, (2) innovatief en 
(3) industrieel toepasbaar zijn. Software en bedrijfsmethoden 
zijn uitgezonderd. Patenten worden afgegeven door de 
Octrooiraad. De Octrooiraad beoordeelt de aanvragen niet 
vooraf, maar slechts indien en wanneer er sprake is van een 
inbreuk, waardoor Nederlandse patentaanvragen niet 
onderhevig zijn aan bezwaarprocedures. Vanwege het 
ontbreken van een technisch karakter is dit voor de 
luizenshampoo irrelevant.

De luizenshampoo kan beschermd worden middels een
octrooirecht wanneer dit een uitvinding is die nieuw is, berust op
uitvinderswerkzaamheid en vatbaar is voor toepassing op gebied
van nijverheid. Dit recht is tijdelijk en wordt aan de uitvinder
toegekend om aan derden de exploitatie van de nieuwe
uitvinding te verbieden. Ook iedereen die door zijn intellectuele
en creatieve inbreng daadwerkelijk heeft bijgedragen tot het tot
stand brengen van de luizenshampoo, wordt als
mederechthebbende van het octrooi beschouwd. Het kan hierbij
gaan om een Belgisch octrooirecht – dat enkel geldig is in België
– of een Europees octrooirecht. Het octrooirecht wordt voor het
publiek toegankelijk gemaakt in het register van de
uitvindingoctrooien.

Ook de handelsnaam van het bedrijf, de naam van de shampoo
en/of het logo kunnen beschermd worden wanneer het gaat om
een teken dat nauwkeurig kan worden geïdentificeerd en dat
geschikt is om de luizenshampoo van de onderneming te
onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dit gebeurt
middels het merkenrecht.

Bedrijfsgeheimen van de onderneming kunnen eveneens een
grote economische waarde hebben. Denk maar aan
klantenlijsten, een toekomstige commerciële strategie of
technische informatie. Deze kunnen op zich beschermd worden
of middels een octrooirecht of andere intellectuele
eigendomsrechten. Op deze manier wordt de houder van het
bedrijfsgeheim beschermd tegen de onrechtmatige verkrijging,
openbaarmaking of gebruik van de bedrijfsgeheimen.
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SIDE BY SIDE

In dit document onderzochten wij hoe de fiscale R&D-stelsels en algemene systemen van België en Nederland zich tot elkaar 
verhouden op basis van de hypothetische Firma MedTech. Hieronder geven wij een korte ‘compare’ van de analyse, met 
aanvullend een grafische uitwerking van de Base Case als MedTech kiest voor Nederland of voor België.

Nederland

• 15% over de eerste €245k, 25% over het 
meerdere.

• 37.1% over € 68.507, 49.5% over het 
meerdere.

• 40-50% loonheffingskorting op de eerste 
€350k R&D-kosten, 16% over het meerdere. 
WBSO nodig.

• VFF en innovatiekrediet voor de jongere 
ondernemingsfase, SEED Capital voor de 
Series A, en BMKB voor latere fase. Ook is 
er een aftrek van max. 28% voor kleine 
investeringen.

• Innovatiebox: grondslag voor 9/25 deel in 
aanmerking: effectief tarief 9% (5,4% over 
de eerste €245k). WBSO nodig.

• 1 jaar carry back, 6 jaar carry forward. 
Vanaf 2022 oneindige carry forward voor 
50% van de winst boven €1m.

• Binnenlandse vennootschap met ≥5% 
belang: dividenden en capital gains
vrijgesteld. 15-25% indien belang <5%. 
Buitenlandse vennootschap alleen belast 
(15-25%) indien geen misbruik.

• 30% van loon van overgekomen ‘skilled’ 
werknemer onbelast vergoedbaar.

België
• 20% over de eerste €100k, 25% over het 

meerdere.
• Gemiddeld 57% marginaal toptarief vanaf 

inkomen boven €41.060.
• Geen.

• Verrekening met verschuldigde belasting 
van 25% van 3,5%-13,5% van een 
investering in bepaalde activa. Versnelde 
afschrijving (3 jr.) mogelijk op R&D activa.

• Royalty’s en vervreemdingswinsten behaald 
met IP worden slechts voor 15% in 
aanmerking genomen. Effectief tarief aldus 
3,00% -3,75%.

• Onbeperkte carry forward, maar boven €1m 
winst slechts 70% verrekenbaar.

• X

• X

R&D-credit

Winstbelasting

Inkomstenbelasting

Investeringsregimes en 
overheidsfinanciering

IP-gerelateerd winst-
belastingregime

Verliesverrekening

Belasting van investering

Aantrekken van talent
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VISUAL COMPARISON
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NL Liquiditeitsbehoefte BE Liquiditeitsbehoefte

In de winstfase is het BE regime gunstiger; de BE 85% 
grondslagvrijstelling voor innovatieve winsten is 
ruimhartiger dan de NL 16%-punt tariefskorting en 
verliezen worden 20%-punt sneller ingelopen.
Het effect wordt zichtbaarder naarmate de verliezen zijn 
ingelopen en winsten toenemen.

!

In de kostenfase is het NL-regime gunstiger; de WBSO-
subsidie geeft een korting op de R&D loonlasten. België 
kent geen kostenregime.

!

De maximale 
liquiditeitsbehoefte is in de 
gepresenteerde casus 14% 
lager bij R&D in Nederland 
wegens de kostenfase-
regimes. Echter: de Return on 
Capital zal vanaf de winstfase 
groter zijn in BE!

!
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CONCLUSIES

1. In de kostenfase is zichtbaar dat de Nederlandse WBSO-
subsidie een positief effect op de kosten heeft, en 
daarmee ook op de liquiditeitsbehoefte. Bij ‘IP Centric 
Business’ zal een significant deel van de kosten bestaan 
uit die voor (de lonen van) de R&D Department. Iedere 
korting daarop zorgt voor een lagere kapitaalintensiviteit. 

2. Wanneer het product winstgevend wordt, is de snelheid 
waarmee verliezen kunnen worden berekend belangrijk. 
In Nederland kan maximaal 50% van het verlies boven de 
€1 miljoen worden verrekend en in België 70%. Dat 
betekent dat de ‘kostenfase’ sneller ingelopen wordt in 
België.

3. Verder is het winstregime voor innovatieve winsten in 
België ruimhartiger. In België geldt namelijk een 85% 
grondslaguitzondering voor innovatiewinsten, in 
Nederland een 16%-punt tariefskorting. 

4. Al met al zal de liquiditeitscurve bij nieuwe IP-Centric 
Business in Nederland een vlakker verloop hebben dan 
in België. Het risico is beperkter, maar het winstregime is 
minder gul. 

5. Vanuit een niet-corporate perspectief, heeft Nederland 
op het eerste ogenblik een vriendelijker klimaat. 
Werknemers ervaren een lagere inkomstenbelastingdruk 
en er zijn specifieke regimes om hoogopgeleide, 
buitenlandse krachten naar Nederland te halen.

6. Vanuit de investeringskant lijkt Nederland ook een beter 
verdragennetwerk te hebben. Buitenlandse 
investeerders kunnen voorzienbaar minder ‘tax leakage’ 
op hun beleggingen verwachten.

7. Maakt dit Nederland een ‘ontwikkelland’, en België 
‘doorontwikkelland’?

8. Op de Ease of Doing Business Index van de World Bank 
ontlopen België en Nederland elkaar amper: plek 46 (BE) 
om plek 42 (NL).

MedTech
OpCo

MedTech
Holding

Investor 1
(USA)

Investor 2
(local)

EV + VV

R&D+Productie+Sales

?

?

Kostenmatiging Verliesverrekening Winstfaciliteit

Verdragennetwerk Werknemersvoorzieningen Ease of Doing Business
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