
Engineering– en studiebureau’s
De beslissende factoren voor uw marges

In deze context zijn inspanningen
gericht op het handhaven van de marges essentieel.

Hoe kunt u de houdbaarheid van uw bedrijfsmodel waarborgen en 
tegelijkertijd uw marges vergroten?

Groeiende behoefte aan 
personeel, tekort aan 
consultants, stijgende 

loonkosten

Uw klanten verwachten steeds 
innovatievere oplossingen

Toenemende concurrentie 
leidt tot hoge prijsdruk 

De verantwoording van  
complexe subsidie- en 

steunmaatregelen, terwijl de 
controles verstrengen
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Durabilité

Vergroot uw winstgevendheid met behoud van de kwaliteit van uw 
diensten en zonder uw loonmassa te hoeven verminderen

Verander deze uitdagingen in hefbomen voor het verbeteren 
van uw business performance en vergroot uw concurrentievoordeel

Behoud
van uw marges

Beschrijving van de middelen, Uur/Werknemer die bijdragen aan 
O&O bij U en Uw klanten, vanuit een technisch en functioneel punt

Identificatie van 
O&O projecten

Vermindering van de risico's van een belastingherziening in geval 
van een controle dankzij technische verantwoordingsdossiers

Verantwoording 
van de aanvraag

86% van de bedrijven in uw sector beschouwen prijsdruk als 
een groot probleem.

van de bedrijven in de sector zijn van mening dat de 
verhoogde concurrentie leidt tot een verlaagde 
beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel in de 
arbeidsmarkt en hiermee tot een stijging van de salarissen 
van uw eigen werknemers.

71%

Ayming’s experts helpen u de korting op de bedrijfsvoorheffing voor
O&O optimaal toe te passen. Hierdoor zullen uw marges verbeteren
zonder uw klanttarieven te hoeven verhogen of de kwaliteit van uw
dienstverlening te moeten verlagen.

is het gemiddeld aantal projecten dat in aanmerking 
komt voor innovatiesubsidies bij onze klanten in de 
sector Engineering– en studiebureau’s.

106

is het gemiddeld vastgestelde tijdspercentage dat een
werknemer met een ingenieursdiploma in de sector
spendeert aan O&O.

60%

De analyse van uw projecten en de identificatie van activiteiten en
middelen die in aanmerking komen voor de korting op de
bedrijfsvoorheffing voor O&O is complex en tijdrovend.
Ayming’ experts verzamelen de nodige gegevens en voeren
technische interviews uit. Bijgevolg integreren ze de gebruikte
methodes in Uw structurele procedures, alvorens het percentage O&O
finaal te valideren in elk project.

steun t.o.v. uw loonlast is mogelijk*.

* Bron: Ayming’s studie (oktober 2018) naar de impact van de ‘korting van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor 
onderzoekers’ op de loonmassa binnen de sector van Engineering– en Studiebureau’s.

-4,7%



Hoe wij uw Business Performance verbeteren? 
Case study voor één van onze klanten

Interne en 
externe R&D 

inspanningen
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1. De winstgevendheid van de klantactiviteiten stond onder druk:
• groei van het aantal nieuwe marktbetreders;
• ontstaan van enkele grote spelers na strategische fusies en –overnames;
• prijzenoorlog.

2. Het feit dat zowel intern als extern (bij klanten) onderzoekstrajecten werden
uitgevoerd maakte het complex voor de CFO – die beoogde zijn marges te
verbeteren - om op de juiste manier de in aanmerking komende O&O-
projecten vast te stellen en op te volgen.

3. Er werden bovendien administratieve risico's geïdentificeerd naar de
benodigde interne tijdsopvolging op O&O projecten.

Ayming nam de toepassing van de BV-korting voor onderzoekers voor zijn
rekening:
• Audit en interviews van consultants en hun managers.
• Analyse van de historische subsidietoepassing en realtime kwalificatie van O&O

binnen interne- en externe (klant)projecten, direct bij opstart ervan
• Risicoanalyse gezien de frequente in- en uitstroom van personeel.
• Risicoanalyse gerelateerd aan de timesheets en oplossingen.

Optimalisatie van de subsidieaanvraag en veilig stellen van de kortingaangiftes:

• Toepassing van 10 extra ingenieurs: + €72.850 jaarlijkse besparing.
• Optimalisatie van de maatregel voor 20 reeds toegepaste ingenieurs: + €41.000

jaarlijkse besparing.
• Optimale administratieve verantwoording van de toegepaste maatregel

Beginsituatie

Methodologie

Resultaten

In 2017 controleerde de FOD Financiën 70% van de

bedrijven en 34% van hen onderging een rechtzetting.

39% van de bedrijven in de door Ayming bestudeerde

sector meldden de gesubsidieerde innovatieve projecten
niet correct vooraf aan bij de bevoegde instanties.

50 
ingenieurs

Het juist identificeren van geldige O&O projecten en passende
procedures om optimaal voorbereid te zijn voor subsidiecontroles is
een grote uitdaging voor ingenieurs –en studiebureaus. Het grote
aantal projecten dat intern of op locatie voor verschillende klanten
wordt uitgevoerd vereist een nauwgezette administratieve opvolging,
en dit per consultant en per klant. Ayming’s experts analyseren elk
project en dragen zorg voor de solide verantwoording en verdediging
van de subsidiebesparingen ten overstaande van FOD Financiën.

BV korting
toegepast op 
20 ingenieurs



Identificatie
van O&O projecten

die in aanmerking komen

Compliance check van 
fiscale vrijstelingen

Ondersteuning van 
administratieve procedures

• Peer-to-peer technische 
interviews

• In kaart brengen van 
uitgaven voor O&O 
gerelateerd aan interne-
en klantprojecten

• Benchmarking van uw 
Business Performance ten 
opzichte van 
sectorgenoten

• Uitwerken en 
ondersteuning bij time 
sheets naar R&D-
prestaties

• Audit en validatie van de 
uw practices naar sociale 
en fiscale subsidies en 
premieafdrachten

• Verdediging van 
verzoeken bij de instanties

• Ondersteuning in het 
geval van controle

• Behoud van de 
vertrouwensrelatie tussen 
U en Uw klant

• Wij nemen de last naar 
communicatie met de 
betrokken instanties en 
sociaal secretariaat uit 
handen

• Opvolging van de 
bezwaarschriften tot het 
innen van de gelden

• Kennisoverdracht naar 
Uw team

Optimaliseer uw Business Performance 
dankzij de know-how van Ayming in uw sector

We werken samen met meer dan 25 bedrijven van verschillende omvang in uw 
sector waaronder:

Meer informatie over het optimaliseren van uw Business Performance?

Ayming Belgium is al meer dan 15 jaar actief in het anticiperen, versnellen en beveiligen van de
Business Performance van meer dan 400 bedrijven in België.

Onze specialisten staan tot uw beschikking op het gebied van Innovation Performance, HR
Performance en Finance Performance.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u wilt weten hoe we uw financiële prestaties
kunnen verbeteren.

Ayming Belgium
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 6, 1160 Brussel
+32 2 737 62 60
contactbelgium@ayming.com

Bronnen: "Sectoranalyse" ORI, Ayming "2018 Barometer van Belgische O&O", EFCA "De toestand van de Europese 
sector voor consulting engineering" + interne gegevens.


