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Geconfronteerd met de uitdagingen voor de ICT-sector 
in de komende jaren (5G, edge computing, smart 
homes/cities, evoluerende cloud computingmodellen, 
automatisering via AI en softwarerobots, ...) moet u 
uw onderzoeksbudgetten opkrikken en aanzienlijke 
investeringen doen om uw softwarelicentieportfolio uit 
te breiden en uw intellectuele eigendom te ontwikkelen. 

Voor uw interne projecten of klantaanvragen  
levert u wetenschappelijke inspanningen 
om het bereik van de activiteiten 
(beheersautomatisering, verzameling en analyse 

van gegevens, creatie van intelligente algoritmen, ...) te 
dekken en te beschermen met patenten, auteursrecht 
op codeeractiviteiten, enz. Ayming kan u helpen bij het 
identificeren van activiteiten die in aanmerking komen 
voor innovatie- en R&D-subsidies en de financiering 
en inkomsten m.b.t. uw intellectuele eigendom 
veiligstellen (subsidies, Innovation Box met betrekking 
tot softwaregerelateerde auteursrechten, ...).

Om voor te blijven in de IT-ontwikkeling, investeert u de  
nodige middelen in webontwikkeling en softwarecreatie, 
maar ook uw R&D-activiteiten als drijvende kracht achter 
uw ontwikkeling versterken.

Het is ook cruciaal om je te positioneren op de nieuwste 
technologieën door je expertise op het gebied van AI, IoT 
en data-analyse te ontwikkelen, maar ook door samen te 
werken met erkende onderzoekseenheden.

Deze activiteiten gericht op het lanceren van nieuwe 
producten voor eigen- of klantengebruik zijn 
activiteiten die in aanmerking komen voor 
innovatiesubsidies. Om ervan te kunnen 
profiteren, is het belangrijk om de werknemers 

die eraan werken, de geïnvesteerde middelen, het 
commerciële potentieel van de ontwikkelde producten en 
de intellectuele eigendom die het resultaat is van O&O-
inspanningen te identificeren.

Rekrutering in een competitieve markt betekent 
zowel het stimuleren van projecten die technische 
profielen aantrekken, als het aanbieden van interessant 
compensatieplannen. 

Om teamloyaliteit op te bouwen, financiert u ook 
een permanente opleiding om uw medewerkers in 
staat te stellen vaardigheden te verwerven en het 
concurrentievermogen van uw teams op de markt te 
waarborgen.

Door uw projecten te controleren en gedeeltelijke 
vrijstellingen van de in aanmerking komende 
roerende voorheffing op inkomsten uit arbeid 
te activeren, rekening houdend met de meest 

recente wetgeving*, komen er budgetten vrij die kunnen 
worden geherinvesteerd (opleiding, indienstneming, ...). 
Ayming-experts kunnen de vrijstellingsbedragen die van 
toepassing zijn op gekwalificeerde profielen simuleren, 
zodat u uw compensatieplannen naar boven kunt 
bijstellen en concurrerend kunt worden op uw prijzen.

De waardering van de 
intellectuele eigendom

Behoud van O&O-intensiteit
Gekwalificeerd personeel 
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Winstgevendheid
1. De O&O-intensiteit behouden door 
de financiering ervan te optimaliseren.

2. De waardering van uw intellectuele 
eigendom (R&D-subsidies, aftrek voor 
innovatie-inkomsten,...).

Concurrentievermogen
3. De arbeidskost voor gekwalificeerd 
personeel verlagen.

Winstgevendheid en 
concurrentievermogen: uw 
belangrijkste uitdagingen in 2020

 * Zoals de uitbreiding van de vrijstelling voor bachelors tot 80 % vanaf 2020, te bevestigen door de Financieringswet 2020.
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Toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van 
de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers op 
kleine pro rata bedragen.

Niet-toepassing van de aftrek voor innovatie-
inkomsten, vanwege een gebrek aan middelen 
en methodologie voor de berekening van 
innovatie.

Er worden geen aanvragen voor regionale 
subsidies ingediend, ondanks het 
innovatieve karakter van de ontwikkelde 
oplossingen. 

Enkele interviews hebben onze experts 
in staat gesteld om het volgende te 
identificeren en te waarderen:
• Projecten m.b.t. de ontwikkeling van 

front- en back-end toepassingen, 
die leiden tot de creatie van nieuwe 
digitale diensten & tools;

• Projecten m.b.t. de automatisering 
van allerlei taken;

• Projecten i.v.m. de kwaliteitscontrole van 
de ontwikkelde producten: tests, enz.

In nauwe samenwerking met de klant hebben 
onze experts het volgende gedaan:
• Uitvoering van een gedetailleerde 

analyse van de verschillende intellectuele 
eigendommen; 

• De identificatie van de projecten die in 
aanmerking komen voor de Innovation Box;

• Procedure voor een haalbaarheidsstudie; 
• De nodige stappen gezet bij de bevoegde 

overheden (prefiling, onderhandelingen en 
ruling).

Onze consultants hebben ingegrepen via: 
• Het vaststellen van regionale subsidies 

die van toepassing kunnen zijn op de 
komende innovatieve activiteit;

• De uitvoering van een 
haalbaarheidsstudie;

• Het bijstaan van de klant bij het opstellen 
van het technisch dossier dat bij de lokale 
autoriteiten wordt ingediend; 

• Het schrijven van activiteitenverslagen 
over de voortgang van projecten. 

Gedeeltelijke vrijstelling van de 
bedrijfsvoorheffing van de onderzoekers op 
de inkomsten uit arbeid: 6 extra werknemers 
geactiveerd.

€700.000 in mindering gebracht op ISOC 
2018 voor de aftrek voor innovatie-inkomsten.

€200.000 van het door de lokale overheden 
toegekende budget, bestaande uit directe 
subsidies en terugvorderbare voorschotten.

Identificatie van 
de fincanciële 

stromen

Nalevingscontrole 
van uw praktijken 

inzake de vrijstelling
BV Onderzoeker

Wegwerking van 
de administratieve 

rompslomp

• Interviews met experts door 
experts.

• We benchmarken uw business 
performance aanpak t.a.v. uw 
sector.

• We brengen uw reële O&O 
uitgaven en inkomsten in kaart.

• We zorgen dat u in orde 
bent met de RSZ, de fiscale 
regelgeving en administratieve 
richtlijnen.

• We verdedigen uw aanvragen 
t.a.v. de overheid.

• We begeleiden en steunen u in 
geval van controle.

• We zorgen voor de overdracht 
van kennis t.a.v. uw team.

• We volgen uw aanvraag 
of vordering op tot de 
besparingen bekomen zijn.

• We vertegenwoordigen u t.a.v. 
de bevoegde instanties.

Ayming Belgium is reeds meer dan 15 jaar actief 
in het anticiperen, versnellen en veilig stellen 
van de Business Performance van meer dan 600 
ondernemingen in België. Onze specialisten staan 
u bij op het gebied van Innovation Performance, 
HR Performance en Finance Performance. Aarzel 
niet om ons te contacteren om na ta gaan hoe 
we uw financiële prestaties kunnen verbeteren.


