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Belgische innovatieaftrek: een kritische beoordeling vanuit het perspectief 
van het intellectueel eigendomsrecht 
 
De Belgische wetgever heeft in 2016 naar aanleiding van het OESO actieplan tegen “Base 
Erosion and Profit Shifting” (BEPS-rapport) de octrooiaftrek vervangen door de innovatie-
aftrek. De innovatie-aftrek is inmiddels conform bevonden met het BEPS-rapport. In deze 
bijdrage wordt de innovatie-aftrek echter bekeken vanuit het perspectief van de economische 
literatuur die de effectiviteit van fiscale stimuli onderzoekt. De vraag is dan in hoeverre de 
innovatieaftrek effectief geschikt is om innovatie, onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen. 
Het besluit is dat de Belgische wetgever binnen de grenzen van het BEPS-rapport bepaalde 
keuzes heeft gemaakt, doch daarbij onvoldoende aandacht heeft besteed aan de effectiviteit 
van het instrument. Voorts vertrekken we in deze bijdrage systematisch vanuit het perspectief 
van het intellectueel eigendomsrecht, dat in het wetgevingsproces eveneens onderbelicht is 
gebleven en dat in de rechtsleer tot op heden onvoldoende aan bod kwam.  
 
I. Inleiding 
 
1. Onderzoek en ontwikkeling (“O&O”) is een belangrijke drijfveer voor technologische 
innovatie1. O&O wordt daarom zowel in België als op internationaal niveau gekoesterd. De 
OESO omschrijft O&O als volgt: “The basic criterion for distinguishing R&D from related 
activities is the presence in R&D of an appreciable element of novelty and the resolution of 
scientific and/or technological uncertainty, i.e. when the solution to a problem is not readily 
apparent to someone familiar with the basic stock of common knowledge and techniques for 
the area concerned”2. Nieuwe ideeën vertalen zich in nieuwe, betere producten en efficiëntere 
productiviteit. De verwachting is dat dit uiteindelijk leidt tot een stijging van de 
maatschappelijke welvaart3. 
 
Door twee factoren zijn investeringen in O&O vanuit sociaal optimaal oogpunt echter te laag 
(marktfalen). Ten eerste kunnen ondernemingen een deel van de innovatie die voortkomt uit 
hun O&O, niet altijd op gemakkelijke wijze zelf te gelde maken bijvoorbeeld omdat niet 
steeds aan de voorwaarden voor bescherming op basis van een intellectueel eigendomsrecht 
kan worden voldaan. Daardoor is er een zogenaamd “spillover effect”, waarbij een gedeelte 
van de opbrengst van O&O doorvloeit of “overloopt” naar de maatschappij. Ten tweede zijn 
ondernemingen en investeerders onzeker over de inkomsten van O&O. Dit brengt financiële 
beperkingen met zich mee4. De OESO stelt vast dat overheden wereldwijd daarom, naast 

                                                           
1 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 29; OECD, R&D Tax Incentives: design & 
evidence, DSTI/IND/STP(2016)1, 2016, 40p. 
2 OECD, Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental 
Development, 6th edition, 2002, 34. 
3 B. Straathof et al., A Study on R&D Tax Incentives, Final Report, European Commission, Taxation 
Papers, 2014, 18. 
4 J.R. Brown, G. Martinsson, B.C. Petersen, “What promotes R&D? Comparative Evidence from 
Around the World”, Research Policy 2017, afl. 46, (447) 447. 
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subsidies, steeds vaker gebruik maken van fiscale stimuli om dit marktfalen te compenseren 
en O&O aan te moedigen5. Deze fiscale stimuli willen onder meer bedrijven vergoeden voor 
de spillovers6 en voor de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart in de vorm van 
investeringen in innovatie.  
 
Opmerkelijk is dat vooral technologische innovatie wordt geviseerd. Innovatie kan echter ook 
betrekking hebben op niet-technologische innovatie, zoals marketinginnovatie en 
organisationele innovatie oftewel meer artistieke vormen van innovatie.7 Hierbij wordt soms 
ook wel de term “soft innovation” gebruikt8. Uit onderzoek blijkt dat deze “soft innovation” 
ook kan bijdragen tot economische groei en maatschappelijke welvaart9. Het is spijtig dat 
deze andere vormen van innovatie minder aandacht krijgen. 
 
2. Ook de Belgische wetgever heeft verscheidene fiscale stimuli ingevoerd voor 
technologische innovatie. Een onderscheid wordt gemaakt tussen input en output stimuli. 
Input stimuli viseren rechtstreeks investeringen in O&O. Zo zijn in België werkgevers onder 
bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing op 
bezoldigingen van onderzoekers10. Deze maatregel beoogt de loonkost te milderen 
(“loonsubsidie voor onderzoekers”). In 2015 gaf deze vrijstelling aanleiding tot een fiscale 
uitgave van 794 mio EUR11. De investeringsaftrek en het belastingkrediet voor octrooien en 
milieuvriendelijke investeringen in O&O beogen kapitaalsuitgaven in O&O aan te 
moedigen12. De fiscale uitgaven voor deze stimuli bedroegen in 2014 respectievelijk 620 en 
97 mio EUR13. Output stimuli viseren onrechtstreeks O&O met fiscale voordelen voor 
inkomsten uit immateriële activa. Deze fiscale stimuli zijn aldus beperkt tot sucessvol O&O. 
Zo heeft de wetgever in 2007 de octrooiaftrek ingevoerd. Deze aftrek laat onder bepaalde 
voorwaarden een fiscale aftrek toe gelijk aan 80% van de bruto-inkomsten van octrooien en 

                                                           
5 OESO, Measuring tax support for R&D and innovation, OECD Publishing, Parijs, februari 2017, 
http://www.oecd.org/science/rd-tax-stats.htm. 
6 B. Straathof, et al., A Study on R&D Tax Incentives, Final Report, European Commission, Taxation 
Papers, 2014, 6; IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 34. 
7 Dit wordt ook expliciet erkend door de OESO in haar definitie van innovatie, waar expliciet wordt 
erkend dat “Innovation goes far beyond R&D: It goes far beyond the confines of research labs to 
users, suppliers and consumers everywhere – in government, business and non-profit organisations, 
across borders, across sectors, and across institutions”. Beschikbaar via 
https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm. 
8 P. Stoneman, Soft Innovation: Economics, Product Aesthetics, and the Creative Industries, Oxford 
University Press, 2011.Vgl. ook voor een Vlaams perspectief: M. Buekers, Rudi Laermans & Bart 
Van Looy, Wat met kunst en geld?, Lannoo, 2014. 
9 P. Stoneman, Soft Innovation: Economics, Product Aesthetics, and the Creative Industries, Oxford 
University Press, 2011. 
10 Art. 2753 WIB. 
11 Inventaris 2015 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat 
beïnvloeden, Kamer 2017-2018, Doc 54 2689/002, 19. 
12 Art. 66 e.v. WIB resp. art. 289quater e.v. WIB. 
13 Inventaris 2015 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat 
beïnvloeden, Kamer 2017-2018, Doc 54 2689/002, 18. 
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aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s)14. In 2014 bedroeg de fiscale uitgave voor 
deze aftrek 312 mio EUR15. In 2016 werd deze aftrek vervangen door de innovatieaftrek, die 
onder bepaalde voorwaarden een aftrek toelaat gelijk aan 85% van de netto-inkomsten van 
bepaalde immateriële activa. Deze bijdrage concentreert zich op de innovatieaftrek. 
 
3. De aangehaalde cijfers tonen dat de investeringen van de Belgische overheid in fiscale 
stimuli voor O&O substantieel zijn. Het is nochtans opvallend dat de onderzoeksresultaten 
over de effectiviteit van dergelijke stimuli niet eenduidig zijn en evenmin voor alle stimuli 
gelijklopend16. Onderzoek in opdracht van het IMF en de Europese Commissie suggereert dat 
maatregelen die rechtstreeks O&O stimuleren (input), effectiever zijn dan maatregelen die 
inkomsten uit immateriële activa viseren en aldus O&O slechts onrechtstreeks stimuleren 
(output)17. Ook voor België besluit Dumont dat de investeringsaftrek, het belastingkrediet en 
de “loonsubsidie voor onderzoekers” effectiever zijn dan de octrooiaftrek18. Na de financiële 
en economische crisissen van de afgelopen jaren wordt in de internationale literatuur 
opgemerkt dat overheden steeds meer aandacht besteden aan de effectiviteit van fiscale 
stimuli19. 
 
Daarbij aansluitend worden op internationaal niveau in het bijzonder de onrechtstreekse 
fiscale stimuli voor inkomsten uit immateriële activa (output) eerder wantrouwend bekeken, 
namelijk vanuit de strijd tegen agressieve fiscale planning. Immateriële activa krijgen in deze 
context bijzondere aandacht, omdat ze territoriaal gezien relatief gemakkelijk verplaatsbaar 
zijn en daardoor ook gemakkelijk het voorwerp kunnen zijn van agressieve fiscale planning. 
Zo kan de eigendom van immateriële activa worden overgedragen naar landen met een lage 
belastingdruk20. Dit zijn de klassieke belastingparadijzen of landen die specifiek voor deze 
inkomsten buitengewoon uitgebreide regimes van fiscale stimuli hebben ingevoerd, waarbij 
soms zelfs niet vereist is dat ook geïnvesteerd wordt in O&O. Dit kan dan uitbesteed worden. 

                                                           
14 Programmawet 27 april 2007, BS 8 mei 2007 (ed. 3). 
15 Inventaris 2015 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat 
beïnvloeden, Kamer 2017-2018, Doc 54 2689/002, 18. 
16 Bv. Brown et al. stellen dat fiscale stimuli voor O&O voordeliger is voor minder innoverende 
bedrijven in vergelijking met de high-tech bedrijven (J.R. Brown, G. Martinsson, B.C. Petersen, 
“What promotes R&D? Comparative Evidence from Around the World”, Research Policy 2017, afl. 
46, 447-462). 
17 B. Straathof et al., A Study on R&D Tax Incentives, Final Report, European Commission, Taxation 
Papers, 2014, 52p; I. Guceri, “Tax incentives for R&D, Policy Paper, European Tax Policy Forum, 
2016; IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 36. In dezelfde zin bv. C. Elschner et al., 
“What the design of an R&D tax incentive tells about its effectiveness: a simulation of R&D tax 
incentives in the European Union”, Journal of Technology Transfer 2009, afl. 39, 233 e.v. 
18 M. Dumont, Evaluation of federal tax incentives for private R&D in Belgium: An Update, Federal 
Planning Bureau, Working Paper 5-15, 2015. 
19 P. Arginelli, “Innovation through R&D Tax Incentives: Some ideas for a fair and transparent tax 
policy”, World Tax Journal 2015, (3) 5-6; E. Traversa, “Tax incentives and territoriality within the 
European Union: Balancing the internal market with the tax sovereignty of Member States”, World 
Tax Journal 2014, (168) 173-174. 
20 B. Straathof et al., A Study on R&D Tax Incentives, Final Report, European Commission, Taxation 
Papers, 2014, 43. 



4 

Deze landen willen daarmee vooral inkomsten uit het buitenland aantrekken. Dit heeft een 
negatieve invloed op de belastingopbrengsten van andere landen21. Door O&O-activiteiten uit 
te besteden aan verbonden ondernemingen die dan vaak gevestigd zijn in landen met een 
hoger belastingtarief, kan bijkomend geoptimaliseerd worden. Op deze manier genieten de 
inkomsten van de daaruit voortkomende immateriële activa alsnog van de stimuli, terwijl de 
investeringen in O&O gebeuren in deze andere landen, die de inkomsten echter niet kunnen 
belasten. Dit verklaart ook waarom het BEPS-rapport bijzondere aandacht besteedt aan het 
uitbesteden van O&O (infra nr. 8 & 13). 
 
In het kader van de strijd tegen dergelijke agressieve fiscale planning en het actieplan tegen 
“Base Erosion and Profit Shifting” werd binnen de schoot van de OESO in actiepunt 5 een 
akkoord bereikt over een raamwerk waaraan dergelijke fiscale stimuli moeten voldoen 
(BEPS-rapport)22. Het uitgangspunt is dat fiscale gunstregimes voor inkomsten uit 
immateriële activa weliswaar legitiem zijn23, doch alleen voor vennootschappen die in het 
land waar zij deze fiscale stimuli genieten, ook voldoende geïnvesteerd hebben in O&O om 
het betreffende actief tot stand te brengen. De OESO concretiseerde deze vereiste in de 
zogenaamde “nexusbenadering”, die de toepassing van de fiscale stimulus beperkt tot het 
aandeel van de vennootschap in de globale O&O uitgaven om het immaterieel actief tot stand 
te brengen (infra nr. 13). Dit akkoord legt de grenzen voor dergelijke stimuli vast. Binnen 
deze grenzen zijn de lidstaten vrij om het toepassingsgebied of de draagwijdte van de stimuli 
verder te beperken24. De Europese Commissie nam deze benadering over in de Code of 
Conduct for Business Taxation25. In de internationale literatuur worden echter vragen gesteld 
bij deze benadering. De vrees bestaat namelijk dat, terwijl vroeger alleen de eigendom van 
immateriële activa overgedragen werd naar landen met een lage belastingdruk, zal de 
nexusbenadering er mogelijks toe bijdragen dat nu ook activiteiten van O&O en O&O 
personeel verschoven zullen worden naar deze landen26. 
 
In het licht van de bedenkingen rond enerzijds effectiviteit en anderzijds agressieve fiscale 
planning wordt de wenselijkheid van fiscale stimuli die inkomsten uit immateriële activa 
viseren (output), in vraag gesteld. Zo stellen Straathof et al. als volgt: “The rationale for 
patent boxes as a means to stimulate innovation seems to be absent as it is not clear which 
market failures patent boxes address. Once patented, an invention is protected from imitation, 
                                                           
21 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 52; Arginelli, “Innovation through R&D Tax 
Incentives: Some ideas for a fair and transparent tax policy”, World Tax Journal 2015, (3) 20. 
22 Zie hierover bv. H.M. Liebman, W. Heyvaert & V. Oyen, “Countering harmful tax practices: BEPS 
Action 5 and EU initiatives: Past progress, current status and prospects”, European Taxation 2016, 
102-105. 
23 OESO, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and 
Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD Publishing, Parijs, 2015, 24 (“2015 Action 5 
Report”). 
24 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 24. 
25 Rapport Code of Conduct (Business Taxation), 12 June 2017, 10047/17. 
26 Bv. Ch.H.J.I. Panayi, “International tax law following the OECD/G20 Base Erosion an Profit 
Shifting Project”, Bulletin IBFD 2016, (628) 639. 
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such that firms no longer have a disincentive to innovate. It is not clear why especially 
innovations for which clear property rights are defined should receive a tax incentive”. Dit 
uitgangspunt moet echter worden genuanceerd. In de literatuur wordt inderdaad betwist dat 
octrooien duidelijke eigendomsrechten verlenen. Gesteld wordt dat de reikwijdte van 
octrooien vaak onduidelijk is27. De OESO merkt verder op dat deze regimes tot gevolg 
kunnen hebben dat ondernemingen focussen op toegepast onderzoek of producten die snel 
commercialiseerbaar zijn en inkomsten opbrengen, eerder dan op meer fundamenteel 
onderzoek (al dan niet in samenwerking met universiteiten)28. In België vestigde de Hoge 
Raad voor Financiën met betrekking tot de octrooiaftrek de aandacht op “het risico van te 
hoge steunpercentages – in combinatie met andere instrumenten – die het vrijbuiterseffect 
kunnen verhogen en additionaliteit kunnen verminderen”29. 
 
4. Deze bijdrage omvat geen volledige bespreking van de Belgische innovatieaftrek. 
Hiervoor wordt verwezen naar andere bijdragen30. Wel worden het toepassingsgebied en de 
draagwijdte van de innovatieaftrek toegelicht en kritisch besproken vanuit de hierboven 
aangehaalde bedenkingen. Daarbij zal worden vastgesteld dat de Belgische wetgever de 
octrooiaftrek in lijn heeft gebracht met het BEPS-rapport en binnen deze grenzen bepaalde 
keuzes heeft gemaakt. Er werd echter onvoldoende aandacht besteed aan de effectiviteit van 
de innovatieaftrek. In deel II wordt aan de hand van een literatuurstudie namelijk eerst dieper 
ingegaan op richtsnoeren voor een effectief design dat misbruik ontraadt maar bovendien ook 
O&O aanmoedigt. Deze bijdrage onderzoekt niet zelf de effectiviteit van de innovatieaftrek. 
De richtsnoeren ter aanmoediging van O&O zijn grotendeels gebaseerd op een studie van het 
IMF die relevant onderzoek in dit domein samenbrengt31. In deel III wordt de innovatieaftrek 
in de huidige stand van het recht kritisch besproken en wordt de wetgeving getoetst aan deze 
richtsnoeren. Daarbij wordt systematisch vertrokken vanuit het perspectief van het 
intellectueel eigendomsrecht, dat soms in het wetgevingsproces onderbelicht is gebleven en 

                                                           
27 Dit wordt bijvoorbeeld zeer duidelijk geïllustreerd door de volgende zinsnede: “Despite repeated 
efforts to set out the rules for construing patent claims, […] parties and courts seem unable to agree on 
what particular patent claims mean. Patent law has provided none of the certainty associated with the 
definition of boundaries in real property law. Literally every case involves a fight over the meaning of 
multiple terms, and not just the complex technical ones. D.L. Burk & M.A. Lemley, “Fence Posts or 
Sign Posts? Rethinking Patent Claim Construction”, Universty of Pennsylvania Law Review, 2009, 
1743. Vgl. Ook M.A. Lemley & C. Shapiro, “Probalistic Patents”, Journal of Economic Perspectives, 
2005, 75. Voor een Europees perspectief: K. Grabinski, “Can and may determination of the extent of 
protection conferred by a European patent in different countries lead to different results?”, IIC, 30, 
855–874. 
28 OECD, R&D Tax Incentives: design & evidence, DSTI/IND/STP(2016)1, 2016, 20.  
29 Hoge Raad van Financiën, Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit, Advies. Een tax shifting ten 
voordele van arbeid en bredere belastinggrondslagen. Scenario’s voor een globale en significante 
belastinghervorming, augustus 2014, 230p. 
30 C. Borgers, “De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten”, AFT 2017/3, 5-23; N. Trefois, C. Carlier 
& M. Koutchko, “Déduction pour revenus d’innovation: le nouveau régime fiscal belge spécifique à la 
propriété intellectuelle”, RGCF 2017, nr. 4, 25-38. Zie ook FAQ FOD Financiën van 26 juli 2018 met 
betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten. 
31 IMF, Fiscal Monitor: acting now, acting together, Chapter II: Fiscal Policies for innovation and 
growth, 2016, 29-57. 
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dat in de rechtsleer tot op heden onvoldoende aan bod kwam. In deel IV worden als besluit de 
bevindingen samengevat en worden een aantal suggesties gedaan om het design van de 
innovatieaftrek te verbeteren. 
 
II. Richtsnoeren voor een effectief en agressieve fiscale planning ontradend design 

van de innovatieaftrek 
 
A. Algemeen 
 
5. In dit deel worden richtsnoeren uit twee invalshoeken samengebracht. Ten eerste dient 
een design voor de innovatieaftrek te voldoen aan het akkoord dat binnen de schoot van de 
OESO tot stand kwam voor dergelijke fiscale stimuli (supra nr. 3). Dit akkoord beoogt 
agressieve fiscale planning te vermijden. Ten tweede mag daarnaast de effectiviteit van de 
innovatieaftrek niet het uit oog verloren worden. De effectiviteit van de innovatieaftrek komt 
niet expliciet in  het BEPS-rapport aan de orde. De lidstaten hebben voldoende ruimte om 
binnen de grenzen van het BEPS-rapport zelf een effectief design te voorzien. Idealiter houdt 
de wetgever rekening met deze twee invalshoeken.  
 
Hieronder worden richtsnoeren geïdentificeerd met betrekking tot kwalificerende immateriële 
activa (B), kwalificerende inkomsten (C), en de berekening van de fiscale stimulus en de link 
met O&O (D). Dit deel wordt afgesloten met een tussenbesluit (E). 
 
B. Kwalificerende immateriële activa 
 
6. Het BEPS-rapport betreft intellectuele eigendom (intellectual property, IP)32. 
Marketing-gerelateerde rechten worden echter uitdrukkelijk uitgesloten. De OESO geeft 
hierbij als voorbeeld merken (trademarks)33. Shi licht toe dat deze uitsluiting kan worden 
verantwoord omdat marketing-gerelateerde rechten louter ten goede komen aan de 
onderneming en geen spillover effecten met zich meebrengen: “the benefits of which are 
usually exclusively enjoyed by an IP owner and do not have the same externalities as patents, 
such as improvements of industrial productivity and promotion of employment” 34. Hierboven 
werd toegelicht dat de doelstelling van deze regimes er juist in bestaat om ondernemingen te 
vergoeden voor deze spillovers (supra nr. 1). Ook auteursrechten, andere dan 
auteursrechtelijk beschermde software, komen niet in aanmerking35.  
 

                                                           
32 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 5. 
33 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 27. 
34 Ch. Shi, “IP boxes in light of the BEPS project and EU Law – Part I”, European Taxation 2016, 
(334) 336. Zie ook L. Evers, H. Miller & C. Spengel, “Intellectual property box regimes: effective tax 
rates and tax policy considerations”, International Tax and Public Finance 2015, 22, (502) 521. 
35 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 26. 
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Inkomsten van twee categorieën van intellectuele eigendomsactiva (“IE-activa”) komen 
volgens het BEPS-rapport wel in aanmerking voor fiscale stimuli: 

- octrooien en IE-activa die functioneel analoog zijn, 
- andere IE-activa die aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

 
7. De eerste categorie omvat octrooien en andere IE-activa die functioneel analoog 
(functionally equivalent) zijn aan octrooien. Functioneel analoog betekent volgens het 
BEPS-rapport: “if those patents are both legally protected and subject to similar approval 
and registration processes, where such processes are relevant”36. Het betreft dus IE-activa 
die wettelijke bescherming genieten en waarvoor toestemmings- en registratieprocedures zijn 
voorzien. 
 
Ook het IMF vindt fiscale stimuli voor inkomsten uit octrooien verantwoord37. Dit volgt uit 
de functie van het octrooirecht zelf. Eén van de centrale doelstellingen van het octrooirecht is 
immers het stimuleren van O&O en uiteindelijk van innovatie38. Uit onderzoek is gebleken 
dat octrooien inderdaad tot op zekere hoogte bijdragen aan het niveau van innovatie, in 
bepaalde sectoren weliswaar meer dan in andere. Terwijl de pharmaceutische sector en de 
biotechsector bijvoorbeeld substantieel investeren in O&O, geldt dit niet noodzakelijk voor 
andere sectoren waarin nochtans ook octrooien bekomen worden39. Deze assumptie moet 
bovendien worden genuanceerd. Ten eerste wijst het IMF er zelf op dat de mate waarin 
octrooien daadwerkelijk leiden tot meer investeringen in O&O evenwel afhangt van het 

                                                           
36 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 26. 
37 Ook in de internationale literatuur worden argumenten aangehaald, bv. P. Arginelli, “Innovation 
through R&D Tax Incentives: Some ideas for a fair and transparent tax policy”, World Tax Journal 
2015, (3) 23. 
38 Deze doelstelling wordt traditioneel ingeroepen als rechtvaardiging voor het octrooisysteem. Het 
uitgangspunt is dat men zonder octrooibescherming minder geneigd zou zijn om te investeren in 
O&O, omdat anderen zouden profiteren van die  investeringen (free riding). Het exclusief octrooirecht 
functioneert dus als een stimulans (incentive) dan wel als een beloning (reward). Echter sinds lange 
tijd bestaat er controverse onder economen of octrooien daardwerkelijk geschikt zijn om die rol te 
vervullen. De meest richtinggevende bron in dit opzicht is Fritz Machlup die reeds in 1958 
concludeerde: “if we did not have a patent system, it would be irresponsible, on the basis of our 
present knowledge of its economic consequences, to recommend instituting one. But since we have 
had a patent system for a long time, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge, 
to recom-mend abolishing it.” (F. Machlup, An Economic Review of the Patent System, Study No. 15 
of the Subcomm. on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on the Judiciary United 
States Sen., 85th Cong., 2d Sess. (1958). Meer recentelijk zijn ook juristen meer aandacht gaan 
besteden aan de doelstellingen van het octrooirecht, waarbij er ook ruimte is voor meer filosofische 
beschouwingen. Zie bijvoorbeeld: E. van Zimmeren, Towards a New Patent Paradigm for the 
Biomedical Sector? Facilitating Access, Open Innovation and Social Responsibility in Patent Law in 
the US, Europe and Japan, Phd-thesis, Leuven, University of Leuven, May 16, 2011; R.P. Merges, 
Justifying Intellectual Property, Harvard University Press, 2011; P. Drahos, A Philosophy of 
Intellectual Property, Ashgate, 1996. 
39 D.L. Burk & M.A. Lemley, The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It, The University of 
Chicago Press, 2009; D. Guellec & B. Van Pottelsberghe de la Potterie, The economics of the 
European patent system : IP policy for innovation and competition, Oxford University Press, 2007.  
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design van het beschermingsregime: duurtijd, draagwijdte, voorwaarden, enz. Wat betreft 
octrooien stelt het IMF: “To be effective, implementation is key: patents should be granted 
only in cases of true innovation. More restrictive patent systems, for instance, with stronger 
examination seem superior to weaker ones”40. Het IMF suggereert dus een streng 
nieuwheidsonderzoek.  
 
8. Het BEPS-rapport licht verder toe welke IE-activa als “functioneel analoog” 
(functionally equivalent) aan octrooien kunnen worden beschouwd41. Ten eerste betreft dit de 
gebruiksmodellen (utility models, irrespective of their designation under domestic law (e.g. 
“petty patents”, “innovation patents”, “short term patents”), de rechten die bescherming 
bieden aan planten en genetisch materiaal (bv. kwekersrechten – plant breeders’ rights), de 
weesgeesmiddelen (orphan drug designations) en de aanvullende beschermingscertificaten 
(ABC’s – extentions of patent protection). Ten tweede komt ook auteursrechtelijk beschermde 
software (copyrighted software) in aanmerking. Volgens de OESO heeft deze software veel 
met octrooien gemeen: het is ook inventief, industrieel toepasbaar en nieuw (non-obvious, 
useful and novel). Deze software  is het resultaat vanO&O. Bovendien is het volgens de 
OESO niet waarschijnlijk dat softwareontwikkelaars de ontwikkeling van de kern van hun 
software zouden uitbesteden. Andere auteursrechten komen volgens het BEPS-rapport niet in 
aanmerking, omdat deze niet dezelfde soort van activiteiten van O&O vereisen. Dat ook 
software in aanmerking komt is opmerkelijk, aangezien voor de auteursrechtelijke 
bescherming van software geen toestemmings- en registratieprocedures zijn voorzien. Dit kan 
in de praktijk tot problemen leiden (infra nr. 31). 
 
9. De vraag rijst of deze toelichting exhaustief is dan wel of nog andere IE-activa in 
aanmerking komen. Oosterhof en de Nies suggereren dat in het licht van het doel om O&O te 
stimuleren het toepassingsgebied in dit opzicht niet exhaustief en ruim geïnterpreteerd zou 
moeten worden. Dit lijkt ook in overeenstemming met de formulering in het BEPS-rapport42. 
 
10. Het IMF heeft bedenkingen bij fiscale stimuli om O&O te stimuleren, doch waarvan 
het toepassingsgebied beperkt is tot activa die wettelijke bescherming genieten (bv. 
octrooien), en stelt dat de effectiviteit van de maatregel verbetert als ook andere IE-activa in 
aanmerking komen.  
 
Ten eerste is volgens het IMF een beperking van het toepassingsgebied tot wettelijk 
beschermde IE-activa discriminerend ten aanzien van innovaties waarvoor de eigenaar heeft 
besloten om geen beroep te doen op de wettelijke bescherming.. Zo kan een IE-strategie om 
geen aanvraag tot bescherming in te dienen, ingegeven worden door uiteenlopende motieven, 
namelijk juridische, financiële of strategische motieven. De juridische motieven zien 

                                                           
40 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 50. 
41 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 26. 
42 D. Oosterhoff & B. de Nies, “Netherlands. Evaluation of the Innovation Box”, International 
Transfer Pricing Journal 2016, 23(6), (530) 532. 
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bijvoorbeeld op uitvindingen die niet aan de octrooieerbaarheidsvereisten voldoen of 
waarvoor onduidelijk is (vb. controverse in de rechtspraak) of zij octrooieerbaar zijn. De 
financiële motieven spelen een rol voor zowel grote, internationale ondernemingen met een 
uitgebreide product- en IE-porfolio als voor kleine en middelgrote ondernemingen met 
beperkte financiële middelen en enkele uitvindingen die mogelijkerwijs beschermingswaardig 
zouden zijn. Een octrooi aanvragen is een tijdrovende en dure aangelegenheid (vb. kosten 
gespecialiseerde octrooigemachtigden, vertaalkosten, administratieve kosten, 
instandhoudingstaksen). Het is van belang dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt voor 
welke uitvindingen een octrooi wordt aangevraagd en wanneer wordt gekozen voor andere 
vormen van “bescherming”, zoals geheimhouding of snelle productlanceringen en slimme 
business modellen. De financiële en stragische motieven zijn dus nauw met elkaar verbonden. 
Het IMF wijst erop dat bij gebreke aan wettelijke bescherming, dergelijke innovaties 
mogelijks zelfs meer spillovers met zich meebrengen en kennis aan de maatschappij 
bijdragen. Vanuit dit oogpunt zou het verantwoord zijn om deze IE-activa zelfs meer (i.p.v. 
minder) fiscaal te stimuleren dan de beschermde IE-activa43.  
 
Ten tweede bestaat volgens het IMF het (perverse) risico dat ondernemingen worden 
gestimuleerd om wettelijke bescherming aan te vragen om fiscale redenen, ook als dit niet in 
overeenstemming is met bedrijfseconomische overwegingen. Daardoor worden middelen op 
inefficiënte wijze ingezet44.  
 
Het BEPS-rapport beantwoordt deze bezorgdheid gedeeltelijk, maar alleen voor kleine 
ondernemingen. Het voorziet dat lidstaten de fiscale stimuli in bepaalde omstandigheden 
kunnen uitbreiden naar IE-activa die geen wettelijke bescherming genieten, doch (i) bepaalde 
kenmerken gemeenschappelijk hebben met octrooien (share features of patents), namelijk 
inventief, industrieel toepasbaar en nieuw (non-obvious, useful and novel) zijn, (ii) in 
hoofdzaak gelijk (substantially similar) zijn aan de eerste twee categorieën kwalificerende IE-
activa, en (iii) als dusdanig gecertificeerd worden op grond van een transparante procedure 
door een bevoegd overheidsorgaan dat onafhankelijk is van de fiscale administratie. Deze 
uitbreiding is bovendien alleen mogelijk voor belastingplichtigen die niet meer dan EUR 50 
miljoen inkomsten uit IE-activa realiseren op geconsolideerde basis en die zelf dergelijke 
inkomsten realiseren van niet meer dan EUR 7.5 miljoen, telkens berekend per jaar en als een 
vijfjaarlijks gemiddelde45.  
 
11. De Nederlandse wetgever heeft ook op een andere manier bepaalde IE-rechten alsnog 
binnen het toepassingsgebied van de innovatiebox gebracht. Die omvat immers uitdrukkelijk 
immateriële activa die “samenhangen” met octrooien en functioneel analoge IE-activa46. 

                                                           
43 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 53 
44 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 53. In dezelfde zin: OECD, R&D Tax 
Incentives: design & evidence, DSTI/IND/STP(2016)1, 2016, 20. 
45 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 26-27. 
46 Art. 12ba, 2, b, 8° Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
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In de parlementaire voorbereiding werd het volgende voorbeeld gegeven: “Een grotere 
belastingplichtige ontwikkelt verschillende immateriële activa ter verbetering van de printers 
die hij verkoopt. Voor de ontwikkeling van al deze activa heeft hij een S&O-verklaring 
gekregen. Tevens is voor een van deze immateriële activa een octrooi afgegeven. Onder de 
huidige innovatiebox kwalificeren deze immateriële activa omdat het S&O-activa zijn. Onder 
de aangepaste innovatiebox kwalificeren deze immateriële activa ook, omdat zij worden 
toegepast ten behoeve van dezelfde productgroep. Zij hangen dus samen met een S&O-
activum waarvoor een octrooi is afgegeven”47 (zie ook infra nr. 37). 
 
C. Kwalificerende inkomsten uit IE-activa 
 
12. Het BEPS-rapport geeft aan dat de fiscale stimuli beperkt moeten blijven tot 
inkomsten die worden verkregen uit de IE-activa (derived from the IP asset). Dit omvat de 
vergoedingen voor licenties (royalties), meerwaarden (capital gains) en andere inkomsten uit 
de verkoop van IE-activa (other income from the sale of an IP asset). Ook inkomsten die 
economisch gezien inbegrepen zijn in de verkoopprijs van producten, eventueel dankzij het 
gebruik van processen, en rechtstreeks verbonden zijn met het IE-actief (embedded IP income 
from the sale of products and the use of processes directly related to the IP asset) kunnen in 
aanmerking komen48. In dat geval dient een consistente en coherente methode gebruikt te 
worden om deze inkomsten af te zonderen van andere inkomsten (bv. inkomsten uit 
marketing en productie). Hiertoe kunnen bijvoorbeeld (maar dus niet noodzakelijk) transfer 
princing principes gebruikt worden49. Omdat inkomsten vaak voortkomen uit portfolio’s van 
IE-activa en niet uit een specifiek IE-actief, is dit een complexe aangelegenheid en kunnen 
vragen gesteld worden bij de extra administratie die dit zal opleveren en dewijze waarop deze 
berekeningen in de praktijk uitgevoerd zullen worden. 
 
D. Berekening van de fiscale stimulus & link met O&O 
 
13. Een studie van het IMF suggereert dat strikte toepassingsvoorwaarden met betrekking 
tot het achterliggende O&O (input) essentieel zijn voor de effectiviteit van fiscale stimuli voor 
inkomsten uit immateriële activa (output) die O&O willen stimuleren50. Het IMF baseert deze 
richtsnoer op onderzoek naar de effectiviteit van dergelijke fiscale stimuli in België, 
Nederland, Frankrijk en Spanje. De stijging van de uitgaven in O&O na de invoering van 
dergelijke stimuli werd vergeleken met de evolutie in uitgaven voor O&O in 12 andere landen 
die dergelijke stimuli niet hadden ingevoerd. Het IMF vond een positief effect in België en 
Nederland, terwijl geen positief effect werd gevonden in Frankrijk en Spanje. Het IMF stelt 
dat dit verschil verklaard kan worden door het design: in België en Nederland waren niet 

                                                           
47 Kamerstukken II 2016-2017, 34 552, nr. 3, 20. 
48 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 29. 
49 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 29. 
50 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 52. 
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alleen de fiscale voordelen groter, maar werden ook eisen gesteld inzake het zelf ontwikkelen 
van de IE-rechten door middel van O&O51.  
 
Het IMF merkt op dat de in het BEPS-rapport voorgestelde nexusbenadering op dit vlak dus 
een verbetering inhoudt52. De OESO gebruikt deze nexusbenadering voor een ander doel: de 
strijd tegen agressieve fiscale planning. Ten eerste moeten volgens de nexusbenadering de 
fiscale stimuli worden beperkt tot de netto-inkomsten uit IE-activa. Ten tweede worden deze 
netto-inkomsten vermenigvuldigd met een breuk die de verhouding weerspiegelt waarin de 
vennootschap zelf kwalificerende uitgaven voor O&O heeft gedaan ten aanzien van de 
globale uitgaven die noodzakelijk waren om het IE-actief tot stand te brengen53. In deze breuk 
ligt dus de link tussen het IE-actief en het O&O. 
 

 
Income receiving tax benefits

= Overall income from IP assets x 
Qualifying expenditures to develop IP assets(∗)

Overall expenditures incurred to develop IP assets
 

 
(*) De teller van de breuk mag bovendien verhoogd worden met 30%. 
 

 
In de teller komen de kwalificerende uitgaven. Ten eerste zijn dit de uitgaven die de 
belastingplichtige zelf heeft gedaan voor O&O54 of de uitgaven die de belastingplichtige heeft 
betaald als vergoeding voor de uitbesteding van O&O aan een onafhankelijke partij 
(unrelated party). Het is volgens de OESO verantwoord om ook deze tweede categorie van 
uitgaven als kwalificerende uitgaven te beschouwen, omdat “it is unlikely that a company will 
outsource the fundamental value-creating activities to an unrelated party”55. Bijgevolg kan in 
dergelijke gevallen nog steeds aangenomen worden dat de vennootschap zelf een substantieel 
aandeel in het O&O heeft. De achterliggende redenering is ook dat bij uitbesteding aan een 
onafhankelijke partij (unrelated party) het misbruik waarvan hierboven sprake (supra nr. 3), 
niet aanwezig is. Het BEPS-rapport voorziet verder dat lidstaten deze kwalificerende 
betalingen aan onafhankelijke partijen kunnen beperken tot betalingen aan universiteiten, 
                                                           
51 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 52-53. 
52 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 53, voetnoot 3. 
53 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 27 & 30. 
54 Merk op dat de Nederlandse wetgever daar ook onder rekent de uitgaven die binnen de fiscale 
eenheid door andere vennootschappen zijn gedaan (Kamerstukken II 2016-2017, 34 552, nr. 3). Dit 
kan bijvoorbeeld van belang zijn in situaties waar binnen een groep de IP portfolio vanwege juridische 
redenen wordt ondergebracht in een afzonderlijke houdstervennootschap. De nexus approach heeft dan 
tot gevolg dat dergelijke structuren fiscaal worden afgestraft, hoewel ze niet noodzakelijk fiscaal zijn 
geïnspireerd. Om optimaal van de aftrek te kunnen genieten zouden dergelijke groepen de IP-
houdstervennootschap en de actieve O&O-vennootschap moeten fuseren wat niet altijd in 
overeenstemming is met het businessmodel. 
55 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 30. 
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ziekenhuizen, O&O centra en non-profit organisaties die niet verbonden zijn met de 
belastingplichtige. De mogelijkheid om O&O uit te besteden aan onafhankelijke partijen 
zonder een fiscaal nadeel te ondervinden, sluit aan bij de algemene tendens van open 
innovatie.  Henry Chesbrough, de grondlegger van het concept open innovatie, beschrijft hoe 
het bedrijfsleven een verschuiving heeft doorgemaakt van meer “gesloten” 
innovatieprocessen, naar een meer “open” manier van innoveren.56 Open innovatie wordt 
gerealiseerd door samenwerking met bijvoorbeeld universiteiten en O&O centra, maar ook 
door het actief zoeken naar nieuwe technologieën en ideeën buiten de onderneming en het 
buitenshuis verder ontwikkelen of uitlicenseren van veelbelovende ideeën of technologieën 
die niet binnen de strategie van de organisatie passen. 
 
Ten tweede betreffen de kwalificerende uitgaven alleen de uitgaven die rechtstreeks op het 
IE-actief slaan. De staten dienen deze uitgaven zelf verder te definiëren. Daarbij moet 
gewaarborgd worden dat het alleen gaat om uitgaven die werkelijk betrekking hebben op 
O&O, met uitsluiting van interesten, kosten van gebouwen, aanschaffingskosten, of andere 
kosten die niet rechtstreeks betrekking hebben op het IE-actief. Het betreft het type van 
uitgaven die in het betreffende land ook kwalificeren voor belastingkredieten voor O&O57.  
 
De teller van de breuk mag ten belope van ten hoogste de niet-kwalificerende uitgaven 
verhoogd worden met 30%. Deze verhoging beoogt de uitsluiting uit de kwalificerende 
uitgaven van betalingen aan verbonden partijen (outsourcing) en van de aanschaffingskosten 
van het IE-actief, enigszins te temperen. De OESO neemt aan dat ook in een dergelijk geval 
de vennootschap nog steeds zelf verantwoordelijk kan zijn voor een groot deel van de 
waardecreatie58. Deze assumptie stemt overeen met de economische literatuur die aangeeft dat 
niet alleen het totstandbrengen, maar ook het effectieve gebruik van IE-activa die niet 
noodzakelijk zelf tot stand gebracht werden, in producten en processen, ertoe kan leiden dat 
nieuwe, betere producten worden gecreëerd en efficiëntere productiviteit wordt gerealiseerd; 
hetgeen zou kunnen  bijdragen aan de algemene welvaart59. 
 
In de noemer komen de globale uitgaven die gedaan zijn om het IE-actief tot stand te 
brengen. Naast de hierboven besproken kwalificerende uitgaven omvat de noemer ook nog de 
betalingen aan verbonden partijen (outsourcing) en de aanschaffingskosten van IE-activa. De 

                                                           
56 H. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, 
Harvard University Press, 2003. De literatuur aangaande open innovatie is het laatste decennium zeer 
snel toegenomen. Voor een recent overzichtsartikel, zie: A. Kovacs, B. Van Looy & B. Cassiman, 
“Exploring the scope of open innovation: a bibliometric review of a decade of research”, 
Scientometrics, 2015, 104(3), 951-983. 
57 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 28. 
58 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 28. 
59 P. Arginelli, “Innovation through R&D Tax Incentives: Some ideas for a fair and transparent tax 
policy”, World Tax Journal 2015, (3) 41. 
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aanschaffingskosten weerspiegelen de uitgaven van O&O die gedaan zijn door de partij van 
wie het IE-actief wordt verworven60. 
 
Bij vennootschappen die alle uitgaven van O&O zelf gedragen hebben of gedeeltelijk aan een 
onafhankelijke partij geoutsourced hebben, zal de teller gelijk zijn aan de noemer, waardoor 
geen beperking optreedt. Omgekeerd zal bij een vennootschap die zelf geen (kwalificerende) 
investeringen in O&O heeft gedaan, de teller gelijk zijn aan 0, waardoor ook geen inkomsten 
kwalificeren61. Staten kunnen kiezen om deze breuk als een weerlegbaar vermoeden te 
beschouwen. In dat geval kunnen vennootschappen alsnog bewijzen dat hun werkelijke 
toegevoegde waarde hoger is dan de breuk doet uitschijnen62. In de internationale literatuur 
wordt opgemerkt dat met deze nexusbenadering een beroep op de fiscale stimuli voor 
inkomsten uit innovatie zeer complex wordt63. 
 
14. Het is hier niet de bedoeling om de berekening volgens deze breuk in detail toe te 
lichten64. In het kader van deze bijdrage is het echter wel van belang om op te merken dat met 
deze nexusbenadering voorbij wordt gegaan aan een andere fundamentele bedenking van het 
IMF. Het IMF wijst er immers op dat “an IP box regime provides tax relief proportional to 
the amount of qualifying IP income, regardless of the level of R&D expenditure. In contrast, 
R&D tax credits are directly proportional to R&D expenditures. An R&D tax credit might 
therefore be expected to provide a larger increase in R&D per dollar of forgone tax revenue” 
[eigen benadrukking]65.  
 
De OESO lijkt deze bezorgdheid van het IMF te delen. Het vindt immers de verantwoording 
voor regimes die inkomsten uit IE-activa fiscaal stimuleren, juist in de achterliggende O&O: 
“The nexus approach uses expenditure as a proxy for activity and builds on the principle that, 
because IP regimes are designed to encourage R&D activities and to foster growth and 
employment, a substantial activity requirement should ensure that taxpayers benefiting from 
these regimes did in fact engage in such activities and did incur actual expenditure on such 
activities”66. Bovendien stelt de OESO dat het de filosofie van de belastingkredieten (input) 

                                                           
60 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 28. 
61 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 25. 
62 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 35. 
63 Bv. P. Arginelli, “Innovation through R&D Tax Incentives: Some ideas for a fair and transparent tax 
policy”, World Tax Journal 2015, (3) 55; Ch.H.J.I. Panayi, “International tax law following the 
OECD/G20 Base Erosion an Profit Shifting Project”, Bulletin IBFD 2016, (628) 639. 
64 Voor een bespreking van deze breuk kan verwezen worden naar: C. Borgers, “De nieuwe aftrek 
voor innovatie-inkomsten”, AFT 2017/3, 5-23; N. Trefois, C. Carlier & M. Koutchko, “Déduction 
pour revenus d’innovation: le nouveau régime fiscal belge spécifique à la propriété intellectuelle”, 
RGCF 2017, nr. 4, 25-38. 
65 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, 2016, 53. 
66 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 9. 
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ook wil toepassen op fiscale stimuli voor inkomsten uit IE-activa (output): “The approach 
seeks to build on the basic principle underlying R&D credits and similar “front-end” tax 
regimes that apply to expenditures incurred in the creation of IP. Under these front-end 
regimes, the expenditures and benefits are directly linked because the expenditures are used 
to calculate the tax benefit. The nexus approach extends this principle to apply to “back-end” 
tax regimes that apply to the income earned after the creation and exploitation of the IP”67. 
 
De nexusbenadering heeft weliswaar als voordeel dat de fiscale stimulus slechts genoten kan 
worden in verhouding tot het aandeel in de globale O&O uitgaven, toch wordt geen rekening 
gehouden met het niveau van investeringen in O&O dat nodig was om het IE-actief tot stand 
te brengen: “It is not the amount of expenditures that acts as a direct proxy for the amount of 
activities. It is instead the proportion of expenditures directly related to development activities 
that demonstrates real value added by the taxpayer and acts as a proxy for how much 
substantial activity the taxpayer undertook”68. Inkomsten uit een IE-actief dat slechts 1 EUR 
investering in O&O heeft vereist, zal op grond van deze benadering in aanmerking komen 
voor een fiscale stimulus in hoofde van de vennootschap die deze 1 EUR heeft geïnvesteerd 
(de breuk bedraagt dan 1/1). De doelstelling om meer investeringen in O&O aan te moedigen, 
is dan echter niet bereikt. 
 
Bij output stimuli, die niet berekend worden in functie van het bedrag van de investeringen in 
O&O, rijst de vraag wanneer sprake is van “voldoende” investeringen in O&O. De keuze om 
dit te laten afhangen van de vraag of de IE-activa wettelijke bescherming genieten, kan vanuit 
het intellectuele eigendomsrecht alleszins worden bekritiseerd. Zoals hierboven reeds is 
toegelicht, is de wettelijke bescherming immers niet altijd een voldoende waarborg dat ook 
meer geïnvesteerd wordt in O&O (supra nr. 7). De toetsing aan de 
octrooieerbaarheidvereisten door octrooibureaus houdt immers geen rekening met de 
achterliggende investeringen in O&O. De beperking van fiscale stimuli om O&O te 
stimuleren tot wettelijk beschermde IE-activa, is dus niet noodzakelijk relevant. 
 
De keuze in het BEPS-rapport voor de nexusbenadering die alleen rekening houdt met de 
verhouding waarin bijgedragen werd tot het O&O, kan verklaard worden door het feit dat de 
OESO vooral het overdragen van de eigendom van immateriële activa naar laagbelaste landen 
waar echter geen O&O plaatsvindt wil voorkomen (supra nr. 3), en daarbij minder oog heeft 
voor de effectiviteit van deze fiscale stimuli. Om niettemin ook daarmee rekening te houden 
had de OESO bijkomende criteria kunnen suggereren. Naast de nexusbenadering overwoog 
de OESO namelijk aanvankelijk nog twee andere benaderingen, waaronder een benadering 
gebaseerd op waardecreatie: “The first approach was a value creation approach that required 

                                                           
67 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 24. 
68 OESO, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and 
substance. Action 5: 2015 final report, OECD Publishing, Paris, 24-25. 
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taxpayers to undertake a set number of significant development activities”69. Om de strijd 
tegen agressieve fiscale planning aan te gaan, werd de nexusbenadering meer geschikt geacht. 
Met het oog op meer effectiviteit, zou een combinatie van de beide benaderingen te verkiezen 
zijn. Hier kan ook al worden opgemerkt dat in Nederland een dergelijke combinatie wel van 
toepassing is: naast de (verplichte) nexusbenadering dient de vennootschap die in aanmerking 
wilt komen voor de innovatiebox, ook een speur- en onderzoeksverklaring te bekomen, 
waarin de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bevestigt dat de vennootschap speur- en 
onderzoekswerkzaamheden heeft verricht 70 (infra nr. 47). 
 
E. Tussenbesluit 
 
15. Op grond van het akkoord tot stand gekomen binnen de OESO diende België de 
octrooiaftrek aan te passen aan het BEPS-rapport. Hierna zal blijken dat de wetgever deze 
opdracht inderdaad heeft volbracht; de OESO heeft dit inmiddels ook bevestigd71. Daarnaast 
kunnen uit economische studies een aantal richtsnoeren afgeleid worden die bijdragen tot een 
effectief design voor fiscale stimuli voor inkomsten uit immateriële activa. Met het oog op 
effectiviteit moet een dergelijke fiscale stimulus zo veel als mogelijk gericht zijn op IE-activa 
die werkelijke innovatie en een toename van investeringen in O&O impliceren. De beperking 
van het toepassingsgebied tot wettelijk beschermde IE-activa bereikt niet noodzakelijk deze 
doelstelling. De toetsing aan de beschermingsvereisten wordt niet in alle jurisdicties even 
nauwgezet uitgevoerd (vergelijk de kanttekeningen bij de beperking tot wettelijk beschermde 
IE-activa supra nrs. 7 en 14). Bovendien betreft die toetsing voor wat betreft octrooien alleen 
de vraag of de uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, maar het zegt 
daarentegen niets over de achterliggende investeringen in O&O. Omgekeerd kunnen ook 
achter niet-beschermde IE-activa substantiële investeringen in O&O schuilgaan. Deze tweede 
categorie verdient wegens het gebrek aan wettelijke bescherming (en dus meer spillovers), 
zelfs een verdergaande fiscale stimulus (supra nr. 10). Binnen de grenzen van het BEPS-
rapport kan deze tweede categorie alleen gestimuleerd worden bij kleine belastingplichtigen. 
 
In deel III wordt nagegaan welke keuzes de Belgische wetgever heeft gemaakt binnen de door 
het BEPS-rapport gestelde grenzen en wordt de Belgische innovatieaftrek getoetst aan deze 
effectiviteit-richtsnoeren. 
 
III. Belgische innovatieaftrek 
 
A. Algemeen 
 

                                                           
69 OECD, Harmful Tax Practices - 2017 Progress Report on Preferential Regimes: Inclusive 
Framework on BEPS: Action 5, OECD Publishing, Paris, 24. 
70 Art. 12ba, 1, b Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
71 OECD, Harmful Tax Practices - 2017 Progress Report on Preferential Regimes: Inclusive 
Framework on BEPS: Action 5, OECD Publishing, Paris, 15. 
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16. In overeenstemming met de internationale trend (supra nr. 1), wil de Belgische 
wetgever met de innovatieaftrek “nieuwe of bijkomende O&O activiteiten [...] 
ondersteunen”72. Ook in de impactanalyse wordt dit als volgt toegelicht: “Dit regime is 
specifiek gericht op het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling met o.a. extra aandacht 
voor investeringen in software”73. Er wordt uitgegaan van een positieve impact van de 
innovatieaftrek op innoverend onderzoek en daardoor ook op gezondheid, werkgelegenheid, 
economische ontwikkeling, investeringen en ontwikkelingslanden74. 
 
17. De Hoge Raad voor Financiën heeft niettemin tweemaal kritisch geadviseerd over de 
wenselijkheid van de octrooiaftrek/innovatieaftrek. In 2014 was de Hoge Raad nog mild. 
Toch wees de Hoge Raad toen al in het licht van de voormelde doelstelling van de wetgever 
om O&O te stimuleren, op het belang van een aantoonbare en controleerbare link met het 
achterliggende O&O75. In een nieuwe studie van 2016 was de Hoge Raad echter negatiever. 
Toen oordeelde de Hoge Raad op grond van de intussen beschikbare impactstudies dat fiscale 
stimuli die O&O rechtstreeks viseren (input), te verkiezen zijn boven de octrooiaftrek 
(output)76. Eind 2017 werd de wenselijkheid van de Belgische innovatieaftrek opnieuw 
beoordeeld bij de hervorming van de vennootschapsbelasting. De Nationale Bank van België 
(“NBB”) adviseerde om de innovatieaftrek te laten bestaan: “Alhoewel het minder effectief 
zou zijn dan de overige instrumenten, blijft ook het behoud van het systeem van de 
innovatieaftrek wenselijk. Dit systeem zorgt er immers voor dat innovatieve ondernemingen 
zich in ons land willen vestigen, wat resulteert in meer productieve buitenlandse directe 
investeringen”77. Ook de OESO stelt inderdaad vast dat onder meer in België meer dan 60% 
van de uitgaven in O&O gemaakt worden door dochterondernemingen van buitenlandse 
groepen78. Het is niettemin spijtig dat de NBB, naast dit competitieve element, niet gewezen 
heeft op de hierboven besproken richtsnoeren van het IMF, die bijdragen tot een effectief 
design. De doelstelling van de innovatieaftrek is immers investeringen in O&O stimuleren. In 
dit deel wordt de innovatieaftrek kritisch besproken en wordt onderzocht in hoeverre het 
Belgische regime beantwoordt aan deze richtsnoeren. 
 
B. Kwalificerende IE-activa 
 
a) Algemeen 

                                                           
72 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 9. 
73 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 40. 
74 Ook in de impactanalyse van de nieuwe innovatieaftrek (Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 39-
40). 
75 Hoge Raad van Financiën, Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit, Advies. Een tax shifting ten 
voordele van arbeid en bredere belastinggrondslagen. Scenario’s voor een globale en significante 
belastinghervorming, augustus 2014, 230p. 
76 Hoge Raad van Financiën, Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit, Advies. De vennootschapsbelasting 
in een “Post-BEPS” omgeving, juli 2016, 48p. 
77 Nationale Bank van België, Budgettaire en macro-economische aspecten van de hervorming van de 
vennootschapsbelasting in België, 6 december 2017, 30. 
78 OECD, R&D Tax Incentives: design & evidence, DSTI/IND/STP(2016)1, 2016, 3. 
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18. Het oude regime was beperkt tot octrooien en ABC’s79. De Belgische wetgever heeft 
zich laten inspireren door de mogelijkheden van het BEPS-rapport (supra nr. 6) en heeft aan 
de innovatieaftrek een ruimer toepassingsgebied gegeven. Het nieuwe regime viseert 
“intellectuele eigendomsrechten”, waarbij deze term in artikel 205/1 WIB wordt gedefinieerd 
als i) octrooien en ABC’s, ii) kwekersrechten, iii) weesgeneesmiddelen, iv) data- en 
marktexclusiviteit en v) auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s80. Deze 
uitbreiding verklaart ook dat de wetgever niet langer verwijst naar “octrooi-inkomsten”, maar 
naar “innovatieinkomsten”81. De Belgische wetgever gebruikt het begrip “intellectueel 
eigendomsrecht” vrijelijk. Terwijl het BEPS-rapport het begrip “IE-activa” gebruikt, hanteert 
de Belgische wetgever het begrip “IE-rechten”. Bovendien geeft hij aan deze term een 
definitie die afwijkt van het gemeen recht.82 Binnen het intellectueel eigendomsrecht bestaat 
bijvoorbeeld geen overeenstemming over de kwalificatie van martkexclusiviteiten als 
intellectuele eigendomsrechten. In de Nederlandse wetgeving wordt de (neutralere) term 
“immaterieel activum” gebruikt83. Het zou zuiverder geweest zijn indien de Belgische 
wetgever de terminologie van het BEPS-rapport of de Nederlandse terminologie zou hebben 
gebruikt. 
 
19. De uitbreiding van het toepassingsgebied wordt in de impactanalyse bij het 
wetsontwerp verantwoord in het licht van de beperkingen die het BEPS-rapport met zich 
meebrengt. De uitbreiding van de kwalificerende activa vormt een compensatie, zodat de 
competitiviteit van het regime behouden blijft 84. 
 

                                                           
79 Oud art. 205/2, §1 WIB92. Met dien verstande dat inkomsten die betrekking hebben op octrooien of 
ABC’s die reeds voor 1 januari 2007 door de vennootschap, een licentienemer of verbonden 
onderneming voor verkopen van goederen of diensten aan onafhankelijke derden zijn gebruikt, niet in 
aanmerking kwamen. Zie art. 93 Programmawet (1) 27 april 2007, BS 8 mei 2007. 
80 Art. 205/1 §2, 1° WIB 92. 
81 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 5. 
82 Intellectuele eigendomsrechten worden in de IE-literatuur klassiek ingedeeld in industriële 
eigendomsrechten enerzijds en het auteursrecht, in de ruime zin van het woord, anderzijds. Van de 
industriële eigendomsrechten maken de volgende rechten deel uit: het octrooirecht, het merkenrecht, 
het tekeningen- en modellenrecht, het kwekersrecht, het recht betreffende de bescherming van 
topografieën van halfgeleiderproducten (chipsrecht), het recht betreffende benamingen van oorsprong, 
geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen en het recht op een handelsnaam. Meestal wordt 
ook het recht inzake ongeoorloofde mededinging geschaard onder de industriële eigendomsrechten. 
Onder het auteursrecht in ruime zin valt het auteursrecht in enge zin, de naburige rechten, het recht 
betreffende de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s en het recht betreffende de 
bescherming van databanken. Zie bijvoorbeeld: Hein Vanhees, Handboek intellectuele rechten, 
Intersentia, 2017, 3-4. We merken op dat een aantal belangrijke internationale verdragen op het terrein 
van het intellectueel eigendomsrecht soms ook een oplijsting of definitie bevatten van het begrip 
intellectuele of industriële eigendom die niet altijd volledig overeenkomt met de algemeen gangbare 
indeling in de literatuur. Zo wordt bijvoorbeeld in het TRIPS-verdrag ook de bescherming van niet 
openbaar gemaakte informatie  (knowhow) en dataexclusiviteit (Art. 39 TRIPS) onder het begrip 
intellectuele eigendom (Art. 1(2) TRIPS) gebracht. 
83 Art. 12ba, 1 Vennootschapsbelastingwet 1969. 
84 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 37. 
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b) “IE-rechten” 
 
Octrooien en ABC’s 
 
20. In de eerste plaats vallen, zoals ook onder het oude regime, octrooien en ABC’s onder 
het toepassingsgebied van de innovatieaftrek85. Deze begrippen worden niet gedefinieerd in 
de fiscale wetgeving. Bijgevolg moet gekeken worden naar het gemeen recht86. Volgens de 
Belgische wetgeving is een octrooi “een uitsluitend en tijdelijk recht toegekend om aan 
derden de exploitatie te verbieden van iedere uitvinding, op alle gebieden van de technologie, 
die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied 
van de nijverheid”87. Een octrooi eindigt na afloop van het twintigste jaar te rekenen van de 
datum van indiening van de aanvraag88. Het is eigen aan het octrooirecht dat gedurende een 
bepaalde periode, voor een specifiek grondgebied en voor een bepaalde reikwijdte van het 
octrooi een sterke wettelijke bescherming wordt verschaft. Anderzijds is er ook een 
verplichting om de uitvinding kenbaar te maken en duidelijk te beschrijven in de 
octrooiconclusies (de zogenaamde “disclosure verplichting”), zodat anderen voort kunnen 
bouwen op die informatie89. Dit wordt vaak omschreven als een soort van “sociaal contract” 
inherent aan het octrooirecht: het exclusieve recht wordt enkel verleend in ruil voor informatie 
over de uitvinding die op deze wijze ten bate kan komen van de maatschappij. Dit tweezijdige 
karakter is met name sterk aanwezig in het octrooirecht, maar ook bij bepaalde andere 
intellectuele eigendomsrechten. 
 
21. Voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen kan aansluitend op de 
octrooibescherming van 20 jaar een zogenaamd ABC aangevraagd worden met een 
maximumduur van 5 jaar90. Anders dan voor andere producten is immers een vergunning van 
het European Medicines Agency of de bevoegde nationale autoriteiten vereist om een 
geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel op de markt te mogen brengen. Om die 
vergunning te krijgen is onderzoek nodig naar de mogelijke bijwerkingen en risico’s. 
Gedurende dit onderzoek is de looptijd van het octrooi al gestart, maar is het product nog niet 
op de markt. De verlenging van de octrooibescherming met een ABC compenseert dit 
enigszins. Vandaar dat octrooien en ABCs vaak gezamenlijk worden vermeld. 
 
                                                           
85 Art. 205/1, § 2, 1°, a) WIB. 
86 Voorafg. Besl. nr. 900.214 dd. 27 oktober 2009. 
87 Art. XI.3 WER. 
88 Art. XI.47 WER. 
89 Zie bijvoorbeeld S.B. Seymore, “Symposium: The Disclosure Function of the Patent System”, 
Vanderbilt Law Review, 2016, 69(6), 1455 en E. van Zimmeren, Towards a New Patent Paradigm for 
the Biomedical Sector? Facilitating Access, Open Innovation and Social Responsibility in Patent Law 
in the US, Europe and Japan, Phd-thesis, Leuven, University of Leuven, May 16, 2011. 
90 Zie art. XI.92 e.v. WER en verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen Pb L 152, 
16.6.2009, p. 1–10 en Verordening (EG) Nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 
juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor 
gewasbeschermingsmiddelen, Pb L 198, 8.8.1996, p. 30–35. 
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22. Ook buitenlandse en Europese octrooien en ABC’s komen in aanmerking91. Wat 
betreft de territoriale reikwijdte van het octrooi kan nog worden opgemerkt dat, hoewel onder 
het oude regime de wetgeving geen uitdrukkelijke voorwaarden hieromtrent voorzag, de 
fiscale administratie stelde dat als het octrooi werd gebruikt voor de eigen productie, de 
octrooiaftrek alleen van toepassing zou zijn als de vennootschap een octrooi had in het land 
van productie of in het land van commercialisatie92. Onder het nieuwe regime is de 
innovatieaftrek van toepassing ongeacht het land waar bescherming wordt genoten: ongeacht 
in welk land een product, dienst of werkwijze bescherming geniet, komen de wereldwijd 
hieruit voortvloeiende innovatie-inkomsten voor de aftrek in aanmerking. In de parlementaire 
voorbereiding wordt dit geïllustreerd met het volgende voorbeeld: “Wanneer een 
vennootschap zich bijvoorbeeld beperkt tot het nemen van een octrooi in het land waar haar 
enige concurrent actief is, zullen dus wel degelijk ook de inkomsten van het beschermde 
product, dienst of werkwijze uit andere landen voor de aftrek in aanmerking komen”93. 
Volgens deze interpretatie volstaat “enig” octrooi. Een vennootschap die voor een uitvinding 
een octrooi verkrijgt bijvoorbeeld in Spanje, kan ook in aanmerking komen voor de 
innovatieaftrek op inkomsten uit aan de hand van deze uitvinding in België geproduceerde en 
wereldwijd verkochte producten. 
 
Een dergelijke ruime toepassing van de innovatieaftrek sluit volgens bepaalde auteurs aan bij 
de noden van de praktijk. Enerzijds maakt dit het regime toegankelijker voor kmo’s, die niet 
de administratieve en financiële slagkracht hebben om wereldwijd verschillende octrooien 
voor hetzelfde product, dienst of werkwijze aan te vragen en te verkrijgen. Anderzijds wordt 
gesteld dat deze interpretatie meer in lijn is met de ratio legis van de wetgever. Deze bestaat 
er in om innovatie te stimuleren. De kwalificerende inkomsten beperken tot landen waarin 
octrooibescherming wordt genoten, zou afbreuk doen aan deze doelstelling94. 
 
Nochtans is deze ruime toepassing van de innovatieaftrek en het vermelde voorbeeld vanuit 
het perspectief van het intellectueel eigendomsrecht enigszins verwonderlijk. In landen waar 
de betreffende uitvinding niet wordt beschermd door een octrooi, kan de uitvinding in 
principe ook door concurrenten vrij worden geëxploiteerd. In tegenstelling tot wat het 
voorbeeld aangehaald in de parlementaire voorbereiding suggereert, zou een onafhankelijke 
partij niet bereid zijn om een vergoeding te betalen voor het gebruik van een “octrooi” in 
landen waar geen wettelijke bescherming wordt genoten. Tenzij bijvoorbeeld sprake zou zijn 
van relevante know-how die complementair is aan het octrooi en waarvoor de onafhankelijke 
partij bereid is tot het betalen van een vergoeding. De vraag rijst dan ook of deze interpretatie 
in overeenstemming is met de vereiste in het BEPS-rapport dat alleen inkomsten die worden 

                                                           
91 Comm. IB, nr. 205-2/4 (octrooiaftrek). In de administratieve commentaar wordt ook verwezen naar 
“internationale octrooien”. Dergelijke octrooien bestaan evenwel niet. 
92 Voorafgaande beslissing nr. 2013.267, 17 september 2013, nr. 27. 
93 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 12. 
94 Zie hierover B. Van Asbroeck & K. Van de Velden, Aftrek voor octrooi-inkomsten geanalyseerd en 
vergeleken, Gent, Larcier, 2010, nrs. 122 – 138; K. Spagnoli, “De belastingaftrek voor octrooi-
inkomsten”, Fiscale Praktijkboek – Directe belastingen, Kluwer, 2007-2008, Deel II, p. 36-37. 
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verkregen van kwalificerende IE-activa (derived from the IP asset), in aanmerking komen 
voor fiscale stimuli (supra nr. 12). 
 
23. Terwijl dit wel vereist was onder het oude regime95, is het niet noodzakelijk dat het 
octrooi al verleend is. Zolang de aanvraag hangende is, kan de vennootschap een tijdelijke 
vrijstelling toepassen96. Deze uitbreiding is nuttig aangezien de Belgische wetgeving voor de 
octrooiaanvrager uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om van een andere partij een 
redelijke vergoeding te vragen voor het gebruik van zijn uitvinding tussen de datum waarop 
de octrooiaanvraag toegankelijk is gemaakt voor het publiek en de datum van verlening van 
het octrooi97. Bovendien hebben de meeste octrooibureau’s een aanzienlijke achterstand, 
waardoor het soms jaren kan duren voordat een octrooi daardwerkelijk wordt toegekend. Dit 
is derhalve voor de praktijk een belangrijke uitbreiding en maakt de innovatieaftrek op 
internationaal niveau ook competitiever dan het oude regime. 
 
Aangezien het doel van de wetgever is om de ontwikkeling van nieuwe of bijkomende O&O 
activiteiten te stimuleren (supra nr. 16), wordt ook de temporele reikwijdte beperkt. De 
octrooiaftrek was al beperkt tot octrooien en ABC’s die voor 1 januari 2007 door de 
vennootschap, licentienemer of verbonden onderneming nog niet waren gebruikt voor de 
verkoop van goederen of diensten aan onafhankelijke derden98. In het nieuwe regime was 
aanvankelijk niet langer een dergelijke beperking opgenomen. Op grond van een letterlijke 
lezing kon besloten worden dat octrooien en ABC’s die niet in aanmerking kwamen voor de 
octrooiaftrek wegens ‘te oud’, dus mogelijks wel in aanmerking zouden komen voor de 
innovatieaftrek. Deze vergetelheid is intussen rechtgezet door reparatiewetgeving, die bepaalt 
dat alleen octrooien en ABC’s in aanmerking komen die voor 1 januari 2007 door de 
vennootschap, licentienemer of verbonden onderneming nog niet waren gebruikt voor de 
verkoop van goederen of diensten aan onafhankelijke derden99. 
 
24. De wetgever neemt blijkbaar aan dat de octrooieerbaarheidsvoorwaarden (o.a. 
nieuwheid en inventiviteit) voldoende kunnen waarborgen dat de doelstelling om O&O te 
stimuleren (supra nr. 16), zal worden bereikt.  
 
De octrooieerbaarheidsvoorwaarden verschillen echter van land tot land. Tot op zekere hoogte 
is sprake van internationale en Europese harmonisatie100, maar daarbinnen is ruimte voor 
uiteenlopende bepalingen, procedures, interpretaties en praktijken. Aan de ene kant is er in 
bepaalde landen bijvoorbeeld voor gekozen om bepaalde technologieën om uiteenlopende 
redenen via wetgeving uit te sluiten van octrooibescherming, bijvoorbeeld de Europese 

                                                           
95 Comm. IB nr. 205-2/5. 
96 Art. 194quinquies WIB 92. 
97 Art. XI.35 WER. 
98 Art. 90 Wet 27 april 2007, BS 8 mei 2007. 
99 Wet 17 december 2017 (BS 22 december 2017). 
100 Bv. het TRIPs verdrag van de Wereldhandelsorganisatie, de Parijs Conventie van WIPO en het 
Europees Octrooiverdrag van de Europese Octrooiorganisatie. 
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Biotechnologierichtlijn101 voor wat betreft een aantal specifieke biotechnologische 
uitvindingen. In andere gevallen is via rechtspraak de octrooieerbaarheid van bepaalde 
technologieën ernstig beperkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de rechtspraak van de US Supreme 
Court voor bepaalde genetische sequenties en (medische) methodes. Door de innovatieaftrek 
te beperken tot wettelijk beschermde IE-activa, vallen deze innovaties uit de boot. Aan de 
andere kant impliceert het nieuwheidsvereiste in België en op Europees niveau dat een 
uitvinding geen deel mag uitmaken van de stand van de techniek die wordt bekeken op 
wereldniveau (toetsing of de uitvinding op enige manier bekend is gemaakt waar dan ook ter 
wereld) (een zogenaamd absoluut nieuwheidsvereiste)102. In sommige andere landen is eerder 
sprake van een lokaal nieuwheidsvereiste, waarbij enkel de stand van de techniek (vb. gebruik 
of productie van de uitvinding, publikaties betreffende de uitvinding) in het betreffende land 
in aanmerking wordt genomen. Daarnaast zijn er landen met een zogenaamd relatief of 
gemengd nieuwheidsvereiste, waar in beginsel een publicatie betreffende de uitvinding in 
enig land problematisch is, maar bijvoorbeeld gebruik van de uitvinding (ongedocumenteerd) 
buiten het land waar bescherming wordt aangevraagd niet103. Toch kwalificeren ook deze 
octrooien voor de innovatieaftrek ondanks het feit dat de toetsing aan de 
octrooieerbaarheidsvereisten belangrijke verschillen vertoont. 
 
Ook de intensiteit van het nieuwheidsonderzoek verschilt. In België is het relatief gemakkelijk 
om een octrooi te verkrijgen. Belgische octrooien worden verleend ongeacht of voldaan is aan 
de materiële octrooieerbaarheidsvoorwaarden104. Het Europees Octrooibureau (EPO) voert 
voor de Dienst Intellectuele Eigendom een nieuwheidsonderzoek uit, maar de resultaten 
hiervan zijn niet bepalend voor het al dan niet toekennen van een Belgisch octrooi. Dit 
nieuwheidsonderzoek gaat vergezeld van een schriftelijke opinie over de octrooieerbaarheid 
van de uitvinding ten behoeve van de aanvrager (ook toegankelijk voor derden in het 
octrooidossier). Het nieuwheidsverslag en de schriftelijke opinie zijn niet bindend, noch 
bieden zij enige garantie betreffende de geldigheid van het octrooi. Zelfs wanneer blijkt dat de 
uitvinding niet nieuw is of er een andere voorwaarde inzake octrooieerbaarheid niet is 
vervuld, wordt een Belgisch octrooi nog steeds verleend. De rechter die in een conflict moet 
beslissen over de geldigheid van het octrooi, is ook niet gebonden door het 
nieuwheidsonderzoek en de schriftelijke opinie. De definitieve geldigheid van een Belgisch 
octrooi wordt dus pas echt beoordeeld bij een eventuele gerechtelijke procedure105.  

                                                           
101 Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de 
rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, Pb L 213 van 30/07/1998 blz. 0013 - 0021 
102 Art. XI.6. WER 
103 G. Dutfield & U. Sutharsanen, Global Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing, 2008, 
120. Geleidelijk aan stappen wel steeds meer jurisdicties over naar het meer algemeen gangbare 
absolute nieuwheidsvereiste.  
104 Art. XI.24, §4, lid 1 WER. Voor meer informatie omtrent de Belgische aanvraagprocedure, zie 
bijvoorbeeld: H. Vanhees, Handboek intellectuele rechten, Intersentia, 2017 en A. Clerix et al., 
Octrooien in België: een praktische leidraad, Die Keure, 2016.  
105 Art. XI.23, §2-3; XI.24, §4, lid 2 WER Voor meer informatie omtrent de Belgische 
aanvraagprocedure, zie bijvoorbeeld: H. Vanhees, Handboek intellectuele rechten, Intersentia, 2017 en 
A. Clerix et al., Octrooien in België: een praktische leidraad, Die Keure, 2016. 
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Daarbij aansluitend rijst de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van een gerechtelijke procedure 
waarin het octrooi nietig wordt verklaard. Een octrooi kan nietig worden verklaard door de 
rechtbank, onder meer als het niet nieuw en inventief is, of niet vatbaar is voor toepassing op 
het gebied van de nijverheid106. De nietigverklaring van een octrooi heeft terugwerkende 
kracht tot op de datum van indiening van de octrooiaanvraag107. Het administratieve 
commentaar over het oude regime bepaalt in dit verband als volgt: “De aftrek zal moeten 
worden herzien bij de eventuele latere nietigverklaring van het octrooi voor zover deze 
nietigverklaring een terugwerkende kracht zou hebben en de aanslagtermijnen nog niet 
verstreken zijn”108. In dit kader is ook weer van belang dat het vaak zeer lastig is om de 
investeringen in O&O concreet toe te wijzen aan een bepaald (vernietigd) octrooi. De 
investeringen hebben eerder betrekking op een portfolio van immateriële activa en de 
vernietiging van één (minder belangrijk) octrooi binnen een waardevolle portfolio van rechten 
zal derhalve niet direct consequenties hoeven te hebben op de innovatieaftrek. 
 
Het voorgaande doet vragen rijzen bij de effectiveit van het design van de innovatieaftrek. Als 
de wetgever O&O wil stimuleren (supra nr. 16), is het aangewezen om fiscale stimuli toe te 
passen op IE-activa die werkelijke innovatie en een toename van investeringen in O&O 
impliceren (supra nr. 7). De octrooieerbaarheidsvoorwaarden impliceren wel nieuwheid en 
inventiviteit, maar zoals hierboven toegelicht, worden deze voorwaarden naargelang het land 
anders ingevuld en is de controle hierop niet altijd sluitend. Het IMF suggereert nochtans een 
streng nieuwheidsonderzoek (supra nr. 7). De fiscale wetgever lijkt dat echter niet als een 
probleem aan te merken. Bovendien garandeert een verleend octrooi niet noodzakelijkerwijs 
meer investeringen in O&O (supra nr. 7), terwijl dit de doelstelling van de wetgever is (zie 
ook infra nr. 47). 
 
Kwekersrechten 
 
25. Onder het oude regime waren kwekersrechten reeds het voorwerp van discussie. Een 
belastingplichtige had voor de Dienst Voorafgaande Beslissingen (“DVB”) namelijk 
geargumenteerd dat, omwille van de gelijkenissen tussen kwekersrechten en octrooien, de 
kwekersrechten ook onder het toepassingsgebied van de octrooiaftrek moesten vallen. Omdat 
kwekersrechten echter uitgesloten waren van het toepassingsgebied van de wet van 28 maart 
1984 op uitvindingsoctrooien, ging de DVB niet akkoord109. Kwekersrechten vallen wel 
uitdrukkelijk in het toepassingsgebied van het nieuwe regime110. Volgens de Belgische 
wetgeving wordt een kwekersrecht verleend “wanneer het ras onderscheidbaar, homogeen, 

                                                           
106 Art. XI.57 WER. 
107 Art. XI.58 WER. 
108 Comm. IB, nr. 205-2/5. 
109 Voorafgaande beslissing 900.214 dd. 27.10.2009. 
110 Art. 205/1, § 2, 1°, b WIB. 
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bestendig en nieuw is”111. Het kwekersrecht wordt toegekend voor een periode van 25-30 
jaar112.  
 
Om voor de innovatieaftrek in aanmerking te komen, vereist de wet niet dat het kwekersrecht 
in of voor België moet zijn verkregen. Ook buitenlandse kwekersrechten komen dus in 
aanmerking. Zoals bij de octrooien is het voldoende dat “enig” kwekersrecht werd bekomen. 
De innovatieaftrek is van toepassing ongeacht het land waar bescherming wordt genoten, 
waardoor vanuit het intellectueel eigendomsrecht de vraag rijst of wel altijd sprake is van 
inkomsten uit kwalificerende IE-activa (supra nr. 22). 
 
Enkel kwekersrechten waarvan de aanvraag ten vroegste op 1 juli 2016 is ingediend of, als het 
van derden verworven kwekersrechten betreft, die ten vroegste op 1 juli 2016 door de 
vennootschap zijn verworven, komen in aanmerking113. 
 
26. Ook hier volstaat het enkele bestaan van het kwekersrecht om in aanmerking te komen 
voor de innovatieaftrek. Kwekersrechten impliceren weliswaar een nieuwheidsvereiste, doch 
dit impliceert niet noodzakelijk dat de doelstelling van de wetgever om O&O te stimuleren 
daarmee wordt bereikt (supra nr. 24). 
 
Weesgeneesmiddelen 
 
27. De weesgeneesmiddelen illustreren ook de opmerking dat de Belgische wetgever ten 
onrechte de term “IE-rechten” gebruikt om de materiële reikwijdte van de innovatieaftrek te 
bepalen (supra nr. 18). Het regime voor weesgeneesmiddelen kent namelijk geen exclusief 
“IE-recht” (in de gemeenrechtelijke betekenis) toe maar marktexclusiviteit. Exclusieve IE-
rechten verschaffen de houder een sterkere rechtspositie dan marktexclusiviteit. 
 
Weesgeneesmiddelen zijn farmaceutische producten, gebruikt voor de diagnose, de preventie 
of de behandeling van een zeldzame ziekte waarvoor er geen preventief middel, diagnostisch 
middel of geen behandeling bestaat, of – als dat wel het geval is – die een significant voordeel 
bieden voor de patiënten. Lange tijd was er sprake van onvoldoende O&O naar dergelijke 
zeldzame ziektes. Om verschillende redenen was het niet aantrekkelijk om te investeren in dit 
domein, bijvoorbeeld vanwege de gebrekkige kennis van de pathogenese, de kleine aantallen 
patiënten die beschikbaar zijn voor een klinisch onderzoek, de te kleine afzetmarkt en de 
onduidelijkheid over de vergoedingen. Ondertussen is er in verschillende landen wetgeving 
aangenomen die een speciaal regime in het leven roept om O&O naar zeldzame ziektes te 
stimuleren. De EU kent specifieke voordelen toe ten aanzien van initiatiefnemers van 
weesgeneesmiddelen via een Europese Verordening114. Zo kunnen zij een beroep doen op 

                                                           
111 Art. XI.105 WER. 
112 Art. XI.120 WER. 
113 Art. 205/1, § 2, b) &c) WIB 92. 
114 Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 
inzake weesgeneesmiddelen, Publicatieblad Nr. L 018 van 22/01/2000 blz. 0001 – 0005. 
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technische bijstand in verband met de voorbereiding van de tests en proeven die noodzakelijk 
zijn voor het verkrijgen van een marktautorisatie. Voorts wordt na de verlening van de 
marktautorisatie gedurende de eerste 10 jaar marktexclusiviteit voorzien en is ruimte voor 
andere stimulerende maastregelen door de Europese Commissie en de lidstaten, zoals de 
onderhavige innovatieaftrek. 
 
In tegenstelling tot wat de wetgever heeft bepaald voor de andere IE-activa (supra nr. 22), is 
de territoriale reikwijdte van de innovatieaftrek voor weesgeneesmiddelen wel beperkt. De 
wet vereist namelijk dat het weesgeneesmiddel in het Europees Register is ingeschreven. 
Daardoor worden geneesmiddelen uitgesloten die buiten de EU als dusdanig zijn erkend. Een 
vennootschap die voor een weesgeneesmiddel wel een goedkeuring van bijvoorbeeld de 
Amerikaanse FDA heeft gekregen, maar (nog) geen inschrijving in het Europees Register, 
komt niet voor de innovatieaftrek in aanmerking. Het is niet duidelijk waar dit onderscheid, 
dat door de wetgever niet werd verantwoord in de parlementaire voorbereiding, op gebaseerd 
is. Aangezien weesgeneesmiddelen marktexclusiviteit toekennen, suggereert Borgers dat de 
inkomsten uit een door de FDA erkend weesgeneesmiddel alsnog onder het toepassingsgebied 
van de innovatieaftrek kan worden gebracht op grond van de meer algemene bepalingen 
inzake data- en marktexclusiviteit (infra nr. 29)115. 
 
Omdat de wetgever alleen nieuw O&O wenst te stimuleren komen enkel weesgeneesmiddelen 
waarvan de aanvraag ten vroegste op 1 juli 2016 is ingediend of, als het van derden 
verworven weesgeneesmiddelen betreft, die ten vroegste op 1 juli 2016 door de vennootschap 
zijn verworven, in aanmerking116. 
 
28. Het moge duidelijk zijn dat de ontwikkeling van dergelijke geneesmiddelen 
substantiële investeringen in onderzoek vergen, waardoor het vereiste van substantiële 
investeringen in O&O geacht kan worden voldaan te zijn.  
 
Data- en/of marktexclusiviteit 
 
29. Vervolgens komen ook van overheidswege toegekende data- en/of 
marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of 
diergeneeskundig gebruik of weesgeneesmiddelen in aanmerking voor zover deze zijn 
toegekend op grond van één van de opgelijste Europese verordeningen of richtlijnen117, dan 
wel op grond van analoge bepalingen van nationaal of internationaal recht. De innovatieaftrek 

                                                           
115 C. Borgers, “De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten”, AFT 2017/3, (5) 9. 
116 Art. 205/1, § 2, b)&c) WIB 92. 
117 Meer bepaald art. 59 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 21 oktober 2009, art. 14.11 van de 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van 31 maart 2004, artt. 10.1, 10.5 of 74bis van de Richtlijn nr. 
2001/83/EG van 6 november 2001, artt. 13.1, 13.5 of 13bis van de Richtlijn nr. 2001/82/EG van 6 
november 2001 en art. 8 van de Verordening (EG) nr. 141/2000 van 16 december 1999. 
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geldt voor een periode van 11 jaar118. De innovatieaftrek is van toepassing ongeacht het land 
waar de exclusiviteit wordt genoten, waardoor vanuit het intellectueel eigendomsrecht de 
vraag rijst of wel altijd sprake is van inkomsten uit kwalificerende IE-activa (supra nr. 22). 
 
Omdat de wetgever alleen nieuw O&O wenst te stimuleren, komen deze data- of 
marktexclusiviteit slechts voor de innovatieaftrek in aanmerking, indien zij ten vroegste op 1 
juli 2016 werden toegekend119.  
 
30. Ook hier kan aangenomen worden dat werkelijk sprake is van innovatie en 
substantieel O&O. De sector van gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen is typisch 
een sector met hoge investeringen in O&O. 
 
Auteursrechtelijke bescherming voor computerprogramma’s 
 
31. Ten slotte is een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude regeling de 
uitbreiding naar auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s op voorwaarde dat 
zij voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma120. De 
toevoeging van deze categorie zorgt ervoor dat computerprogramma’s die in veel landen niet 
zo gemakkelijk te octrooieren zijn, toch binnen het bereik van de innovatieaftrek vallen121. 
Het is namelijk vrij controversieel in hoeverre het wenselijk is om computerprogramma’s te 
octrooieren en in veel landen is octrooibescherming voor computerprogramma’s dan ook 
expliciet in de regelgeving of in de rechtspraak uitgesloten. De softwaresector is immers bij 
uitstek een sector waar veel ontwikkelaars fel gekant zijn tegen octrooibescherming. Software 
wordt meestal door meerdere ontwikkelaars in nauwe samenwerking ontwikkeld. Deze 
intensieve samenwerking is enkel mogelijk als ontwikkelaars bereid zijn om hun broncode uit 
te wisselen en anderen toe te staan hun broncode te verbeteren. Vandaar dat de meeste 
software ontwikkelaars grote voorstanders zijn van het ontwikkelingsmodel van open source. 
Dit ontwikkelingsmodel houdt in dat de software vrijelijk beschikbaar wordt gesteld voor 
iedereen, inclusief broncode. ledereen mag de broncode aanpassen of uitbreiden, bijvoorbeeld 
om fouten te repareren, om een efficiëntere implementatie mogelijk te maken of om een 
nieuwe functionaliteit toe te voegen.122Door de aard van het octrooirecht zijn octrooien en het 
open source ontwikelingsmodel zeer slecht verenigbaar. Dat geldt minder voor het 
auteursrecht. Bij auteursrechtelijke bescherming is het immers mogelijk het inbreukmakende 
programma te vervangen door een eigen, onafhankelijke implementatie met een vergelijkbare 
functionaliteit. Volgens het octrooirecht is deze eigen implementatie in de meeste gevallen 
echter ook inbreukmakend.123 Bovendien is het vaak zeer lastig om inbreuk op een octrooi te 
                                                           
118 Art. 205/1 §2, d) WIB 92. Aanvankelijk gold een periode van 10 jaar, alleen voor data- of 
marktexclusiviteit toegekend op grond van bepalingen van nationaal of internationaal recht. Dit werd 
echter aangepast door reparatiewetgeving (Wet 17 december 2017, BS 22 december 2017). 
119 Art. 205/1, § 2, d WIB. 
120 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 10. 
121 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 10. 
122 A. Engelfriet, Open source software en octrooien: een moeilijke combinatie, BIE, 2003, 204. 
123 A. Engelfriet, Open source software en octrooien: een moeilijke combinatie, BIE, 2003, 206. 
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vermijden, bijvoorbeeld omdat het octrooi betrekking heeft op de de facto standaard voor een 
bepaald bestandsformaat of communicatieprotocol of omdat er simpelweg geen alternative 
techniek beschikbaar is. 
 
Het moge duidelijk zijn dat softwareontwikkeling  van groot belang is voor de huidige 
maatschappij. Vandaar dat het BEPS-rapport toch toestaat dat ook auteursrechten ten aanzien 
van software binnen het bereik van de innovatieaftrek vallen (supra nr. 8) ondanks het feit dat 
zij niet voldoen aan de regsitratieverplichting die op de andere IE-activa van toepassing is. 
 
Auteursrechtelijke bescherming ontstaat immers van rechtswege, van zodra de vereisten van 
het auteursrecht zijn vervuld. Er is dus in beginsel geen sprake van een toetsing door een 
overheidsinstantie en er wordt geen certificaat verleend noch wordt het auteursrecht ergens 
geregistreerd. Dit zal waarschijnlijk de nodige bewijsproblemen opleveren. Er is sprake van 
auteursrechtelijke bescherming mits het computerprogramma concreet is en origineel.124 Het 
eerste criterium houdt in dat ideeën niet via het auteursrecht kunnen worden beschermd. 
Enkel het concrete product, i.e. het computerprogramma, kan auteursrechtelijk worden 
beschermd. Het originaliteitsvereiste houdt in dat sprake moet zijn van een eigen intellectuele 
schepping van de auteur; het werk draagt de “stempel” van de auteur. Dit kan bijvoorbeeld 
blijken uit de orginele opbouw van het computerprogramma125. Ook van een basisprogramma 
afgeleide werken kunnen op zichzelf een auteursrechtelijke bescherming genieten, als zij 
voldoen aan het originaliteitsvereiste126. De auteursrechtelijke beschermingsduur is heel lang, 
nl. gedurende het hele leven van de auteur en tot 70 jaar na diens overlijden127. 
 
Auteursrechtelijke bescherming voor computerprogramma’s komt slechts voor de 
innovatieaftrek in aanmerking als ze voor 1 juli 2016 geen inkomsten hebben 
voortgebracht128. De memorie van toelichting verduidelijkt dat als het een afgeleid werk 
betreft en het basisprogramma reeds inkomsten heeft opgeleverd voor 1 juli 2016, maar het 
afgeleide werk of de aanpassing aan het basisprogramma niet, alleen de inkomsten uit het 
afgeleide werk of de aanpassing voor de aftrek in aanmerking komen 129. 
 
32. In tegenstelling tot bij andere IE-activa bepaalt de wet voor computerprogramma’s wel 
een bijkomende voorwaarde die slaat op O&O. Het computerprogramma moet namelijk door 
de vennootschap zelf ontwikkeld zijn in het kader van een “onderzoeks- of 
ontwikkelingsproject of -programma” in de zin van artikel 275/3, § 3 WIB130. Deze 

                                                           
124 Deze vereisten zijn ontwikkeld via de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Hof van Justitie 
van de EU. Zie onder andere: Cass. 2 maart 1993, Pas. 1993, I, 234; Cass. 27 april 1989, Arr.Cass. 
1988-89, 1006; Cass. 25 oktober 1989, Arr.Cass. 1989-90, 272; HvJ 16 juli 2009, zaak C-5/08 
Infopaq/Danske Dagblades Forening. 
125 Gent 10 januari 2001, rolnr. 2009-AR-2973. 
126 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 10. 
127 Art. XI.166 WER. 
128 Art. 205/1 §2, e) WIB 92. 
129 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 10. 
130 In de zin van artikel 2753, §3 WIB 92 (art. 205/1 §2, e) WIB 92). 
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voorwaarde is ontleend aan de gelijkaardige voorwaarde die geldt voor de vrijstelling voor 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (supra nr. 2). Het BEPS-rapport gaat 
ervan uit dat auteursrechtelijk beschermde software functioneel analoog is aan octrooien 
(supra nr. 8). In het licht van de richtsnoeren van het IMF is het echter een goede zaak dat de 
Belgische wetgever deze bijkomende voorwaarde heeft gesteld. Voor de vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is vereist dat het project wordt 
aangemeld bij POD Wetenschapsbeleid (Belspo)131 en bestaat de mogelijkheid (facultatief) 
voor de belastingplichtige om hierover een bindend advies vragen132. De aanmelding omvat 
ook de beschrijving van het project, waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel 
onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft133. Uit de 
parlementaire voorbereiding kan worden afgeleid dat als er (nog) geen bindend advies werd 
gevraagd in het kader van de bedrijfsvoorheffing, de vennootschap alsnog een dergelijk 
advies kan aanvragen voor de innovatieaftrek134. Ook de belastingadministratie kan bij Belspo 
een bindend advies aanvragen135. In het licht van de aanbevelingen van het IMF is het spijtig 
dat de wetgever in het kader van de innovatieaftrek deze procedure niet ook verplicht heeft 
gemaakt om aldus een beter controlesysteem op O&O te organiseren (ook voor de andere IE-
activa) (zie ook infra nr. 47). 
 
In de voorbereidende werken wordt verduidelijkt dat een zelf ontwikkeld 
computerprogramma ook omvat “het door een werknemer, bedrijfsleider of een 

                                                           
131 Zie https://www.belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm. 
132 Artikel 2753 §3, 4e lid WIB 92. 
133 Artikel 2753 §3, 4e lid WIB 92. Het begrip “onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma” 
wordt gedefinieerd als “de projecten of programma's die tot doel hebben: 

a) fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht 
om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare 
feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd; 
b) industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe 
kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of 
om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging 
van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor 
de validering van generale technologieën, met uitzondering van prototypes; 
c) experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande 
wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of 
ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens 
de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden 
verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van 
ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel 
gebruik zijn bestemd. 
De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder 
experimentele ontwikkeling indien het prototype noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct 
is en de productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden 
gebruikt. 
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van 
bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante 
werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden”. 

134 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 11. 
135 Art. 2753 §3, 6e lid WIB 92. 
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onderaannemer ontwikkeld recht dat door het vermoeden van overdracht van rechten of via 
een overeenkomst in aanmerking komt”136. De vennootschap die op deze manier een 
auteursrecht heeft verkregen, geniet auteursrechtelijke bescherming tot 70 jaar na het 
overlijden van deze persoon.  
 
Andere IE-rechten 
 
33. Vanuit een IE-perspectief is het opmerkelijk dat een aantal andere IE-rechten, zoals 
gebruiksmodellen, tekeningen en modellen, niet aan het toepassingsgebied van de 
innovatieaftrek zijn toegevoegd. De Raad van State vroeg daarom zelfs aan de gemachtigde 
van de regering om dit onderscheid in het licht van het grondwettelijk beginsel van gelijkheid 
en niet-discriminatie toe te lichten. De gemachtigde verklaarde dat de regeling de categorie 
IE-rechten ruim invult, doch dat het BEPS-rapport marketing-gerelateerde IE-rechten 
uitsluit137. Uit hetgeen volgt, zal echter blijken dat dit antwoord niet bevredigend is. 
 
34. Het betreft hier in de eerste plaats de inkomsten uit gebruiksmodellen (“kleine 
octrooien”; in het Engels “utility models” of “petty patents”). Momenteel bestaan de 
gebruiksmodellen nog in een aantal landen (bv. Duitsland, China). Gebruiksmodellen 
verschaffen bescherming voor technologische ontwikkelingen, maar worden meestal verleend 
voor een kortere periode dan octrooien en er wordt geen uitgebreide toetsing van de 
octrooieerbaarheidsvereisten uitgevoerd. De toegevoegde waarde van gebruiksmodellen is 
controversieel. Vaak wordt betoogd dat gebruiksmodellen de zorgvuldige balans in het 
octrooirecht, i.e. exclusieve rechten alleen als de octrooieerbaarheidsvoorwaarden vervuld 
zijn, verstoren. Regimes voor gebruiksmodellen zouden de mogelijkheid bieden om die 
octrooieerbaarheidsvereisten te omzeilen, terwijl nog altijd sprake is van de toekenning van 
een veelomvattend exclusief recht. Niettemin suggereert een studie betreffende het Duitse 
gebruiksmodel dat voor kleine ondernemingen het octrooisysteem te duur en te complex is en 
dat deze ondernemingen daarom hun toevlucht nemen tot de bescherming van 
gebruiksmodellen138. 
 
Specifiek wat gebruiksmodellen betreft, wordt in het BEPS-rapport uitdrukkelijk gesteld dat 
deze functioneel analoog zijn met octrooien en derhalve in aanmerking kunnen komen voor 
een fiscaal gunstig regime (supra nr. 8). Toch wordt in de Belgische parlementaire 
voorbereiding gesuggereerd dat gebruiksmodellen marketing-gerelateerde IE-rechten zijn, die 
conform het BEPS-rapport moeten worden uitgesloten139. Deze verantwoording is dus niet 
correct. De uitsluiting zou nog gedeeltelijk verklaard kunnen worden door het feit dat België 
in 2009 het systeem van gebruiksmodellen heeft afgeschaft. Echter het regime heeft niet enkel 

                                                           
136 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 10-11. 
137 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 53. 
138 J. Heikkilä & A. Lorenz, “Need for speed? Exploring the relative importance of patent and utility 
models among German firms”, Economics of Innovation and New Technology 2018, Vol. 27, nr. 1, 
80-105. 
139 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 11. 
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betrekking op IE-rechten die gelden binnen het Belgische grondgebied, maar ook op rechten 
die zijn toegekend in andere landen. Rechten op gebruiksmodellen toegekend in andere 
landen, voor technologieën ontwikkeld in België hadden dus in beginsel in aanmerking 
kunnen komen. Hoewel Nederland net zoals België sinds 2008 ook geen systeem van 
gebruiksmodellen meer kent, vallen gebruiksmodellen in Nederland nog altijd binnen de 
werkingssfeer van de innovatiebox140. 
 
35. Verder kan ook verwezen worden naar een aantal IE-rechten waarvan het BEPS-
rapport niet uitdrukkelijk aangeeft of deze al dan niet “functioneel analoog” (functionally 
equivalent) zijn met octrooien. Functioneel analoog betekent volgens het BEPS-rapport: “if 
those patents are both legally protected and subject to similar approval and registration 
processes, where such processes are relevant” (supra nr. 7 & 8). 
 
De wettelijke bescherming van tekeningen en modellen bijvoorbeeld wordt geregeld door 
het Beneluxverdrag141. Een tekening of model wordt beschermd voorzover de tekening of het 
model nieuw is en een eigen karakter heeft142. Als tekening of model wordt beschouwd het 
uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan143. Het uiterlijk van een voortbrengsel wordt 
afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur 
of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan144. Een voortbrengsel is elk 
op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer 
onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, 
verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen. 
Computerprogramma's worden niet als voortbrengsel aangemerkt145. In de memorie van 
toelichting worden tekeningen en modellen zonder meer geschaard onder niet-kwalificerende 
“aan marketing gerelateerde IE”146. Deze IE-rechten worden dus net zoals merken, 
handelsnamen en domeinnamen uitgesloten van de toepassing van de innovatieaftrek. 
Wellicht kan dit verklaard worden door de aard van deze rechten, die louter de uiterlijke 
verschijningsvorm betreffen en niet de functionele overwegingen die bij het ontwerpen ervan 
doorslaggevend waren147. Nochtans verduidelijkt de OESO in de Oslo Manual dat ook 
tekeningen en modellen kunnen bijdragen tot technologische productinnovatie, namelijk als 
ze “involve a significant change in a product’s functional characteristics or intended use” 148. 
Zo wordt gesteld dat “an experimental development project aimed at creating knowledge in 
support of the development of new concepts and ideas related to the design of new products 

                                                           
140 Art. 12ba, 1, b, 7° Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. 
141 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te 
Den Haag op 25 februari 2005 (“Beneluxverdrag”). 
142 Art. 3.1.1. Beneluxverdrag. 
143 Art. 3.1.2. Beneluxverdrag. 
144 Art. 3.1.3. Beneluxverdrag. 
145 Art. 3.1.4. Beneluxverdrag. 
146 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 11. 
147 Ger. EU 6 juni 2013, T-6/11, Eric Kastenholz/OHIM-Qwatchme, para. 72. 
148 Oslo Manual, p. 48 & 96. 
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or processes should be included in R&D”149. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
tekeningen en modellen van prototypes150. Alleen als tekeningen en modellen niet aan deze 
voorwaarden beantwoorden, worden ze beschouwd als marketing innovatie151. Desalniettemin 
geldt voor gemeenschapsmodellen dat de bescherming zich niet uitstrekt tot “de uiterlijke 
kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden 
bepaald”.152 Die kenmerken zouden veeleer door het octrooirecht dienen te worden 
beschermd. Deze spanning tussen het octrooi- en modellenrecht is mogelijkerwijs een betere 
rechtvaardiging voor de uitsluiting van het modellenrecht voor de innovatieaftrek.   
 
c) Andere IE-activa 
 
36. Naast de hierboven aangehaalde activa, kunnen substantiële investeringen in O&O ook 
leiden tot niet-beschermde IE-activa. In bepaalde situaties wordt met betrekking tot deze 
activa omwille van strategische en andere redenen gekozen om geen IE-recht te laten 
registreren (supra nr. 10). Hierbij kan ook gedacht worden aan fabriekgeheimen (knowhow & 
trade secrets). Het BEPS-rapport voorziet binnen bepaalde grenzen ook in de mogelijkheid 
om deze IE-activa binnen het toepassingsgebied van de fiscale stimulus te brengen. Het gaat 
hier dan alleen om kleine belastingplichtigen (supra nr. 10). 
 
Het is spijtig dat de Belgische wetgever geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid. 
Deze keuze brengt een aantal nadelen met zich mee (supra nr. 10). Zoals het IMF aangeeft 
kan een dergelijke keuze discriminerend werken. Bovendien zou deze uitbreiding van het 
toepassingsgebied de nodige ondersteuning kunnen bieden aan Belgische kmo’s die gericht 
zijn op innovatie. De Nederlandse wetgever heeft voor kleine ondernemingen het 
toepassingsgebied van de innovatiebox wel uitgebreid tot (elk) “immaterieel activum dat is 
voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan de belastingplichtige een S&O-
verklaring is afgegeven”153. Dit was een zeer bewuste keuze van de Nederlandse wetgever, 
die het betreurt dat het BEPS-rapport de fiscale stimuli beperkt tot wettelijk beschermde 
immateriële activa154. Deze bekommernis van de Nederlandse wetgever sluit aan bij de 
richtsnoeren van het IMF en bij de realiteit waar know how vaak complementair is aan 
uitvindingen beschermd door octrooien en in veel gevallen zeer waardevol is (zowel 
maatschappelijk gezien als voor de individuele onderneming).  
 

                                                           
149 Frascati Manual, p. 46. 
150 Frascati Manual, p. 60. 
151 Oslo Manual, p. 48 & 96. 
152 Art. 8(1) Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende 
Gemeenschapsmodellen, Pb L 3, 5.1.2002, p. 1–24. 

153 Art. 12ba, 1, a Wet op de vennootschapsbelasting 1969; D. Oosterhoff & B. de Nies, “Netherlands. 
Evaluation of the Innovation Box”, International Transfer Pricing Journal 2016 (Volume 23), No. 6, 
530-534. 
154 Note General Secretariat of the Council of the EU, 11 december 2014, 16846/14. 
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37. Zoals hierboven toegelicht is de Nederlandse innovatiebox bovendien uitdrukkelijk 
ook van toepassing op immateriële activa die samenhangen met onder meer octrooien (supra 
nr. 11). Het is niet duidelijk of ook in België op deze manier andere IE-activa toch onder het 
toepassingsgebied van de innovatieaftrek kunnen vallen. Met betrekking tot het oude regime 
verduidelijkt het administratieve commentaar als volgt: “Er wordt echter opgemerkt dat de 
vergoedingen uit de verbeteringen van geoctrooieerde producten of procédés [...] die 
resulteren in know-how die inherent is aan of onlosmakelijk verbonden is met dergelijke 
producten of procédés, eveneens recht geven op de aftrek”155. Ook de DVB interpreteerde de 
bepalingen op deze manier: “De niet-gepatenteerde knowhow die gebruikt wordt om het 
gepatenteerde product te produceren en verkopen is onlosmakelijk verbonden met het patent 
en accessoir tot het patent en product. Zoals toegelicht in de FAQ betreffende de aftrek voor 
octrooi-inkomsten, voegt deze knowhow waarde toe aan het zelf ontwikkelde geoctrooieerd 
product zodat de inkomsten verkregen bij de commercialisatie van het octrooi en de daaraan 
verbonden knowhow als inkomsten dienen te worden beschouwd die in aanmerking komen 
voor de octrooiaftrek”156. Dat de wetgever het toepassingsgebied van de innovatieaftrek 
ratione materiae niet wilde beperken, maar zelfs verruimen (supra nr. 19), pleit voor een 
zelfde interpretatie van het nieuwe regime. 
 
C. Kwalificerende inkomsten uit IE-activa 
 
38. Onder het oude regime werd onder octrooi-inkomsten verstaan: (i) de vergoedingen 
voor licenties en (ii) de vergoedingen die zouden verschuldigd zijn indien de goederen of 
diensten van de vennootschap zouden worden geproduceerd of geleverd door een derde op 
grond van een licentie (zogenaamde “inbegrepen vergoeding voor producten”). Dit betrof de 
bruto-inkomsten157. Conform het BEPS-rapport is de nieuwe innovatieaftrek beperkt tot de 
netto-inkomsten, d.i. na aftrek van de in kosten genomen “globale uitgaven” (supra nr. 13) die 
werden gedaan of gedragen in dat belastbaar tijdperk158. Daartegenover staat dat de wetgever 
zich duidelijk door het BEPS-rapport heeft laten inspireren om het toepassingsgebied wat 
betreft de kwalificerende inkomsten uit te breiden. Naast licentievergoedingen en inbegrepen 
vergoedingen voor producten vallen ook inbegrepen vergoedingen voor processen, 
schadevergoedingen en meerwaarden onder het toepassingsgebied van de innovatieaftrek.  
 
39. De vennootschap moet deze inkomsten onvangen als volle eigenaar, mede-eigenaar, 
vruchtgebruiker of “rechtenhouder”159. Onder het oude regime bestond in dit verband 
discussie over licentievergoedingen die contractueel, bv. op grond van een cost contribution 
arrangement, toekwamen aan een vennootschap die formeel geen eigenaar was van het 

                                                           
155 Comm. IB nr. 205-2/24. 
156 Voorafgaande beslissing nr. 2014.166, 27 mei 2014. 
157 Oud art. 205/2, § 2 WIB 92; Comm. IB nr. 205-2/15; B. Springael, B. Van Asbroeck & K. Van de 
Velden, Aftrek voor octrooi-inkomsten geanalyseerd en vergeleken, Gent, Larcier, 2010. 
158 Art. 205/1, § 2, 3° WIB. Voor meer details zie C. Borgers, “De nieuwe aftrek voor innovatie-
inkomsten”, AFT 2017/3, 5 (19-21). 
159 Art. 205/1 §2, 1°, 1e alinea WIB 92. 



32 

immaterieel actief. Aanvankelijk werd gesteld dat de octrooiaftrek in hoofde van deze 
belastingplichtige niet van toepassing was160. De DVB gaf nadien echter een meer 
economische invulling aan het toepassingsgebied van de octrooiaftrek. Zo diende de DVB 
zich uit te spreken over een octrooi dat een vennootschap had ontwikkeld in samenwerking 
met een universiteit en waarbij de universiteit de formele eigenaar was van het octrooi. De 
DVB stelde evenwel vast dat de vennootschap het economische risico van de ontwikkeling op 
zich had genomen en besloot dat ze derhalve als “economische” eigenaar in aanmerking 
kwam voor de octrooiaftrek161.  
 
Het nieuwe regime brengt meer zekerheid voor dergelijke situaties: “enig recht” volstaat. De 
wetgever verwijst in de parlementaire voorbereiding uitdrukkelijk naar de vennootschap die 
formeel geen eigenaar is, maar wel een bijdrage levert aan de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van de IE-activa162. Deze verduidelijking is nuttig aangezien in 
samenwerkingsovereenkomsten vaak wordt vastgesteld dat slechts één van de partners 
formeel eigenaar is van de ontwikkelde IE-activa. Het alternatief, mede-eigendom, leidt 
namelijk tot zeer complexe situaties en vertragingen doordat de regels over de 
instandhouding, exploitatie en handhaving van de IE-rechten door één van de eigenaren in 
verschillende landen uiteenlopen en in sommige landen instemming van alle eigenaren vereist 
is. Daarom wordt de eigendom vaak voorbehouden aan één van de partners163. Het zou 
ongewenst zijn indien de andere partner(s) daardoor geen aanspraak zouden kunnen maken op 
innovatieaftrek. Een gedetailleerde documentatie van de bijdrage aan de ontwikkeling is in 
dergelijke situaties nog belangrijker dan in de meer klassieke situaties. 
 
40. Zoals onder het oude regime komen in de eerste plaats de licentievergoedingen in 
aanmerking. De wetgever verduidelijkt niet wat hieronder begrepen moet worden. Ook het 
Wetboek Economisch Recht Boek XI betreffende IE-rechten geeft geen definitie van de term 
licentievergoeding. In de praktijk kunnen licentievergoedingen vast of variabel zijn, ze 
kunnen als een lump sum of gespreid in de tijd in de vorm van royalties worden betaald. 
Daarnaast is in bepaalde gevallen geen sprake van een financiële vergoeding, maar van een 
ruil van octrooilicenties (vb. kruislicentie) of een betaling in de vorm van het sluiten van een 
financieel voordelige overeenkomst (vb. distributie-overeenkomst). 
 
41. Verder komen, zoals ook al onder het oude regime, de zogenaamde “inbegrepen 
vergoedingen” voor verkoop van producten (goederen en diensten) in aanmerking; deze 
categorie wordt in het nieuwe regime uitgebreid met inbegrepen vergoedingen voor 
processen. Het betreft de situatie waarin de vennootschap middels het immaterieel actief zelf 

                                                           
160 B. Van Asbroeck & K. Van de Velden, Aftrek voor octrooi-inkomsten geanalyseerd en vergeleken, 
Gent, Larcier, 2010, nrs. 163 en 207. 
161 Voorafgaande beslissing nr. 2010.281, 13 juli 2010.  
162 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 10. 
163 A. Gorbatyuk, G. Van Overwalle & E. van Zimmeren, ‘Intellectual Property Ownership in Coupled 
Open Innovation Processes”, International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 
2016;47:262-302 
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(i) goederen produceert, diensten levert of (ii) een productieproces volgt. De inbegrepen 
vergoeding is dan de vergoeding die aan de vennootschap respectievelijk verschuldigd zou 
zijn (i) indien de goederen of diensten zouden worden geproduceerd of geleverd door een 
derde op grond van een licentie verleend door de vennootschap of (ii) indien een derde het 
productieproces zou volgen op grond van een licentie verleend door de vennootschap164. 
Aldus heeft de wetgever in de nieuwe regeling een extra categorie aan de kwalificerende 
inkomsten toegevoegd die specifiek betrekking heeft op procesinnovatie165. Dit is een 
belangrijke toevoeging. Niet alleen producten kunnen immers beschermd worden door 
octrooien, maar ook processen166. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat procesinnovatie 
in de praktijk in bepaalde gevallen niet door octrooien wordt beschermd, aangezien het 
afdwingen van die octrooien zeer moeizaam kan zijn (nl. bewijs inbreuk). Bedrijven geven 
dan vaak de voorkeur aan geheimhouding167. In dat geval zal het dus echter normaal 
gesproken niet mogelijk zijn om een beroep te doen op de innovatieaftrek, aangezien 
fabrieksgeheimen of geheime knowhow niet expliciet vermeld zijn als kwalificerende rechten 
(supra nr. 36). 
 
Om het bedrag van de inbegrepen vergoeding vast te stellen, moet volgens het BEPS rapport 
een consistente en coherente methode gebruikt worden om IE-inkomsten af te zonderen van 
andere inkomsten (supra nr. 12). Als voorbeeld wordt verwezen naar de OESO richtlijnen 
inzake verrekenprijzen, doch ook andere methodes zijn mogelijk. De DVB gebruikte in het 
kader van de octrooiaftrek zowel methoden voorzien in de OESO-richtlijnen inzake 
verrekenprijzen als de zogenaamde “restwinstmethode”168. Zoals hierboven aangehaald is dit 
een complexe aangelegendheid. 
 
42. Hoewel het BEPS-rapport dit niet uitdrukkelijk voorziet, worden ook 
schadevergoedingen die aan de vennootschap verschuldigd zijn ingevolge van inbreuk op de 
betreffende IE-rechten, als kwalificerende inkomsten beschouwd. Die schadevergoedingen 
moeten rechtstreeks betrekking hebben op het IE-recht169. Deze verduidelijking is het gevolg 
van de opmerking van de Raad van State dat een schadevergoeding verschillende onderdelen 
kan omvatten, zoals ook een bestraffende schadevergoeding of een vergoeding voor 
gerelateerde schade, zoals verlies van reputatie of verlies van de mogelijkheid om de 
gebruiker als referentie te gebruiken en daarmee bijkomende afnemers te werven170. Ook het 
deel van de schadevergoeding dat de gemaakte invorderings- of andere kosten vergoedt, kan 
niet in aanmerking worden genomen. Dat deel van de schadevergoeding heeft immers niet 
rechtstreeks betrekking op het geschonden IE-recht.  
 
                                                           
164 Art. 205/1, § 2, 2°, tweede & derde streepje WIB. 
165 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 12. 
166 A. Clerix et al., Octrooien in België: een praktische leidraad, 2016. 
167 A. Clerix et al., Octrooien in België: een praktische leidraad, 2016. 
168 Bv. Voorafgaande beslissing 2017.571 dd. 03.10.2017; Voorafgaande beslissing 2017.583 dd. 
26.09.2017; Voorafgaande beslissing 2017.426 dd. 12.09.2017. 
169 Art. 205/1 §2, 2°, vierde streepje WIB. 
170 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 13 en 53-54. 
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We verwachten dat dit extra vereiste in de praktijk zeer lastig te vervullen zal zijn. In de 
meeste gevallen zal de rechter/arbiter immers de schade niet toewijzen aan specifieke IE-
rechten, maar wordt geoordeeld over een portfolio van rechten. De rechthebbende zal dan ook 
vaak niet in staat zijn om zonder meer te specificeren welk deel van de schadevergoeding 
rechtstreeks betrekking heeft op het betreffende IE-recht, aangezien ook de rechter dat 
imeestal niet zal specificeren.  
  
43. Ten slotte heeft de wetgever het toepassingsgebied van de innovatieaftrek ook 
uitgebreid naar de vergoedingen171 verkregen bij de vervreemding van een IE-recht 
(meerwaarden), voor zover aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het IE-recht moet de 
aard van “vast actief” hebben en moet ten laatste in het vorige belastbaar tijdperk tot stand 
zijn gebracht of minstens 24 maanden voorafgaand aan de vervreemding zijn aangeschaft172. 
Deze uitbreiding is zeer welkom voor de competitiviteit van het Belgische regime. In de 
meeste landen vielen de meerwaarden immers al onder het toepassingsgebied173.  
 
De vraag rijst echter hoe het begrip “vast actief” moet worden gedefinieerd. Borgers stelt dat 
dit niet vereist dat het actief als immaterieel vast actief werd opgenomen op de balans van de 
vennootschap174. Zij stelt dat dit begrip moet worden geïnterpreteerd aan de hand van de 
omschrijving van de CBN: “de ondernemingsmiddelen van onlichamelijke aard die bestemd 
zijn om duurzaam voor de bedrijfsactiviteit te worden gebruikt, en waaruit naar verwachting 
toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen vloeien”. Een begrip uit het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen moet echter niet worden geïnterpreteerd aan de hand 
van een advies van de CBN (i.c. advies nr. 2012/13). Het begrip “(immateriële, materiële of 
financiële) vaste activa” wordt voor de toepassing van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 
gedefinieerd in art. 2, § 1, 9° WIB als “de betekenis die daaraan worden toegekend door het 
boekhoudrecht”. Welnu, de “immateriële vaste activa” betreffen onder meer octrooien en 
andere gelijkaardige rechten waarvan de vennootschap eigenaar is of waar hij een recht tot 
exploitatie op heeft. Het betreft rechten die aanvankelijk op de balans worden geactiveerd (art. 
95, § 1, II KB/W.Venn). Deze rubriek omvat ook de zelf ontwikkelde software waarvan het 
investeringskarakter vaststaat175. Deze rechten worden geactiveerd tegen aanschaffingsprijs 
(bij derden aangekochte activa) of vervaardigingsprijs (zelf tot stand gebracht activa) (art. 36 
& 37 KB/W.Venn). Borgers stelt dat deze interpretatie tot problemen kan leiden, namelijk als 
het immaterieel vast actief volledig is afgeschreven. Als het recht aanvankelijk werd 
geactiveerd, kan echter worden gesteld dat aan de voorwaarde dat het gaat om een “vast 
actief”, is voldaan. De fiscale administratie past een gelijkaardige interpretatie toe bij het 

                                                           
171 Aanvankelijk werd het begrip “bedragen” gebruikt, maar om te verduidelijken dat ook 
vergoedingen in natura onder het toepassingsgebied vallen, heeft de reparatiewet van 17 december 
2017 (BS 22 december 2017) dit begrip vervangen door “vergoedingen”. 
172 Art. 205/1, § 2, 2°, vijfde streepje WIB. Ook de formulering van deze voorwaarde was aanvankelijk 
nie duidelijk en werd gewijzigd door de reparatiewet van 17 december 2017 (BS 22 december 2017). 
173 Ch. Shi, “IP boxes in light of the BEPS project and EU Law – Part I”, European Taxation 2016, 
(334) 335. 
174 C. Borgers, “De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten”, AFT 2017/3, (5) 12. 
175 CBN nr. 138/5. 
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regime van de gespreid te belasten meerwaarden (art. 47 WIB). Alleen materiële of 
immateriële vaste activa (in de zin van het boekhoudrecht) komen in aanmerking voor de 
gespreide belastingheffing. Volgens het administratieve commentaar vormt deze voorwaarde 
geen probleem bij volledig afgeschreven activa176. 
 
Van zodra aan de voorwaarden is voldaan, is de vennootschap gerechtigd op de 
innovatieaftrek. De wetgever stelt echter nog een derde voorwaarde voor het behoud van de 
innovatieaftrek op gerealiseerde meerwaarden, met name de wederbeleggingsvoorwaarde. De 
bij de vervreemding van het IE-recht verkregen bedragen, moeten binnen een termijn van vijf 
jaar vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de vervreemding heeft plaatsgevonden en 
uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid, worden besteed aan ‘kwalificerende 
uitgaven’177 met betrekking tot andere IE-rechten. Zo niet wordt het totaal bedrag van de 
voorheen vrijgestelde winst met betrekking tot die vervreemding, als een belastbaar inkomen 
beschouwd van het belastbaar tijdperk waarin de vijfjarige termijn is verlopen.178 De 
verkregen bedragen moeten integraal binnen deze termijn worden herbelegd in kwalificerende 
uitgaven. Bij een onvolledige herbelegging wordt het voordeel integraal, en dus niet pro rata 
het herbelegde gedeelte, als belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk waarin de termijn 
is verstreken, beschouwd179.  
 
D. Berekening van de fiscale stimulus & link met O&O 
 
44. Onder het oude regime was vereist dat de vennootschap het octrooi of ABC geheel of 
gedeeltelijk ofwel zelf had ontwikkeld ofwel geheel of gedeeltelijk had verbeterd, telkens in 
een in onderzoekscentrum dat een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid in de zin van 
artikel 46 WIB 92 vormt180. Deze voorwaarde werd niet gesteld voor kleine vennootschappen 
in de zin van art. 15, §§ 1 tot 6 W.Venn.181 Met betrekking tot van derden verworven 
octrooien was niet vereist dat het O&O had geleid tot een nieuw octrooi182. De vennootschap 
moet wel aantonen dat de verdere ontwikkeling van de geoctrooieerde producten of procédés 
tot een toegevoegde waarde heeft geleid183. Onder het oude regime mocht de vennootschap de 
ontwikkeling of verbetering van het octrooi (slechts) gedeeltelijk uitbesteden aan “Belgische 
of buitenlandse al dan niet onafhankelijke derden”184. 
 
Het BEPS-rapport stelt echter een andere eis inzake de link met het achterliggende O&O. De 
nexusbenadering vereist dat de aftrek beperkt blijft tot het aandeel in de globale uitgaven van 
O&O (supra nr. 13). Dit was één van de redenen waarom de Belgische octrooiaftrek niet 

                                                           
176 Comm.IB nr. 47/82. 
177 Zoals gedefinieerd in art. 205/1 §2, 4° WIB 92. 
178 Art. 205/4 §5 WIB 92. 
179 Parl. St. Kamer, Doc 54 2235/001, p. 24. 
180 Oud art. 205/2, § 1, eerste lid WIB 92. 
181 Oud art. 205/2, § 1, tweede lid WIB 92. 
182 Comm. IB nr. 205-2/10. 
183 Comm. IB nr. 205-2/9. 
184 Comm. IB nr. 205-2/11. 
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conform het BEPS-rapport werd bevonden. De NBB hield ook rekening met deze 
nexusbenadering bij de beoordeling over de wenselijkheid van het behoud van de 
innovatieaftrek. Bij het positieve antwoord op deze vraag overwoog de NBB immers ook 
“Bovendien zorgt de nexus-benadering ervoor dat het voor vennootschappen aanzienlijk 
minder interessant is geworden om de innovatie-aftrek te gebruiken als instrument voor 
fiscale planning”185. 
 
45. De wetgever heeft de nexusbenadering van het BEPS-rapport overgenomen186. Zoals 
vroeger komen zowel de geheel als gedeeltelijk door de vennootschap zelf ontwikkelde, als de 
van een al dan niet onafhankelijke derde verworven rechten in aanmerking. Op grond van de 
nexusbenadering worden de kwalificerende inkomsten vervolgens echter beperkt in functie 
van de hierboven reeds toegelichte breuk (supra nr. 13). Bij de invoering van deze breuk in 
het Belgisch recht kunnen een aantal opmerkingen worden geplaatst. 
 
In de teller worden conform het BEPS-rapport de kwalificerende uitgaven opgenomen die 
rechtstreeks betrekking hebben op het immaterieel actief, met uitsluiting van interesten, 
kosten van gebouwen, de uitgaven voor de verwerving van het IE-recht en andere uitgaven 
die niet rechtstreeks betrekking hebben op het IE-recht187. Het OESO rapport laat de ruimte 
voor de lidstaten om verder zelf te bepalen welke uitgaven geacht worden rechtstreeks op het 
immaterieel actief betrekking te hebben. Wel wordt verwezen naar het type van uitgaven die 
ook in aanmerking komen voor een belastingkrediet in het betreffende land. In de 
internationale literatuur wordt opgemerkt dat daardoor alleen uitgaven voor fundamenteel 
onderzoek in aanmerking zouden komen188.  
 
De wetgever heeft voor de toepassing van de innovatieaftrek uitdrukkelijk verduidelijkt over 
welke uitgaven het gaat en heeft daarbij een ruimere omschrijving gegeven dan louter de 
uitgaven voor fundamenteel onderzoek189. In de parlementaire voorbereiding wordt verder 
verduidelijkt dat “niet zozeer naar de ‘aard’ van de kosten [wordt] gekeken [...], maar wel 
naar hun eigenlijke aanwending”. [...] de loonkosten van een onderzoeker [...] zullen [...] 
volgens hun ‘aard’ op de kostenrekening betreffende bezoldigingen, sociale lasten en 

                                                           
185 Nationale Bank van België, Budgettaire en macro-economische aspecten van de hervorming van de 
vennootschapsbelasting in België, 6 december 2017, 30. 
186 Voor een bespreking van de nexusbreuk in de Belgische wetgeving zie C. Borgers, “De nieuwe 
aftrek voor innovatie-inkomsten”, AFT 2017/3, 5 (14-19). 
187 Art. 205/, § 2, 4° WIB. 
188 Ch. Shi, “IP boxes in light of the BEPS project and EU Law – Part I”, European Taxation 2016, 
(334) 337. 
189 Kwalificerende uitgaven zijn “uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die rechtstreeks betrekking 
hebben op een in de bepaling onder 1° bedoeld intellectueel eigendomsrecht, met uitsluiting van 
intresten, uitgaven met betrekking tot terreinen en gebouwen, alsook andere uitgaven die niet 
rechtstreeks betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, en die zijn gedaan door de 
vennootschap voor de door de vennootschap zelf uitgevoerde activiteiten van onderzoek en 
ontwikkeling, of door de vennootschap werden betaald: - aan een niet-verbonden onderneming; of – 
aan een verbonden onderneming, voor zover deze onderneming de ontvangen vergoedingen zonder 
marge doorstort aan een niet-verbonden onderneming” (art. 205/1, § 2, 4° WIB). 
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pensioenen worden geboekt, ongeacht het feit dat de werknemer waarvoor de loonkosten zijn 
gemaakt zich uitsluitend bezigdhoudt met onderzoek en ontwikkeling”190. Om te bepalen 
welke kosten rechtstreeks betrekking hebben op een IE-recht kan nuttig worden verwezen 
naar de adviezen van de CBN inzake de vervaardigingsprijs van zelf tot stand gebrachte 
activa191. Daarbij wordt immers ook een onderscheid gemaakt tussen de rechtstreekse kosten, 
die steeds onderdeel zijn van vervaardigingsprijs, en de onrechtstreekse kosten, die naar keuze 
van de vennootschap opgenomen worden in deze prijs192. Borgers merkt in dit verband op dat 
de uitsluiting van uitgaven voor gebouwen bevreemdend is, omdat een gebouw dat een 
laboratorium huist ook verband houdt met het IE-recht. Uitgaven van gebouwen, huur 
bureau’s, werkplaatsen, opslagplaatsen worden echter ook boekhoudrechtelijk gekwalificeerd 
als onrechtstreekse kosten193. Deze uitsluiting is in dit opzicht dus coherent.  
 
De teller omvat ook uitgaven die door de vennootschap (direct of indirect) werden betaald aan 
een “niet-verbonden onderneming”, d.i. een onderneming ten aanzien waarvan de 
vennootschap zich rechtstreeks noch onrechtstreeks in een band van wederzijdse 
afhankelijkheid bevindt194. Deze toevoeging stemt overeen met het BEPS-rapport, hoewel het 
begrip “onderneming” voor verwarring kan zorgen. Volgens de administratieve commentaar 
betekent een “onderneming”: een “nijverheids-, handels- of landbouwonderneming 
exploiteren” waarvan de winst een als dusdanig aan de personenbelasting onderworpen 
beroepsinkomen zou vormen indien die onderneming werd gevoerd door een natuurlijke 
persoon [...]”195. De vraag rijst of betalingen aan instellingen die geen economische activiteit 
uitoefenen, in aanmerking komen. Universiteiten hebben als instellingen belast met een 
publieke opdracht bijvoorbeeld in beginsel geen economische activiteit196. Uit het BEPS-
rapport blijkt echter de bedoeling om in het bijzonder de vergoedingen betaald aan 
universiteiten, ziekenhuizen, O&O centra en non-profit organisaties die niet verbonden zijn 
met de belastingplichtige, als kwalificerende uitgaven te beschouwen. In het licht hiervan 
moet het begrip “onderneming” voor de toepassing van de innovatieaftrek een ruime 
interpretatie krijgen. Ten behoeve van de duidelijkheid had de wetgever beter een ander 
begrip gebruikt (bv. niet-verbonden partij, zoals in het BEPS-rapport: “unrelated party”). 
 
Zoals voorzien in het BEPS-rapport omvat de noemer de kwalificerende uitgaven die in de 
teller worden opgenomen, verhoogd met de uitgaven voor de verwerving van het IE-recht 
(geen interesten) en de O&O uitgaven betaald aan verbonden ondernemingen. Borgers merkt 
op dat door deze berekening het scenario van een samenwerkingsovereenkomst voordeliger is 
dan het scenario waarin een vennootschap een licentie verkrijgt op een immaterieel actief dat 
al gedeeltelijk is ontwikkeld door de partner om vervolgens dit immaterieel actief verder zelf 

                                                           
190 Parl. St. Doc 54 2235/001, 13. 
191 Vb. Advies nr. 2012/13 over immateriële activa. 
192 Art. 37 KB/W.Venn. 
193 Bv. CBN-advies nr. 132/7, p. 23. 
194 Art. 205/1, § 2, 7° WIB. 
195 Comm.IB, nr. 179/10. 
196 D. Mougenot, Les nouvelles compétences du tribunal de commerce, JT 2014, nr. 6575, 597 e.v. 
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te ontwikkelen197. In het eerste scenario wordt in de parlementaire voorbereiding toegelicht 
dat de nexusbreuk beperkt is tot de (kwalificerende en globale) uitgaven die door de 
vennootschap zijn gedaan. De uitgaven van de partners worden daarbij volledig buiten 
beschouwing gelaten: “De Belgische vennootschap A ontwikkelt samen met de 
vennootschappen B en C een intellectuele eigendom in 2016. A voert 40% van de O&O-
activiteiten uit (€ 4.000), B en C elk 30% (€3.000). In 2017 vloeit er t.b.v. € 100.000 aan 
innovatie-inkomsten uit de intellectuele eigendom, waarvan €40.000 aan A wordt toegewezen. 
Indien A enkel kwalificerende uitgaven heeft gedaan, zal de breuk die op haar €40.000 aan 
innovatie-inkomsten zal worden toegepast, 4 000 / 4 000 bedragen (ofwel 100%). De 
innovatie-inkomsten zullen dus niet door de breuk beperkt worden”198. In het tweede scenario 
moeten de licentievergoedingen die worden betaald aan de partners, echter toegevoegd 
worden aan de noemer van de breuk (als uitgaven van verwerving), waardoor de 
innovatieaftrek op een beperkter bedrag wordt berekend. 
 
Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat de wetgever gebruik heeft gemaakt van 
de mogelijkheid om de nexusbreuk op te vatten als een weerlegbaar vermoeden. Er moet dan 
sprake zijn van “uitzonderlijke omstandigheden” en de aanpassing moet gebeuren bij 
voorafgaande beslissing van de DVB199. 
 
46. Zoals uit de bespreking hierboven blijkt, beperkt de nexusbenadering de 
kwalificerende inkomsten weliswaar in functie van het aandeel van de vennootschap in de 
O&O uitgaven (i.e. de breuk), maar niet in functie van het niveau van de investeringen in 
O&O dat nodig was voor de totstandkoming van het IE-recht (zie ook supra nr. 14). De 
nexusbenadering is bijgevolg geen voldoende waarborg dat geïnvesteerd wordt in O&O, wat 
nochtans de doelstelling van de wetgever is (supra nr. 16). In het licht hiervan is het nog 
belangrijker dat de vereisten inzake kwalificerende immateriële activa een voldoende link 
hebben met O&O. Uit de bespreking hierboven blijkt echter dat de keuze voor bepaalde 
immateriële activa die wettelijk beschermd worden, geen doorslaggevend criterium is. 
 
IV. Besluit en suggesties voor de wetgever 
 
47. De wetgever heeft de Belgische innovatieaftrek volledig afgestemd op het raamwerk 
dat door de OESO werd ontwikkeld in het kader van de strijd tegen agressieve fiscale 
planning. Het is spijtig dat de wetgever naast deze bekommernis echter geen rekening heeft 
gehouden met andere studies die richtsnoeren bevatten voor een effectief design van fiscale 
stimuli voor inkomsten uit O&O. 
 
Aan de ene kant blijkt het toepassingsgebied van de innovatieaftrek te eng. Met het oog op 
meer effectiviteit zou de wetgever kunnen overwegen om het toepassingsgebied verder uit te 
breiden.  
                                                           
197 C. Borgers, “De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten”, AFT 2017/3, (5) 16-17. 
198 Parl. St. 2016-2007, Doc 54, 2235/001, 14-15. 
199 Art. 205/3, § 2 WIB. 
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Ten eerste is niet duidelijk waarom de wetgever bepaalde IE-activa, zoals buiten de EU 
erkende weesgeneesmiddelen (supra nr. 27) en gebruiksmodellen (supra nr. 34) uit het 
toepassingsgebied van de innovatieaftrek heeft gesloten. Deze IE-activa worden in het BEPS-
rapport nochtans uitdrukkelijk aangehaald als IE-activa die functioneel analoog zijn aan 
octrooien en dus in aanmerking komen voor een fiscale stimulus (supra nr. 8).  
 
Ten tweede suggereert het IMF dat de wettelijke bescherming geen pertinent criterium is om 
een onderscheid te maken in fiscale stimuli voor O&O. De niet-beschermde IE-activa 
verdienen wegens het gebrek aan wettelijke bescherming (en meer spillovers), daarentegen 
zelfs een verdergaande fiscale stimulus. Binnen het kader van het BEPS-rapport zou deze 
richtsnoer opgevolgd kunnen worden voor kleine belastingplichtigen (supra nr. 10). De 
Belgische wetgever heeft er helaas voor gekozen om ook deze mogelijkheid niet in de 
Belgische wetgeving in te schrijven. In Nederland maakt de wetgever daarentegen wel 
gebruik van deze mogelijkheid. Daar geldt de innovatiebox voor kleinere belastingplichtigen 
namelijk voor (ieder) “immaterieel activum dat is voortgevloeid uit speur- en 
ontwikkelingswerk waarvoor aan de belastingplichtige een S&O-verklaring is afgegeven”200. 
 
Aan de andere kant blijkt het toepassingsgebied van de innovatieaftrek te ruim. Het IMF 
suggereert immers om met het oog op effectiviteit een dergelijke fiscale stimulus zo veel als 
mogelijk te richten op immateriële activa die werkelijke innovatie en investeringen in O&O 
impliceren (supra nr. 7). Voor de toepassing van de innovatieaftrek, volstaat echter de 
registratie van enig IE-recht. De wetgever lijkt er van uit te gaan dat de 
registratievoorwaarden (bv. de octrooieerbaarheidsvoorwaarden) de effectiviteit van de 
innovatieaftrek voldoende kunnen waarborgen. Alleen voor auteursrechtelijke 
computerprogramma’s is bijkomend vereist dat deze voortvloeien uit een onderzoeks- of 
ontwikkelingsproject of -programma (supra nr. 32). De toetsing van de voorwaarden in 
verband met de toekenning van IE-rechten staat echter los van de achterliggende 
investeringen in O&O. Ook de nexusbenadering biedt geen oplossing, omdat hierbij enkel 
gekeken wordt naar de verhouding in de O&O uitgaven en niet het niveau van de O&O 
uitgaven (supra nr. 46). Een aantal opties zijn mogelijk om de innovatieaftrek beter af te 
stemmen op de doelstelling van de wetgever om O&O te stimuleren. 
 
Ten eerste zou de suggestie van het IMF gevolgd kunnen worden om een strenger 
nieuwheidsonderzoek te voorzien (supra nr. 7). Dit zou relatief eenvoudig en zonder veel 
bijkomende middelen gerealiseerd kunnen worden door het nieuwsheidsonderzoek van de 
EPO voor het bekomen van een Belgisch octrooi bindend te maken. Zoals hierboven 
aangehaald, voert het EPO voor de Dienst Intellectuele Eigendomsrechten weliswaar een 
nieuwsheidsonderzoek uit, maar zijn de resultaten niet bepalend voor het al dan niet 
toekennen van een Belgisch octrooi (supra nr. 24). Dit zou een oplossing bieden voor 
Belgische octrooien door een betere controle op de octrooieerbaarheidsvoorwaarden, maar 

                                                           
200 Artikel 12ba, 1, a WIB Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
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niet voor in het buitenland verleende octrooien. Bovendien garandeert een octrooi niet 
noodzakelijkerwijs investeringen in O&O. 
 
Ten tweede kan er ook voor geopteerd worden om de toepassing van de innovatieaftrek op 
kwalificerende “IE-rechten” (octrooien, ABC’s, kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- 
en/of marktexclusiviteiten en auteursrechtelijke bescherming voor computerprogramma’s) 
bijkomend afhankelijk te maken van een voorwaarde die rekening houdt met het niveau van 
O&O (supra nr. 14). In de Belgische context kan gedacht worden aan een (verplicht) positief 
advies van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)201, die dan moet beoordelen of de IE-activa 
tot stand zijn gekomen uit O&O. Zoals hierboven toegelicht is een dergelijk advies al 
mogelijk (facultatief) voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, dat de aanwezigheid van een “onderzoeks- of 
ontwikkelingsproject of -programma” vereist. De wetgever heeft deze procedure nu uitgebreid 
naar auteursrechtelijke computerprogramma’s (supra nr. 32). De doelstelling van de wetgever 
zou beter gediend zijn, indien dit advies verplicht zou worden en vereist zou zijn voor alle 
kwalificerende “IE-rechten”. Hoewel het BEPS-rapport dit niet vereist, is bijvoorbeeld ook in 
Nederland de toepassing van de innovatiebox met betrekking tot alle kwalificerende 
immateriële activa (inclusief octrooien) afhankelijk van een speur- en ontwikkelings-
verklaring202. In de Nederlandse rechtsleer wordt daarover opgemerkt dat “The underlying 
rationale for that is most likely linked to the fact that the authorities have become very 
comfortable with the notion of relying upon R&D declarations, and the authorities arguably 
believe that such a declaration provides a greater assurance of true innovative activity 
(compared to a mere patent)”203.  
 
Anne Van de Vijver 
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201 Zie https://www.belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm. 
202 Artikel 12ba, 1, b Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
203 D. Oosterhoff & B. de Nies, “Netherlands. Evaluation of the Innovation Box”, International 
Transfer Pricing Journal 2016, 23(6), 530-534. 


