FOCUS

op research & development
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De WBSO in 2017

02

Leeswijzer
•	Voor het verhogen van de leesbaarheid
wordt in deze FOCUS voor het eerst de term
Research & Development (R&D) gebruikt in
plaats van de WBSO-formulering speur- en
ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O).
•	De R&D-gegevens van de WBSO komen niet
exact overeen met de R&D-gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij
de WBSO tellen bijvoorbeeld R&D-uren in
het buitenland of van niet-technisch
personeel niet mee.
•	De WBSO-criteria voor het toekennen van
een startersstatus aan bedrijven en
zelfstandigen wijken af van de criteria voor
innovatieve ‘start-ups’ en startende
ondernemers bij de Kamer van Koophandel.
•	R&D-kosten zijn zowel loonkosten voor R&D
als niet-loonkosten voor R&D (materiaal-,
verbruikskosten en investeringen).
•	WBSO-bedrijven of R&D-bedrijven zijn
juridische entiteiten, zoals een bv, nv en
zelfstandig ondernemers waaraan WBSO
is toegekend (voor R&D-projecten).
• Toekenningen hebben betrekking op
voorgenomen R&D-werkzaamheden.
Uiterlijk 31 maart van het volgende jaar
moeten ondernemers aan RVO.nl melden
hoeveel R&D zij daadwerkelijk hebben
gerealiseerd (R&D-uren en niet-loonkosten
voor R&D).
•	In het vierde kwartaal verschijnen WBSOgegevens over de realisatie. Deze gegevens
staan op de website ‘Bedrijvenbeleid in beeld’.

WBSO
Innovatie is belangrijk voor een duurzame economische groei en voor het vinden van oplossingen
voor maatschappelijke uitdagingen. Daarom geeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) ondernemers de ruimte om te vernieuwen en te groeien, bijvoorbeeld via de innovatieregeling
WBSO. Hiermee kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor
R&D-projecten verlagen. De WBSO is al sinds 1994 voor duizenden ondernemers een stimulans om te
investeren in R&D.
In deze uitgave van FOCUS op R&D staan gedetailleerde gegevens over de WBSO in 2017.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse
bedrijven, waarvan 97 procent uit het MKB, een voordeel van 1.455 miljoen euro toegekend. Voor
ondernemers is dit een belangrijke steun om innovaties via R&D op de markt te kunnen brengen.
De praktijkverhalen in deze FOCUS illustreren hoe Nederlandse bedrijven succesvol gebruik maken
van de WBSO voor duurzame innovaties. Zo maakt Lagerwey de bouw van windmolens makkelijker
met een zelfklimmende kraan, ontwikkelt Energy Floors energieopwekkende vloeren, verwerkt QCP
plastic verpakkingsafval tot circulaire kunststof en maakt NETICS bouwstenen uit bagger.
Klanten zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van WBSO-adviseurs. Zij gaven in
2017 een rapportcijfer van 7,3 voor de uitvoering van de WBSO. RVO.nl analyseert jaarlijks de resultaten om de klantgerichtheid te verbeteren. In 2017:
•	ontvingen klanten gemiddeld sneller een WBSO-beschikking (in vergelijking met 2016)
•	verbeterden we het WBSO-aanvraagformulier voor 2018
•	lanceerden we een WBSO-regelhulp die klanten een snelle indicatie geeft van het financiële voordeel.

FOCUS op R&D
WBSO
2017 in een notendop

Kerncijfers
Aantal bedrijven
Aantal starters
Toegekende arbeidsjaren
Aantal aanvragen
Aantal projecten
Type ontwikkeling
Toegekende kosten
Toegekende afdrachtvermindering

Geografische spreiding
R&D per provincie
Bedrijven per regio

Sectoren
R&D per FOS
Betere oogst met datalogger
Energieopwekkende (dans)vloer
Vissen met een visie
Robots in duurzaam productieproces
Bouwen met modder
	Zelfklimmende kraan
Circulaire kunststof

03

2017 in een notendop
Aantal bedrijven

MKB in de WBSO

Aantal starters

21.265

97%

3.175

Toegekende arbeidsjaren

Toegekende aanvragen

Toegekende projecten

82.800

35.515

135.900

Toegekende kosten

Toegekende loonkosten

€ 6,7 mld

€ 4,0 mld

Toegekende
niet-loonkosten

Toegekende
afdrachtvermindering

Toegekende afdrachtvermindering MKB

64%

€ 2,7 mld

Verzilverde
afdrachtvermindering1

€ 1.186 mln

Uitgelicht

1
2

Regio

Sectoren

R&D per regio

R&D per FOS2

Voorlopige schatting
Field of science and technology (FOS)

WBSO
2017 in een notendop

Kerncijfers

WBSO

€ 1.455 mln

FOCUS op R&D

Praktijkverhalen

Aantal bedrijven
Aantal starters
Toegekende arbeidsjaren
Aantal aanvragen
Aantal projecten
Type ontwikkeling
Toegekende kosten
Toegekende afdrachtvermindering

Geografische spreiding
R&D per provincie
Bedrijven per regio

Sectoren
R&D per FOS
Betere oogst met datalogger
Energieopwekkende (dans)vloer
Vissen met een visie
Robots in duurzaam productieproces
Bouwen met modder
	Zelfklimmende kraan
Circulaire kunststof

04

Aantal bedrijven
Bedrijven

In 2017 daalde het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO met 4,8% ten opzichte van 2016.
Vooral bedrijven met weinig omvangrijke R&D-projecten kozen ervoor om in 2017 geen WBSOaanvraag in te dienen. Mogelijk houdt dit verband met de huidige periode van economische groei.
Bedrijven besteden dan vaak minder tijd aan R&D en richten alle inspanningen op hun primaire
bedrijfsprocessen. Van de 21.265 bedrijven en zelfstandig ondernemers behoort 97% tot het MKB.
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Figuur 1 Bedrijven en zelfstandige ondernemers met een S&O-verklaring (toegekende afrachtvermindering)

Bedrijven en zelfstandig ondernemers

21.265

FOCUS op R&D

2017

Betere oogst met datalogger
Energieopwekkende (dans)vloer
Vissen met een visie
Robots in duurzaam productieproces
Bouwen met modder
	Zelfklimmende kraan
Circulaire kunststof

05

Aantal starters
Starters

De overheid geeft startende ondernemers die R&D-projecten uitvoeren een extra steuntje in de rug.
Zo’n 15% van het aantal bedrijven en zelfstandigen dat een WBSO-aanvraag indient, ontvangt dit
extra voordeel. Voor hen geldt een voordeelpercentage van 40% in plaats van 32% over de eerste
€ 350.000 aan R&D-kosten. Startende zelfstandig ondernemers mogen een extra bedrag aftrekken bij
de aangifte inkomstenbelasting.
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Figuur 2 Bedrijven en zelfstandige ondernemers met een verhoogd startersvoordeel
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Toegekende arbeidsjaren
Toegekende arbeidsjaren

Arbeidsjaren is een maatstaf voor het aantal R&D-uren dat bedrijven maken, 1.400 R&D-uren is één
arbeidsjaar. Over 2017 zijn 82.800 arbeidsjaren voor R&D toegekend. Dit is een lichte daling ten
opzichte van 2016. Delen we het totaal aan arbeidsjaren echter door het aantal bedrijven, dan zien
we een stijging van 3,6% ten opzichte van 2016. Het gemiddelde per bedrijf lag in 2017 op
4,2 arbeidsjaar.
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Figuur 3 Toegekende arbeidsjaren, exclusief zelfstandige ondernemers
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Aantal aanvragen
Toegekende aanvragen

In 2017 kende RVO.nl 35.515 WBSO-aanvragen toe, 4,7% minder dan in 2016. Ondernemers kunnen bij
de aanvraag kiezen hoe ze het fiscale voordeel voor kosten en uitgaven willen laten berekenen:
87% koos hierbij voor het forfait, 13% voor een berekening op basis van de werkelijke kosten en
uitgaven voor R&D. Het aantal aanvragen (35.515) overtreft altijd het aantal bedrijven (21.265):
66% dient twee of drie keer per jaar een aanvraag in.
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Figuur 4 Aantal toegekende aanvragen, exclusief zelfstandige ondernemers
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Aantal projecten
Toegekende projecten

In 2017 kende RVO.nl 135.900 R&D-projecten toe, 5% minder dan in 2016. Van deze 135.900 projecten
was 96% een ontwikkelingsproject (van producten, productieprocessen of programmatuur) en
4% een technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Bedrijven die technisch-wetenschappelijk
onderzoek uitvoeren, proberen een verklaring te zoeken voor een verschijnsel die niet is te geven op
basis van algemeen toegankelijke kennis.
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Figuur 5 Aantal toegekende projecten, naar verschillende projecttypen
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Type ontwikkeling

71%

FOCUS op R&D

Van de toegekende projecten is 71% gericht op de ontwikkeling van producten, 16% op de
ontwikkeling van programmatuur en 13% op de ontwikkeling van productieprocessen.
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Figuur 6 Aandeel toegekende projecten, naar verschillende soorten ontwikkeling
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€ 6,7 mld

Toegekende kosten
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De in 2017 toegekende R&D-kosten waren nagenoeg gelijk aan 2016. De R&D-kosten bestaan uit
een looncomponent en een niet-looncomponent. Ondanks een lichte daling van de toegekende
arbeidsjaren stegen de loonkosten met 2% door een toename van het gemiddelde uurloon. De nietloonkosten daalden met 4%.
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Toegekende afdrachtvermindering

€ 1.455 mln
Toegekende
afdrachtvermindering

€ 1.186 mln

De toegekende afdrachtvermindering voor R&D is het voordeel dat bedrijven mogen verrekenen via
de Belastingdienst. Van dit voordeel ten bedrage van € 1.455 miljoen komt 64% ten goede aan het
MKB. Het bedrag dat bedrijven uiteindelijk verrekenen is afhankelijk van de daadwerkelijk
uitgevoerde R&D-werkzaamheden. Voor een goede vergelijking is voor de jaren 2013-2015 in
figuur 8 het geschatte RDA-voordeel (via de Research & Development Aftrek) opgeteld bij de
afdrachtvermindering.
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figuur 8 Toegekende afdrachtvermindering en verzilvering
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R&D per provincie

€ 1,9 mld
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Noord-Brabant

FOCUS op R&D

Niet alle provincies geven evenveel uit aan R&D. Noord-Brabant is met € 1.875 miljoen koploper.
Daarna volgen Zuid-Holland en Noord-Holland. De verhouding tussen de loonkosten en niet-loonkosten voor R&D verschilt ook per provincie. Noord-Holland besteedt 70% van de totale R&D
kosten aan loonkosten. Gelderland scoort van alle provincies het hoogste percentage in de nietloonkosten voor R&D: 45%. Deze verschillen hangen samen met de gevestigde sectoren per
provincie. Zo zijn er in Noord-Holland bijvoorbeeld relatief veel ICT-bedrijven. Zij maken over het
algemeen meer loonkosten dan niet-loonkosten voor R&D in vergelijking met andere sectoren.

Figuur 9 Toegekende kosten per provincie, exclusief zelfstandige ondernemers

WBSO
2017 in een notendop

Kerncijfers
Aantal bedrijven
Aantal starters
Toegekende arbeidsjaren
Aantal aanvragen
Aantal projecten
Type ontwikkeling
Toegekende kosten
Toegekende afdrachtvermindering

Geografische spreiding
Noord-Brabant

€ 780

Zuid-Holland

€ 710

€ 560

Noord-Holland

€ 380
€ 255

Utrecht € 185

€ 265

Betere oogst met datalogger
Energieopwekkende (dans)vloer
Vissen met een visie
Robots in duurzaam productieproces
Bouwen met modder
	Zelfklimmende kraan
Circulaire kunststof

€ 275

Groningen

€ 50

€ 75

Friesland

€ 30

€ 60

Flevoland

€ 25

€ 45

Zeeland

€ 25

€ 40

Drenthe

€ 20

€ 40

0

R&D per FOS

€ 460

Limburg € 205

Overijssel € 130

Sectoren

€ 690

€ 300

Gelderland

R&D per provincie
Bedrijven per regio

€ 1.095

200

400

600

800

Loonkosten

1.000

1.200

1.400

1.600

Niet-loonkosten

1.800

2.000
in miljoen €

13

Bedrijven per regio

1.923
Bedrijven in
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De meeste van de 21.265 bedrijven in Nederland die in 2017 gebruik maakten van de WBSO zijn
gevestigd in het COROP-gebied¹ Groot-Amsterdam (1.923 bedrijven). Deze regio heeft ook het
grootste aandeel starters (26%). Zuidoost-Noord-Brabant (1.726 bedrijven) en Utrecht (1.534 bedrijven)
volgen als nummer twee en drie. Het aandeel starters in deze regio’s ligt met respectievelijk 14% en
16% lager dan in de regio Groot Amsterdam, maar wel op het gemiddelde van heel Nederland (15%).
Figuur 10 A
 antal bedrijven per COROP-gebied, inclusief zelfstandige ondernemers
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COROP-gebieden zijn regionale gebieden binnen Nederland die zijn ontwikkeld op basis van het nodale principe. Dit houdt in dat elk
COROP-gebied een centrale kern (bijvoorbeeld een stad) heeft met een omliggend verzorgingsgebied. Deze indeling wordt gebruikt
voor analytische doeleinden. In totaal zijn er in Nederland 40 COROP-gebieden.
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Hoe het staat met de R&D per technologiegebied is af te lezen in onderstaande tabel. RVO.nl gebruikt
18 FOS-classificaties (field of science and technology), een internationale standaard om R&D-uitgaven in
te delen naar technologiegebied. De meeste bedrijven houden zich bezig met computer- en informatiewetenschappen (ICT). Bedrijven binnen dit technologiegebied besteden het meeste aan loonkosten
voor R&D. De niet-loonkosten voor R&D zijn bij bedrijven in de mechanische techniek het hoogst.

Tabel 1 R&D ingedeeld naar ‘Field of science and technology’ (FOS-classificering)
FOS Omschrijving

Voorbeelden

Aantal
bedrijven

Arbeids
jaren

1

Aard- en milieuwetenschappen

2

Biotechnologie

3

geowetenschappen | meteorologie | klimaatonderzoek | water & ecologie onderzoek

119

389

€ 17

€8

€6

fermentatie | genetica | algemene biotechnologie

201

1.563

€ 80

€ 144

€ 42

Bodem-, lucht- en watertechnologie

geologische techniek | mijnbouw | luchtzuivering | maritieme techniek | waterzuivering | recyclingtechniek

825

2.707

€ 129

€ 78

€ 48

4

Chemische engineering

chemische proces engineering (productieprocessen)

383

2.673

€ 149

€ 110

€ 51

5

Chemische wetenschappen

organische chemie | anorganische chemie | elektro chemie | polymeer chemie | colloïde chemie

434

3.363

€ 213

€ 181

€ 74

6

Civiele techniek

constructietechniek | bouw | transporttechniek (o.a. bruggen) | deltawerken

1.391

2.618

€ 120

€ 57

€ 47

7

Computer- en informatiewetenschappen

programmatuur ontwikkeling

5.816

21.384

€ 921

€ 174

€ 303

8

Dierlijke wetenschappen

fokkerij | visserij & schaal- en schelpdieren (incl. kweek) | veterinaire wetenschappen

91

619

€ 27

€ 43

€ 13

9

Elektrotechniek

robotica | telecommunicatie | computer hardware | meettechniek

1.670

9.990

€ 520

€ 297

€ 166

10

Fysische wetenschappen

straling | magnetisme | moleculen | atomen | thermodynamica

139

572

€ 27

€ 11

€9

11

Gezondheidswetenschappen

zorg | sport en fitness

96

475

€ 19

€5

€5

12

Levensmiddelentechnologie

voedingsmiddelen | drank | genotsmiddelen | diervoeding

810

3.304

€ 185

€ 135

€ 65

13

Materialentechnologie

coatings | composieten | plastics | hout | textiel | papier

1.560

3.445

€ 159

€ 85

€ 63

14

Mechanische techniek

lucht- en ruimtevaart | machinebouw | koeltechniek

4.630

18.664

€ 882

€ 613

€ 319

15

Medische technologie

medische instrumenten | lab apparatuur

464

4.244

€ 233

€ 196

€ 80

16

Medische wetenschappen & farma

geneesmiddelen | geneeskunde (virologie, neurologie, cardiologie, enz.)

316

2.662

€ 158

€ 307

€ 84

17

Nanotechnologie

nano-materialen (o.a. verf) | nano-processen | membranen

49

268

€ 11

€7

€5

18

Plantaardige wetenschappen

planten, plantaardige productie of land-, tuin en bosbouw | veredeling | algen | wieren

716

3.860

€ 157

€ 234

€ 75

19.710

82.800

€ 4.008

€ 2.686

€ 1.455

TOTAAL toegekend (exclusief zelfstandigen)
1

	In miljoen €

Loon¹ Niet-loon¹

Afdracht
vermin
dering¹

WBSO
2017 in een notendop

Kerncijfers
Aantal bedrijven
Aantal starters
Toegekende arbeidsjaren
Aantal aanvragen
Aantal projecten
Type ontwikkeling
Toegekende kosten
Toegekende afdrachtvermindering

Geografische spreiding
R&D per provincie
Bedrijven per regio

Sectoren
R&D per FOS
Betere oogst met datalogger
Energieopwekkende (dans)vloer
Vissen met een visie
Robots in duurzaam productieproces
Bouwen met modder
	Zelfklimmende kraan
Circulaire kunststof
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01

Maatschappelijke uitdaging
Praktijkverhalen

Betere oogst met datalogger
Dacom ontwikkelde met steun van de WBSO een datalogger voor telers die de
kwaliteit van hun gewassen willen optimaliseren. Zij kunnen door een combinatie van sensortechnologie, internet en satellietbeelden de teelt volgen en de
levering van water, bestrijdingsmiddelen en meststoffen optimaliseren.
Het resultaat? Een betere oogst, minder kosten en een duurzaam gebruik van
hulpstoffen. De datalogger zit op een geavanceerd bodemvochtstation en
verstuurt de vochtgegevens met behulp van een simkaart naar de database.
Dacom onderzoekt nu of ze voor de datalogger langeafstandstechnologie
kunnen gebruiken. Daarmee koppel je apparaten met internet en verzend je
data over relatief grote afstanden met een laag energieverbruik.

Duurzame en productieve
landbouw, efficiënte gronden hulpstoffen

FOCUS op R&D
WBSO
2017 in een notendop
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Sectoren
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Betere oogst met datalogger
Energieopwekkende (dans)vloer
Vissen met een visie
Robots in duurzaam productieproces
Bouwen met modder
	Zelfklimmende kraan
Circulaire kunststof
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FOCUS op R&D
WBSO
2017 in een notendop
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Aantal aanvragen
Aantal projecten
Type ontwikkeling
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Geografische spreiding
R&D per provincie
Bedrijven per regio

02 Energieopwekkende (dans)vloer
Praktijkverhalen

Energie opwekken door te dansen of te lopen. Het kan. Energy Floors
ontwikkelde met steun van de WBSO vloeren waarbij het publiek energie
opwekt. Het idee ontstond tijdens een project om discotheken te
verduurzamen. Samen met de TU Delft en de TU Eindhoven slaagde Energy
Floors erin om vloeren te maken die kinetische energie van dansende
mensen omzetten in elektriciteit. Ook in de buitenruimte zag het bedrijf
mogelijkheden. Met ondersteuning van de Urban Energy regeling
(top sector Energie) en de WBSO verwerkte Energy Floors
zonnestroomtechnologie in buitenvloertegels. De tegels geven een hoger
rendement en worden getest op druk belopen stations- en schoolpleinen.
De energieopwekkende vloeren van Energy Floors dragen bij aan het
vergroten van de kennis over duurzaamheid bij het publiek.

Maatschappelijke uitdaging
Decentrale, duurzame
energiesystemen en opslag

Sectoren
R&D per FOS
Betere oogst met datalogger
Energieopwekkende (dans)vloer
Vissen met een visie
Robots in duurzaam productieproces
Bouwen met modder
	Zelfklimmende kraan
Circulaire kunststof
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Maatschappelijke uitdaging
Praktijkverhalen

Vissen met een visie
Het Urker vissersbedrijf Ekofish vist met een visie: zo duurzaam mogelijk met oog voor
milieu, dier, visser en consument. Zo is de vloot uitgerust met speciale twinrig netten die
zorgen voor minder bijvangst en weinig bodemberoering. Na de vangst wordt de vis direct
aan boord verdoofd en pijnloos verwerkt in de zelf ontwikkelde mechanische verwerkingslijn. Hierdoor bereikt de gekoelde of ingevroren vis zo vers mogelijk de consument zonder
onnodig veel bewerkingen en energiekosten. Het Urker vissersbedrijf Ekofish ontwikkelt nu
met steun van de WBSO en de subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) het
schip van de toekomst met een energiezuinige, elektrische aandrijving. Het schip moet een
voorbeeld worden van innovatie en duurzaamheid.

Duurzame voedselproductie
systemen, groen transport

FOCUS op R&D
WBSO
2017 in een notendop
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04 Robots in duurzaam productieproces
Praktijkverhalen

VDL Weweler produceert paraboolveren voor trailers en trucks. In de nieuwe productielocatie in Apeldoorn verduurzaamde het bedrijf het productieproces met steun van
de Energie Investeringsaftrek (EIA). Het levert maar liefst een energiebesparing op van
45%. Zo wordt materiaal nog maar eenmaal opgewarmd en gebeurt het harden van
staal met zout in plaats van olie. In het met steun van de WBSO geautomatiseerde
productieproces behandelen robots het materiaal voordat het te veel is afgekoeld.
Weweler richt zich nu op productinnovatie. Want met nieuwe productieprocessen
kunnen ze veren maken met andere eigenschappen en functionaliteiten. Ook daar kan
de WBSO ondersteuning in bieden.

Maatschappelijke uitdaging
Efficiënte energievoorziening,
efficiënte grond- en
hulpstoffen
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05

Maatschappelijke uitdaging
Praktijkverhalen

Bouwen met modder
Baggerslib een afvalproduct? Niet voor NETICS. Het ingenieursbureau
ontwerpt innovatieve, bouwkundige constructies van bagger. Door het
water onder hoge druk uit de modder te persen, ontstaat een duurzaam en
betaalbaar bouwmateriaal. De ontwaterde baggerspecie is niet alleen
geschikt voor versteviging van dijken en oevers maar ook voor woningbouw.
NETICS ontwerpt op dit moment een mobiele baggerfabriek die wereldwijd
is in te zetten. De door NETICS ontwikkelde techniek vermindert ons
grondstoffengebruik en lost een afvalprobleem op. Door bouwstenen te
maken uit baggerslib laat NETICS zien hoe de circulaire economie in de
praktijk werkt.

Veilige samenleving,
efficiënte grond- en
hulpstoffen
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06 Zelfklimmende kraan
Praktijkverhalen

Door de toegenomen masthoogte van windturbines
moeten ook hijskranen die de turbines in elkaar
zetten steeds hoger worden. Windturbineproducent
Lagerwey uit Barneveld bedacht met hulp van de
WBSO een slimme oplossing: een hijskraan die
zichzelf vasthoudt aan de mast en mee klimt bij de
opbouw. De Lagerwey kraan heeft niet veel ruimte
nodig waardoor je ook op voorheen onmogelijke
locaties windmolens kunt bouwen, zoals op dijken
of drassig terrein. Bovendien kun je landbouwgrond, waarop turbines vaak worden gebouwd,
gewoon blijven gebruiken voor akkerbouw.
De kraan past op drie gewone vrachtwagentrailers
in tegenstelling tot een grote mobiele kraan, die wel
zo’n 150 vrachtwagenladingen in beslag neemt.
Dat betekent milieuwinst, tijdwinst en lagere kosten.

Maatschappelijke uitdaging
Schone en efficiënte
energievoorziening,
slim transport
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07 Circulaire kunststof
Praktijkverhalen

Hoe kun je van plastic verpakkingsafval nieuwe hoogwaardige producten
maken? Startup QCP (Quality Circular Polymers) zette in Geleen een
hoogwaardige recyclingfabriek op met een capaciteit van 35.000 ton
kunststof korrels. De fabriek gebruikt huishoudelijk plastic afval en
verwerkt dit tot hoogwaardig plastic dat kan concurreren met nieuw
plastic uit olie. In de productiestraat zitten allerlei innovatieve technologieën afkomstig uit verschillende sectoren. Met steun van de WBSO
onderzoekt QCP hoe het productieproces verder kan worden verbeterd.
Zo moet de installatie zowel zachte als harde vervuilde kunststoffen
kunnen behandelen en geuren kunnen verwijderen. QCP kreeg steun
via o.a. de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), Milieu
Investeringsaftrek (MIA), WBSO en de Regeling groenprojecten.

Maatschappelijke uitdaging
Klimaat, hergebruik
materialen
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