
Case study iVent mobile

Eén van hun klanten bleek al jaren op 
zoek naar een telecomsysteem waarmee 
zakelijke passagiers in hun business 
jets ongestoord kunnen blijven bellen, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
veiligheid aan boord. In drie maanden 
bouwden de compagnons een werkende 
technologische oplossing. Daarna ging 
het hard met hun bedrijf IVent mobile. 
Inmiddels wordt het systeem niet alleen 
ingezet voor telefonie maar ook voor 
real-time HD-televisie aan boord. Het is 
geschikt voor diverse apparaten: van 
iPad tot tv-scherm. 

Aantrekkelijk fiscale regeling: de 
innovatiebox
Carel Begeer: “Via een ‘dedicated’ 
netwerk voor onze klant kunnen we 
altijd voldoende bandbreedte leveren. 
Communiceren vanuit een vliegtuig is 
namelijk erg kostbaar in vergelijking 
tot communiceren in kantoren of op 
schepen. Als je die kosten drastisch 
kunt verlagen, is dat heel interessant 
voor vliegtuigmaatschappijen.” Kees 

Jan Mink vult aan: “De eerste orders 
waren dan ook snel binnen. Waar de 
meeste startups verlies maken in hun 
eerste jaren, maakten wij vanaf jaar 
één winst. Daarom konden we direct 
gebruikmaken van de innovatiebox. Dat 
is een fiscale regeling; de winst van het 
innovatieve gedeelte van een bedrijf 
wordt belast met 5% in plaats van 25% 
vennootschapsbelasting.”

Aanvraag in vijf maanden voor elkaar
De ondernemers kenden de innovatiebox 
al uit de kranten. Ze realiseerden zich 
echter dat ze hiervoor een specialist 
nodig hadden. Carel: “Alleen dan kun je 
optimaal gebruik maken van de voordelen 
die de faciliteit biedt. Maar een dergelijke 
aanvraag zou ons te veel tijd kosten. 
Omdat Grant Thornton onze accountant 
is, klopten we bij hen aan. Linda van de 
Reep is één van hun experts op het gebied 
van de innovatiebox. Vijf maanden na de 
eerste inventarisatie door Linda, lag er 
een getekende vaststellingsovereenkomst 
met de Belastingdienst.” Linda van de 

In 2014 tekenden Carel 
Begeer en Kees Jan Mink 
op de achterkant van een 
bierviltje hoe een mobiele 
GSM-verbinding in een 
vliegtuig mogelijk was 
zonder GSM-dekking. De 
twee oud-collega’s, die 
elkaar leerden kennen bij 
KPN, hadden daarmee 
het ei van Columbus in 
handen. 
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Reep: “De innovatiebox is bedoeld voor 
ondernemingen die een innovatie op de 
markt brengen. Belangrijk is dat men 
over een S&O-verklaring beschikt, maar 
ook dat de onderneming het intellectueel 
eigendom van de innovatie heeft. 
IVent voldoet aan beide voorwaarden. 
Vervolgens moesten we onderzoeken 
hoeveel winst valt toe te rekenen 
aan de innovatie. De Belastingdienst 
vindt bedrijfsprocessen als sales en 
marketing, of zaken die behoren tot ‘het 
ondernemerschap’ geen innovatieve 
onderdelen. Meestal wordt ongeveer 30% 
tot maximaal 50% toegerekend aan de 
innovatiewinst.”

Goede onderbouwing levert 
maximale innovatiewinst
Na de indiening kwam de 
belastinginspecteur langs om de 
aanvraag en gegevens te verifiëren. Linda 
had in het voorstel meer dan 70% van de 
winst kunnen toerekenen aan de innovatie. 
Aan het einde van het gesprek legde de 
inspecteur een eindbod van 70% op tafel. 
Kees Jan: “Daar hoefden we niet lang over 
na te denken. Het was ons duidelijk dat 
dit een uniek aanbod was. Linda had het 
voorstel volgens de inspecteur gedegen 
voorbereid en alle aspecten zeer goed 
onderbouwd.” Carel merkt op: “Feitelijk 
moet een inspecteur het laatste ja-vinkje 
zetten tijdens zo’n gesprek. Alle andere 
vinkjes moet hij al bij het voorstel hebben 
gezet. Dat is hier gebeurd.” 

Meer ruimte voor nieuwe 
investeringen
Carel: “Het hele traject verliep veel 
sneller en soepeler dan verwacht. Ook de 
onderhandeling met de Belastingdienst; 
we waren na dat gesprek gelijk klaar. 
We kijken dan ook terug op een prettige 
en persoonlijke samenwerking met 
Linda.” Kees Jan: “Als ondernemer 
heb je soms iemand nodig die je aan 
je mouw blijft trekken. Linda wilde de 
aanvraag voor het indienen van de 
aangifte vennootschapsbelasting 
2014 hebben afgerond. Zo kon de 
innovatiebox op tijd worden benut.” 
Linda vult aan: “De regeling loopt nu 
tot en met 2020, waarbij ook 2014 nog 

“Over 70% van de winst minder belasting betalen, 
creëert extra investeringsruimte. Het lagere 
belastingtarief maakt dat we niet alleen meer kunnen 
investeren in onze huidige producten, maar ook in 
nieuwe innovaties en andere markten.”

Linda van de Reep
Senior Belastingadviseur
T 088 - 676 90 31  
E linda.vande.reep@nl.gt.com

Succesfactoren

• Voortvarend, prettig contact met Grant Thornton’s innovatiebox specialist. 

• Succesvolle onderhandelingen met de fiscus resulterend in een 
vaststellingsovereenkomst & zekerheid voor de toekomst.

• Aanzienlijke jaarlijkse belastingbesparing voortvloeiend uit de kracht van  
Ivent mobile.

mag worden meegenomen. Daarna 
kan de overeenkomst weer worden 
verlengd.” Carel besluit: “Over 70% 
van de winst minder belasting betalen, 
creëert extra investeringsruimte. Het 
lagere belastingtarief maakt dat we niet 
alleen meer kunnen investeren in onze 
huidige producten, maar ook in nieuwe 
innovaties en andere markten. Dankzij die 
extra ruimte kunnen we binnenkort onze 
volgende stappen zetten in onder meer 
de olie- en gassector en luxe jachten.” 
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