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Checklist WBSO  
 

Middels deze checklist kan je tijdens, en na afloop van een WBSO-periode controleren of je aan de 
voorwaarden van de regeling voldoet. Zo voorkom je onverwachte verrassingen aan het einde van de 
WBSO-periode. 

Het administratieve na-traject bij WBSO 
 

 Is de urenadministratie up-to-date? 
 
Per medewerker dient een urenregistratie, bij voorkeur ondertekend door werknemer en leidingge-
vende, bijgehouden te worden met daarin de S&O-uren per project. Je mag maximaal 10 werkdagen 
achterlopen met het bijhouden van deze administratie. 
 

 Is de inhoudelijke administratie up-to-date? 
 
Per project dient een chronologisch overzicht bijgehouden te worden waaruit de voortgang van het pro-
ject inclusief de technische moeilijkheden blijkt.  
 

 Is de financiële administratie met betrekking tot eventuele kosten en uitgaven up-to-date? 
 
Bij een WBSO aanvraag waarbij ook ingeschatte kosten en/of uitgaven voor het ontwikkelingsproject 
zijn opgevoerd, is het verplicht de administratie zodanig bij te houden, dat daaruit op eenvoudige en 
duidelijke wijze blijkt welke kosten en uitgaven gemaakt zijn voor het speur- en ontwikkelingswerk waar-
voor een beschikking is afgegeven. 

Inhouding S&O-afdrachtsvermindering 
Je hebt voor je WBSO-project(en) een positieve toezegging ontvangen. Gedurende de in de toezegging 
vastgestelde periode mag jouw bedrijf een afdrachtvermindering toepassen. De toezegging vermeldt 
naast het aantal S&O-uren ook een vast uurtarief.  
 

 Wordt de afdrachtvermindering uit de toezegging toegepast? 

Controles na afloop van de WBSO-periode 
Het mededelen van gerealiseerde S&O-uren is voor iedereen verplicht, ongeacht het aantal gereali-
seerde S&O-uren. Dit dient binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de S&O verkla-
ring is afgegeven, gemeld te worden.  
 

 Zijn alle S&O-uren voor de afgeronde periode bekend? 
 
 

 Zijn alle gerealiseerde kosten en uitgaven voor de afgeronde periode bekend? 
 

 Welke bedragen aan afdrachtvermindering zijn tijdens de S&O-periode ingehouden? 
 

 
Voor aanvragen waarbij ook ingeschatte kosten en/of uitgaven voor het ontwikkelingsproject zijn opge-
voerd, moet binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar melding gedaan worden van de werkelijk 
gerealiseerde kosten en uitgaven. 
 


