
 

 

* S&O = Speur & Ontwikkelingswerk 

 

De S&O-administratie 
 

 

Wanneer uw WBSO-aanvraag positief wordt beoordeeld door RVO, kunt u de afdrachtvermindering 

toepassen voor uren die u besteed aan projecten uit uw aanvraag. De toegekende subsidie moet u 

echter wel kunnen verantwoorden. Daarvoor dient u een zogenoemde S&O-administratie bij te 

houden. Daaruit moet duidelijk blijken welke ontwikkelingsactiviteiten zijn verricht en hoeveel tijd 

daaraan is besteed. U bent verplicht deze administratie zeven jaar te bewaren. 

 

RVO controleert achteraf of de gegevens uit de toegekende wbso-aanvraag overeenstemmen met 

de praktijk. Jaarlijks voert het daarvoor steekproefsgewijs bedrijfsbezoeken uit bij ondernemingen en 

kennisinstellingen. Tijdens een bedrijfsbezoek gaat RVO aan de hand van de S&O-administratie na 

of de ontwikkelingsactiviteiten die in de aanvraag zijn omschreven ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

Daarnaast wil RVO inzicht verkrijgen in de voortgang van lopende projecten. 

 

Met dit document wil SubVice u informeren over de eisen die aan de S&O-administratie worden 

gesteld en hoe u deze het beste kunt inrichten. Bij elk overleg zullen we met u de administratie 

bespreken, zodat u de toegekende subsidie blijft behouden. 

 

Bijhouden S&O-administratie 

Een goede S&O-administratie geeft per project en per betrokken medewerker eenvoudig en duidelijk 

inzicht in de aard, inhoud, omvang en de voortgang van de uitgevoerde S&O-werkzaamheden. 

Daarin kan onderscheid gemaakt worden tussen: 

 

-  Urenadministratie 

Uit deze administratie moet duidelijk blijken hoeveel uur elke medewerker per dag heeft 

besteed aan elk S&O-project. Zorg ervoor dat de S&O-administratie klopt met de feestdagen, 

verlof- en ziekteregistratie. 

 

-  Projectadministratie 

 U dient tevens een technisch inhoudelijk dossier bij te houden, waaruit de technische 

vooruitgang is af te leiden. U kunt daarbij denken aan verschillende (digitale) documenten die 

gedurende het S&O-traject worden opgesteld door de eigen mensen, zoals: vergaderstukken, 

rapportages, tekeningen, correspondentie, foto’s, etc. Voorzie alle document van een datum 

en de naam van de opsteller. Indien u weinig document opstelt, schrijft u dan eens per maand 

een korte samenvatting van de uitvoerde S&O-activiteiten. 

 

- Eventueel kosten derden 

Indien externe kosten bij ontwikkeling op basis van werkelijk verwachte kosten zijn 

aangevraagd, dan zullen hiervan kopie facturen en kopie betaalbewijzen tevens in de 

projectadministratie gearchiveerd moeten worden. Op de desbetreffende factuur moet 

duidelijk vermeld staan c.q. af te leiden zijn op welk S&O project de kosten betrekking 

hebben. 

 

Bundelt u de urenadministratie en projectadministratie in één S&O map. Het is van belang dat u per 

project de documentatie chronologisch archiveert. Daarnaast moet de technische inbreng duidelijk 

zijn. Gooit u dan ook niet te snel stukken weg. Stukken die u nu niet meer gebruikt, kunnen in een 

vervolgtraject of bij controle van belang zijn. Besteed overigens ook niet teveel tijd aan de S&O-

administratie. Over het algemeen is 10 minuten per week voldoende. 
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Controle 

De S&O-administratie moet binnen twee maanden na afloop van elk kwartaal zijn bijgewerkt. Tijdens 

een controlebezoek van RVO moeten de geschreven S&O-uren(administratie) verantwoord worden 

op basis van de projectadministratie. De werkzaamheden moeten per project en medewerker 

herleidbaar zijn. 

 
Consequenties niet of gedeeltelijk bijhouden 

Aan de hand van uw S&O-administratie kan RVO controleren in welke mate u S&O-werkzaamheden 

heeft verricht. Mocht blijken dat u de administratie onvoldoende op orde heeft, dan kan RVO de 

eerder toegekende S&O-verklaring corrigeren of intrekken. Bij constatering van ernstige 

onregelmatigheden kan RVO zelfs een boete opleggen. Voordat een aangekondigd bedrijfsbezoek 

plaatsvindt, neemt SubVice graag de S&O-administratie met u door. Ook daarin kunt u rekenen op 

onze ondersteuning. 

 

Welke documenten dienen er verzameld te worden? 

Enkele voorbeelden van documenten die bruikbaar kunnen zijn voor de projectadministratie zijn: 

 

 

 

Voorbeeld Urenadministratie:  

De S&O-medewerkers dienen hun naam en BSN-nummer in te voeren op het eerste Excel-werkblad.  

 

 

Projectverslagen Schetsen en (technische) tekeningen 

Voortgangsverslagen Wijzigingen 

Programma van eisen Rapportages 

Vergaderstukken Foto’s van prototypes 

Aantekeningen Testresultaten en metingen 

Correspondentie  

(mail, post, telefoonnotities) 

Berekeningen 


