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Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen 

Geldend van 01-01-2017 t/m heden 

Hoofdstuk VIII. S&O-afdrachtvermindering 

Artikel 21 

1 De S&O-afdrachtvermindering is met betrekking tot een aangiftetijdvak van toepassing indien de 

S&Oinhoudingsplichtige beschikt over een ten name van hem afgegeven S&O-verklaring die betrekking 

heeft op een periode waarin het aangiftetijdvak eindigt. Het totaal van de S&O-afdrachtvermindering 

beloopt het bij die S&O-verklaring ter zake vastgestelde bedrag. 

2 Per aangiftetijdvak wordt maximaal een evenredig deel van het bij de S&O-verklaring vastgestelde bedrag 

aan S&O-afdrachtvermindering in aanmerking genomen. De evenredigheid is gerelateerd aan het aantal 

aangiftetijdvakken die vanaf het desbetreffende aangiftetijdvak nog eindigen in de periode waarop de 

S&O-verklaring betrekking heeft. 

3 Ingeval na afloop van de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft een nog niet verrekend 

bedrag aan S&O-afdrachtvermindering resteert, wordt dit bedrag verrekend met de loonbelasting en de 

premie voor de volksverzekeringen die zijn verschuldigd over een aangiftetijdvak dat is geëindigd of nog 

gaat eindigen in het kalenderjaar waarin de periode valt waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Voor 

zover toepassing van de eerste volzin tot gevolg heeft dat een nog niet verrekend bedrag wordt verrekend 

met de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen die zijn verschuldigd over een reeds 

verstreken aangiftetijdvak, wordt de aangifte over dat reeds verstreken tijdvak voor de toepassing van 

artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964 aangemerkt als een onjuiste of onvolledige aangifte. 

Voorzover toepassing van de eerste volzin tot gevolg heeft dat een nog niet verrekend bedrag met een 

reeds verstreken aangiftetijdvak wordt verrekend, wordt de aangifte over dat reeds verstreken tijdvak 

voor de toepassing van artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964 aangemerkt als een onjuiste of 

onvolledige aangifte. 

Artikel 22 

1 De S&O-inhoudingsplichtige kan voor een aaneengesloten periode van ten minste drie kalendermaanden 

en ten hoogste twaalf kalendermaanden vallende binnen één kalenderjaar en in totaal voor niet meer dan 

drie perioden per kalenderjaar, een S&O-verklaring aanvragen. Een kalendermaand waarop een aanvraag 

betrekking heeft kan niet meer worden betrokken in een latere aanvraag. 

2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, een opgave als bedoeld in het vierde lid en een mededeling als 

bedoeld in artikel 24, tweede lid, geschieden uitsluitend langs elektronische weg met gebruikmaking van 

de hiervoor door Onze Minister van Economische Zaken beschikbaar gestelde voorziening en door 

opvolging van de daarbij opgenomen aanwijzingen. 

3 De aanvraag moet worden ingediend ten minste een kalendermaand voorafgaande aan de periode waarop 

de aanvraag betrekking heeft. De beslissing op de aanvraag wordt gegeven binnen drie kalendermaanden 

na de aanvang van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Onze Minister van Economische 

Zaken kan bij ministeriële regeling in het algemeen of voor groepen van gevallen, een latere datum 

vaststellen waarop de beslissing op de aanvraag uiterlijk moet zijn gegeven. 

4 De aanvraag wordt in de situatie waarin de S&O-inhoudingsplichtige in het S&O-referentiejaar speur- en 

ontwikkelingswerk heeft verricht waarvoor een S&O-verklaring is verstrekt, slechts in behandeling 

genomen indien hij uiterlijk bij de indiening van de aanvraag opgave heeft gedaan van de 

burgerservicenummers van zijn werknemers die dat speur- en ontwikkelingswerk hebben verricht. 

Artikel 23 

1 Onze Minister van Economische Zaken verstrekt aan een S&O-inhoudingsplichtige die voornemens is in 

een periode van een kalenderjaar speur- en ontwikkelingswerk te verrichten, op zijn aanvraag op de voet 

van artikel 22 een S&O-verklaring. 

2 De S&O-verklaring bevat: 

a. een omschrijving van het werk dat wordt aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk; 

b. de periode waarvoor de S&O-verklaring wordt verstrekt; 

c. het aantal uren dat werknemers van de S&O-inhoudingsplichtige in die periode aan het werk, 

bedoeld in onderdeel a, naar verwachting zullen besteden; 

d. het bedrag aan kosten en uitgaven dat naar verwachting betrekking heeft op die periode en het 

werk, bedoeld in onderdeel a, of het bedrag dat voor die periode naar verwachting volgt uit de 

toepassing van het vierde lid, onderdeel b; 

e. het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering met een berekening van dat bedrag. 

3 Het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering beloopt 16 percent van: 

a. het bedrag dat volgt uit het product van het aantal uren, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, en 

het gemiddelde uurloon, bedoeld in het vijfde lid; en 



b. het bedrag aan kosten en uitgaven; 

vermeerderd met 16 percent van de som van de bedragen, bedoeld in de onderdelen a en b, voor zover 

de som van die bedragen in het kalenderjaar niet uitgaat boven € 350 000. De vermeerdering, bedoeld in 

de eerste volzin, blijft achterwege voor zover die vermeerdering reeds toepassing heeft gevonden bij een 

S&O-verklaring betreffende een eerdere periode van het kalenderjaar. 

4 Indien de S&O-inhoudingsplichtige in de aanvraag van de S&O-verklaring die betrekking heeft op de 

eerste periode van een kalenderjaar waarvoor de S&O-inhoudingsplichtige een aanvraag doet, gekozen 

heeft voor het op forfaitaire wijze berekenen van het bedrag aan kosten en uitgaven voor speur- en 

ontwikkelingswerk, beloopt het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering, in afwijking van het derde lid, 16 

percent van: 

a. het bedrag dat volgt uit het product van het aantal uren, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, en 

het gemiddelde uurloon, bedoeld in het vijfde lid; en 

b. het bedrag dat volgt uit het product van € 10 en het aantal uren, bedoeld in het tweede lid, 

onderdeel c, voor zover dit aantal uren in het kalenderjaar niet hoger is dan 1800 en het bedrag dat 

volgt uit het product van € 4 en het aantal uren, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, voor zover 

dit aantal uren in het kalenderjaar hoger is dan 1.800; 

vermeerderd met 16 percent van de som van de bedragen, bedoeld in de onderdelen a en b, voor zover 

de som van die bedragen in het kalenderjaar niet uitgaat boven € 350 .000. De vermeerdering, bedoeld in 

de eerste volzin, blijft achterwege voor zover die vermeerdering reeds toepassing heeft gevonden bij een 

S&O-verklaring betreffende een eerdere periode van het kalenderjaar. 

5 Het gemiddelde uurloon wordt gesteld op het uurloon dat de S&O-inhoudingsplichtige in het 

S&Oreferentiejaar gemiddeld heeft betaald aan zijn werknemers die in dat jaar speur- en 

ontwikkelingswerk hebben verricht waarvoor een S&O-verklaring is verstrekt. Het gemiddelde uurloon 

wordt daarbij gesteld op de som van de door de S&O-inhoudingsplichtige aan deze werknemers in het 

S&O-referentiejaar betaalde lonen gedeeld door de som van de in het S&O-referentiejaar door de S&O-

inhoudingsplichtige aan deze werknemers verloonde uren nadat de som van de verloonde uren is 

vermenigvuldigd met 0,85; de uitkomst van deze deling wordt naar boven afgerond op een bedrag in hele 

euro’s. Het gemiddelde uurloon wordt aldus bepaald aan de hand van de gegevens zoals die blijken uit de 

polisadministratie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen op een bij ministeriële regeling 

van Onze Minister van Economische Zaken vast te stellen peildatum gelegen in het kalenderjaar volgende 

op het S&Oreferentiejaar. Indien de berekening aan de hand van de gegevens op de peildatum leidt tot 

een evident onjuist gemiddeld uurloon, wordt het gemiddelde uurloon bepaald aan de hand van de juiste 

gegevens zoals die blijken na uitvraag daarvan bij de S&O-inhoudingsplichtige door Onze Minister van 

Economische Zaken. Ingeval de S&O-inhoudingsplichtige in het S&O-referentiejaar geen speur- en 

ontwikkelingswerk heeft verricht waarvoor hij over een S&O-verklaring beschikt, geldt een gemiddeld 

uurloon van € 29. 

6 De inhoudingsplichtige die deel uitmaakt van een fiscale eenheid en voor speur- en ontwikkelingswerk 

werknemers ter beschikking stelt aan een onderneming binnen die fiscale eenheid, wordt geacht dat 

speuren ontwikkelingswerk zelf te verrichten. Op deze inhoudingsplichtige is het bij of krachtens deze wet 

bepaalde zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de inhoudingsplichtige 

de verplichtingen in voorkomende gevallen zal doen uitvoeren door de onderneming die het speur- en 

ontwikkelingswerk uitvoert. 

7 Het in het derde en vierde lid laatstvermelde percentage wordt vervangen door 24 indien de 

S&Oinhoudingsplichtige in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen inhoudingsplichtige 

was en voor die periode met betrekking tot ten hoogste twee kalenderjaren een S&O-verklaring is 

afgegeven. Indien de voor rekening van de inhoudingsplichtige gedreven onderneming een voortzetting is 

van een onderneming die, of een gedeelte van een onderneming dat direct of indirect is gedreven door 

een met hem verbonden vennootschap in de zin van artikel 10a, zevende lid, van de Wet op de 

loonbelasting 1964, dan wel voor rekening van een natuurlijk persoon die op het moment van aanvraag 

een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 heeft in de 

inhoudingsplichtige, wordt voor de toepassing van de eerste volzin een ten aanzien van de verbonden 

vennootschap, onderscheidenlijk natuurlijk persoon, reeds voor de voortzetting afgegeven S&O-verklaring 

aangemerkt als een ten aanzien van de inhoudingsplichtige afgegeven verklaring. Een S&O-verklaring die 

is afgegeven voor een deel van een kalenderjaar wordt aangemerkt als een S&O-verklaring afgegeven 

met betrekking tot een heel kalenderjaar. 

8 In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, is het loon, bedoeld in het vijfde lid, het loon in de zin 

van de Wet op de loonbelasting 1964, met uitzondering van eindheffingsbestanddelen als bedoeld in 

artikel 31 van die wet. 

9 Kosten en uitgaven kunnen slechts bij één S&O-inhoudingsplichtige tot het bedrag, bedoeld in het derde 

lid, onderdeel b, gerekend worden. 

Artikel 23a 

1 Uitgaven die gedeeltelijk direct toerekenbaar zijn aan door de S&O-inhoudingsplichtige verricht speur- en 

ontwikkelingswerk, komen slechts voor dat deel als uitgaven als bedoeld in artikel 23, derde lid, onderdeel 

b, in aanmerking. 



2 Een uitgave kan slechts in één S&O-verklaring worden opgenomen. 

3 Uitgaven van € 1.000.000 of meer per bedrijfsmiddel komen in enig kalenderjaar voor 20 percent als 

uitgaven als bedoeld in artikel 23, derde lid, onderdeel b, in aanmerking. 

4 In afwijking van het tweede lid kunnen uitgaven als bedoeld in het derde lid gedurende 5 jaar maximaal 

eenmaal per kalenderjaar in een S&O-verklaring worden opgenomen. 

Artikel 23b 

1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden niet tot de kosten gerekend: 

a. kosten van uitbesteed onderzoek; 

b. kosten van inhuur van arbeid; 

c. financieringskosten; 

d. kosten van grondverwerving of grondverbetering; 

e. kosten die een vergoeding vormen voor het ter beschikking stellen van een bedrijfsmiddel waarvoor 

de S&O-inhoudingsplichtige of een ander lichaam eerder een S&O-verklaring heeft ontvangen, mits: 

1°. de S&O-inhoudingsplichtige of het lichaam dat de kosten maakt onmiddellijk of middellijk 

deelneemt aan de leiding van of het toezicht op, dan wel in het kapitaal van het lichaam dat 

het bedrijfsmiddel ter beschikking stelt; 

2°. het lichaam dat het bedrijfsmiddel ter beschikking stelt onmiddellijk of middellijk deelneemt 

aan de leiding van of het toezicht op, dan wel in het kapitaal van de S&O-

inhoudingsplichtige of het lichaam dat de kosten maakt; of 

3°. een derde zowel onmiddellijk of middellijk deelneemt aan de leiding van of het toezicht op, 

dan wel in het kapitaal van de S&O-inhoudingsplichtige of het lichaam dat de kosten maakt 

als onmiddellijk of middellijk deelneemt aan de leiding van of het toezicht op, dan wel in het 

kapitaal van het lichaam dat het bedrijfsmiddel ter beschikking stelt; 

f. loonkosten. 

2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden niet tot de uitgaven gerekend investeringen die in 

aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek als bedoeld in artikel 3.42 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 of voor milieu-investeringsaftrek als bedoeld in artikel 3.42a van die wet. 

Artikel 23c 

Indien tussen twee lichamen waarvan een van de lichamen onmiddellijk of middellijk deelneemt aan de leiding 

van of toezicht op, dan wel in het kapitaal van het andere lichaam ter zake van hun onderlinge 

rechtsverhoudingen voorwaarden worden overeengekomen of opgelegd die afwijken van voorwaarden die in het 

economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen, worden de kosten en uitgaven 

van deze lichamen voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen bepaald alsof die 

laatstbedoelde voorwaarden zijn overeengekomen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing indien 

een derde onmiddellijk of middellijk deelneemt aan de leiding van of het toezicht op, dan wel in het kapitaal van 

twee lichamen. 

Artikel 23d 

1 Kosten die in enig kalenderjaar in een S&O-verklaring zijn opgenomen worden betaald voordat de 

mededeling, bedoeld in artikel 24, tweede lid, voor deze S&O-verklaring wordt gedaan. 

2 Uitgaven worden niet eerder in aanmerking genomen dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel 

waarop zij betrekking hebben in gebruik is genomen. 

Artikel 24 

1 De S&O-inhoudingsplichtige aan wie een S&O-verklaring is afgegeven, houdt een overeenkomstig bij 

regeling van Onze Minister van Economische Zaken vast te stellen regels ingerichte administratie bij 

omtrent de aard, de inhoud, de omvang en de voortgang van het werk dat in de verklaring is aangemerkt 

als speur- en ontwikkelingswerk. Ingeval aan de S&O-inhoudingsplichtige een S&O-verklaring is 

afgegeven die ook een bedrag aan kosten en uitgaven als bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel d, 

bevat, houdt de S&O-inhoudingsplichtige ook een overeenkomstig bij regeling van Onze Minister van 

Economische Zaken vast te stellen regels ingerichte administratie bij omtrent de kosten en uitgaven die 

zijn gemaakt voor het speur- en ontwikkelingswerk waarvoor hij de verklaring heeft ontvangen. 

2 De S&O-inhoudingsplichtige aan wie een S&O-verklaring is afgegeven, doet mededeling aan Onze Minister 

van Economische Zaken over de in dat kalenderjaar aan speur- en ontwikkelingswerk bestede uren per 

afgegeven S&O-verklaring en, ingeval die verklaring ook een bedrag aan kosten en uitgaven als bedoeld 

in artikel 23, tweede lid, onderdeel d, bevat, van de in dat kalenderjaar gerealiseerde kosten en uitgaven 

per afgegeven S&O-verklaring. 

3 De S&O-inhoudingsplichtige doet de mededeling, bedoeld in het tweede lid, gezamenlijk voor alle op een 

kalenderjaar betrekking hebbende S&O-verklaringen binnen drie kalendermaanden na afloop van het 

kalenderjaar waarop de in dat lid bedoelde S&O-verklaringen betrekking hebben of, indien dat later is, 

binnen drie kalendermaanden na de afgifte van de laatste S&O-verklaring die betrekking heeft op dat 

kalenderjaar. 



4 Bij het eindigen van de inhoudingsplicht vóór het tijdstip, bedoeld in het derde lid, wordt in afwijking van 

dat lid de mededeling gedaan binnen één kalendermaand nadat de inhoudingsplicht is geëindigd. 

Artikel 25 

1 Onze Minister van Economische Zaken geeft aan de S&O-inhoudingsplichtige die de mededeling, bedoeld 

in artikel 24, tweede lid, heeft gedaan, zo nodig een correctie-S&O-verklaring af voor alle op het 

kalenderjaar betrekking hebbende S&O-verklaringen gezamenlijk, waarbij hij het bedrag van de correctie-

S&Overklaring, gespecificeerd per S&O-verklaring, vaststelt op basis van de voor dat kalenderjaar 

toegekende uren, kosten en uitgaven, maar volgens die mededeling niet-bestede uren en niet-

gerealiseerde kosten en uitgaven. 

2 Onze Minister van Economische Zaken geeft aan de S&O-inhoudingsplichtige een correctie-S&O-verklaring 

af met het bedrag dat op de S&O-verklaring ten onrechte is vermeld als bedrag aan 

S&Oafdrachtvermindering, indien: 

a. aannemelijk is dat ter verkrijging van de S&O-verklaring of bij het doen van de mededeling, 

bedoeld in artikel 24, tweede lid, gegevens of bescheiden zijn verstrekt die zodanig onjuist of 

onvolledig zijn dat een andere beslissing zou zijn genomen indien de juiste en volledige gegevens 

zouden zijn verstrekt; 

b. aannemelijk is geworden, dat de S&O-inhoudingsplichtige de verplichtingen, bedoeld in artikel 24, 

tweede, derde of vierde lid, niet is nagekomen, met dien verstande dat het bedrag van de 

correctieS&O-verklaring wordt vastgesteld op 100% van het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering 

waarvoor de mededeling, bedoeld in artikel 24, tweede lid, niet is gedaan. 

3 Onze Minister van Economische Zaken kan, indien blijkt dat de in artikel 24, eerste lid, bedoelde 

administratie niet voldoet aan het bij of krachtens dat artikel bepaalde aan de S&O-inhoudingsplichtige 

een correctie-S&O-verklaring afgeven tot een omvang waarvan onvoldoende aannemelijk is dat speur- en 

ontwikkelingswerk zoals opgenomen in de S&O-verklaring is verricht of kosten en uitgaven zoals 

opgenomen in de S&O-verklaring zijn gerealiseerd. 

4 Een bedrag vastgesteld bij een correctie-S&O-verklaring komt zoveel mogelijk in mindering op het bij één 

of meer S&O-verklaringen waarop de correctie-S&O-verklaring betrekking heeft, vastgestelde bedrag aan 

S&O-afdrachtvermindering dat nog niet in mindering is gebracht op de af te dragen belasting en premie. 

Voorzover dat niet mogelijk is, is sprake van een negatieve S&O-afdrachtvermindering welke er toe leidt 

dat de over het aangiftetijdvak waarin de correctie-S&O-verklaring is gedagtekend of het daaropvolgende 

aangiftetijdvak af te dragen loonbelasting, dan wel af te dragen loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen, wordt vermeerderd met dat bedrag aan negatieve S&O-afdrachtvermindering. 

Artikel 26 

1 Bij overtreding van het bij of krachtens artikel 24, eerste lid, bepaalde of indien sprake is van het geval, 

bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel a, kan Onze Minister van Economische Zaken aan de 

S&Oinhoudingsplichtige een bestuurlijke boete opleggen ter hoogte van maximaal € 100 000, of, wanneer 

dat meer is, 20% van het in de S&O-verklaring als afdrachtvermindering vastgestelde bedrag. 

2 Bij overtreding van het bij of krachtens artikel 24, tweede, derde of vierde lid, bepaalde, legt Onze 

Minister van Economische Zaken aan de S&O-inhoudingsplichtige een bestuurlijke boete op ter hoogte van 

maximaal € 2500. 

3 Onze Minister van Economische Zaken brengt opgelegde boeten tot uitdrukking door deze op te nemen in 

een correctie-S&O-verklaring. Artikel 25, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

4 Bij het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in het tweede lid vindt artikel 5:53 van de 

Algemene wet bestuursrecht geen toepassing. 

Artikel 27 

1 Aan een S&O-belastingplichtige die voornemens is in een kalenderjaar ten minste 500 uren van zijn voor 

werkzaamheden beschikbare tijd te besteden aan speur- en ontwikkelingswerk geeft Onze Minister van 

Economische Zaken op aanvraag een S&O-verklaring af. 

2 Aanvragen kunnen voor het laatst worden ingediend drie kalendermaanden voor het einde van het 

kalenderjaar. De beslissing op de aanvraag wordt gegeven binnen drie kalendermaanden na indiening van 

de aanvraag. 

3 De S&O-verklaring die ten name van een S&O-belastingplichtige wordt afgegeven, bevat: 

a. een omschrijving van het werk dat wordt aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk; 

b. het kalenderjaar waarvoor de S&O-verklaring wordt verstrekt. 

4 De S&O-belastingplichtige aan wie een S&O-verklaring is afgegeven en die in het kalenderjaar minder dan 

500 uren van zijn voor werkzaamheden beschikbare tijd heeft besteed aan het speur- en 

ontwikkelingswerk waarop de S&O-verklaring betrekking heeft, doet daarvan binnen drie 

kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft mededeling 

aan Onze Minister van Economische Zaken. 

5 Artikel 3.6, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 is van overeenkomstige toepassing. 



6 Artikel 24, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de S&O-belastingplichtige aan 

wie een S&O-verklaring is afgegeven. 

7 Onze Minister van Economische Zaken trekt de S&O-verklaring in indien: 

a. blijkt dat de in artikel 24, eerste lid, bedoelde administratie niet voldoet aan het bij of krachtens dat 

artikel bepaalde; 

b. de S&O-belastingplichtige de mededeling, bedoeld in het vierde lid, deed, of aannemelijk is dat hij 

dat had behoren te doen; 

c. aannemelijk is dat ter verkrijging van de S&O-verklaring gegevens of bescheiden zijn verstrekt die 

zodanig onjuist of onvolledig zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien 

bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend zouden zijn geweest. 

8 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid en een mededeling als bedoeld in het vierde lid geschieden 

uitsluitend langs elektronische weg met gebruikmaking van de hiervoor door Onze Minister van 

Economische Zaken beschikbaar gestelde voorziening en door opvolging van de daarbij opgenomen 

aanwijzingen. 

Artikel 28 

1 De in de artikelen 47 tot en met 51 en 53, eerste en vierde lid, tot en met 56 van Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jegens de inspecteur opgelegde verplichtingen gelden mede jegens de door Onze Minister 

van Economische Zaken met betrekking tot de toepassing van in dit hoofdstuk aangewezen ambtenaren. 

2 De artikelen 68, 69 en 72 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

Artikel 29 

Teneinde zo veel mogelijk evenwicht te bereiken tussen de S&O-afdrachtverminderingen en het hiervoor in de 

rijksbegroting opgenomen bedrag, kan bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken, onder 

overeenkomstige aanpassing van dit artikel, met ingang van 1 januari van enig jaar: 

a. het in artikel 23, derde en vierde lid, eerstvermelde percentage worden verhoogd tot ten hoogste 25, 

worden verlaagd, dan wel op nihil worden gesteld; 

b. het in artikel 23, derde en vierde lid, laatstvermelde percentage worden verhoogd tot ten hoogste 33,5, 

worden verlaagd, dan wel op nihil worden gesteld; 

c. het in artikel 23, zevende lid, vermelde percentage worden verhoogd tot ten hoogste 46, worden 

verlaagd, dan wel op nihil worden gesteld. 

De nieuwe percentages gelden met betrekking tot S&O-verklaringen die betrekking hebben op een periode die 

aanvangt op of na de dag waarop de wijziging in werking treedt. 


