
 

Bijlage 1 
Waarderen en afschrijven van investeringen in Materiële Vaste Activa 

Rogplus hanteert de volgende uitgangspunten voor het waarderen en afschrijven van 

investeringen in Materiële Vaste Activa: 

1. Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs.  

2. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven 

in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele 

restwaarde.  

3. De investeringen worden geactiveerd per de 1e dag van de maand ná het moment van 

ingebruikname. 

4. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 

vermindering van waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.  

5. Conform de uitgangspunten van de Belastingdienst wordt per jaar maximaal 20% van de 

waarde van de investering afgeschreven. Dat betekent dat de minimale afschrijftermijn vijf 

jaar is. 

6. Rogplus activeert daarom alleen investeringen, waarvan de verwachte gebruikstermijn 

minimaal vijf jaar is. 

7. De meest voorkomende investeringen bij Rogplus zijn hardware, software en 

kantoorinventaris. Hardware en software worden in beginsel in vijf jaar afgeschreven, 

kantoorinventaris in tien jaar. 

8. Rogplus hanteert een ondergrens voor de waarde van de te activeren investeringen van € 

10.000. 

9. Voor laptops, mobiele telefoons en kantoorinventaris geldt dat Rogplus per soort de totale 

waarde van alle in een kalenderjaar aangeschafte middelen (met een verwachte 

gebruiksduur van minstens vijf jaar) in één keer per jaar activeert, mits de totale waarde 

daarvan meer dan € 10.000 is. Dit gebeurt per 1 januari van het jaar na het jaar waren de 

investeringen zijn gedaan. 

10. Alle overige investeringen worden per geval geactiveerd (mits de verwachte gebruiksduur 

minstens vijf jaar is en de waarde meer dan € 10.000). 

11. Rogplus stelt een investeringsagenda op, waarin vijf jaar vooruit wordt aangegeven welke 

(af te schrijven) investeringen moeten worden gedaan. 

12. Rogplus activeert Wmo-hulpmiddelen niet, omdat de waarde van de in gebruik zijnde 

hulpmiddelen als ideaalcomplex wordt beschouwd.  

13. Rogplus rekent geen rente toe aan de investeringen, omdat Rogplus zelf extern geen 

middelen aantrekt en dus geen rentelasten kent. De kapitaallasten bestaan daarom alleen 

uit afschrijvingen. 

14. Deze uitgangspunten zijn met ingang van 2022 van toepassing. Voor investeringen uit 2021 

en eerder blijven de oude uitgangspunten gelden. 

15. De directie van Rogplus kan gemotiveerd besluiten af te wijken van de in deze bijlage 

genoemde uitgangspunten. 


