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Beveiligen brengt geld op
door uw beroepslokalen 
te beveiligen, beperkt u 
niet alleen de risico’s op dief-
stal of inbraak en de finan-
ciële gevolgen ervan. tegen-
woordig genieten 
investeringen in 
beveiligingsmateriaal 
eveneens fiscale voordelen 
die vaak nog niet gekend zijn.    

n  Axelle Demoulin

u it een onderzoek van het privaat 
beveiligingsbedrijf G4S nv is ge-
bleken dat de meeste Belgen niet 

op de hoogte zijn van de stijging van 
de belastingaftrek, die dit jaar doorge-
voerd werd voor investeringen in be-
veiligingsmateriaal. Toch zijn de fiscale 
voordelen voor zelfstandigen, KMO’s of 
vrije beroepen die hun beroepslokalen 
beveiligen, wel degelijk reëel.

Voordelen
Investeringen in beveiligingsmateriaal 
kunnen naast de gewone afschrijving 
genieten van een bijkomende aftrek van 
22,5%, namelijk de ‘Investeringsaftrek’ 
(zie kader voor de lijst met materiaal 
dat recht geeft op een belastingaftrek). 
Deze aftrek wordt verrekend op de 
winst of de baten van het jaar waarin 
deze investeringen gedaan werden.
Daarnaast zijn de kosten voor bepaalde 
dienstverleningen op het gebied van 
beveiliging, zoals de bewaking of de 
abonnementskosten aan een vergunde 
alarmcentrale, als beroepskosten af-
trekbaar tot 120% (in plaats van 100%). 
Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het 
jaar waarin deze kosten gemaakt of ge-
dragen werden.
Bedrijven kunnen eveneens gratis ad-
vies inwinnen bij de technopreven-
tieve adviseurs van hun politiezone. 
Deze professionals kunnen de sterke en 
zwakke punten van de werkomgeving 
opsporen en analyseren.

in de praktijk
Op de factuur (of in bijlage) moet de 
geregistreerde aannemer aangeven in 

welke beroepslokalen de werkzaam-
heden uitgevoerd zijn, en moet hij een 
verklaring afleggen over de kwaliteit 
ervan. Hij moet aantonen dat de inves-
teringen overeenstemmen met de doel-
stellingen, zoals deze vastgelegd zijn 
voor dit materiaal, en voldoen aan de 
technische vereisten van het koninklijk 
besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 
inzake de investeringsaftrek. De web-
site www.besafe.be biedt een volledige 
informatiebrochure, een link naar het 
koninklijk besluit en voorbeelden van 
verklaringen.
Wat alarmsystemen betreft, moet de ge-
registreerde aannemer eveneens een be-
veiligingsonderneming zijn, die erkend 
is door de FOD Binnenlandse Zaken.
Bedrijven die hun lokalen hebben laten 
beveiligen, hoeven enkel nog de kosten 
te vermelden in hun belastingaangifte 
en het formulier ‘Investeringsaftrek’ 
in te vullen. Ze zullen eveneens de 
volgende documenten ter beschikking 
moeten houden van de FOD Finan-
ciën: de facturen van de investeringen, 
het betalingsbewijs, de verklaring van 
de aannemer op de factuur (of op een 
bijlage) die de kwaliteit van het ma-
teriaal garandeert, voor de alarmsys-
temen en de volgsystemen het bewijs 
van een geschreven overeenkomst met 
een vergunde alarmcentrale, voor de 
camerasystemen het attest dat bewijst 
dat het systeem aangegeven werd bij de 
Commissie ter Bescherming van de Per-
soonlijke Levenssfeer.
Een gewaarschuwd bedrijf is er twee 
waard. n

Materialen die recht geven op een belastingaftrek:

•	 anti-ramkraaksystemen
•	 toegangscontrolesystemen
•	 vertragingselementen	op	de	parking
•	 specifiek	inbraakwerende	vensters	of	rolluiken
•	 beveiligingssystemen	voor	deuren,	ramen,	luiken,	enz.
•	 gepantserde	deuren
•	 materieel	voor	de	detectie	van	diefstal	van	goederen
•	 kluis	met	een	inbraakvertragend	slot,	kassa’s	met	beschermkap	of	anti-graaikap
•	 neutralisatiesysteem	van	waarden	(light-CIT)
•	 specifiek	inbraakwerende	afrastering	voor	bouwwerven,	sloten	en	andere	beveiligings-	
	 systemen	van	materieel	op	een	bouwwerf
•	 alarmsystemen,	camerasystemen,	volgsystemen	

fiscaliteit

de fod Binnenlandse Zaken voert 
campagne om de fiscale voordelen op 
het gebied van beveiliging bekender te 
maken.


