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Beste klant  

 

U komt mogelijks in aanmerking voor een fiscaal voordeel op de aankoop van beveiligingsinstallatie(s). 

Graag lichten wij de mogelijkheden, voorwaarden en formaliteiten m.b.t. deze investeringsaftrek toe, 

echter dient dit document enkel als een leidraad met enkele aandachtpunten. Voor de volledigheid 

van wettelijke bepalingen, verwijzen we graag door naar het Belgische Wetboek, onder Koninklijk 

Besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 

30/08/2007)  

 

Welke ondernemingen kunnen deze bijkomende investeringsaftrek genieten?  

Het fiscaal voordeel geldt enerzijds voor zelfstandigen en vrije beroepen, anderzijds voor Kleine 

Vennootschappen. Deze laatste categorie mag maximaal één van volgende criteria in het vorige 

boekjaar overschrijden:  

- Maximaal 50 medewerkers  

- Maximale omzet van €9.000.000 

- Maximaal balanstotaal van €4.500.000  

 

Volgende ondernemingen komen zeker niet in aanmerkingen:  

- Ondernemingen die meer dan één van bovenstaande criteria in vorig boekjaar overschreden.  

- VZW’s  

 

Welke twee types fiscale voordelen worden beschreven?  

- Investeringen voor de beveiligingsinstallatie 

- Kosten gelinkt aan de meldkamer of consortiumbewaking 

 

Meer informatie op:  

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/ondernemers-vrije-beroepen 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek 

 

 
1. Bijkomende investeringsaftrek voor uw beveiliginginstallatie van 25% 
 
Deze investeringsaftrek geldt onder andere voor alarm- en camerasystemen. De materialen die recht 
geven op een fiscale aftrek worden opgelijst op onderstaande website. Deze aftrek komt bovenop de 
‘gewone’ afschrijvingen.  
 
https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/ondernemers-vrije-beroepen/fiscaal-voordeel/investeringsaftrek-
voor-beveiliging  
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Aandachtspunten:  

- De aftrek geldt enkel voor kosten die voortvloeien uit aankoop van nieuwe materialen. 
- De aftrek wordt verrekend op de winst van het jaar waarin u deze activa verwierf.  

 
Welke modaliteiten dienen vervuld te worden om aftrek te kunnen genieten? 
 
Door de aannemer:  

- Op factuur/bijlage dienen de beroepslokalen waar werken uitgevoerd werden, benoemd te 
worden.  

- Er dient een verklaring afgelegd worden over de kwaliteit van het systeem:  
o Aantonen dat de investering beantwoordt aan de doelstellingen vastgelegd voor de 

materialen/systemen.  
o Aangeven dat materialen voldoen aan de wettelijke vereisten in het kader van het KB 

inzake investeringsaftrek.  
 

Opgelet: bovenstaande verklaring kan ENKEL uitgeschreven worden indien:  
- Alarmsysteem aangesloten is bij goedgekeurde meldkamer.  
- Camerasysteem volgens wetgeving aangemeld werd.  

 
Door de klant:  
De investeringsaftrek dient aangegeven te worden in de belastingsaangifte die van toepassing is op 
het jaar waarin de investering betaald werd. (Bijvoorbeeld: beveiliging aangekocht in 2019, 
investeringsaftrek aangeven in aanslagjaar 2020).  
 
Documenten ter beschikking te stellen van de FOD:  

- Factuur van de investeringen. 
- Betalingsbewijs van de bedragen die op factuur vermeld zijn.  
- Verklaring aannemer die kwaliteit materiaal garandeert.  
- Alarmsysteem: Het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde 

alarmcentrale/meldkamer.  
- Camerasysteem: Het attest ter bewijs dat systeem aangegeven werd via 

www.aangiftecamera.be.  
  
 
2. Beroepskosten aftrek tot 120%  
 
Geldt voor twee types diensten:  

- Abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale/meldkamer.  
- Kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een 

groep ondernemingen (consortiumbewaking) 
 
Meer info kan u terugvinden op volgende website:  
https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/ondernemers-vrije-beroepen/fiscaal-voordeel/aftrek-van-de-
beroepskosten-tot-120  
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