
Vanaf 1 januari 2007 wordt aan particulieren een belastingvermindering toegekend voor 
uitgaven om de privé-woning tegen inbraak en brand te beveiligen. 

Voor wie? 
De vermindering wordt verleend aan elke belastingplichtige die bepaalde uitgaven doet voor 
een betere beveiliging van een woning, waarvan hij de bewoner is en er zijn domicilie heeft 
en/of waarvan hij de eigenaar is (eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker zijn en dus niet voor naakte eigenaars). Dus eigenaar of huurder en slechts 
één per woning. 
 
Voor welke uitgaven? 
 
1) beveiliging tegen brand: 

a) levering en plaatsing van waterblusser of poederblusser 

b) levering en plaatsing van automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op 
stookolie 

c) levering en plaatsing brandwerende deuren: 

• tussen de garage en de woning 
• aan de binnentoegang van de keuken 
• tussen het slaap- en woongedeelte van de woning 
• aan de binnentoegang van het verwarmingslokaal 

2) beveiliging tegen inbraak: 

a) levering en plaatsing van inbraakvertragende elementen: 

• specifiek inbraakwerend glas 
• beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, 
lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, 
slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen, kierstandhouder 
• gepantserde deuren 

b) detectie van inbraak: alarmsystemen en camerasystemen: 

• de uitgaven betreffende de levering en installatie van alarmsystemen en de 
componenten ervan in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling 
van de private en bijzondere veiligheid 
• de (abonnements)kosten voor aansluiting op een alarmcentrale vergund in 
het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzonder 
veiligheid 
• de uitgaven betreffende de levering en plaatsing van een camerasysteem 
uitgerust met een registratiesysteem 

 Opgelet: Herstellingen worden niet gezien als een investering en komen dus niet in 
aanmerking voor de vermindering. 



 
Voorwaarden 
De materialen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, waarbij een afstemming met 
de Europese reglementering terzake is voorzien. De installaties moeten uitgevoerd zijn door 
een vakman (geregistreerd aannemer of erkend beveiligingsonderneming), die de 
gelijkvormigheid van de materialen aan de gestelde kwaliteitsvereisten conformeert op de 
factuur of een bijlage ervan (zie onder ‘Hoe aanvragen?’).  
 
Hoeveel bedraagt de vermindering? 
Het bedrag van deze belastingvermindering is gelijk aan 50 % van de werkelijk gedane 
uitgaven, met een plafond dat bepaald is op 170 euro voor het aanslagjaar 2008. 
 
Voor het aanslagjaar 2010 (uitgaven  vanaf 1 januari 2009) wordt het plafond opgetrokken 
naar 500 euro (ongeveer 700 euro na indexering). 
 
Cumul 
Niet cumuleerbaar, voor hetzelfde materiaal, met andere belastingverminderingen (bv. 
energiebesparende maatregelen, investeringsaftrek zelfstandigen, …) 
 
Inwerkingtreding 
Vanaf aanslagjaar 2008. De maatregel heeft dus betrekking op de uitgaven vanaf 1 januari 
2007. 
 
Hoe aanvragen? 
De aannemer of onderneming garandeert de conformiteit van de werken en meldt op de 
uitgereikte factuur of bijlage daarvan volgende bepalingen: 

> Inbraakvertragende gevelelementen   
> Alarmsystemen  
> Camerasysteem, uitgerust met registratiesysteem   
> Brand  

 
De belastingplichtige die van deze vermindering wil genieten moet een kopie van volgende 
documenten bij zijn belastingaangifte voegen: 

• de facturen betreffende de leveringen en prestaties (incl. garantie van conformiteit van de 
werken uitgereikt door de aannemer) 
• het betalingsbewijs 

 

http://www.nelectra.be/nelectra/files/File/Fiscaliteit/Attest%20belastingsvermindering%20-%20inbraakvertragende%20maatregelen.doc�
http://www.nelectra.be/nelectra/files/File/Fiscaliteit/Attest%20belastingsvermindering%20-%20alarmsystemen.doc�
http://www.nelectra.be/nelectra/files/File/Fiscaliteit/Attest%20belastingsvermindering%20-%20camerabewaking.doc�
http://www.nelectra.be/nelectra/files/File/Fiscaliteit/Attest%20belastingsvermindering%20-%20brandbeveiliging.doc�

