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FISCALE INVESTERINGSAFTREK VOOR DE BEVEILIGING VAN BEROEPSLOKALEN 
Materieel dat de toegang tot beroepslokalen door misdadigers verhindert of vertraagt 

of hun vlucht na het plegen van een strafbaar feit vertraagt 

 
Verklaring met toepassing van artikel 491 van het KB/WIB 92 betreffende de 
investeringsaftrek bedoeld in artikel 69, § 1, 1ste lid, 3°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992. 
 
Ik, ondergetekende ……………….....,  geregistreerd aannemer overeenkomstig artikel 

401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gevestigd te 

…………………………………………………… met registratienummer ....... - ....... - ....... 

bevestig dat het door mijn onderneming geplaatste materieel dat de toegang tot 

beroepslokalen door misdadigers verhindert of vertraagt of hun vlucht na het plegen 

van een strafbaar feit vertraagt: 

 
(onderstaande investeringen die niet van toepassing zijn schrappen) 

 
- inbraken, inzonderheid met een ramvoertuig, of pogingen daartoe beoogt te 

verhinderen of te vertragen; 
 
- een toegangscontrole tot de beroepslokalen beoogt; 
 
- de toegang of de vlucht van voertuigen uit een parking beoogt te vertragen; 
 
- specifiek inbraakwerend glas is met minstens een gelaagde kant (geplaatst 

aan de binnenkant) conform met de klasse P4A van de Europese norm EN 
356.  Het glas is tevens geplaatst volgens de richtlijnen van de norm NBN S 
23-002 (STS 38), of volgens de instructies van de glasfabrikanten; 

 
- een specifiek inbraakwerend rolluik is; 
 
- een beveiligingssysteem is voor (schrappen wat niet van toepassing is) 

deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten 
en hekken. 
Ik bevestig dat de beveiligingssystemen en de plaatsing ervan daadwerkelijk 
de weerstand verzekeren of versterken van de gevelelementen van het 
beroepslokaal zodat een minimale weerstand wordt gewaarborgd van drie 
minuten aan de inbraakpogingen die worden uitgevoerd met behulp van 
volgende instrumenten: een schroevendraaier, een tang en een wig.  Om de 
weerstand van de geïnstalleerde gevelelementen te waarborgen, refereer ik 
naar (opnieuw schrappen wat niet van toepassing is) 
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- klasse 2 van de Europese voornormen ENV 1627 tot 1630 
- elk ander voorgeschreven document dat hetzelfde prestatieniveau 

waarborgt in termen van inbraakwerendheid in afwachting van de 
publicatie van de toekomstige Europese normen EN 1627 tot 1630); 

 
- een gepantserde deur is. 
 

 
Bovenvermelde beveiligingsinvesteringen werden uitgevoerd bij mijn klant op (datum) 

………………………. 

 
Gegevens van het beroepslokaal waar de werken werden uitgevoerd: 
 
ONDERNEMING: ……………………………… …………………………………………………. 

ONDERNEMINGSNUMMER: …………………………..……………………………………… 

ADRES: ……………………………………………………………………………………………. 

PC:  …………… GEMEENTE:  ……………………………………………………………….. 

 
Datum Handtekening 

…………………………… ……………………………………. 


