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Legale Tips en Besparingen  bij AANKOOP 
 
 
Registratierechten in Vlaanderen (= Een bestaande w oonst kopen) 
 

Bij de aankoop van een woning, appartement of bouwgrond moet bovenop de overeengekomen prijs 
nog eens 10% (Vlaanderen) registratierechten betaald worden. Deze registratierechten moeten ten 
laatste vier maanden na het tekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst betaald worden.  
 
De aankoop van een woning onder BTW-stelsel (=Kopen  in een nieuwbouwproject) 
 
Bij de aankoop van een woning onder BTW-stelsel worden de aankoopkosten uitgesplitst  in een deel 
grondwaarde en een deel constructiewaarde.  

- Indien de eigenaar van de grond en de eigenaar van de constructies niet dezelfde persoon zijn : 
betaalt u op de grondwaarde 10% (Vlaanderen) registratierechten en op de constructiewaarde 
21 % BTW.  

- Indien de eigenaar van de grond en de eigenaar van de constructies wel dezelfde persoon zijn : 
betaalt u op de grondwaarde 21% BTW en op de constructiewaarde ook 21 % BTW. 

Vraag aan ons welk project onder welk regime valt. 
 
Meeneembaarheid van registratierechten in het Vlaam se Gewest 
 
Wanneer een hoofdverblijfplaats (huis, appartement) wordt verkocht, en een andere hoofdverblijfplaats 
(huis, appartement) wordt aangekocht, moet men niet altijd twee keer de volledige registratierechten 
betalen. De voorwaarden zijn dat er tussen aan- en verkoop niet meer dan 2 jaar verlopen, en dat de 
mee te nemen registratierechten niet hoger zijn dan € 12.500.   
 
Bijvoorbeeld:  
 

a. aankoop woning van € 100.000 betekent € 10.000 (= 10% registratierechten). Wordt deze 
woning verkocht, en wordt binnen de twee jaar een andere woning aangekocht van bijvoorbeeld 
€ 120.000, dan moet slechts 12.000 – 10.000 = € 2.000 registratierechten worden betaald op de 
nieuwe aankoop (meeneembaarheid door verrekening).  

 
b. wordt eerst de nieuwe woning aangekocht, en pas later (binnen de twee jaar) de oude woning 

verkocht, dan wordt er € 12.000 betaald om, ongeveer zes maanden na de verkoop van de oude 
woning, € 10.000 terug te krijgen (meeneembaarheid door teruggave). 

 
Omdat op deze regels veelvuldig uitzonderingen voorkomen is het altijd aangeraden samen met uw 
notaris de correcte berekeningen te maken.  
 
Het abattement of vrijstelling 
 
Een natuurlijk persoon die zijn eerste onroerend goed aankoopt kan genieten van een vrijstelling of 
abattement.  Dit betekent dat op de eerste schijf van € 15.000 geen registratierechten moet betaald 
worden, wat concreet neerkomt op een korting van € 1.500 (met een aankoop onder klein beschrijf is de 
korting slechts € 750). Belangrijkste voorwaarde is dat de koper binnen de 2 jaar in het aangekochte 
pand gaat wonen. Bij aankoop van een bouwgrond bedraagt deze termijn 5 jaar. 
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Legale Tips en Besparingen  bij VERKOOP 
 
 
Teruggave van registratierechten bij wederverkoop b innen de 2 jaar  

Wanneer men binnen de twee jaar terug verkoopt, krijgt men 3/5 van de registratierechten terug, op 
voorwaarde dat men bij de aankoop 10% registratierechten betaalde. Dit gebeurt niet automatisch, maar 
moet worden aangevraagd. Voor de berekening van deze termijn telt de datum van het verlijden van de 
authentieke akte. 

De verkoop van een ‘nieuwe’ woning onder BTW-stelse l 
 
De 21% BTW moet betaald worden op de waarde van de woning EN ook op de waarde van de grond. 
 
Alleen een ‘nieuwe’ woning kan onder het BTW-stelsel verkocht worden. 
Voor de BTW is een woning ‘nieuw’ wanneer het wordt verkocht: 
 
- vóór de oprichting (verkoop op plan). 
- tijdens de oprichting. 
- na de oprichting, uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste 
ingebruikname. 
 
Voordeel van verkoop/aankoop onder BTW-stelsel: 
 
-  de verkoper kan de BTW, die is betaald bij de bouw van de woning, terugvorderen. 
- de koper kan een lagere aankoopprijs verkrijgen van de verkoper, omdat die laatste zijn BTW kan 
terugvorderen. 
 
De belasting op de meerwaarde op de verkoop van een  woning 
 
Een bijzondere meerwaardebelasting is van toepassing als een privé-persoon een gebouw verkoopt 
binnen de vijf jaar nadat hij het gebouw verkregen heeft. 
 
Mogen in vermindering gebracht : 
-de verkoopkosten (zoals makelaarskosten) 
-de kosten voor de verkrijging (te bewijzen of min.25 %) 
-muntontwaarding : 5 % per volledig jaar 
-werken met faktuur uitgevoerd door een geregistreerd aannemer 
 
Bebouwde onroerende goederen: in principe niet voor de gezinswoning. 
Deze meerwaardebelasting bedraagt 16.5% bij verkoop binnen de 5 jaar na de notariële aankoopakte. 
Onder datum van verkrijging of vervreemding wordt verstaan de datum van de authentieke akte van 
verkrijging of van vervreemding. 
 
Ongebouwde onroerende goederen (lees gronden) : deze meerwaardebelasting voor de verkoper 
bedraagt 33 % op de meerwaarde bij een verkoop binnen de 5 jaar na de aankoop en 16.5 % vanaf dan 
tot het 8ste jaar. 
 
 
 
Voor meer info neem gerust met ons contact op. 


