infoﬁche

IMMO

DE AANKOOP VAN EEN GEZINSWONING
IN VLAANDEREN
1

Je moet een natuurlijke persoon zijn.
Dus geen vzw of vennootschap.

3

Je verwerft de gehele woning in volle eigendom
via een volledige of gedeeltelijke aankoop.
De woning enkel en alleen in blote eigendom
of in vruchtgebruik verkrijgen volstaat dus
niet. Het verkrijgen van de woning in
volle eigendom moet minstens
gedeeltelijk gebeuren via een
aankoop. Het verlaagd
verkooprecht van 3% kan
dan enkel gelden voor
het deel dat je effectief
aankocht.

5

6

2

Het moet gaan om een bestaande woning.
Dus geen grond of appartement/woning in
opbouw.

4

Je hebt geen ander onroerend goed in eigendom.
Koop je alleen, dan mag je op de datum van de
notariële akte niet de volle eigenaar zijn
van een andere woning of bouwgrond.
Koop je met verschillende personen samen, dan mogen jullie op
de datum van de notariële
akte niet samen de volle
eigenaar zijn van een
andere woning of bouwgrond. De ligging van het
goed speelt geen rol
(binnen- of buitenland).
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3%

Je moet in de akte verklaren of vermelden dat de voorwaarden voor het verkrijgen van het tarief van 3% vervuld
zijn en de toepassing ervan uitdrukkelijk vragen.

Opgelet!
De regelgeving voorziet sancties wanneer je de toepassing van dit verlaagd verkooprecht aanvraagt
maar niet alle voorwaarden naleeft.

Vraag advies aan je notariskantoor! Meer infoﬁches op www.notaris.be

