Vraag
Ik benNcderlnndetnnnr icoott jnrenitt Belgii:.Vinuiendetthoorik dn.l.
bctnnlfu registt'nnm bij de nntrloopz,nncen nietLucioonittg,de zu'oeger
tiL\echtctlxoor ectt stulcknn tmrg krijgcn.Is dit u:nnrctt gclLltdit oak
'ooorcctt Ntdarlander?

S.H. uitKnlnttlnut.

Antwoord
Vlaand€ren gaat zijn €ig€n weg
Op dit ogenblik zijn er drie \.erschjllende
systemen van regisiratierechten (overdrachtsbelasting)binnen Belgiöbij de aankoop van een wonint. Erg ingelvikkeld
allemaäI, we beperken ons hier tot het
Vlaams Cewest. Het gewone tarief
bedraagt voortaan 10 % 'aar dit vroeger
nog 12,5% bedroeg.Ma er is meer.
H€t abattement
Verder $.er.t het zgn. abaiiement intevoerd. Dji betekentdat u op de eersteschljf
van 12.500 curo gecrl registratierechten
bestaalt. Uw \.oordeel bedraägt düs hicr
maximaa]1.250euro.
Dii voordeelgeldt vool iedereendie in het
Vlaams Ge$.esieen \ .oning of een bouwgrond koopt in volle ei8endom.lus niet de
blote eigendom of het vruchiSebn k
alleen.U moet in de woning die u met toepassing van hei abaitementkoopt birrrcn
de t\a,eejaar na dätum van de arithenti€ke
akie uw hoofdverblijfplaatsvestigjngen,en
binnen de drie ja.r bij de aankoopvan een
bouwgron.]. Ook moei de aankoop gcbeuren doof een natuurlijk persoon,niet door
een vennoorscnap.
Op het ogenblik van de aankoop{compromis) magü Seenvolleeitenaar zijnvan een
ander onioerandgoed dat geheelof iledeel
ielijk toi bel{'oning is bestemd. Ilezit men
b\'. een zuivef winkelpand dan is er geen
probleem. U mag ook geen bouwgrond
bezitten. De nationaliteit speelt hier geen
6nkele rol dus ook voor Neclcrländers...
Mäar er is not meer...
De meen€embaarheid
Een tweede nieuwiSheid, die meer kan
oplelefen dän het abattement,is de zgn.
meeneernbaarhcidvan reSistratierechten.
Als u in ctesiiuatie berlt dat u 6n de mecneembaarheidkunt genieien6n het abattement, dän moet u kiezen. Cumulaiie van
beide sielseis is nict mogelijk. De meeneembaarheidis echter interes-sänteren
leveft u niet mäximaal 1.250euro exira op
mäar 12.500euro op.

De regelinghoudtindai u de reedsvroeter
betaaldeIegistratier€chtenop een wonhg
of een bouwtrond mäg meenemenen nr
mindeing mag brengen op da retistratie
rechtendieubetaaltbijde aankoop!an een
ni€uwe hoof.tverblij4rlaatsof bouwgronct.
U mag tot 12.500curo aan betaäldere$straherechtenmeenemen.
Ook nu zijn vennooischäppenuittesloten
van dcze regeling.Maar er kan wel vän.:te
regehrg genotenh'ofdenbijb\'. eengcsplit
steäankoopvan de blote eigendomdoordc
nätuurlijk persoon cn het vruchtSebruik
door de vennootschap.De natuürlijke per
soonbloie eigenaarkan dan het sielsellan
de meeneembaärheid
tenieten.
Er zijn iwee systemen.Of$'el worden de
vroeFr betaalde registratiercchienverrckend net ,ät u bt dc nieüwe aankoop
moet beialen.De vorige hoofd!erblijfplaats
moet dan r\'e] al verkocht zijn, deze verkoop mat \.e1 niet langer dan t\.ee jaär
geledengcbeurd zijn.
Een t\a.eedeslrsteemgeldt als de vroegerc
hoofd!erbliifulääis päs lerko.ht r^'ordt na
de aankoop van de nieuwe hoofdverblijf
plaats, dän kan u ächteraf teruggave vän
legistlatierechtenkrijgcn. De oude hoofd
rerblijhlaäis rnoei dan binnen de 2 jäar
verkocht zijn (3 jaar voor eenbouwgrond)
Fn $'at met dc Nedcrlandcrs ? Ook nu
wordt er geen onderscheidgemaaki naar
naiionaliteit. Maar alleen de regjsiratie'
lechten die vfoegcr ü,erdenbetaald op de
aankoop van een woning h het Vlaams
Gel\'esi komen in aanmerking. De oierdrachtsbelastingdie u betaaldebij de aankoop van uw Amsicrdäms grachtenluis
kunt u voo. a1leduidelijkheid ni(:t rccupe

Mt. stephcll wijnkanp is .tls fiscaal j nst
oerbonden aan wijnkamp €a Ke leß,
Eiscaallurtsten te Roosefldaal,Kapellenen

