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BEGELEIDING BIJ AANKOOP VAN VASTGOED 

 
De onderstaande informatie heeft tot doel u een eerste overzicht te geven van de 
aankoopprocedure om ervoor te zorgen dat elke transactie op een vlotte en correcte manier 
verloopt. We hebben getracht de meest voorkomende vragen en onderwerpen in dit 
overzicht op te nemen, zodat de meeste van uw vragen hopelijk beantwoord zullen zijn 
nadat u het volledige document gelezen hebt.  
 
NIE (Número de Identidad de Extranjero) 
 
De NIE is een persoonlijk identificatienummer dat elke buitenlander die in Spanje oa. een 
woning wenst aan te kopen moet bezitten. U kan dit het beste vergelijken met het 
Rijksregisternummer van België of uw Sofi nummer in Nederland. Wij regelen dit te samen 
met u of via een notariële volmacht zodat u niets hoeft te doen. 
 
NIF (Número de Identificación Fiscal) 
 
De NIF is een persoonlijk fiscaal identificatienummer, en is hetzelfde nummer als de NIE. Wij 
zullen u aanmelden bij de spaanse fiscus, u dient hiervoor niets te doen en u bekomt van ons 
dit document.  
 
Clave Digital (Token) 
 
De “Clave Digital” is een token van de Spaanse overheid waarmee u zich bij verschillende 
instanties digital kan aanmelden en identificeren. Wij vragen deze steeds voor al onze 
klanten aan zodat al uw aanmeldingen, omzettingen en betalen van belastingen feilloos 
kunnen gebeuren. Deze token heeft een geldigheid van 2 jaar. 
 
Spaanse bankrekening: 
 
De fondsen die nodig zijn voor de aankoop van het vastgoed kan u op verschillende 
manieren betalen: 
 

- U opent/heeft een eigen spaanse bankrekening en via deze rekening zal u de dag 
van de ondertekening van de notariële akte een bankcheque opvragen en 
overhandigen aan de verkoper (kosten tot 1.600€). 

- U schrijft het exacte bedrag over op de klantenrekening van de spaanse notaris, naar 
analogie met wat in België en Nederland gebruikelijk is (kosten van ong. 450€). 

- U maakt gebruik van onze klantenrekening om uw fondsen over te maken, en wij 
betalen de verkoper via bankcheque of overschrijving (kosten ongeveer 50€). 

- U betaalt de verkoper op voorhand via overschrijving. (dit raden wij af) 
 
Het hebben van een bankrekening bij een spaanse bank was vroeger een vereiste om een 
aankoop te kunnen voltooien. Dit is echter sinds 2019 niet meer nodig, wij kunnen alle 
nutsvoorzieningen en wederkerende kosten op uw huidige bankrekening laten domiciliëren, 
zonder dat er een spaanse rekening vereist is en u heeft zoals hierboven beschreven andere 
opties voor het betalen van het saldo aan de verkoper. 
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Indien u opteert voor het openenen van een spaanse bankrekening, zal u uw laatste 
belastingsaangifte moeten voorleggen die in het spaans vertaald is door een vertaler.  
 
Hou er rekening mee dat de spaanse bank (of wij indien u gebruik maakt van onze 
klantenrekening) u om een bewijs zal vragen van waar deze gelden komen, met andere 
woorden de oorsprong ervan. Dit aangaande de witwas wetgeving. Zorg ervoor dat u de 
nodige bewijsstukken al op voorhand verzamelt om problemen of vertragingen te 
voorkomen. Bewijsstukken kunnen bv de volgende zijn:  
 

- verkoopsakte van een pand dat in uw bezit was; 
- bewijs van ontvangst grote som geld (verzekering, …); 
- document van uw bank dat bevestigt dat u de som van X euro op rekening Y heeft 

staan op datum van Z; 
- rekeningoverzicht/afschrift van de laatste maand. 

  
Opstellen van een compromis of aan- en verkoopbelofte: 
 
Van zodra u uw keuze gemaakt heeft in het vastgoed dat u wenst aan te kopen, zullen wij of 
de makelaar een compromis of aan- en verkoopbelofte opstellen die door zowel koper als 
verkoper dient ondertekend te worden en die wettelijkheid geeft aan de nakende verkoop.  
 
Het is dan ook gangbaar dat bij de ondertekening van dit document u als koper een 
voorschot betaalt van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Niettegenstaande wij 
steeds zullen argumenteren en proberen van dit voorschot bij ons te houden op onze 
klantenrekening, is het in Spanje normaal dat dit voorschot op rekening komt van de 
verkopende partij.  
 
Dit voorschot bent u kwijt indien u alsnog zou afzien van de aankoop, maar als de verkoper 
afziet van de verkoop, dient hij de borg in dubbel aan u terug te betalen. Er is dus een boete 
clausule voor beide partijen. 
 
Nazicht schulden: 
 
Een van de eerste taken die wij voor u zullen uitvoeren is nakijken of de verkopende partij 
wel degelijk de eigenaar is van het vastgoed dat aangeboden wordt. Tevens zullen we ook 
nagaan of er ingeschreven schulden zijn, die of de verkoop onmogelijk maken, of die 
vereffend dienen te worden bij de verkoop. Dit zijn bijvoorbeeld leningen, hypotheken, 
embargo’s, fiscale schulden enz. 
 
Dit is belangrijk daar u in Spanje perfect legaal vastgoed kan kopen mét 
schulden. Dramatische verhalen die u wel eens hoort uit het nieuws hebben meestal als 
oorsprong dat dit niet gecontroleerd geweest is. 
 
Indien er nog een hypotheek loopt op het pand moet ook dit vereffend worden bij de 
ondertekening van de notariële akte. We zullen het bedrag dat nog openstaat dus van de 
verkoopprijs aftrekken en aan de desbetreffende bank overmaken, zodat u de zekerheid 
heeft dat u het pand schuldenvrij aangekocht hebt.  
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Verder dient er ook nagegaan te worden dat de verkoper alle andere lopende rekeningen 
betaald heeft, zijnde water, elektriciteit, comunidad (in voorkomend geval), basura 
(vuilnisophaling) en de IBI (kadastraal inkomen).  
 
Wij gaan dus alles na, om er zeker van te zijn dat u als koper volledig schuldenvrij koopt, of 
dat de schulden in mindering worden gebracht op de prijs die u betaalt aan de verkoper.  
 
Belastingen eigen aan de verkoper: 
 
Er dient door de verkoper een gemeentelijke meerwaardebelasting betaald te worden bij de 
verkoop van zijn vastgoed, evenals een inhouding van 3% op de verkoopprijs, als voorschot 
op de door de verkoper te betalen winstbelasting.  
 
Het is zo dat in het geval de verkoper een niet-resident is van Spanje, wij deze belastingen 
zullen inhouden, het is te zeggen dat we deze aftrekken van de overeengekomen 
verkoopprijs en wij deze voor u (en de verkoper) zullen betalen aan de desbetreffende 
overheden en instanties. Op deze manier bent u er 100% zeker van dat u niet kan opdraaien 
voor belastingen die eigen zijn aan de verkoper! 
 
Provisie fondsen: 
 
Een week voor de akte verleden wordt bij de spaanse notaris, zullen wij de nodige fondsen 
moeten hebben op onze klantenrekening zodat wij alles voor u kunnen betalen. Indien u ook 
gebruik maakt van onze klantenrekening voor de aankoop, dient u het restsaldo dat 
verschuldigd is aan de verkoper ook over te maken.  
 
Wij zullen u hiervoor tijdig inlichten over hoeveel dit bedraagt, u krijgt van ons een 
gedetailleerd schriftelijk overzicht per mail. 
 
Notaris: 
 
Er wordt een afspraak gemaakt bij een notaris naar keuze te kiezen door de koper, voor de 
uiteindelijke akte, betaling en overhandiging van de sleutels. De standaard tijd tussen de 
compromis en de notariële akte is 30 dagen. Hou hier rekening mee, als u meer tijd nodig 
heeft dient dit op voorhand onderhandeld en kenbaar gemaakt te worden.  
 
De betaling voor de aankoop gebeurt doorgaans via een nominatieve bankcheque of via 
overschrijving ter plaatse. Als u gebruik maakt van onze klantenrekening zullen wij dit 
volledig voor u behartigen.  
 
De volledige voorbereiding van de notariële akte wordt door ons verzorgd en doen we op 
voorhand, om de tijd bij de notaris tot een minimum te beperken. Doorgaans zullen we in de 
mogelijkheid zijn om u het ontwerp van de akte te mailen en u deze mondeling reeds toe te 
lichten en te vertalen, zodat er geen verrassingen zijn.  
 
Het spreekt voor zich dat wij bij de notaris samen met u aanwezig zullen zijn en instaan voor 
de mondelinge vertaling van de spaanse verkoopakte of wij kunnen ook alles voor u regelen 
en ondertekenen mits een notariële volmacht, dan dient u niet aanwezig te zijn.  
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Na de notaris: 
 
U bent nu de eigenaar, proficiat! Maar er dienen nog een heleboel zaken administratief in 
orde gebracht te worden. Deze formaliteiten omvatten het volgende: 
 
- Betalen van de factuur van de notaris; 
- Afhalen van uw authentieke akte bij de notaris; 
- Schrappen van de hypotheek; 
- Schrappen van schulden eigen aan de verkoper; 
- Betaling van de taksen op de aankoop aan de overheid; 
- Betaling van de ingehouden 3% taks op de verkoop; 
- Betaling van de ingehouden Plusvalía op de verkoop; 
- Inschrijving in het Register der Eigendommen; 
- Betaling van de Registratierechten voor de inschrijving; 
- Overdracht wateraansluiting + ondertekenen contract; 
- Domiciliëring waterrekeningen; 
- Overdracht elektriciteitsaansluiting + ondertekenen contract; 
- Domiciliëring elektriciteitsrekeningen; 
- Aanmelding bij de gemeente voor de Basura taks (huisvuilophaling); 
- Domiciliëring Basura; 
- Aanmelding bij het Kadaster (IBI); 
- Betaling/Domiciliëring van het Kadastraal Inkomen (IBI jaarlijks te betalen); 
- Aanmelding bij de comunidad (gemeenschap van eigenaars/syndicus); 
- Domiciliëring comunidadskosten. 
 
Extra jaarlijkse belasting: 
 
In Spanje zal u, behalve het jaarlijks kadastraal inkomen (IBI genaamd) dat we voor u 
gedomicilieerd hebben op uw bankrekening, ook een extra belasting op het bezit van een 
eigendom dienen te betalen. Dit is de Impuesto sobre la renta de no residentes, in de 
volksmond ook wel Modelo 210 genaamd, naar het document dat hiervoor dient gebruikt te 
worden.  
 

- Deze belasting dient jaarlijks aangegeven en betaald te worden. 
- Elke eigenaar dient afzonderlijk een aangifte in te dienen; dus indien u als koppel    
  eigenaar bent, dienen er 2 aangiftes ingediend te worden, voor elks één a rato van  
  de verdeelsleutel opgenomen bij uw aankoop. (bijvoorbeeld ieder 50%) 
- Vruchtgebruikers dienen een aangifte in te dienen, eigenaars van de naakte  
  eigendom niet. 
- Wij gaan dit voor u jaarlijks opvolgen en indienen, zodat u niets hoeft te doen! 

 
Een tweede belasting kan ook geheven worden indien uw patrimonium meer dan 700.000€ 
bedraagt in Spanje. Het spreekt voor zich indien wij denken dat u voor deze 
vermogensbelasting in aanmerkimg komt, dat wij u zullen verwittigen en dit mee zullen 
opvolgen. Alle info hieromtrent kan u op onze website terugvinden.  
 
 
 



 

Seb Leeson Consulting SL  –  Ferrari Business Center  –  Local 4  –  Calle El Brezo 5  –  38660 Costa Adeje  –  Tenerife 
www.sebleeson.com (0034) 682 328 218 mail@sebleeson.com  

 
Kosten: 
 
Een belangrijk punt is natuurlijk ook wat de extra kosten zijn, behalve de verkoopprijs van 
het vastgoed. Om het gemakkelijk te maken, zeggen we vaak dat de extra kosten een 10% 
zijn van de aankoopprijs. Dit is meestal iets minder, een gedetailleerd overzicht kunnen we u 
geven van zodra we de waarde kennen van het vastgoed dat u wenst aan te kopen. Maar in 
grote lijnen dient u rekening te houden met de volgende extra kosten: 
 

- Notariskosten: +/- 2000€ (ifv de waarde van de aankoop) 
- Registratierechten: +/- 1000€ (ifv de waarde van de aankoop) 
- Vastgoedtaksen: bij een tweedehandse aankoop betaalt u 6,5% van de 

aankoopwaarde aan overdrachtsbelasting op de Canarische Eilanden. Dit is per 
regio verschillende en gaat van 6% in Madrid bijvoorbeeld tot 11% in andere 
regio’s.  

- Kleine kosten: +/- 200€ voor kleine kosten (omzettingen, NIE, Cl@ve Digital...) 
- Onze Honoraria voor de volledige begeleiding van uw aankoop. 

 
Tot slot: 
 
Wij hopen dat u een duidelijk overzicht hebt bekomen van de procedure om tot de aankoop 
van onroerend goed over te gaan. Laat u zeker bijstaan door ons kantoor, zodat u zorgeloos 
kan genieten van uw nieuwe aanwinst.  
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren! 
 


