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BEGELEIDING BIJ AANKOOP VAN EEN BANKBESLAG 

 
De onderstaande informatie heeft tot doel u een eerste overzicht te geven van de 
aankoopprocedure van een bankbeslag 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 once 
klanten aan zodat al uw aanmeldingen, omzettingen en betalen van belastingen feilloos 
kunnen gebeuren. Deze token heeft een geldigheid van 2 jaar en zal daarna vernieuwd 
moeten worden.  
 
Spaanse bankrekening: 
 
De fondsen die nodig zijn voor de aankoop van een bankbeslag moeten integraal van aan 
spaanse bankrekening afkomstig zijn en dus bent u verplicht van een spaanse bankrekening 
te openen, indien u er nog geen heeft.  
 
U zal uw laatste belastingaanslag moeten voorleggen voor het openen van de rekening, 
evenals uw loonfiches van de laatste 3 maanden indien u werknemer bent, of uw inschrijving 
in het KBO als u zelfstandige bent of zaakvoerder. Alles dient vertaald te zijn naar het Spaans 
door een vertaler.  
 
Hou er rekening mee dat de spaanse verkopende bank u om een bewijs zal vragen van waar 
deze gelden komen, met andere woorden de oorsprong ervan. Dit aangaande de witwas 
wetgeving. Dit is een moeilijke en meestal langdurige procedure, want u moet 
ontegensprekelijke kunnen bewijzen met documenten vanwaar de fondsen komen die u zal 
aanwenden voor de aankoop van het vastgoed.  
 
Zorg ervoor dat u de nodige bewijsstukken al op voorhand verzamelt om problemen of 
vertragingen te voorkomen. Bewijsstukken kunnen bv de volgende zijn:  
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- 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. 

 
Leg ons uw persoonlijke situatie uit en wij zullen ervoor zorgen dat u de juiste documenten 
kan bekomen en indienen.  
  
Biedingsprocedure: 
 
Om een bod te kunnen doen, zal u een voorschot dienen te betalen. Dit kan van een paar 
honderd tot een paar duizend euros zijn, afhankelijk van wat de verkopende bank eist. Dit is 
te betalen van uw spaanse bankrekening aan de verkopende bank. Wij zullen u inlichten op 
welke manier en wanneer u dit dient te betalen, in samenspraak met de makelaar en dan 
zullen we de best mogelijke prijs voor u onderhandelen en bekomen bij de verkopende 
bank. 
 
Op dit ogenblik zullen we ook een kopie van uw NIE en een attest van uw spaanse 
bankrekening dienen door te sturen te samen met uw bod. U kan dus géén bod uitbrengen 
voor het kopen van een bankbeslag in Spanje indien u niet reeds een NIE en een spaanse 
bankrekening heeft! 
 
De bank zal dan het bod in overweging nemen en dit kan 14 dagen duren vooraleer we een 
antwoord krijgen of uw bod aanvaard is of niet.  
 
Vervolg van de procedure na aanvaarding van het bod: 
 
Van zoda u de email van de verkopende bank gekregen heeft dat uw bod aanvaard werd, 
kunnen we aan de volgende stap beginnen: het aanleveren van alle nodige bewijzen 
aangaande uw economische activiteiten en herkomst van uw gelden/fondsen die u zal 
gebruiken voor de aankoop. 
 
Hiervoor zullen we moeten beschikken over: 
 

- Laatste belastingaanslag; 
- Loonfiches van de laatste 3 maanden; (indien van toepassing) 
- Bewijs zelfstandige activiteit; (indien van toepassing) 
- Herkomst financiën voor de aanschaf  

(spaargelden, erfenis, verkoop vastgoed, verkoop aandelen enz…). 
 
Alle aangeleverde documenten zullen in het Spaans moeten vertaald zijn.  
 
Verder zal u reeds het volledige bedrag voor de aankoop van het vastgoed moeten 
overschrijven op uw spaanse rekening.  
Hiervoor zullen we moeten beschikken over de volgende documenten: 
 

- Attest rekeninghouderschap van uw eigen bank in het Engels of Spaans; 
- Bewijs van overschrijving van de fondsen naar uw spaanse rekening; 
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- Attest van de spaanse bank dat de fondsen voor de aankoop op uw spaanse 

rekening staan.  
 
Wanneer we alle documenten hebben, kunnen we deze overmaken aan de verkopende 
bank. De verkopende bank voert dan een financieel onderzoek uit om zeker te zijn dat u 
voldoet aan de witwaswetgeving en alles in orde is. Dan zullen we wederom moeten 
wachten op groen licht om naar de notaris te kunnen gaan. 
 
Opstellen van een compromis of aan- en verkoopbelofte: 
 
Doorgaans worden er bij bankbeslagen géén privé overeenkomsten of documenten 
opgesteld. Er is ook geen verder voorschot te betalen zoals bij een normale verkoop. De 
procedure van de verkoop van bankbeslagen is gericht op mensen met voldoende eigen 
financiële middelen en die beschikken over het nodige geduld... 
 
Nazicht schulden: 
 
De procedure bij een bankbeslag is dus uitermate anders dan deze van een normale 
aankoop, dat zal u ondertussen reeds begrepen hebben.  
 
Zo ook de schulden. Bij bankbeslagen koopt u het pand in de staat waarin het zich bevindt. 
Als er schulden zijn, zullen deze NA de verkoop dienen geregeld te worden. Geen nood, 
daarvoor zijn wij er om dit voor u te regelen en op te volgen. Van zodra u of wij kennis 
nemen van een openstaande schuld na het verlijden van de akte, hebben we 5 dagen de tijd 
om in contact te treden met de bevoegde dienst van de verkopende bank om deze schuld 
aan hen door te schuiven en zij zullen overgaan tot de betaling ervan.  
 
Dit wordt mee opgenomen in de notariële akte, u zal dus niet voor deze schulden opdraaien 
of aansprakelijk gesteld worden, maar de procedure is lastiger en complexer dan bij een 
normale aankoop.  
 
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.  
 
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 normale tijd tussen de 
aanvaarding van de bank van uw aankoop en het ondertekenen van de akte bij de notaris  
ligt tussen de 14 dagen en de 30 dagen. Hou hier rekening mee, als u niet op een korte 
tijdspanne aanwezig kan zijn, is het best dat u ons een volmacht geeft voor de afhandeling 
van de aankoop, en dit dient helemaal in het begin van de procedure aan de bank 
meegedeeld te worden.  
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De betaling voor de aankoop gebeurt via een nominatieve bankcheque ter plaatse. 
 
De volledige voorbereiding van de notariële akte wordt door ons verzorgd te samen met de 
verkopende bank. 
 
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.  
 
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; 
- Betaling van de taksen op de aankoop aan de overheid; 
- 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), 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! 
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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: +/- 1200€ (ifv de waarde van de aankoop) 
- Registratierechten: +/- 900€ (ifv de waarde van de aankoop) 
- Vastgoedtaksen: van 6% tot 11% van de aankoopwaarde of 7% of 10% + 1% indien 

het nieuwbouw betreft, of nooit eerder verkocht werd.  
- Kleine kosten: +/- 150€ voor kleine kosten (omzettingen, NIE, ...) 
- Onze Honoraria voor de volledige begeleiding van uw aankoop bij een bankbeslag  

 
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! 
 


