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Model ‘Verklaring Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ 
Twijfelt u of onderstaande verklaring moet invullen? Neem dan contact met ons op of doorloop alvast 
het stroomschema op de volgende pagina.  

 
A. Gegevens verkrijger 

 
Voorletters en naam  

Woonadres (straat, huisnummer)  

Postcode en plaats  

Land  

Telefoonnummer  

Burgerservicenummer  
 

B. Gegevens verkrijging 
 

Datum verkrijging  

Waarde tegenprestatie  

 
C. Gegevens onroerende zaak  

 
Adres (straat huisnummer)  

Postcode en plaats  

Kadastrale gegevens  

Eigendomsdeel  

Is sprake van de verkrijging van een woning voor de 
overdrachtsbelasting?  

      Ja  
      Nee → Let op! U kunt geen beroep doen op de vrijstelling of 

het verlaagde tarief. 

 
D. Aanvullende informatie 

 
Is sprake van een verkrijging van aandelen in een onroerende 
zaakrechtspersoon (fictieve onroerende zaken)? 

      Nee  
      Ja → Let op! U kunt geen beroep doen op de 

vrijstelling of het verlaagde tarief.  
Is sprake van de verkrijging van (alleen) de economisch eigendom 
van een woning? 

      Nee  
      Ja → Let op! U kunt geen beroep doen op 

de vrijstelling of het verlaagde tarief.  

 
E. Verklaring verkrijger 

 
De verkrijger verklaart, stellig en zonder voorbehoud, ten aanzien van de verkrijging van bovengenoemde 
onroerende zaak het volgende: 
 

[Bij beroep op startersvrijstelling] 
Op het moment van de verkrijging1 meerderjarig en jonger dan vijfendertig jaar te zijn; 
Niet eerder de startersvrijstelling, zoals bedoeld in artikel artikel 15 onderdeel p van de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer, te hebben toegepast en; 
De woning daadwerkelijk te gaan bewonen en de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan 
gebruiken.  
→ Indien u voldoet aan de voorwaarden kunt u een beroep doen op de vrijstelling. 
U verklaart een beroep te doen op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.   

 
1 Het moment van verkrijging is, in de situatie waarvoor een notariële akte moet worden ingeschreven in het register, het moment waarop 
de akte wordt opgemaakt bij de notaris.  
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of: 

 
[Bij beroep op verlaagd tarief (doorstromer)] 
De woning daadwerkelijk te gaan bewonen en de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan 
gebruiken.  
→ Indien u voldoet aan de voorwaarden kunt u een beroep doen op het verlaagde tarief. 
U verklaart een beroep te doen op het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting.  

 
F. Ondertekening door verkrijger 

 
Naam  

Datum en plaats 
Ondertekening dient plaats te vinden op de datum 
van de verkrijging 

 

Handtekening   
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Bijlage bij Model ‘verklaring Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ 
Bij het wetsvoorstel is een stroomschema gepubliceerd op basis waarvan u kunt bepalen hoeveel 

overdrachtsbelasting u verschuldigd bent voor een transactie op of na 1 januari 2021: 

 

 

 

 

 

 

Verklaring 

verplicht 


