
 

 Aanvraag van een certificaat bij overdracht van een 
handelsfonds 

VLABEL-01-220505 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Vlaamse Belastingdienst 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 
Stuur een e-mail naar overdrachthandelsfonds@vlaanderen.be 
 
Openingsuren van de loketten zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse 
Belastingdienst www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt de overdrager van een handelsfonds of zijn gemandateerde bij de Vlaamse Belastingdienst een 
certificaat aan overeenkomstig artikel 3.12.1.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  

Als dit formulier ingevuld wordt door de gemandateerde van de overdrager, heeft de Vlaamse Belastingdienst een 
volmacht nodig van de overdrager om het certificaat naar het adres van de gemandateerde te kunnen sturen. Dat kan 
alleen als de overdrager en de gemandateerde dit formulier samen ondertekenen. 

 

 Gegevens van de overdrager 

 
 De overdrager is de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarvoor het certificaat aangevraagd wordt. 

 (voor- en achter)naam       

 juridische vorm       

 ondernemingsnummer      .     .      

 rijksregisternummer                 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 

 Gegevens van de overnemer 

 
 De overnemer is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de handelszaak overneemt. 

 (voor- en achter)naam       

 juridische vorm       

 ondernemingsnummer      .     .      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 

 Beschrijving van de elementen waarvan de overdracht gepland wordt 

 
       

 
 Beschrijving van de aard van de voorgenomen akte 
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 Prijs of de waarde van de aandelen die zijn toegekend als tegenprestatie voor de overdracht 

 
       

 

 Gegevens van de mandataris 

 
 (voor- en achter)naam       

 juridische vorm       

 ondernemingsnummer      .     .      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 naam contactpersoon       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 

 Ondertekening 

 
 Ondertekening door de overdrager 

 
  Ik geef volmacht aan de gemandateerde om in mijn plaats het gevraagde certificaat te ontvangen. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 
 Ondertekening door de gemandateerde 

 
 datum 

dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst via het e-mailadres overdrachthandelsfonds@vlaanderen.be of via 

het postadres dat in de hoofding van dit formulier vermeld staat. 

 

 Verwerking van de persoonsgegevens 

 
 De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en 

invordering van de gewestbelastingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving 
over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over het 
privacybeleid, het beleid op het vlak van gegevensverwerking en de klachtenprocedure vindt u op 
www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst. 
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