
                                                                                                                      

 

Corona en vastgoed aan de Costa del Sol: crisis of kans? 

Er wordt veel geschreven en gedeeld over de impact van Corona op de Spaanse Vastgoedmarkt voor 

2020 en verder. LasCasas deelt graag wat de experts ons vertellen. Aan u de afweging of u liever zou 

wachten of misschien toch (eerder) gaat overwegen? Een feit is dat het economisch herstel van de 

Spaanse economie sinds de vorige crisis behoorlijk is aangetast. U mag verwachten dat de prijzen van 

bestaande woningen (die toch aardig waren toegenomen de laatste 5 tot 8 jaar) gedaald zijn danwel 

verder dalen. Nieuwbouw prijzen lijken minder impact te hebben, hoewel wij denken dat daar ook zeker 

kansen liggen (het blijft immers altijd een spel van vraag en aanbod). 

Hieronder een greep uit wat te lezen valt in expert bronnen (Universiteit van Barcelona, economisch 

research instituut Funcas, collega vastgoed kantoren etc):   

• “De Spaanse vastgoedmarkt” bestaat niet. De vastgoedmarkt in Spanje is sterk gefragmenteerd. 

Aan de ene kant hebben we de binnenlandse huizenmarkt voor Spanjaarden en residenten: de 

koopkracht van de Spanjaarden stond reeds onder druk omwille van de gestegen 

vastgoedprijzen. Door corona – een economisch drama voor vele Spanjaarden – zal dit er niet op 

verbeteren. Aan de andere kant zal de markt voor tweede verblijven (Spanjaarden die in eigen 

land een vakantiewoning kopen) onder druk staan. Met prijsdalingen tot gevolg. 

• Niet alleen Spanjaarden komen in financiele problemen als gevolg van de Corona crisis. Dit zal 

ongetwijfeld zichtbaar worden in meer buitenlanders die hun tweede (Spaanse) verblijf te koop 

aanbieden vanwege liquiditeits behoeften. De prijzen zullen daardoor naar verwachting dalen: 

naar verwachting voor 2020 toch zeker gemiddeld met 10% of meer (Funcas). 

• We moeten niet vergeten dat investeerders juist kiezen voor de factor betrouwbaarheid van 

onroerend goed wanneer aandelenmarkten volatiel blijven en beleggers geen alternatieven 

vinden in obligaties en deposito’s. 

• De vastgoed experts in Spanje verwachten dat nieuwbouw projecten amper of niet in prijzen 

zullen dalen omdat het aanbod van nieuwbouw woningen schaars is in vergelijking met de 

tweedehands woningen die 4/5e vertegenwoordigen van de Spaanse 

vastgoedmarkt. Projectontwikkelaars (en zeker de ‘grote jongens’) voelen geen druk om de 

prijzen te verlagen in tegenstelling tot particuliere vastgoed eigenaren die onder financiële druk 

eerder genoodzaakt zijn om de prijs te laten dalen. 

• De Brexit zorgt voor onzekerheid voor de Britten (de grootste groep buitenlandse bezitters in 

Spanje). Deze onzekerheid leidt nu al tot cijfers die tonen dat zij hun vastgoed proberen te 

verkopen. Britten zullen als niet-EU onderdanen mogelijk meer hindernissen ervaren in de 

toekomst om te kopen of verkopen. Waar we natuurlijk tegen in kunnen brengen dat Spanje 

nog steeds 1 van de aangenaamste en betaalbaarste bestemmingen in Europe is en de 

infrastructuur heeft om tweede verblijvers te huisvesten. 
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