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huizenmarkt na ongeveer zes
jaar van dalende prijzen
voorbij. Als we de aanvang van
de Spaanse vastgoedcrisis op
2008 leggen en we rekenen op
een even lange herstelperiode
dan mag Spanje tegen 2014
beterschap verwachten.
Alleen zijn de twee crisissen
niet echt vergelijkbaar. “Anders
dan in de VS ging de vastgoedboom in Spanje gepaard met
een enorme expansie van de
productiecapaciteit”, duidt
Siegfried Top (KBC). “In de VS
lag de zogenaamde ﬁnanciële
innovatie in de kredietverlening
aan particulieren meer aan de
basis van de zeepbel. In Spanje
ging het er toch iets conserva-

verlening is daar ook wel
versoepeld, maar in de meeste
gevallen kregen alleen
gezinnen met een voldoende
hoog inkomen een lening.
Dat geldt toch zeker voor de
grootbanken. De cajas hebben
wel meer risico’s genomen en
die werden ook minder gecontroleerd.”
Siegfrid Top ziet wel veel gelijkenissen met de Ierse vastgoedcrisis. “Ierland heeft net
als Spanje een sterke demograﬁsche groei gekend. De context
van het rentebeleid van de ECB
was dezelfde voor beide
landen. Zowel in Spanje als in
Ierlands was er een sterke kredietgroei en is op korte termijn
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een groot vastgoedaanbod
gecreëerd. In Ierland zien we
nu al even een stabilisatie van

de markt, maar de correctie is
daar ook iets vroeger
begonnen.”

PROJECT IN VILLAMARTIN
Vanaf 119.000 euro moet je op tafel
leggen voor een appartement met twee
slaapkamers, twee badkamers en een
voor- en een achterterras.

≤ terugkeert, zal ook de woningmarkt her- Veel kandidaat-kopers laten zich
stellen.”
In een recent rapport (juni 2012) voorspelt Standard & Poor’s toch nog een extra
prijscorrectie van 25 procent voor de
Spaanse vastgoedmarkt. Het ratingbureau
verwacht dat er mogelijk nog vier jaar
nodig is om het evenwicht op de Spaanse
woningmarkt te herstellen.

Ook stijgende prijzen
“Er gaat veel te veel aandacht naar die
bankbeslagen”, vindt Steven Theunis van
Hip Estates. Dat Belgische makelaarskantoor is al vijftien jaar actief in Spanje
en specialiseert zich nu in moderne
nieuwbouwprojecten. “Veel kandidaatkopers laten zich verblinden door de
superlage prijzen en spectaculaire kortingen van die bankbeslagen. Maar heel
vaak liggen die panden op minder goede
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Voor een woning met twee slaapkamers
en twee badkamers betaal je prijzen
panden op minder goede
locaties.
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koopjes te doen zijn op vastgoedmarkt
aan de costa’s. “Maar”, zegt hij: “kandidaat-kopers kijken beter naar de nieuwe
projecten. Want die zijn er ook. De prijzen
ervan liggen iets boven die van de in beslag
genomen gebouwen en projecten, maar
ze zijn nog altijd zeer gunstig.”
Hij geeft een voorbeeld: het Nieuwbouwproject La Zenia aan de Costa
Blanca, een kleinschalig complex met
moderne appartementen. De startprijs
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is overweldigend
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