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In 2016 kochten Belgen op zoek naar zon negen woningen… per dag in Spanje. 

De Costa Blanca en de Costa del Sol liggen het best in de markt. Enkele tips.  

Second Home, de beurs van het tweede verblijf die onlangs in Antwerpen haar deuren sloot, 

kreeg 50% meer bezoekers over de vloer dan tijdens haar vorige editie. Van 29 september tot 1 

oktober(*) heropent ze in Brussel. De grote trend van het moment? Vamos a España! Volgens 

een peiling op Second Home in Antwerpen overwoog 41% van de bezoekers een aankoop in 

Spanje. Spanje wordt in populariteit gevolgd door Portugal en Frankrijk en daarna door België, 

dat een rationele keuze voor een tweede vakantiewoning blijft. We hebben trouwens nog betere 

gegevens om het Spaanse succes te meten dan die van een peiling: de cijfers van de Consejo 

General del Notariado (de Spaanse vereniging van notarissen) die Azull, de Belgische 

marktleider in Spaans vastgoed, citeert. In 2016 werden 3.243 woningen aan Belgische 

ingezetenen verkocht. Dus bijna negen per dag! Dat succes heeft veel te maken met de nog altijd 

lage prijzen op het Iberisch schiereiland. Na de crisis van 2008 is de vastgoedmarkt er ingestort. 

En hoewel de prijzen weer aan het stijgen zijn (+5% in 2016 en waarschijnlijk evenveel in 2017) 

blijven ze nog altijd 30% lager dan voor 2008. Volgens Azull is het aantal aan Belgen verkochte 

tweede verblijven in Spanje op tien jaar tijd met 14 vermenigvuldigd, met in 2016 een nieuwe 

stijging met 10%. Twee streken vallen bij onze medeburgers bijzonder in de smaak: de Costa 

Blanca (Benidorm, Alicante…) en de Costa del Sol (Malaga, Marbella, Torremolinos…). 

Babyboomers  

De woningen die Belgen in Spanje kopen, kosten gemiddeld 150.000 euro, voor een gemiddelde 

oppervlakte van meer dan 80 m². 30% van de aankopen heeft betrekking op oppervlakten van 

meer dan 100 m², wat op de Spaanse markt erg groot is. Volgens Azull zijn de meeste Belgische 

kopers babyboomers (geboren tussen 1945 en 1965). "Een deel van hen beschouwt de aankoop 

in Spanje als een belegging met het oog op hun toekomstig pensioen. Ze willen ervan genieten, 

maar denken ook aan de volgende generaties. Hun kinderen en kleinkinderen moeten er ook van 

kunnen profiteren. Dat is een veelgehoord argument: ze beleggen voor hun nakomelingen, want 

ze hebben er de middelen voor. De babyboomers beseffen dat zij misschien de laatste generatie 

zijn die goed heeft kunnen sparen", vertelt Marleen De Vijt, CEO van Azull. Het vastgoedbedrijf 

stelt bovendien een nieuw verschijnsel vast: Belgische privébedrijven, vooral in de IT-sector, 

kopen vastgoed in Spanje om het door hun… werknemers te laten gebruiken. Ze sturen hun 

mensen naar het zuiden voor een welverdiende vakantie… of om er ver van de Belgische 

kantoren in groepssessies te werken. 

Laat u helpen!  

De markt van de tweede verblijven neemt duidelijk een hoge vlucht. Eén van de oorzaken is de 

lage rente op de klassieke spaarrekeningen. Wanneer ze bijvoorbeeld de pensioenleeftijd 

naderen, beleggen Belgen hun spaargeld dat niets opbrengt in vastgoed waar ze ook nog eens 



plezier aan beleven. Meer dan één agentschap bevestigt dan ook dat de aankopen vaak zonder 

banklening worden geregeld. Maar dat is niet altijd het geval. Kijk maar naar een andere 

indicator van de goede gezondheid van de markt: tussen januari en april 2017 heeft Deutsche 

Bank een toename met 39% opgetekend van het aantal leningen voor de aanschaf van een 

tweede verblijf! De bank heeft ook een hele reeks tips voor kandidaat-kopers, om te beginnen dat 

ze zich door professionals moeten laten bijstaan, zowel in België als in het buitenland, als ze niet 

vertrouwd zijn met de plaatselijke wetten en regels. De expert die door Deutsche Bank wordt 

geciteerd, advocaat Wim Vermeulen, stelt in dat verband vast dat exotisme in de mode is: "Een 

tweede verblijf in Zuid-Afrika, Uruguay of Bali is geen uitzondering meer. De Belgen kiezen 

steeds vaker exotische bestemmingen voor hun stukje blauwe hemel." Maar let op, een aankoop 

in een opwelling van enthousiasme heeft een heleboel implicaties, vooral op het fiscale vlak. 

Vandaar de raad van Deutsche Bank om zich door een fiscaal expert te laten helpen. Een gesprek 

van een uur of twee is vaak al genoeg om de mogelijke valkuilen te kennen. Een andere tip: doe 

in landen waar de notarissen geen beschermende rol spelen een beroep op een in vastgoed 

gespecialiseerde advocaat. In België en Frankrijk heeft de notaris een duidelijke adviserende en 

beschermende opdracht. Dat is niet het geval in Spanje of Portugal, waar de notaris geen enkele 

opzoeking doet, niets in uw plaats controleert en zich beperkt tot de ondertekening van de akte… 

In Italië geeft de notaris meer hulp, maar toch te weinig om echt zeker te zijn, vertelt Wim 

Vermeulen. Na de aankoop van het goed (met registratierechten die van land tot land fors kunnen 

verschillen, van 10% in Spanje tot 2,5% in Italië, 5,8% in Frankrijk en 6% in Portugal) moet u 

ook rekening houden met de plaatselijke belastingen als u het huis of het appartement verhuurt: 

in de vier voornoemde landen worden de reële huurinkomsten belast (24% in Spanje, 

progressieve tarieven in de drie andere landen). De huurinkomsten moeten ook in België worden 

aangegeven (ze worden geen tweede keer belast maar spelen mee in de berekening van uw 

algemene belastingtarief). Het is ook een goed idee om informatie in te winnen over de 

successierechten in het land waar u koopt en om een schenking te overwegen, als u wilt dat uw 

kinderen en kleinkinderen nog lang van uw tweede verblijf kunnen genieten! 
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