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WIE BEN IK?
Ik ben Elisabeth Deckers, zaakvoerster van Decklusive Real Estate 
Expertise & Services.

De vastgoedwereld kent voor mij geen geheimen meer. Ik heb tien jaar 
ervaring als makelaar, ben expert schatter, werkte 6 jaar op een nota-
riaat en gaf jaren les aan makelaars in spe. 

Daarbovenop voel ik me ook helemaal thuis in de interieurwereld. Zo 
zie je maar: aan ervaring geen gebrek!

Ik heb geleerd dat weinig kennis van zaken veel 
mensen afschrikt. Er is vandaag nog steeds  
onvoldoende opvolging en hands-on begeleiding 
in de vastgoedsector. 

Daarom heb ik besloten om deze gids voor jou te 
schrijven. Een complete gids die de belangrijkste 
thema’s van de sector onthult. 

Ik kies voor een praktische en pragmatische  
aanpak zodat je binnenkort niet meer  
afgeschrikt wordt wanneer je aan vastgoed 
denkt.

Ik wens je ontzettend veel leesplezier en een 
leerrijke ervaring met dit magazine!

Elisabeth Deckers
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De gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar hebben een 
impact op de vastgoed-
markt. Is beleggen in vast-
goed daarom nog steeds 
een slimme investering?

Niet iedereen voelt zich 
thuis in de wereld van 
vastgoed. Waar moet je 
als beginner rekening mee 
houden zodat je geen ver-
keerde beslissingen maakt?

Door de recente gebeur-
tenissen wordt er heel wat 
gespeculeerd. Is vastgoed 
als pensioen nog steeds 
een verstandige keuze? Ik 
bespreek de mogelijkhe-
den.

Lange-termijnsparen heeft zijn voordelen. Aandelen en vast-
goed gaan al jaar en dag mee als een verstandige belegging. 
Maar welke van de twee past nu bij jou?

IS VASTGOED NOG 
EEN GOEDE BELEG-
GING?

VASTGOED VOOR  
BEGINNERS

VASTGOED ALS  
PENSIOEN

VASTGOED VS AANDELEN
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Een vakantiehuis in het 
buitenland en liefst één in 
Spanje of Zuid-Frankrijk: 
de Belgen trekken massaal 
naar de zuiderse zon. Blijft 
dit ook vandaag een nutti-
ge investering?

VASTGOED IN HET 
BUITENLAND  
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https://www.facebook.com/decklusiverealestate/
https://www.instagram.com/decklusive/
https://www.linkedin.com/in/elisabeth-deckers-8869307/
https://decklusive.be/


IS VASTGOED (NOG)  IS VASTGOED (NOG)  
EEN GOEDE EEN GOEDE 
BELEGGING?BELEGGING?
Begin 2020 is de woonbonus stopgezet in Vlaanderen  Begin 2020 is de woonbonus stopgezet in Vlaanderen  
en werd er met enige onzekerheid uitgekeken naar de  en werd er met enige onzekerheid uitgekeken naar de  
evolutie van de vastgoedmarkt. Wat zouden de vastgoed-evolutie van de vastgoedmarkt. Wat zouden de vastgoed-
prijzen doen en zou er nog veel verkocht worden? prijzen doen en zou er nog veel verkocht worden? 

De aankondiging van 
de stopzetting kwam in 
de zomer van 2019, toen 
de Vlaamse regering 
besliste om de woon-
bonus af te schaffen. In 
ruil daarvoor werden 
verkooprechten vermin-
derd van 7% naar 6%. 

Als kandidaat-koper kon 
je alleen van de woonbo-
nus genieten wanneer je 
als particulier je eerste 
woning of appartement 
in volle eigendom aan-
koopt in Vlaanderen. 
 
Dit veroorzaakte een 
respons van de markt.

STORMLOOP
Toen dit nieuws naar 
buiten kwam, ging 

iedereen massaal nog 
een woning kopen in 
2019 om nog te kunnen 
genieten van die woon-
bonus. De vraagprijzen 
werden gegeven en 
sommigen kochten zelfs 
te duur aan. Aan de kant 
van investeerders zagen 
we in het vierde kwar-
taal van 2019 dat ze de 
vastgoedmarkt lieten 
voor wat het was. Voor 
hen was het minder inte-
ressant om te kopen op 
dat moment. Einde 2019 
werden ze weer actief.

Begin 2020 was de 
stormloop voorbij, maar 
stilliggen heeft het nooit 
gedaan.

Het aantal transacties in 
de periode tussen 

1 januari 2020 en 17 
maart 2020 daalde 
gemiddeld met 0,4% ten 
opzichte van het eerste 
kwartaal van 2019. 

De prijzen van appar-
tementen en woningen 
stegen gemiddeld met 
respectievelijk 5,6% en 
1,5% ten opzichte van 
de gemiddelde prijzen in 
2019. 

DE IMPACT VAN  
CORONA
Wat niemand kon 
voorspellen was dat de 
corona in België hard 
zou toeslaan. Ook de 
vastgoedsector werd in 
ons land voor enige tijd 
stilgelegd.

Mensen gingen na-
denken over wat ze 
wilden in de toekomst: 
wat bij een volgende 
lockdown? Willen we 
hier blijven of willen 
we groter wonen? 
Willen we iets met 
een tuin of terras? 

VASTGOED BOOMT
Wat we dus na 11 mei 
2020 zagen, was een 
stormloop op de vast-
goedmarkt. Iedereen 
heeft weken de tijd 
gehad om immoscoop 
en immoweb af te 
schuimen en maakte 
ondertussen afspra-
ken bij de betreffende 
makelaars. Zo kwam 
het dat na de lock-
down sommige kanto-
ren wel meer dan 600 

bezoeken moesten 
inplannen. 

We zagen ook meer 
en meer de trend dat 
mensen die een bud-
get hadden van ca 
350.000 euro liever de 
stap naar een appar-
tement oversloegen 
en ineens gingen voor 
een (starters) woning. 
In gegeerde regio’s 
bieden mensen zelfs 
(ver) boven de vraag-
prijs (en waarde) en 
de woningen vliegen 
de deur uit. Sommigen 
kopen zelfs nog voor 
ze het gezien hebben. 

HERE TO STAY?
Gaat die trend blijven? 
Ik denk het niet. Het 
zal zich gaan stabi-

liseren. Veel hangt 
natuurlijk ook af van 
de economie: als die 
draaiende blijft, dan 
zal de verkoop ook wel 
verder blijven lopen. 
Maar als de economie 
door vele ontslagen, 
faillissementen en 
scheidingen een klap 
krijgt, dan zullen veel 
mensen een afwach-
tende houding aanne-
men.

Of er komt té veel te 
koop en dan kan het 
zijn dat de prijzen wat 
gaan dalen. Persoon-
lijk denk ik dat het zo’n 
vaart niet zal lopen: 
de prijzen gaan zeker 
niet plotseling sterk 
verminderen.

PRIJSVERWACHTING
Als er natuurlijk een overaanbod 
komt aan bijvoorbeeld apparte-
menten, dan kan het zijn dat deze 
licht gaan dalen in prijs, alsook de 
duurdere woningen. De midden-
klasse zal goed blijven lopen, want 
daar is het meeste vraag naar. 

Is het dus nog interessant om 
vastgoed aan te kopen in 2021? 
ZEKER!  Indien de crisis hard zou 
toeslaan en mensen genoodzaakt 
zijn hun eigendommen te verko-
pen, zullen ze alsnog een dak bo-
ven het hoofd moeten hebben. Ze 
gaan tijdelijk huren totdat ze terug 
iets kunnen aankopen. 
Als investeerder is het dus inte-
ressant panden aan te kopen en 
te verhuren. En vastgoed zal altijd 
een interessante belegging zijn op 
lange termijn. 

WAT DENKT KBC?
Ook de studiedienst van KBC 

maakt een voorspelling van de 
vastgoedmarkt op basis van de 
verwachtingen over de economi-
sche groei en de rente. In hun stu-
die maken ze onderscheid tussen 
een optimistisch, een pessimistisch 
en basisscenario. 

Uit elk van de drie scenario’s blijkt 
dat de vastgoedmarkt in 2020 en 
2021 rekening moet houden met 
een prijsdaling. KBC benadrukt 
dat het om een prijscorrectie zal 
gaan van 5% over 2020 en 2021 
(basisscenario) en dat er van een 
vastgoedcrash geen sprake is. 

Als de daling van de vastgoed-
prijzen zich effectief doorzet in 
de markt, heeft dat een positieve 
invloed op de overwaardering van 
de markt. Die bedroeg in het derde 
kwartaal van 2019 5,8%. In het 
basisscenario zal de overwaarde-
ring slechts gedeeltelijk worden 
afgebouwd.
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VASTGOED VOOR
BEGINNERS
“Maak een financieel plan. Als je dit goed 

uitdoktert, wordt je droom wellicht een 

werkelijkheid op korte termijn”.

Een eigen onroerend 
goed bezitten blijft een 
droom van velen. Onroe-
rend goed behoort tot de 
onderste basislaag van 
de piramide van Mas-
low, wat betekent dat 
iedereen nood heeft aan 

onderdak. Het is een ba-
sisbehoefte van iedereen. 
Iedereen wil een (t)huis 
om in te leven. Hierdoor 
blijft vastgoed een stabie-
le investering. Zeker op 
lange termijn. 
En als je handig bent en 
goed zoekt, kan je voor 

een klein bedrag iets aan-
kopen en moderniseren 
om daarna met meer-
waarde door te verkopen. 
En ga eens een praatje 
maken met de bank, want 
voor het bedrag dat je 
huurt kan je misschien 
wel iets kopen? VASTGOED ALS

PENSIOEN
“Zelf een vermogen opbouwen als aanvulling 

op je pensioen is altijd verstandig.”

Vastgoed als pensioen 
is een appeltje voor de 
dorst. Want ik vrees dat 
onze generatie en die 
van onze kinderen geen 
pensioensuitkering meer 
zullen krijgen. Zelf een 
vermogen opbouwen, bij-
voorbeeld als aanvulling 
op je pensioen, is verstan-

dig. Dat geldt voor veel 
mensen in loondienst, 
maar zeker ook voor zelf-
standigen.

Alleen maar sparen gaat 
je vermogensopbouw 
niet versnellen. Sterker 
nog, na belasting hebben 
veel spaarders een  
negatief rendement. 

Dus vastgoed is een mooi 
pensioenpotje voor later. 
Je lening is afbetaald en 
je kan je pensioensgeld of 
spaarcenten gebruiken 
om te leven. In een late-
re fase kan je verkopen  
voor naar een serviceflat 
of rusthuis te gaan of om 
schenkingen te doen
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https://www.youtube.com/watch?v=eJLKSkcD3po&feature=youtu.be&ab_channel=ElisabethDeckers
https://www.youtube.com/watch?v=8U1pWWCZE78&feature=youtu.be&ab_channel=ElisabethDeckers


VASTGOED VS AANDELEN

Een tweede vraag, die steevast tot veel animo-
siteit tussen baksteen- en aandelenliefhebbers 
leidt is, wat de hoogste return levert, vastgoed of 
aandelen? 

RETURN NA INFLATIE 
Uit een lijst van 12 landen (tabel 1 hieronder) blijkt 
de geannualiseerde return, na inflatie,  van resi-
dentieel vastgoed over de periode 1870-2015 op 
5.92% te liggen tov. 4.11% voor aandelen.

EEN GROOT VERSCHIL
Het verschil van 1.8% lijkt miniem, maar is het 
omwille van de samengestelde intrest niet. Het wil 
zeggen dat een investering van 1000 in 1870 uit-
groeide tot 343.000 in aandelen en tot 4.186.000 
in residentieel vastgoed, gemiddeld gespreid in 
deze 12 landen. Stand: 1-0 voor de bakstenen. 
(businessinsider.nl)

VIER REDENEN OM IN VASTGOED TE  
INVESTEREN:

1. Spaarrentes zijn extreem laag, dus zoeken par-
ticulieren met een beetje vermogen naar alterna-
tieven om te beleggen.

2. Zowel beleggen in aandelen als beleggen in hui-
zen voor verhuur zijn populair de afgelopen jaren, 
mede door stijgende prijzen.

3. Vooral als je geld leent, werkt het anders met 
een hypotheek voor een beleggingspand, vergele-
ken met hefboomproducten voor aandelen.

4. Aandelen zijn voor de lange termijn vooral ge-
schikt als een manier om vermogen op te bouwen; 
de verhuur van een huis kan voor stabiele maan-
delijkse inkomsten zorgen. Die stabiliteit blijft een 
populair thema voor de Belgen.

VASTGOEDMILJONAIR 
Belangrijk is ook dat je begrijpt waarom vastgoed 
een goede investering is. Je kent de uitdrukking 
“Vastgoedmiljonair” vast wel. Vastgoedinvesteer-
ders verdiepen zich in de materie en zoeken naar 
een pand met het beste rendement. Geen emo-
tionele aankoop maar een aankoop op basis van 
cijfers. Rendement is belangrijk! 

MEER INFO? 
Wil je weten hoe je een rendement berekent? Of 
waarop je moet letten bij vastgoedinvesteringen? 
Dan help ik je graag verder. Mail of bel me voor 
meer info. Je vindt mijn contactgegevens op de 
laatste pagina van dit magazine.

“Uit een langdurige analyse blijkt dat de geannuali-

seerde return 1,8% hoger ligt voor vastgoed.”

VASTGOED IN  VASTGOED IN  
HET BUITENLANDHET BUITENLAND
Een vakantiehuis in het buitenland en liefst één in Span-Een vakantiehuis in het buitenland en liefst één in Span-
je of Zuid-Frankrijk: de Belgen trekken massaal naar de je of Zuid-Frankrijk: de Belgen trekken massaal naar de 
zuiderse zon. Het klinkt als een droom, maar is het nu een zuiderse zon. Het klinkt als een droom, maar is het nu een 
goede investering of niet? goede investering of niet? 

SPAANSE HEROPLEVING ET LA VIE EN 
FRANCE 
Als enige aanspreekpunt voor wie iets 
wil kopen of verkopen in Marbella of 
Zuid-Frankrijk, ken ik er als geen ander de 
vastgoedmarkt en heb mijn teams ter plaat-
se. Waar moet je rekening mee houden? 
Wat zijn de risico’s? En is het een goede 
investering? Allemaal vragen die je waar-
schijnlijk tegenhouden in de aankoop, maar 
waar ik een antwoord op heb.

POPULAIR BIJ DE BELGEN
Het valt me op dat we meer en meer inves-
teren in vastgoed in het buitenland en dan 
vooral in Spanje. De Britten zijn nog steeds

de koplopers die investeren in een bui-
tenverblijf, maar vlak daarna staan wij, de 
Belgen. Maar ook Zuid-Frankrijk/Provence  

OOK NU INVESTEREN? 
Investeren in vastgoed is altijd een goed idee. De rentes 
staan heel laag en je geld op de bank brengt weinig tot 
niets op. De mensen die bijvoorbeeld in 2015 iets koch-
ten in Marbella, tijdens de vastgoedcrisis, plukken daar 
nu de vruchten van. Maar Spanje kende de voorbije ja-
ren een economische heropleving en zijn de huizenprij-
zen weer gestegen, vooral de prijzen voor nieuwbouw 
en villa’s rijzen de pan uit. 

STIJGEND AANTAL TRANSACTIES 
Al schrikken die prijzen duidelijk niet af want het afge-
lopen jaar zijn er meer dan 4.000 transacties geweest 
door Belgen. En ook de Provence / Zuid-Frankrijk blij-
ven in trek! Als je het goed aanpakt, is dit een rendabele 
investering. Je kan je onroerend goed ook verhuren. 
Sommige mensen verhuren zelfs de villa waar ze per-
manent in wonen wanneer ze op vakantie gaan. Als je 
weet dat je 4000 à 5000 euro per week kan opstrijken, 
heb je een mooi spaarpotje voor je volgende vakantie. 
Zoals bij elke aankoop die je doet, kunnen er ook bij een 
buitenverblijf risico’s aan verbonden zijn. Informeer 
je heel goed. Denk goed na over de locatie waar je wil 
kopen, wat je doelen zijn en hoe je alles gaat aanpakken. 

TIPS EN TRICKS 
Oriënteer je goed: welke locatie wil je? Wat zijn je doe-
len? Budgetteer ook: wat kan en wil je uitgeven? Werk 
samen met een betrouwbaar makelaarskantoor en 
neem een goede advocaat.
Last but not least: moest je verhuren, let er dan op of 
het onroerend goed wel màg verhuurd worden in die 
regio, het makkelijk te bereiken is, er winkels in de 
buurt zijn en of er iets te beleven valt in de omgeving.
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GET IN TOUCH

Ik ben altijd beschikbaar 
voor een vrijblijvend  
gesprek of meer informatie

+32 474 09 26 75

info@decklusive.be

Volg Decklusive Real Estate op social media 
of bezoek onze website

DECKLUSIVE REAL ESTATE EXPERTISE & SERVICES

Frans Standaertlei
2180 Ekeren

Erkend vastgoedmakelaar in België onderworpen aan de BIV deontologie
Controle-instantie: BIV Luxemburgstraat 16BBE – 1000 Brussel
Plichtenleer: KB van 27 september 2006

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
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https://www.linkedin.com/in/elisabeth-deckers-8869307/
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