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here ain't no such thing as a free lunch” is een 
populaire Amerikaanse gezegde dat een 
idee beschrijft dat het in de basis onmogelijk 
is om iets voor niets te krijgen. Het gezegde is 

terug te leiden naar de jaren 30, waarbij 
Amerikaanse bars gratis lunch serveerden met als 
doel om klanten te verleiden om meer te drinken. 
Het gezegde werd snel populair in de financiële 
sector waarbij een “free lunch” in theorie niet kan 
bestaan voor efficiënte markten omdat een breed 
scala aan investeerders continue acteert op 
(minimale) verschuivingen in de markt. Dit maakt 
het in de basis onmogelijk om zonder risico geld te 
verdienen.  

In 1952 publiceerde Harry Markowitz zijn onderzoek 
waarin hij beargumenteert dat diversificatie lijdt 
tot een optimale verhouding tussen risico en 
rendement. Diversificatie betekent dat men 
investeert in een (bredere) mix van proposities. 
Naast de meer gangbare proposities (aandelen, 
obligaties) argumenteert dit ook vóór het 
investeren in minder gangbare proposities zoals 
onder andere vastgoed en grondstoffen.  

In theorie maakt diversificatie het mogelijk om 
relatief hogere rendementen te behalen met een 
naar verhouding lager risicoprofiel. Markowitz 
onderstreept het belang van diversificatie: “when it 
comes to investing, the only free lunch is 
diversification”. In 1990 won Markowitz de 
nobelprijs voor economie voor zijn werk en hoewel 
marktomstandigheden van tijd tot tijd veranderen 
wordt het voordeel van diversificatie nog altijd door 
professionals wereldwijd ondersteund. 

 
De noodzaak voor beleggen 
In ons whitepaper “Mayday Mayday” (September 
2021) beschreven we hoe particulier vermogen 
haar waarde verliest door negatieve rente, inflatie 
en belastingen. Door marktomstandigheden en 
omdat pensioensopbouw onzekerder wordt zien 
we dat de behoefte toeneemt om zelfstandig zorg 
te dragen voor financiële zekerheid.  

Veel particulieren beleggen in beursgenoteerde 
beleggingen zoals aandelen en indices en dat is een 
goed begin. Veel minder mensen beleggen in niet-
beursgenoteerde beleggingen zoals onder andere 
vastgoed en grondstoffen. Dat is een gemiste kans 
want dergelijke beleggingen zijn interessant omdat 
ze (i) een goede aanvulling op (bijvoorbeeld) 
aandelen zijn door ‘diversificatie’ en (ii) omdat dit 
type beleggingen een ‘illiquiditeitspremie’ biedt.  

In dit paper gaan we dieper in op de voor- en 
nadelen van beleggen in niet-beursgenoteerde 
beleggingen.  

 

Beleggen in beursgenoteerde beleggingen 
Particulieren zien steeds meer de noodzaak in van 
beleggen en partijen zoals Robinhood en DEGIRO 
spelen in op deze trend. Zij hebben met miljoenen 
nieuwe klanten een breed publiek gemotiveerd om 
actief te beleggen op de beurs. Dergelijke partijen 
bieden met laagdrempeligheid en 
gebruikersgemak de mogelijkheid om te beleggen 
in beursgenoteerde beleggingen.  
 
Zulke beleggingen zijn (de naam zegt het al) 
genoteerd aan een beurs wat zorgt dat je deze 
beleggingen vrij kan kopen en verkopen via onder 
andere banken en brokers.  
 
Liquide belegging   
Een beursnotering resulteert, omdat veel partijen 
makkelijk toegang hebben tot een dergelijke 
belegging, in dat dergelijke beleggingen op een 
relatief snelle en eenvoudige manier kunnen 
worden gekocht en verkocht. Dit noem je 
“liquiditeit” en een belegging waar regelmatig in 
wordt gehandeld wordt bestempelt als een 
“liquide” belegging. De hoge mate van 
verhandelbaarheid wordt gezien als een groot 
voordeel van een beursgenoteerde belegging.  

Koerswisselingen en concurrentie 
Doordat liquide beleggingen toegankelijk zijn voor 
investeerders wereldwijd kan de rendements-
ontwikkeling worden beïnvloed door factoren 
buiten de eigen invloedsfeer. Dit type beleggingen 
zijn doorgaans gevoelig voor kleine schommelingen 
in rente, inflatie en andere economische 
indicatoren. Naast deze economische indicatoren 
spelen ook minder tastbare zaken een rol in het 
verloop van koersen zoals onder andere het 
marktsentiment en investeerdersgedrag. 
 
Professionele beleggers investeren veel tijd, geld en 
kennis om tijdig in de juiste proposities te 
investeren. Professionals gebruiken complexe tools, 
modellen en IT-systemen om rendement te 
optimaliseren. Voor individuele investeerders kan 
het lastig zijn om hiermee te concurreren.  

Beleggen in niet-beursgenoteerde beleggingen 
Niet-beursgenoteerde proposities zoals 
bijvoorbeeld vastgoed, infrastructuur, private 
equity en grondstoffen bieden een attractief 
alternatief op traditionele beleggingen en kunnen 
hierop een interessante aanvulling zijn.  

Hoewel de voor- en nadelen van niet-
beursgenoteerde proposities uiteenlopen zien we 
vaak dat ze de volgende factoren gemeen hebben: 
(1) uitstekende diversificatie op traditionele 
beleggingen, (2) bovengemiddeld rendement door 
een illiquiditeitspremie en (3) beperkte 
toegankelijkheid voor (particuliere) beleggers.  
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1. Diversificatie op traditionele beleggingen 
Men moet niet al zijn/haar eieren in één mandje 
leggen. Dat geldt ook zo voor investeren. Doordat je 
investeringen spreidt beperk je risico’s die specifiek 
resulteren aan één specifieke belegging. 

Terug naar Markowitz. In de jaren 50 
introduceerde hij de “Modern Portfolio Theory” 
(ofwel “MPT”). Volgens deze theorie kunnen 
investeerders een portfolio van beleggingen 
samenstellen die de verhouding tussen risico en 
rendement optimaliseert.  

Een belangrijk onderdeel van deze theorie vormt de 
correlatie tussen verschillende beleggingen. 
Kortweg, een correlatie van +1 betekent dat 
beleggingen op exact dezelfde manier in waarde 
bewegen. Een correlatie van -1 betekent precies het 
tegenovergestelde. Een voorbeeld van een 
negatieve correlatie betreft de prijs van kerosine in 
relatie tot de aandelenprijs van een luchtvaart- 
maatschappij. Los van andere invloeden: als de 
prijs van kerosine stijgt, dan zal de aandelenprijs 
dalen (en visa versa). Een lage of negatieve 
correlatie tussen twee beleggingen zal het 
risicoprofiel verlagen en doorgaans de verhouding 
tussen risico en rendement verbeteren1.  

Alternatieve beleggingen zijn beleggingsproducten 
waarvan het rendement niet een-op-een 
samenhangt met de koersontwikkelingen op 
traditionele obligatie- en aandelenmarkten. De 
correlatie is vaak laag, of zelfs negatief. We 
verdiepen ons in de voordelen van beleggen in 
privaat vastgoed.  

Verdieping: beleggen in privaat vastgoed 
Er is veel academisch bewijs dat een 
vastgoedbelegging een positief impact heeft op 
een mix van beleggingen. Dit geldt voor zowel 
beursgenoteerd, en niet-beursgenoteerd (of 
privaat) vastgoed.  

Het aan- en verkoopproces van privaat vastgoed 
duurt langer dan bij een beursgenoteerd 
alternatief.  Prijsvorming is daardoor in zekere zin 
iets vertraagd en dit zorgt voor een meer geleidelijk 
verloop van prijsontwikkeling. Hierdoor is privaat 
vastgoed (met name op de korte termijn) minder 
onderhevig aan de grillen van de beurs2.   

Het toevoegen van een belegging in privaat 
vastgoed zorgt daarom voor een daling in het risico 
van het portfolio en past goed bij een defensief 
beleggingsdoel3.  

 

 
2. Bovengemiddeld rendement 

Ook zonder de voordelen van diversificatie zien 
we dat de vraag naar specifieke niet-
beursgenoteerde belleggingen groeit. 
 
In een vergrijzende samenleving zien we dat de 
behoefte aan individuele vermogensvorming voor 
de oude dag toeneemt. Hoe dichter men bij de 
gewenste pensioendatum komt, hoe meer men 
doorgaans geneigd is om voor een stabiele 
propositie te kiezen. Fluctuaties in koerswisselingen 
maken aandelen geen optie. Door negatieve rente 
zijn obligaties en spaarrekeningen niet interessant.  
 
Een toenemend aantal particuliere beleggers volgt 
het voorbeeld van institutionele spelers en gaat op 
zoek naar stabiele inkomstenbron met een 
acceptabel rendement. Specifieke niet-
beursgenoteerde beleggingen bieden in dit geval 
een uitkomst.  
 
Illiquiditeitspremie 
Doordat niet-beursgenoteerde beleggingen niet 
publiek worden verhandeld duurt het doorgaans 
langer voordat een aan- of verkoop tot stand komt. 
Dit heeft twee implicaties: (i) het duurt simpelweg 
langer voordat je bij verkoop je geldt terug hebt, en 
(ii) er zit een vertraging in de totstandkoming van 
de aan- of verkoopprijs.  
 
Beleggers worden hiervoor gecompenseerd door 
een illiquiditeitspremie. Dat betreft een hoger 
rendement in relatie tot een beursgenoteerd 
alternatief. Onderzoek wijst uit dat illiquide 
investeringen een premium hebben van 0.5-2%4 per 
jaar, ervan uitgaande dat je een investering voor 
een langere termijn aanhoudt.  
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Disclaimer 
Niets uit dit artikel mag zonder voorafgaande toestemming van Nectar gereproduceerd worden ten behoeve van een onderneming, 
organisatie of instelling welke een commercieel belang dient. Bij het samenstellen van dit artikel is de grootste zorg besteed aan de 
juistheid van de hierin opgenomen informatie. Nectar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte 
informatie in dit artikel. Specifiek aanvaart Nectar geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade welke zou worden gemaakt 
door onjuist gebleken voorspellingen in dit artikel. 

 

3. Toegankelijkheid 
Bij alle type beleggingen bestaat er een fixe 
concurrentie in het nastreven van rendement. Dat is 
met name het geval in tijden van lage- en negatieve 
rentes. 

Niet-beursgenoteerde beleggingen zijn per 
definitie niet centraal verhandelbaar en dit heeft de 
volgende implicaties: (i) bepaalde beleggingen zijn 
niet voor iedereen toegankelijk, (ii) de 
informatievoorziening van bepaalde beleggingen is 
beperkt, en (iii) de markt is gefragmenteerd.  

Voor wat betreft de beperkte toegankelijkheid zie 
je dat bepaalde groepen beleggers zijn uitgesloten 
voor bepaalde beleggingen, doordat, bijvoorbeeld 
een significante minimale inleg is vereist. Een inleg 
van bijvoorbeeld €500.000,-- limiteert de groep 
van beleggers significant tot institutionele 
beleggers en/of zeer vermogende individuen.  

Een potentieel voordeel van een beursgenoteerde 
belegging is dat de informatievoorziening omtrent 
deze belegging moet voldoen aan minimale 
standaarden. Voor niet-beursgenoteerde beleg-
gingen is dat niet altijd het geval. Dit maakt 
beleggen in dit type proposities soms complex en 
ingewikkeld voor dat wat kleinere belegger. Daar 
komt bij dat er geen centrale plek is (zoals een 
beurs) waar dit type beleggingen voor toegankelijk 
zijn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 
Niet-beursgenoteerde proposities zoals 
bijvoorbeeld vastgoed, infrastructuur, private 
equity en grondstoffen voorzien in een 
aantrekkelijk alternatief op traditionele 
beleggingen en kunnen hierop een interessante 
aanvulling zijn.  

Doordat niet-beursgenoteerde beleggingen niet 
onderhevig zijn aan de grillen van de markt bieden 
deze proposities een uitstekende manier van 
diversificatie op meer traditionele beleggingen.  

Ook zonder de voordelen van diversificatie zien we 
dat de vraag naar specifieke niet-beursgenoteerde 
belleggingen groeit. Tegenover het feit dat er 
minder in dit type beleggingen wordt gehandeld 
staat een illiquiditeitspremie. Dat is voor veel 
beleggers een welkom gegeven in een markt met 
negatieve rentes.  
 
De voordelen spreken voor zich maar de crux is om 
tot een weloverwogen belegging te komen gezien 
niet-beursgenoteerde beleggingen veelal minder 
toegankelijk zijn.  

 

 

 

 

 

 

Over Nectar 

Nectar is een particulier beleggingsplatform 
dat zich richt op niet-beursgenoteerde 
beleggingen. Het is onze missie transparantie 
en eenvoud te scheppen in de markt van 
niet-beursgenoteerde beleggingen. Hoewel 
dit soort beleggingen doorgaans minder 
liquide zijn, is het te verwachten rendement 
vaak aantrekkelijker dan de op de beurs 
verhandelbare evenknie proposities.  

Nectar combineert financiële kennis met 
technologie en kan zo de particulier 
adequaat aan de hand nemen bij het 
beleggen buiten de beurs om. 
 
Voor meer informatie over Nectar, bezoek 
gonectar.nl. 
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