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Het voorjaarsnummer 2022 zal gewijd zijn aan reële activa. Tot deze beleggingscategorie behoren in 
het algemeen onroerend goed, landbouwgrond, infrastructuur, edelmetalen, grondstoffen, machines 
en andere apparatuur en natuurlijke hulpbronnen. Vaak genoemde redenen om in dit soort activa te 
beleggen zijn stabiele kasstromen, inflatiebescherming en een lage correlatie met andere 
beleggingen. Auteurs kunnen reële activa in de volle breedte behandelen of juist ingaan op een van 
de verschillende categorieën. Ter inspiratie wil de redactie alvast de volgende mogelijke 
onderwerpen noemen:  
 

 Volgens sommigen ligt momenteel het gevaar van economische oververhitting en inflatie op 
de loer. Gaat het voordeel van een lage correlatie en inflatiebescherming nog wel op, nu de 
langdurig lage rentestand de prijzen van alle beleggingen – zowel de financiële waarde 
papieren als reële activa – heeft opgedreven?  

 Vanwege hun “tastbaarheid” zijn reële activa bij uitstek een gebied waar verantwoord 
beleggen en Impact investeringen vormgegeven kunnen worden. Hoe doen marktpartijen 
dat in de praktijk? Wat zijn de successen en wat zijn de mogelijke valkuilen?  

 In Nederland halen de snel stijgende huizenprijzen en het tekort aan betaalbare woningen 
inmiddels dagelijks het nieuws. Kunnen (en moeten) institutionele beleggers een rol spelen 
bij het oplossen van de problemen op de woningmarkt? En in hoeverre vormen deze 
problemen een beleggingsrisico? 

 Reële activa zijn meestal niet zo gemakkelijk deelbaar als financiële beleggingen en moeten 
daarom vaak in grotere volumes worden verhandeld. Bepaalde reële activa vereisen ook 
opslag- en verzekeringskosten. Zijn beleggingsfondsen en index fondsen die een blootstelling 
bieden naar reële activa een goed alternatief zonder de betreffende nadelen, ook om met 
name particuliere beleggers toegang tot deze beleggingen te bieden?  

 Hebben reële activa alleen een rol als onderdeel van de lange termijn strategische beleg-
gingsportefeuille? Of zijn ook meer tactische posities mogelijk in bepaalde categorieën? 
Welke reële activa hebben op dit moment het meest aantrekkelijke rendements-/risico-
profiel? 

 
Via deze Call for Papers roepen wij geïnteresseerde auteurs op om voor 31 oktober 2021 contact  
op te nemen met de redactie (irma.willemsen@cfavba.nl). Het moet daarbij altijd gaan om oor-
spronkelijk werk dat nog niet elders is gepubliceerd. Verdere informatie over bijvoorbeeld de stijl-
instructies en historische journaals (het archief) staat op: https://cfavba.nl/en/vbajournaal. 
 


