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MOCHT DE INVESTERING NIETS OPLEVEREN,
DAN HEB JE ALTIJD NOG EEN FLES LEKKERE WHISKY!

beleggen
in vloeibaar
goud
Whisky is om te drinken, jazeker, maar wie een zakcent(je)
over heeft, kan ook beleggen in het vloeibare goud.
Een korte handleiding.

Hoe doe je het?

Je hoeft geen liefhebber van whisky te
zijn om erin te beleggen. In de meeste
gevallen is dat ook niet zo: volgens
cijfers van Scotch Whisky International (SWI), het Nederlandse bedrijf dat
particulieren begeleidt in het beleggen
in Schotse single malt whisky, is een
slordige 90 procent van hun klanten
ondernemer en geen liefhebber. Het
maakt het natuurlijk wel leuker; mocht
je belegging minder waard worden, dan
kun je die altijd nog opdrinken.

Je kunt losgaan op internet en zelf
flessen van over de hele wereld aankopen, bewaren en opnieuw verhandelen.
Zeker als je zelf verstand hebt. Je kunt
het ook iets officiëler aanpakken. Dan
maak je een account aan op de World
Whisky Index, een handelsplatform voor
mensen die beleggen in whisky, opgericht door SWI. Met dat account open je
je eigen beleggingsportefeuille en kun
je al een prima fles kopen voor zo’n
70 euro. Je kunt relatief gezien dus laag

Zoals voor alle vormen van beleggen
geldt: doe het met geld dat je over hebt.
Verder belangrijk, zegt Paul van der Hulst
van SWI: “Je moet het geld 10 of 15 jaar
niet nodig hebben. Koop je nu aandelen
ABN Amro, dan kun je die even later weer
verkopen. Maar whisky is een dag later
niet ineens heel veel meer waard.”

Word je er rijk van?
Er zijn flessen die de afgelopen jaren
200 of zelfs 300 procent in waarde zijn
gestegen en je hebt whisky’s die een ton
per fles op moeten leveren, maar houd
toch vooral beide voeten aan de grond.
Desondanks is het rendement op whisky
doorgaans niet slecht: op Schotse single
malt is dat volgens Paul van der Hulst van
SWI de afgelopen 7 decennia gemiddeld
6.6 procent per jaar geweest.
“De afgelopen jaren was het zelfs meer,
maar dat moeten we altijd nuanceren; je
kunt nooit garanderen dat dat de komende
jaren ook zo is.”

Maakt het uit in welke
whisky je belegt?

- TEKST MARCEL LANGEDIJK (MET DANK AAN PAUL VAN DER HULST EN HANS OFFRINGA) -

Voor wie is het?

Zijn er risico’s?

instappen. Heb je meer geld te besteden en wil je begeleiding en advies? Dat
kan via SWI. Je hoeft dan niet alleen in
flessen te beleggen, maar kunt ook hele
vaten aanschaffen. Kost wel een paar
centen: een vat Schotse single malt
begint rond de 25.000 euro. Goed om
te weten is dat je dat vat nooit thuisgestuurd krijgt, ondanks dat je fysiek
eigenaar bent; vaten mogen het Schotse
grondgebied niet verlaten. Je krijgt dus
‘uitbetaald’ in flessen.

Vanzelfsprekend. De fles whisky die je bij
de slijter haalt, is niet geschikt. Het wordt
pas interessant als de whisky bijzonder is.
Als hij uit een reeds gesloten distilleerderij komt bijvoorbeeld. Of zeer oud is. Of
als er maar een gelimiteerd aantal van is
geproduceerd. Hoe schaarser of specialer de whisky, hoe duurder. In ieder geval
geldt Schotse single malt als het meest
interessante beleggingsproduct. Het is
een betrouwbaar product: de Schotse
whiskyindustrie is zeer goed gereguleerd,
er wordt veel toezicht gehouden.

De duurste whisky
ter wereld?
Er is een fles 50 jaar oude Highland Park
die door de Schotse juwelenontwerper
Maeve Gillies is versierd met vijf kilo zilver.
Kosten: rond de 17.000 euro. De Dalmore 64
Trinitas kost een kleine 152.000 euro.
En dan heb je ook nog de Isabella’s Islay.
Prima whisky, zeggen de kenners, maar
het gaat in dit geval vooral om de wel heel
speciale fles die is voorzien van 8500 (!)
diamanten, een berg witgoud en 300 robijnen. Voor het astronomische bedrag van
6 miljoen euro is hij van jou.

Hoe bewaar je je whisky?
Dat kan gewoon thuis, de fles rechtop en
op kamertemperatuur. Onder de vijf graden
wordt whisky troebel. Dat is niet ernstig
trouwens: het beïnvloedt de kwaliteit noch
de smaak. Voor wie serieus aan de slag
gaat, zijn een kluis en goede verzekering
aan te raden. Als je bij de SWI belegt,
bewaart dit bedrijf de whisky voor je.
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Glengoyne
21 years

Dalmore
King
Alexander
III

€ 119.99

€ 129.99

KRACHTIG &
ROKERIG RIJK
Caol Ila
18 Years

€ 131.49

Deze whisky's zijn beperkt beschikbaar.

