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1. Waarom beleggen in edelmetalen?

3. Op welke manieren kan ik in edelmetalen beleggen?

Anders dan papiergeld, dat door de jaren heen aan waarde verliest, staat goud na duizenden jaren nog

U kunt op verschillende manieren beleggen in goud. We sommen de mogelijkheden voor u op:

steeds bekend als een waardevol edelmetaal. Dat is niet voor niets, want op goud kunt u vertrouwen. Het is
een stabiel alternatief voor spaarders die hun geld wat langer opzij willen zetten.

Fysiek edelmetaal: Het edelmetaal is volledig in uw bezit, omdat er geen bank of broker tussen u en uw
belegging zit. Alleen bij de aankoopfase van goud heeft u een tegenpartij risico, namelijk de aanbieder

Sparen levert steeds minder rente op en de crisis heeft aangetoond dat ook banken niet altijd veilig zijn. Ook

van het edelmetaal. Fysieke edelmetalen kunt u wereldwijd inwisselen voor alle denkbare valuta .

in ons land zijn er banken omgevallen en genationaliseerd. Dat betekent dat uw spaargeld in verhouding tot
het risico steeds minder oplevert. Als u corrigeert voor inflatie gaat u er in koopkracht zelfs op achteruit.

Goudtrackers en ETF’s: Deze producten koopt u bij een bank of broker en hebben een zekere
gouddekking. Toch moet u er rekening mee houden dat u een claimbewijs niet altijd kunt omzetten in fysiek

Edelmetalen zijn bovendien interessant voor beleggers die anticiperen op slechte economische

goud. Het voordeel van dit soort producten is dat u relatief gezien minder kosten maakt dan wanneer u

vooruitzichten. In tijden van crisis kan een vlucht naar goud en zilver de prijzen snel doen stijgen.

fysiek goud of zilver koopt. Het nadeel is dat u nog steeds geen goud of zilver in uw hand heeft, maar
slechts een claimbewijs.

2. Hoe komt de goudprijs tot stand?
Verreweg het meeste goud wordt in Londen verhandeld, volgens cijfers uit 2011 gaat het om ongeveer
86,75% van het wereldwijde volume. Op de tweede plaats komt New York, waar de futures en opties
verhandeld worden op de Comex. De goudprijs staat genoteerd in Amerikaanse dollars.
In Londen wordt voor goud twee keer per dag een prijs
vastgesteld, voor zilver is dat één keer per dag. Deze
prijzen gelden als een soort referentiepunt. De grafieken
van de goudprijs en de zilverprijs zijn gebaseerd op de
handel op de Comex en de NY Globex, handel die dag
en nacht doorgaat van maandag t/m vrijdag.
Deze koersen, te vinden op www.kitco.com en
www.goudstandaard.com, worden in de goudmarkt
gebruikt om de waarde van goud en zilver te bepalen.

Mijnaandelen: Het meest speculatief zijn de aandelen van goudmijnen en zilvermijnen. De aandelen zijn
zeer volatiel, omdat de waarde van mijnbouwbedrijven door tal van factoren beïnvloed worden.
Productiekosten, onvoorziene uitgaven, stakingen, belastingen en vergunningen zijn allemaal onzeker en
moeilijk voorspelbaar. De marge tussen de productiekosten en de verkoopprijs van goud en zilver kan
sterk fluctueren, en daarmee de winstgevendheid van het aandeel. Mijnaandelen zijn vooral interessant
voor de zeer speculatieve belegger, ze bieden u niet de veiligheid van fysiek goud in eigen bezit.

4. Wat voor soorten fysiek edelmetaal zijn er beschikbaar?
Zilveren munten
Als u besluit fysiek edelmetaal aan te schaffen, dan heeft u verschillende opties. U kunt goud en zilver
kopen in de vorm van baren en munten. Hieronder bespreken we de verschillende opties.
Goudbaren
Goudbaren hebben een zuiverheid van tenminste 99,9% (24 karaat) en zijn
verkrijgbaar in verschillende formaten. De kleinste goudbaren wegen 1 gram,
maar er zijn ook baren van 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 en 1.000 gram. Zo is
er voor ieder budget een passende goudbaar te vinden. De productiekosten
van goudbaren zijn lager dan die van gouden munten.

Zilveren beleggingsmunten hebben vrijwel zonder uitzondering een zuiverheid van
99,9%. Populaire munten als de zilveren Maple Leaf, de Silver Eagle en de
Philharmoniker wegen 1 troy ounce. De munten zijn verpakt in tubes van 20 of 25
stuks en worden voor de groothandel aangeboden in zogeheten monster boxes
van 500 munten. Er bestaan ook zilveren munten van 1 kilogram, die eveneens
onder de btw-margeregeling verhandeld worden.
De productiekosten van zilveren munten zijn wat hoger, maar dat wordt gecompenseerd door de lagere btw.
Naast zuivere beleggingsmunten circuleren er ook oude zilveren guldens en rijksdaalders (geslagen voor
1967). Deze hebben een zuiverheid van 72% en worden doorgaans per kilo aangeboden.

Gouden munten
Gouden munten worden meestal geslagen met een gewicht van één troy ounce,
dat is iets meer dan 31,1 gram. De meeste beleggingsmunten zijn ook in
kleinere formaten te krijgen, zoals een halve, een kwart of een tiende troy
ounce. Gouden beleggingsmunten als de Canadese Maple Leaf, de
Amerikaanse Buffalo, de Oostenrijkse Philharmoniker en de Australische
Kangaroo hebben een zuiverheid van 99,9% goud.
Andere munten, zoals de Zuid-Afrikaanse Krugerrand, de Amerikaanse gouden Eagle en tal van oude
beleggingsmunten zoals het gouden tientje en de Britse sovereign hebben een lagere zuiverheidsgraad,
omdat deze munten versterkt zijn met koper. Dit metaal is harder dan goud en maakt de munt minder
krasgevoelig.

5. Goud of zilver?
De goudprijs is minder beweeglijk dan de zilverprijs. Daarnaast is het rendement op goud sinds 1971 veel
hoger geweest dan op zilver. Centrale banken kiezen goud als reserve, geen zilver. De helft van het
jaarlijkse aanbod van goud wordt verwerkt tot sieraden, terwijl de andere helft grotendeels verwerkt wordt tot
baren en munten. Slechts 10% wordt in de industrie gebruikt. De goudprijs wordt dus sterk bepaald door de
vraag van spaarders en beleggers.
Zilver is meer speculatief dan goud. Het is overwegend een industrieel metaal, waarvan het aanbod ieder
jaar groter is dan de industriële vraag. Beleggers kopen het verschil tussen vraag en aanbod op in de vorm
van munten en baren. De zilverprijs wordt dus zowel door de industriële vraag als door de vraag van
beleggers beïnvloed, wat zorgt voor de grotere volatiliteit.

Zilverbaren
Zilverbaren hebben doorgaans een zuiverheid van 99,9% en zijn
verkrijgbaar in verschillende gewichten, waarvan de 1 kilogram baar in
ons land het meest populair is. Zilverbaren zijn goedkoper te
produceren dan zilveren munten, maar worden in Nederland belast met
het hoge btw-tarief. Verderop leest u meer over de btw op zilver.

6. Hoe zit het met de btw?

7.4. Legitimatie

Over goudbaren met een zuiverheid van 99,9% en gouden munten met een zuiverheid van minimaal 90%

Als u tot aankoop overgaat, moet u ook rekening houden met de wettelijke legitimatieplicht voor bestellingen

betaalt u geen btw. Zilverbaren worden met 21% btw belast, terwijl u voor zilveren munten alleen het hoge

groter dan €10.000. Dat houdt in dat de aanbieder een kopie van uw paspoort of rijbewijs moet bewaren.

btw-tarief moet afdragen over de winstmarge. Om die reden zijn kleine zilveren munten van 1 troy ounce

Wanneer u goud of zilver aan ons wilt verkopen zijn wij wettelijk verplicht een kopie van uw legitimatie te

voor particulieren interessanter dan zilverbaren. Ook zilveren kilomunten vallen onder de gunstige btw-

bewaren. Dit is noodzakelijk in verband met de wet heling. Conform de wet bescherming persoonsgegevens

margeregeling.

moeten aanbieders als Goudstandaard vertrouwelijk omgaan met gegevens van hun klanten.

Als u kiest voor opslag van zilver buiten de EU betaalt u geen btw. Goudstandaard biedt 100 en 1.000 troy
ounce zilverbaren aan die op naam en geheel verzekerd opgeslagen liggen in Zwitserland. Deze baren kunt
u dus als particulier zonder btw aankopen. Meer over de opslag leest u in hoofdstuk 8.

7.5. Verzekering
Als u veel edelmetalen koopt, wilt u dat misschien niet thuis hebben liggen. In dat geval kunnen wij ook
veilige opslag aanbieden via onze dochteronderneming AunexumSafe. Voor meer informatie over
AunexumSafe kunt u contact met ons opnemen of onze website www.aunexumsafe.nl bezoeken. Wilt u het
edelmetaal toch thuis bewaren, dan is het belangrijk dat uw inboedelverzekering daarop berekend is. Het is

7. Waar moet ik op letten als ik edelmetalen wil aanschaffen?
7.1 .Wisselkoers
U koopt en verkoopt goud in euro’s, terwijl de goudprijs genoteerd is in dollars. Verandert de wisselkoers
tussen de euro en de dollar, dan kan dat van invloed zijn op uw rendement.

aan uzelf om te bepalen of de aanschaf van een kluis zinvol is.
7.6. Belasting
Fysiek edelmetaal wordt aangemerkt als vermogen dat u in box 3 moet aangeven bij de belastingdienst. Is
uw totale vermogen inclusief de edelmetalen groter dan €30.360, dan moet u over het bedrag dat boven de
grens uitkomt jaarlijks belasting betalen. Gebruik voor de waardering van het edelmetaal de koersen van 1
januari. Die waarde kunt u eenvoudig berekenen door het totale gewicht aan edelmetalen te

7.2. Betrouwbare aanbieder

vermenigvuldigen met de spotprijs van die datum. U hoeft dan geen rekening te houden met de premies en

Als u fysieke edelmetalen wilt aanschaffen, dan moet u als eerste een betrouwbare aanbieder vinden. In

de btw die u eerder betaald heeft voor het edelmetaal. Kijk voor de actuele wet- en regelgeving omtrent

Nederland zijn tal van aanbieders actief, maar daarvan zijn er maar een paar met een vergunning van de

vermogensbelasting op www.belastingdienst.nl.

Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goudstandaard beschikt over een AFM-vergunning en biedt via
AunexumSafe ook professionele opslag van edelmetalen aan. Door deze vergunning bent u ervan
verzekerd dat er een extra controle heeft plaatsgevonden op de werkprocedures van Goudstandaard. Het
geniet daarom de voorkeur om te kiezen voor een aanbieder die over een dergelijke vergunning beschikt.
7.3. Tegenpartijrisico
Bij de aanschaf van edelmetalen heeft u tegenpartij risico, omdat het edelmetaal doorgaans pas wordt
uitgeleverd als de betaling is ontvangen. Kies daarom voor een betrouwbare aanbieder met een goede
reputatie. Wilt u het tegenpartijrisico minimaliseren, dan kunt u er ook voor kiezen om uw bestelling op
kantoor af te halen. In dat geval kunt u direct na het betalen uw bestelling meenemen.

7.7. Fysieke belegging
Als u edelmetalen koopt, moet u er zeker van zijn dat u ook echt fysiek goud of zilver geleverd krijgt. Het
edelmetaal moet de juiste zuiverheid hebben en bij voorkeur afkomstig zijn van erkende smelterijen of
munthuizen. Goudstandaard levert alleen goud en zilver van erkende smelterijen en munthuizen.

8. Kan edelmetaal ook veilig worden opgeslagen?

9. Begrippenlijst

U kunt ervoor kiezen om de opslag van edelmetalen uit te besteden aan een professionele partij. Via

•

Spotprijs: De actuele marktprijs voor goud en zilver, meestal uitgedrukt in troy ounce.

dochteronderneming AunexumSafe kunnen we zowel zilver als goud verzekerd en beveiligd voor u opslaan.

•

Troy ounce: Een standaardmaat voor een gewicht van afgerond 31,105 gram.

Daarvoor werken we samen met RCCS in Nederland en Loomis in Zwitserland. Kijk voor meer informatie

•

Premie: Het verschil tussen de spotprijs en de prijs van het fysieke edelmetaal.

over de opslaglocaties en tarieven op www.aunexumsafe.nl.

•

Karaat: De zuiverheid van het edelmetaal. De hoogste graad is 24 karaat, dat is 99,9%.

•

LBMA: De Londen Bullion Market Association, de ‘over the counter’ goudmarkt in Londen.

Heeft u al fysiek edelmetaal in uw bezit? Dan biedt Goudstandaard u de mogelijkheid om dat veilig op te

•

Comex: De Commodities Exchange waar men handelt in futures en opties voor goud.

slaan. We kunnen het edelmetaal bij u thuis ophalen, maar u kunt het ook zelf afleveren op het kantoor.

•

ETF: Afkorting voor exchange-traded-fund. Dit zijn aandelen die gedekt worden door een bepaald

Heeft u al edelmetalen in opslag, maar zoekt u een andere opslagpartner? Dan heeft Goudstandaard voor

onderpand. Dat kan goud, zilver, koper, olie, aluminium of iets anders zijn.

u een overstapservice. Iedere keer dat u edelmetalen wilt toevoegen of verwijderen, betaalt u €35 aan

•

GLD: Het grootste goud-ETF ter wereld met een goudvoorraad van meer dan 900 ton.

transactiekosten. De opslag van edelmetaal door AunexumSafe wordt gecontroleerd door de AFM. Er

•

Tracker: Een beleggingsproduct dat de prijs van de onderliggende waarde volgt.

wordt dus extern toezicht gehouden op de werkwijze van AunexumSafe.
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie: https://www.goudstandaard.com/opslag-edelmetaal/goud-en-zilver-opslag
Wilt u meer weten over beleggen in edelmetalen? Kijk dan op www.goudstandaard.com.
Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via +31(0)88-46 88 488 of per e-mail via
contact@goudstandaard.com. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00.

Adresgegevens
Goudstandaard
Arcadialaan 16B
1813 KN Alkmaar
+31(0)88-46 88 488
contact@goudstandaard.com

