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Beleggen in fysiek edelmetaal

“
10 dingen die u MOET 

lezen voordat u ook maar 
een euro in goud belegt

“

EXCLUSIEF RAPPORT
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“Beleggen in goud was vroeger lastig in 

Nederland. Banken verkopen geen goud 

meer en de goudhandel is schimmig. Dat 

is de reden dat wij GoldRepublic zijn 

begonnen. Onze missie is om beleggen in 

fysiek edelmetaal toegankelijk te maken 

voor iedere belegger, van klein tot groot.”

Marleen Evertsz
Mede-oprichter GoldRepublic
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Hoe koopt u goud? U loopt naar een winkel, rekent af, en neemt 

een stuk fysiek goud mee naar huis. De prijs verdubbelt, u loopt 

weer terug naar de winkel, verkoopt het goud en u bent twee keer 

zo rijk. Toch?

Dit is een ideaalscenario, maar niet hoe de echte wereld werkt.

De echte wereld wordt immers gekenmerkt door:

Diefstal en ongelukken
Meer dan eenderde van de Nederlanders werd de afgelopen 

tien jaar slachtoffer van diefstal. En verzekeraars willen uw 

edelmetaal voor geen goud verzekeren! Bij GoldRepublic ligt 

uw goud in een zwaarbeveiligde kluis van een onafhankelijke 

bewaarder. En het edelmetaal is verzekerd tegen schade en 

diefstal bij een verzekeraar met meer dan 110 jaar ervaring. 

GoldRepublic publiceert zelfs alle verzekeringspolissen op haar 

website.

Bedrog
De kosten bij aan- en verkoop kunnen significant verschillen 

tussen aanbieders en zijn vaak niet transparant (‘hoeveel heb ik 

nou écht betaald?’). Neem een Britse aanbieder. Zij stellen dat 

hun prijsopslag op de goudprijs 0,4% bedraagt. Maar omdat u 

tegen andere klanten handelt, loopt die ‘spread’ al snel op!

Of het eigendom is onduidelijk. Neem een participatie in een 

‘goudtracker’ (een exchange traded fund (ETF) in goud). Wie weet 

nu echt hoeveel mensen aanspraak maken op al dat goud? Is uw 

goud wel ‘onbezwaard’? U zult het nooit weten.

Bij GoldRepublic weet u exact wat u betaalt en kunt u precies 

zien welke baren van u zijn (zie verderop onder ‘Hoe weet ik of 

mijn goud er ligt?’ voor een uitgebreide toelichting).

Faillissementen
In de echte wereld bestaat er het risico dat de leverancier zijn 

belofte niet nakomt en er geen levering van uw edelmetaal 

plaatsvindt. Wist u dat veel goudverkopers uw geld aannemen 

voordat zij weten dat de levering zal lukken? Het handelsplatform 

van GoldRepublic staat 1-op-1 aangesloten op de systemen van 

de meest vooraanstaande smelterijen ter wereld, waardoor onze 

betrouwbaarheid ongeëvenaard is. Bovendien staat uw geld altijd 

veilig geparkeerd in een derdengeldenrekening totdat er een 

overdracht plaatsvindt!

Tijd, geld en moeite
In de echte wereld kost het tijd, geld en moeite om goud te kopen 

en te verkopen. GoldRepublic minimaliseert de tijd, de kosten en 

de moeite om te kopen en te verkopen. Beter nog, u kunt 24/7 

uw edelmetaal weer te gelde maken tegen zeer voordelige en 

transparante prijzen, allemaal vanuit uw luie stoel!

Daarom helpt GoldRepublic sinds 2010 al duizenden beleggers 

met een belegging in fysiek edelmetaal.

En met behulp van onze eigen jarenlange ervaring in de 

goudwereld hebben wij het rapport ‘10 dingen die u absoluut 

MOET hebben gelezen voordat u ook maar een euro aan goud 

koopt’ speciaal voor u opgesteld.

Voorwoord
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1. De gevaren van het thuis 
opslaan van goud
We schreven al in ons voorwoord hoe verleidelijk het is. 

Eenvoudig een baartje bestellen in één van de vele webwinkels 

die Nederland (of België) rijk is en deze onder uw matras stoppen.

Maar “goedkoop is duurkoop”, zo luidt een veelgehoord gezegde, 

en hetzelfde geldt voor een belegging in goud. Wanneer u goud 

aankoopt zonder goed na te denken over het opslaan (en later 

verkopen) van het goud, begaat u een grote fout.

De gevaren van het thuis opslaan van goud zijn talloos:

• Het goud is een makkelijk doelwit voor (bewapende) 

overvallers;

• Geen verzekeraar zal haar vingers aan uw goud willen 

branden;

• U bent niet in staat om uw goud zo veilig op te slaan als een 

daarin gespecialiseerd opslagbedrijf.

Ook het ongemak bij verkoop is groot:

• U kunt niet de verkoopkoers vastzetten wanneer u dat wenst;

• U dient eerst een koper te vinden;

• Er kunnen baarcontrolekosten in rekening worden gebracht;

• De prijs die u ontvangt is doorgaans slechter dan de prijs 

waartegen u bij GoldRepublic verkoopt;

In andere woorden, goud kopen bij GoldRepublic is veel veiliger 

en voordeliger dan het bestellen van een baar bij een webwinkel 

en het thuis opslaan van uw goud.

2. Geen baarnummers? Pas op!
Wanneer u online goud koopt is de grootste valkuil het kopen 

van ‘gepooled goud’. U denkt fysiek goud te kopen, maar in 

werkelijkheid koopt u slechts een belofte van een tegenpartij.

Hoe herkent u dit gevaar?

Makkelijk: u krijgt geen baarnummers. Zonder baarnummer kunt 

u niet aantonen wat uw eigendom is. U kunt juridisch niet hard 

maken dat u de eigenaar van een fysieke goudbaar bent, omdat u 

niet onomstotelijk kunt aantonen welke baar dan precies van u is.

Sterker nog, sommige goudaanbieders beloven ‘fysiek goud’, 

maar weigeren consequent baarnummers te verstrekken. Wees 

gewaarschuwd. Bij GoldRepublic ontvangt u te allen tijde de 

baarnummers en kunt u precies nagaan welke baar uw eigendom 

is.

3. Leverrisico: wat is het en hoe 
te vermijden?
Wanneer u goud koopt is het erg belangrijk om rekening te 

houden met ‘leverrisico’ of ‘leveranciersrisico’. We kunnen dit ook 

een ‘tegenpartijrisico’ noemen, omdat u — zo lang het goud niet 

geleverd is — afhangt van een tegenpartij.

Op veel adressen koopt u goud, geeft u uw geld in goed 

vertrouwen weg, en geldt er vervolgens een levertijd van 1 tot 4 

weken of zelfs langer.

Wat als de leverancier in de tussentijd in financiële moeilijkheden 

terechtkomt?

Dan kan het zomaar zijn dat uw geld weg is en uw goud nooit 

geleverd wordt. U staat dan met lege handen.

Eén van de manieren om dit risico te verkleinen is door een 

betrouwbare leverancier te kiezen. Maar GoldRepublic bouwt 

extra zekerheden in, zodat u zeker weet dat uw geld altijd in 

goede handen is.

Zo maakt u bij GoldRepublic eerst geld over naar onze 

derdengeldenrekening. Dit is de bankrekening van een entiteit 

(stichting) die volledig gescheiden is van de B.V. waaronder de 

operationale activiteiten van GoldRepublic vallen. Uw storting 

wordt vervolgens bijgeschreven als saldo in uw account.

Het voordeel hiervan is dat er nooit wat met uw geld kan 

gebeuren. Mocht er onverhoopt iets met GoldRepublic gebeuren, 

kunnen schuldeisers nimmer bij uw geld.

Ook loopt u geen leverrisico. Wanneer u een order uitvoert, en 

het goud is nog niet afgeleverd in de kluis, dan wordt het bedrag 

enkel ‘gereserveerd’. Pas als het goud, zilver of platina werkelijk 

geleverd is, wordt het geld geïncasseerd en wordt het edelmetaal 

aan u overgedragen.

Op deze manier loopt u geen enkel lever- of tegenpartijrisico. U 

hoeft zich nooit zorgen te maken over uw geld of uw goud.
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Bovendien werkt GoldRepublic met vaste leveranciers. Wij 

kopen geen goud in dat we vervolgens aan u doorverkopen, in 

tegenstelling tot veel webwinkels die ‘gebruikte’ baren aan u 

verkopen. Wij zetten uw order één op één door en zodoende loopt 

GoldRepublic nooit enig prijsrisico. Hierdoor hoeft u zich nooit 

zorgen te maken over de levering van uw goud.

Want stelt u zich eens voor dat een verkoper prijsrisico loopt 

waardoor zij in betalingsproblemen raken! Het gaat hier om uw 

hard verdiende centen en oudedagsvoorziening.

Onze derde tip is daarom: denk altijd na over lever- en 

tegenpartijrisico’s!

4. Hoeveel betaalt u nou echt?
Vaak is het niet duidelijk hoeveel u nu werkelijk betaalt voor een 

baar goud. 

Zo is er een Britse verkoper die adverteert met een prijsopslag zo 

laag als 0,1%. Het punt is dat deze prijsopslag niet vast ligt, maar 

variabel is.

U handelt op dit soort platformen namelijk tegen andere klanten. 

De liquiditeit — een dure term die aanduidt hoe makkelijk uw 

goud weer te verkopen valt en hoe goed de prijs is die u dan 

ontvangt – is dan afhankelijk van het klantenbestand van de 

verkoper.

Nu is er iemand die inderdaad goud tegen een prijsopslag 

van 0,1% aanbiedt. Maar diegene verkoopt geen kilo’s, maar 

misschien wel minder dan een gram. Zodra u meer aankoopt, 

verslechtert de prijsopslag zienderogen. U bent uiteindelijk veel 

duurder uit dan u op het eerste oog dacht.

Wij namen het systeem op de proef en wat bleek? De prijsopslag 

die we betaalde voor een ‘normale’ hoeveel goud, bleek veel 

hoger te zijn dan de geadverteerde lage ‘premium’.

Wilt u echt weten hoeveel u betaalt?

Dan kunt u het beste een limietorder inleggen. Een limietorder 

wordt alleen uitgevoerd wanneer deze de door u opgegeven koers 

behaald. GoldRepublic is één van de weinige aanbieders waar u 

een limietorder kunt inleggen.

Veel mensen overwegen goud te kopen, omdat het ‘stabiel’ is. Nu 

is het vaak onduidelijk wat men met ‘stabiel’ bedoelt. Als zij met 

stabiel verwijzen naar de prijsschommelingen in euro’s, dan is 

goud niet stabiel.

De volatiliteit van goudprijzen ligt relatief hoger. Hoger 

bijvoorbeeld dan de koersen van, bijvoorbeeld, staatsobligaties.

Hoe dan ook zegt de volatiliteit van een belegging weinig over het 

toekomstig rendement van een belegging. Sterker nog, iedere 

belegger hoopt op ‘goede’ volatiliteit (stijgende prijzen). Hoge 

volatiliteit is een voorwaarde voor een hoog rendement.

Bovendien is volatiliteit geen gegeven. Het ene moment kan een 

belegging zeer volatiel zijn, en het andere weinig volatiel. Dit geldt 

zelfs voor staatsobligaties.

Het is wel een onomstotelijk feit dat een gespreide 

beleggingsportefeuille met daarin goud, stabieler is dan 

een beleggingsportefeuille zonder goud. Daarom slaan 

pensioenfondsen en vermogensbeheerders massaal de plank 

mis door goud in een verdomhoekje te stoppen.

In een markteconomie is niets ‘stabiel’. Ook de goudprijs niet. 

De goudprijs schommelt even hard (of harder) als de prijzen van 

andere beleggingen.
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6. Op goud zit geen btw, maar u 
betaalt wel vermogensbelasting
Sommige beleggers kiezen nog wel eens om goud thuis 

te laten bezorgen en op te slaan, omdat zij zo denken de 

vermogensbelasting te omzeilen. Het feit dat u het onder uw 

matras stopt, betekent echter niet dat dit goud niet onder uw 

belastbaar vermogen valt.

Ondanks dat er op goud geen btw zit, is het wel onderdeel van uw 

vermogen, of het nou thuis ligt of in één van de zwaarbeveiligde 

kluizen van GoldRepublic.

7. Goudmijnaandelen: koste wat 
het kost vermijden
Veel beleggers in goud — of edelmetaal in het algemeen — 

vinden het aanlokkelijk om ook in goudmijnaandelen te beleggen. 

Zij worden verleid door de belofte van enorme winsten. Zij denken 

namelijk dat het kopen van een goudmijnaandeel — of mandje 

goudmijnaandelen — gelijk staat aan een belegging in goud met 

hefboomeffect.

Dit is echter niet het geval. En het recente verleden geeft ons 

gelijk.

Zo raakte het bekende Silver Wheaton (NYSE:SLW) dit jaar 

verwikkeld in een boekhoudschandaal. Zij hebben jarenlang 

hun reserves groter doen voorkomen dan ze eigenlijk zijn. Ook 

beleggers in Sandstorm Gold (NYSE:SAND) kwamen bedrogen 

uit. Eén van hun belangrijkste bronnen bleek veel eerder ‘op te 

drogen’ dan gedacht. De mijn oogst maar een fractie van de 

eerdere schatting.

Beleggen in goudmijnen is riskant:

• De mijn kan veel eerder uitgeput raken dan verwacht (zie 

bijvoorbeeld Sandstorm Gold);

• Het bedrijf kan in financiële moeilijkheden raken of failliet 

gaan;

• Een aandeelhoudersonvriendelijk bestuur kan het 

bedrijfsinkomen verspillen of in eigen zak steken;

• Er is een reëel risico dat de goudmijn genationaliseerd 

wordt;

• Er bestaan nog 1001 bedrijfsgerelateerde factoren die 

ertoe kunnen leiden dat een goudmijnaandeel uw grootste 

nachtmerrie wordt.

Een studie van Yale University toont bovendien aan dat de 

grondstoffen zelf kopen (in plaats van de aandelen) de afgelopen 

45 jaar 300% méér opleverde. Er bestaat op de aandelenmarkt 

geen enkele sector waarin meer geld werd verloren dan in 

goudmijnaandelen, zo wordt er op de beursvloer weleens 

gefluisterd.

8. Gouden munten: blijf er ver 
vandaan
Wanneer u goud koopt wilt u zoveel mogelijk goud voor iedere 

euro. Gouden munten vallen daarom per definitie af. Het kopen 

van gouden munten (waarvan het bekendste voorbeeld de 

Krugerrand is), levert minder goud per euro op dan het kopen van 

gouden baren.

Zo bedroeg de gemiddelde prijsopslag van een gouden 

Krugerrand-munt in ons land gemiddeld 5% ten opzichte van de 

spotkoers (d.d. 8/9/14). Ook verkoopt u deze munten weer terug 

tegen een korting op de spotkoers.

Goudbaren zijn daarom een aantrekkelijkere investering dan 

gouden munten. Dit komt doordat het produceren van een 

goudbaar eenvoudiger en voordeliger is dan het ‘slaan’ van 

gouden munten. Hierdoor liggen de productiekosten voor gouden 

munten hoger en betaalt u voor een goudaankoop in muntvorm 

een hogere prijsopslag (of ‘premium’) dan in baarvorm. Ook 

hebben sommige gouden munten een hogere prijsopslag als 

gevolg van hun ‘verzamelaarswaarde’.

Ook worden gouden munten steeds vaker vervalst. Zie hiervoor 

punt 10: Vervalst goud.

Serieuze beleggers kopen alleen baren, geen munten. Het is niet 

voor niets dat centrale banken alleen baren hebben en ver van 

munten vandaan blijven. Indianenverhalen dat de prijsopslag op 

munten oneindig zal stijgen mag u op eigen risico geloven.

9. Nettogewicht versus 
brutogewicht
Goud wordt altijd verhandeld op basis van nettogewicht, en niet 

op brutogewicht.
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Wat betekent dat?

Een baar goud is nooit 100% zuiver goud. De norm is 

tegenwoordig 99,99% goud (alle baren bij GoldRepublic zijn van 

deze graad), maar er bestaan ook baren met bijvoorbeeld 99,5% 

of zelfs 95% goud. In wezen is een ‘gouden kilobaar’ dus geen 

1000 gram, maar 999,9 gram goud. Als de baar minder zuiver 

is, kan dit zelfs minder zijn. In dat geval is het verstandig om 

rekening te houden met het feit dat goud altijd verkocht wordt op 

basis van nettogewicht.

10. Vervalst goud! Het gebeurt 
vaak genoeg
De goudprijs staat een stuk hoger dan twintig jaar geleden. Dat 

trekt ook een hoop schurken aan. Het aantal vervalste baren 

en munten is sterk toegenomen. Het gebeurt vaak genoeg dat 

mensen een baar goud in ontvangst denken te nemen, terwijl het 

een spreekwoordelijke baksteen is.

Zo kunt op eBay heel eenvoudig gouden munten en baren (met 

zelfs vervalste merknamen van vooraanstaande Europese LBMA-

gecertificeerde producenten erop!) kopen die uit koper bestaan 

en enkel verguld zijn. Het gewicht is exact hetzelfde; de opdruk 

valt niet te onderscheiden van een echte, kortom: fraude is 

dichterbij dan u denkt!

Zelfs de centrale bank in Oekräine werd in de luren gelegd.

Zo werden er meerdere vervalste baren ontdekt in hun kluis. In 

plaats van fysiek goud, lag er beschilderd lood. Werknemers 

van de Oekraïnse centrale bank hadden de baren verwisseld. Zij 

maakten ongeveer 11 kilogram goud buit, die bijna €350.000,-

euro waard waren.

Ook in het geval van gouden munten zijn er veel vervalsingen in 

omloop. In China zitten er veel professionele muntvervalsers, 

die beloven gouden munten te leveren die niet te onderscheiden 

vallen van de echte exemplaren.

Weet u waar de doorsnee goudhandelaar geld op verdient?

Antwoord: door goedkoop tweedehands goud in te kopen van 

anderen en deze vervolgens door te verkopen aan u! Maar hoe 

weet u nou of u geen oor wordt aangenaaid? Hoe weet u nou 

zeker dat u geen vervalst goud koopt?

De reputatie van de handelaar, die leeft van de marge tussen 

tweedehands inkoop en doorverkoop, zegt vrij weinig.

Feit is namelijk dat er nog geen waterdichte methoden bestaan 

om de echtheid van een baar met 100% zekerheid vast te stellen, 

anders dan de gehele baar te versmelten en er een nieuwe van te 

maken.

Doen andere verkopers dit? Nee!

Maar bij GoldRepublic ontvangt u altijd nieuw gegoten baren die 

direct van de producent afkomen. Dit is de enige manier om te 

garanderen dat de baar echt goud is en geen vervalsing.

Er is dus een goede reden waarom wij hameren op het feit dat 

wij alleen nieuw gegoten baren verkopen. Dit is immers de enige 

manier om écht zeker te zijn dat u geen vals goud koopt.

Bij andere verkopers is er een reële kans dat de baren niet direct 

van de leverancier komen, maar overgekocht zijn van andere 

particulieren. De herkomst (en de kwaliteit) van het goud is dan 

onbekend.
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“Ik beleg al sinds 2010 in fysiek goud via GoldRepublic. Ik ken geen 

makkelijkere, voordeligere en snellere manier om te beleggen in goud. Ik koop 

nog regelmatig goud bij en ben uitermate tevreden over GoldRepublic!”

- Peter Hendrikse, agrarisch ondernemer

Ga nu naar www.goldrepublic.nl en open een gratis account!

16.000   beleggers 
gingen u voor

https://www.goldrepublic.nl
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Voor al onze tarieven zie onze tarievenpagina op www.goldrepublic.nl/tarieven

Laat het thuisbezorgenLaat het veilig opslaan

• Professionele opslag bij onafhankelijke kluisbewaarders

• Kies uw kluislocatie: Nederland, Duitsland of Zwitserland

• 100% verzekerd tegen diefstal en schade

• Eenvoudig uw edelmetaal thuis laten bezorgen

• Let op! Uw edelmetaal wordt zonder zwaarbeveiligde kluis 

niet verzekerd door verzekeraar

Hoe werkt het?

U koopt echt fysiek edelmetaal via het internet

Wij geven uw order direct door aan de smelterij. 
De smelterij levert een gloednieuwe baar. U bent 
enig eigenaar van een baar als u deze reserveert, of 
anders mede-eigenaar van een of meerdere baren.

Zwaarbeveiligd transport naar de kluis

Het edelmetaal wordt vervoerd naar de kluis in 
een zwaarbeveiligd transport en is altijd volledig 
verzekerd.

Aankoopcommissie 1% Opslag vanaf 0,5%/jaar

https://www.goldrepublic.nl/tarieven
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Bij GoldRepublic geniet u de volgende voordelen:

Makkelijk: 
24/7 kopen en 

verkopen, u zet gelijk 
de koers vast.

Kies uw eigen 
opslaglocatie: 

Nederlands, Duitsland, 
Zwitserland of 

Singapore!

Ga nu naar 
www.goldrepublic.nl 
en open uw eigen 
account!

Altijd mogelijk om uw 
edelmetaal thuis te 

laten bezorgen

Voordelige tarieven

Veilig: 
altijd gloednieuwe 

baren die direct 
verzekerd worden 

opgeslagen in 
zwaarbeveiligde 

kluizen van 
onafhankelijke 

bewaarbedrijven

https://www.goldrepublic.nl
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Klantenservice 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 18.00 uur (GMT+2) 

T: +31 (0) 20 794 60 21 

E: klantenservice@goldrepublic.com

Bezoekadres 

Herengracht 450 

1017 CA   Amsterdam 

Nederland

Postadres 

Antwoordnummer 47350 

1070 WC   Amsterdam 

Nederland

mailto:klantenservice%40goldrepublic.com?subject=

