
 

 

 

Je vermogen omzetten in goud 
Voor en nadelen van goudstandaard 

Als je je vermogen inruilt voor goud, koppel je een vaste waarde geld aan een vaste hoeveelheid 

goud. Hoe werkt dat precies en wat zijn hier de voor- en nadelen van?  

Jaap Raaijmans is 23, hij handelt in goud en zilver. 

Jaap Raaijmans, wat is goudstandaard? 

Het edelmetaal wat wij verhandelen komt eigenlijk uit twee richtingen: een belangrijk deel voor de 

aanvoer van ons edelmetaal is ook echt het sloopgoud hè, dus oude sieraden, oude horloges die niet 

langer in gebruik zijn gesmolten worden en vervolgens uiteindelijk weer verwerkt worden tot fijn 

goud en belanden in een goudbaartje. Maar wat uiteraard ook nog steeds en voor 60% ongeveer 

toevoer is van de goudbaren die wij verhandelen is het feitelijk gemijnde goud uit de grond. En dat 

wordt als grof goud ook verwerkt tot fijn goud en gesmolten als baar. 

Wat we hier met goudstandaard dus doen is: als je het ergens moet plaatsen in de tijd eigenlijk 

terug naar die allereerste edelsmid, die dus werkelijk nog één bewijs van goud uitschreef voor 

iedere goudbaar in de kluis. Verder dan dat willen we het ook niet brengen, want dan ga je dus juist 

afstappen van die 100% fysieke dekking van je vermogen. Dus het gemak waarmee je een 

spaarrekening bij sommige banken kan openen of gewoon een betaalrekening, dat gemak zou ik 

graag naar de goudrekening toe willen brengen, dat zelfs iemand 50 tot 100 Euro per maand weer 

een gram goud kan gaan sparen. Juist omdat dat altijd al een spaarmiddel is geweest, voor veel 

mensen nog steeds is, alleen voor een hele grote groep dat over de laatste 30 jaar, ja, uit het 

algemeen besef is verdwenen. 

En de gouden standaard was het idee dat je je munteenheid, dus de Gulden bijvoorbeeld in 

Nederland, één op één koppelt aan goud, aan de waarde van goud. Dus elke 100 Euro zijn een 

bepaalde hoeveelheid goud waard en die je in principe ook kunt omwisselen, het kon ook vroeger: 

toen kon je met je biljet naar de Nederlandse Bank gaan en dan stond er “aantoonbaar betalen 

zoveel goud” en dan kreeg je goud. 

De gouden standaard heeft hele grote nadelen, het voordeel is dat je in één keer een soort instant 

vertrouwen hebt, want iedereen weet “nou goud, dat zal wel waarde blijven houden”, tenminste, 

dat denkt men, “dus dat vertrouw ik”. Het nadeel is dat je niet op economische veranderingen 

makkelijk kunt inspelen. Bijvoorbeeld als er een schok op een economie plaatsvindt, als een land 

plotseling wat armer wordt, ja, dan zouden ze zich graag uit die armoede willen exporteren door 

bijvoorbeeld de eigen munt wat goedkoper te maken, hè, door het devalueren van de eigen munt. Ja, 

dat kan niet als alle landen in de wereld aan dezelfde eenheid, namelijk de prijs van goud, gekoppeld 

zijn. 



 

 

 

Wij bieden goud in twee fysieke vormen aan: dat zijn baren en munten. De munten, die worden op 

meerdere plekken in de wereld geslagen en komen uiteindelijk allemaal in Nederland terecht. Wat 

heel populair is zijn de Canadese beleggingsmunten, Maple Leaf munten, en ik denk de meest 

bekende munt is de Zuid-Afrikaanse Krüger Rand. 

Zo te zien is uiteraard de bekende Krüger Rand munt? 

Ja. 

Wat we ook veel aanbieden is natuurlijk de zilveren beleggingsmunt, dan is de Maple Leaf uit Canada 

de meeste gevraagde. 

Sinds de crisis 2007 is mijn vertrouwen een beetje verdwenen in de bankensector en ik heb ook het 

idee, dat de inflatie oploopt, dus ik heb…, ik koop fysiek goud en zilver als bescherming voor mijn 

vermogen. 

Ik had 100 gram gekocht, dat kostte iets meer dan 4000 Euro. 

U heeft van ons in ontvangst genomen één keer 100 gram goud. 

Dank u wel. 

Deze is voor u en tot ziens. 

Tot ziens 

Okay, dag. 

Goede middag. 


