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EDELMETALEN | “Ik heb een fascinatie voor handel en alles wat daarmee te maken heeft: grondstoffen, aandelen, grond, valuta, vastgoed... Maar
edelmetalen, goud, dat is wel het summum: iets mooiers kun je niet vasthouden. Mijn carrière ben ik begonnen in de energiehandel. Daarna heb ik lang
bij Alex Beleggersbank en vervolgens BinckBank gewerkt, dat in 2007 Alex
overnam. Ik eindigde daar als hoofd van de handelsdesk van BinckBank Nederland en Alex Beleggersbank Nederland. In die functie had ik tachtig fte’s
onder me – handelaren, teamleiders, managers – en zo’n vier miljard euro
onder beheer. In december 2011 werd ik benaderd door Peter Paul de Vries,
CEO van Value8, een beursgenoteerd investeringsbedrijf. Hij vroeg of ik bij
hem wilde komen werken in de tak financial markets, die hij wilde uitbouwen.
We waren er snel uit. In de portefeuille zat AmsterdamGold, dat hij van Willem
Middelkoop had gekocht. Ik zat nog maar net bij Value8 toen de CEO van
AmsterdamGold wegging. De toenmalige directie wilde mij, met mijn expertise, op die positie. De Vries stemde daarin toe en mij leek het leuk: handel!”

“Mensen die hard hebben gewerkt
kiezen voor diversificatie, omdat ze
bang zijn dat de bank failliet gaat of dat
de 100.000-norm naar beneden wordt
bijgesteld. Wat ik bij mijn klanten waarneem, is dat ze eerst hun eigen huis
kopen en vervolgens – in die volgorde
– beleggen in aandelen, vastgoed,
goud en daarna kunst, wijn, Ferrari’s...”
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kluis bewaard. Het gebeurt dat het in de tuin wordt begraven of zelfs in de
diepvries wordt bewaard.”

GOUDSMELTER | “AmsterdamGold wordt bevoorraad door de wereldwijd opererende goudsmelter Umicore. Die haalt bij de juweliers gouden
sieraden op, die particulieren daar voor geld hebben ingewisseld. Dat zijn
gigantische hoeveelheden. Ik ben wel eens bij Umicore binnen geweest;
daar staan zakken van drie bij drie meter vol met sieraden, munten, oude
baren... Het moet responsible zijn. Je kunt het beter omsmelten dan uit de
grond halen, want in dat geval weet je niet altijd waar het vandaan komt. Erkende smelters zoals Umicore komen met garanties en dat is belangrijk voor
ons. Als een goudstaaf LBMA is, dat is een soort keurmerk, dan weet je dat
het puur goud is en een betrouwbare herkomst heeft. Als het een niet-LBMA
goudbaar is, dan weet je niet wat erin zit. Mensen willen zekerheid. Om die
zekerheid te kunnen geven, hebben wij de beste verzekering en wordt het
goud in onze kluizen geteld door accountantsbedrijf Ernst & Young, dat ook
de boeken doet van grote bedrijven als Shell. EY stuurt onze klanten een
brief waarin vermeld wordt hoeveel goud zij exact bij ons in de kluis hebben
liggen. Wat AmsterdamGold verder voorheeft op andere goudhandelaren, is
dat wij de enige precious metal dealer zijn die beursgenoteerd is, wat extra
controles met zich meebrengt; wij waren een van de eerste met een AFMvergunning; en we hebben van de Douane een AEO Certificaat gekregen,
dat je alleen krijgt als je alle procedures op orde hebt. Die combinatie heeft
niemand en dat maakt ons interessant voor klanten van over de hele wereld.”

KLUIZENCOMPLEX | “In goud wordt veel gehandeld. Vandaag, 20
augustus, is de prijs 32.800 euro per kilo. Maar er bestaat geen koers die in
een rechte lijn naar boven gaat. En dat is ook goed. Hoe volatieler de koers,
hoe meer mensen kopen en verkopen. En dat is waar wij ons brood aan
verdienen. Goud is in tijden van crisis een vluchthaven. Mijn klanten zien de
instabiliteit bij banken in Griekenland en Cyprus, er zijn nog wat faillissementen in Nederland geweest... Dus mensen die hard hebben gewerkt – van wie
een groot deel ondernemers die out of the box denken – kiezen voor diversificatie, omdat ze bang zijn dat de bank failliet gaat of dat de 100.000-norm
naar beneden wordt bijgesteld. Wat ik bij mijn klanten waarneem, is dat ze
ZILVEREN MUNTEN | “Veel zaken hebben invloed op de prijs van
eerst hun eigen huis kopen en vervolgens – in die
edelmetalen. De btw-regeling bijvoorbeeld. Over
volgorde – beleggen in aandelen, vastgoed, goud
goud betaal je geen btw, over zilveren staven en
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en daarna kunst, wijn, Ferrari’s... Je kunt aandelen
baren wel, tenzij je die in het douanedepot laat ligEERSTE JOB: TRADER BIJ ALEX BELEGGERSBANK.
goud kopen, maar ook fysiek goud. Je kunt specugen. Zilver is een industrieel goed, het wordt geMIJN DEFINITIE VAN LUXE: GINTONICS DRINKEN OP
leren, dan koop je het op de beurs. Maar veel menbruikt in de industrie, dus er wordt 21 procent over
EEN RIVA.
sen willen het goud in handen hebben. Ik heb klangeheven. Voor zilveren munten geldt dat niet. DaarMOOISTE MOMENT VAN DE DAG: HET MOMENT DAT IK
ten die hun goud bij ons in de kluis hebben liggen
om is de vraag daarnaar zo groot. Twee maanden
MIJN WINST BIJSCHRIJF.
– wij hebben het grootste commerciële kluizengeleden kon ik geen zilveren munten meer bestelDROOMVAKANTIE: EÉN JAAR OP REIS EN DAN MET
complex in Europa – en mij bellen en zeggen: ‘Ik sta
len bij de Amerikaanse Munt; ze konden de vraag
EEN KITEBOARD AFZAKKEN VANUIT CALIFORNIË
over twee uur voor je deur en dan wil ik mijn kluis
niet aan. Wat de prijs ook beïnvloedt, is de handel
VIA MIDDEN-AMERIKA NAAR HET PUNTJE VAN
ZUID-AMERIKA.
controleren.’ Dan gaan ze met hun lijst langs het
in Amerika, op de beurs. Dat zijn speculanten met
NOOIT MEER DOEN: TE LANG WACHTEN MET HET
goud en bekijken ze de baarnummers. Die willen
andere belangen. De mijnen raken leeg, de munten
ONTSLAAN VAN INCAPABELE MENSEN.
echt vastigheid. Er zijn er zelfs die hun goud liefst
zijn uitverkocht... en tóch kan de prijs omlaag gaan.
GOEIE DAAD: MEERDERE BELEGGERS BEHOED VOOR
thuis hebben. Zeker in tijden van onzekerheid. Als
Dat komt omdat er mensen zijn die op papier met
ZEER GROTE VERLIEZEN.
het rommelt bij de banken, neemt 80 procent van
zilver handelen. Dat is een heel moeilijk evenwicht.
IK GEEF VOORAL GELD UIT AAN: BELEGGEN EN
de nieuwe klanten het goud mee naar huis. In rustiMaar het is wel eindig: zilver blijft natuurlijk een
GENIETEN VAN DE MOOIE DINGEN IN HET LEVEN.
ger tijden gaat het juist de kluis in. En je hebt altijd
schaars goed. Dus je zou zeggen dat de prijs in the
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mensen die denken dat morgen de oorlog kan uitend gaat stijgen. De AFM-vergunning weerhoudt
KUN JE ME VOOR WAKKER MAKEN: STEAK VAN DE
breken of dat banken dichtgaan en ze niet meer
mij ervan om voorspellingen te doen. De enige tip
BARBECUE MET BEARNAISESAUS
kunnen pinnen. Die willen het goud bij de hand
die ik mag geven: Ik vind dat je je vermogen goed
FAVORIETE ADRESJES: FOUR SEASONS KOH SAMUI,
hebben. Ze hebben dan vaak de voorkeur voor
moet spreiden. Zet niet alles op de bank, maar stop
THE SPOT ZANDVOORT, NIKI BEACH MARBELLA,
goud in blokjes van 1 gram of gouden munten, zoook niet alles in goud. Spreiding is altijd verstandig.
LE CLUB 55 SAINT-TROPEZ.
dat ze daar bijvoorbeeld eten voor kunnen kopen.
Wed niet op één paard.”
WORD IK BLIJ VAN: MIJN VRIENDIN.
Het is ook makkelijker te verdelen, bijvoorbeeld
LXRY TIP: HET TERRAS VAN DE L’EUROPE.
voor een erfenis. Thuis wordt het niet altijd in de
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