
 

 
 
 
 
 

          UW SPAARGELD 

     IS IN GEVAAR! 

Vijf simpel te nemen maatregelen  
om je spaargeld te beschermen 
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Gisteren stuurden we u het door u aangevraagde rapport toe, waarin we u 
vertelden welke enorme risico’s je loopt met een spaarrekening. En dat terwijl 
het rendement na aftrek van inflatie en belasting negatief is! 
 
Ik hoop van harte dat u het rapport kritisch hebt gelezen. En dat u zich er 
daardoor beter van bewust bent dat het geld op uw spaarrekening niets anders 
is dan een lening aan een bank. 
 
Een lening dus, aan een instelling die er zeer waarschijnlijk zelf  niet bepaald 
rooskleurig voor staat. En die tegelijk onderdeel is van een zéér fragiel financieel 
systeem. 
 
 

 
Mocht u echter toch nog denken dat wij slechts een stel paniekzaaiers zijn, dan is 
het misschien een goed idee om eens naar onderstaande afbeelding te kijken. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

INLEIDING 

MOCHT U NOG TWIJFELEN 

Vijf oplossingen om uw financiële  
toekomst veilig te stellen 
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De afbeelding komt uit dit rapport van ’s werelds meest bekende consultancy 
bureau McKinsey (lijken me toch geen domme jongens!).  
 

Op de afbeelding zien we de harde cijfers zoals ze nu zijn. In 2008 brak een crisis 
uit als gevolg van teveel schulden. Sindsdien zijn  schulden van overheden, 
bedrijven en huishoudens met maar liefst $57.000 miljard gegroeid. 
 
$57.000 miljard extra geleend! Dat kan onmogelijk goed blijven gaan. Dat we 
tegen een nieuwe kredietcrisis gaan aanlopen, is een mathematische zekerheid.  
 
Wanneer dat precies zal gebeuren, weet niemand. Maar zodra dat gebeurt, gaan 
de too big to fail banken als eerste met de billen bloot.  
 
En daar wil je als spaarder geen onderdeel van zijn... 

 

 
Voordat in 2008 de kredietcrisis begon, was het voor de meeste mensen 
misschien wel beter om niet te beleggen. Een spaarrekening bracht na aftrek van 
inflatie en belasting zelfs geld op.  
 
En bovenal konden we onszelf nog wijs maken dat een spaarrekening veilig was.  
 
De wereld zag er anders uit, en het was absoluut geen slecht idee om je geld op 
een spaarrekening te zetten. Kijk maar eens op onderstaande grafiek. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hier zien we dat je net voor het uitbreken van de kredietcrisis zelfs nog 5% 
rente kreeg. Tot eind jaren ’90 was 5% zelfs een doodnormale rente.  
 

EVEN TERUG NAAR DE WERELD TOT 2007 

http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging
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Nu is het rendement op een spaarrekening (na aftrek inflatie en belasting) 
negatief, terwijl we er wél groot risico mee lopen. 
 
Daar moeten we dus iets aan doen... 
 
 

 

Allereerst vind ik het belangrijk om twee zaken goed te scheiden. Het liquide 
vermogen van een gemiddeld mens bestaat uit  
 
1. Spaargeld 
2. Geld om mee te beleggen.  
 
Als je belegt, dan neem je bewust een gecalculeerd risico met als doel om een 
hoger rendement te behalen. Terwijl de bedoeling van spaargeld juist is om zo 
weinig mogelijk risico te lopen. 
 
Voor ieder mens is de verdeling anders. Hangt af van je persoonlijke situatie en 
je persoonlijke voorkeur. De een belegt met 80% van zijn geld. De ander wil 
niets anders dan zo maximaal mogelijke veiligheid voor zijn geld.  
 
Met onze beleggingsservices bieden wij diverse manieren om juist te profiteren 
van de huidige situatie. Maar in dit rapport hebben we het maar over één ding. 
En dat is  
 

MAXIMALE VEILIGHEID VOOR JE SPAARGELD 
 
Daarbij geldt dat maximale veiligheid totaal wat anders is dan totale veiligheid. 
Totale veiligheid bestaat niet. 

 
 
 
 
 
 

HOE JE JE SPAARGELD KUNT BESCHERMEN 

http://www.stocktradingnieuws.com/onze-beleggingsservices
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In geheel Europa geldt op dit moment de regel dat de overheid spaargeld tot 
€100.000 garandeert. Officieel is het dus zo dat als je bank failliet gaat, je tot 
€100.000 geen probleem hebt. 
 
Tegelijk weten we dat overheden sinds de crisis zo zwaar in de schulden zitten, 
dat ze nooit die €100.000 per burger kunnen betalen als bijvoorbeeld ING of 
ABN AMRO failliet zou gaan.  
 

 

 
 

Voeg daarbij het simpele feit dat politici meester zijn in het veranderen van de 
regels, en je weet dat je nooit blind mag vertrouwen op die €100.000 garantie.  
 
Zodra politici de controle over de situatie dreigen te verliezen, zullen ze de 
regels veranderen. Als je voor jezelf zekerheid wilt inbouwen, dan moet je er 
vanuit gaan dat ze bij de volgende crisis die garantie van €100.000 zullen 
verlagen.  
 
Als je op dat vlak méér veiligheid wilt inbouwen, zorg dan dat je maximaal 
€50.000 bij één bank hebt staan.   
 
 

 
 

MAATREGEL 1: BIJ MEERDERE BANKEN EEN SPAARREKENING AANHOUDEN 

VERTROUW NIET OP €100.000 GARANTIE 



 

6                                                            © Iedereen-is-belegger.com 

 

Vooral ook omdat je dan snel actie kunt ondernemen, mochten in de media 
alarmerende berichten verschijnen over een bank in problemen. 
 
Heb je met je vermogen hetzelfde probleem als Fokke & Sukke in de cartoon 
hierboven, verdeel het dan in ieder geval over meerdere banken. Waarbij het 
ook verstandig kan zijn om een rekening bij minstens één bank buiten de 
Eurozone te hebben. 
 
Maatregel 1 is dus  
 
Zorg dat je je spaargeld verdeelt over meerdere banken, zodat je minder bent 
blootgesteld aan één bank. En zodat je direct actie kunt ondernemen zodra er 
teveel negatieve berichten over een bank in de media verschijnen.  
 

Let op! 
Deze maatregel is alléén een oplossing om geen slachtoffer te worden van een 
bank die in de problemen komt. Inflatierisico en politiek risico blijven hetzelfde! 
 
    

 
De tweede oplossing is om een deel van je 
spaargeld van de bank te halen en onder het 
matras te bewaren.  
 

Daarmee ben je gevrijwaard van problemen bij 
banken én van het risico op een snelle, 
eenmalige belasting.  
 
Inflatierisico blijf echter. Je geld wordt dus  
ieder jaar minder waard. En als inflatie  
in de toekomst stijgt, zal de koopkrachtwaarde steeds verder dalen. 
 
Daar bovenop komt dan uiteraard nog het risico dat je slachtoffer wordt van 
overval of inbraak. 
 
Het is absoluut wél verstandig om wat extra cash-geld bij de hand te houden. 
Zodat je gewoon boodschappen kunt blijven doen als geldautomaten plotseling 
tijdelijk buiten bedrijf zijn. Of als de hoeveelheid cash-geld die je van je rekening 
kunt halen, tijdelijk wordt beperkt (zoals in Griekenland in 2015). 

MAATREGEL 2: JE GELD ONDER HET MATRAS BEWAREN 
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De derde oplossing is om met een groter deel van je geld te gaan beleggen.  
 
Als je geld in een aandeel hebt zitten, dan ben je voor een stukje eigenaar van dat 
bedrijf.  
 
Ook als je via een bank in aandelen belegt (onverstandig, want veel te hoge 
kosten), kunnen politici er niet aankomen. Want een bank is als het om beleggen 
gaat slechts een tussenpersoon. 
 
Als aandelenbelegger kan je daarom geen slachtoffer worden van een snelle, 
eenmalige belasting op spaargeld. En blijf je ook gewoon eigenaar van je 
aandelen als uw bank failliet gaat. 
 
Het is echter wél zaak om niet zomaar met de meute mee te beleggen. Maar om 
aandelen van de financieel gezondste en best presterende bedrijven te vinden. 
En om dit soort aandelen voor een zo laag mogelijke prijs aan te kopen. Onze 
TopAandelen service is hierin gespecialiseerd. 

 
 
 
 
 

Uiteraard kleeft er risico aan beleggen. Maar we weten nu dat er ook risico aan 
sparen kleeft. Aan de spaarrekening verdien je echter niets, terwijl ieder verlies 
dat je lijdt direct definitief is. Niet meer goed te maken. 
 
Terwijl verlies bij beleggen meestal tijdelijk is en kan worden omgezet in winst. 
En terwijl je, als je verstandig belegt, wél prachtige winsten kunt maken. 
 
Ook spelen we met diverse van onze beleggingsservices in op de gevolgen van de 
crisis waarin we sinds 2008 zitten. Ook hier geldt dat je uiteraard altijd risico 
loopt, maar dat je anderzijds forse winsten kunt maken. 
 
Uiteraard geldt dat je niet moet gaan beleggen, als je dat niet ziet zitten.  
 
Net zoals in het gewone leven geldt ook als het om geld gaat dat je alléén dingen 
moet doen waar je voor de volle 100% achter staat. 
 
 
 

MAATREGEL 3: MET EEN GROTER DEEL VAN JE GELD BELEGGEN 

http://www.topaandelen.com/
http://www.stocktradingnieuws.com/onze-beleggingsservices
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Zoals u al hebt kunnen lezen, is uw spaargeld een lening aan uw bank. En 
daarmee onderdeel van een financieel systeem, dat is gebouwd op een 
kaartenhuis van torenhoge schulden. 
 
Het allerbeste wat je in zo’n situatie kunt doen, is (een deel van) je geld buiten 
het financiële systeem plaatsen. En terug te gaan naar de enige vorm van geld 
die al duizenden jaren bestaat, en die in al die jaren nooit aan koopkracht heeft 
ingeboet. 
 

 
 

Op de grafiek hieronder ziet u de goudprijs in dollar gemeten, sinds 1792. 
 

 

MAATREGEL 4: GELD BUITEN HET FINANCIËLE SYSTEEM PLAATSEN 
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Op de grafiek zien we dat de prijs van goud vanaf 1792 tot 1933 per saldo gelijk 
bleef. 141 jaar lang. Toen devalueerde president Roosenvelt de dollar, waardoor 
de goudprijs in één klap steeg naar $35. Waarna goud nog 38 jaar lang $35 per 
ounce kostte. 
 
Papieren valuta waren al die tijd gelinkt aan de goudprijs. Papiergeld was niets 
anders dan een bewijs dat je een bepaalde hoeveelheid goud (of zilver) van de 
bank tegoed had. 
 
Dat veranderde allemaal op 15 augustus 1971. Toen haalde president Nixon in 
1971 de dollar van de goudstandaard.   
 
Sindsdien is de goudprijs in dollars (en in euro’s) gemeten, fors gestegen. Zou je 
denken. 
 
 
 
 
 

 
 
De werkelijkheid is echter juist andersom. De koopkracht van goud is ongeveer 
gelijk gebleven. Zal op de lange termijn altijd gelijk blijven. Terwijl de 
koopkracht van de dollar en de euro (ofwel alle papieren valuta) juist fors zijn 
gedaald.   
 
Eén ounce goud was honderd jaar geleden $20 waard. Voor dat bedrag kon je 
toen een mooi kostuum kopen. Nu kom je met $20 niet verder dan een paar 
sokken. Maar met die ene ounce goud kan je vandaag nog steeds een mooi 
kostuum kopen.  
 
Simpel gezegd: goud is in koopkracht gemeten nog steeds evenveel waard als 
honderd jaar geleden. Terwijl papiergeld enorm in koopkrachtwaarde is 
gedaald. 
 
 
 
 
 
 

TOEN EEN KOSTUUM. NU EEN PAAR SOKKEN. 
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Als je spaargeld omzet in fysiek goud, dan bescherm je je geld voor de lange 
termijn tegen het verlies aan koopkracht. 
 
Daarnaast geldt uiteraard dat je met fysiek goud geen last hebt van banken die in 
de problemen komen. Terwijl je ook buiten schot blijft als politici besluiten tot 
een eenmalige belasting op spaargeld. 
 
Daarmee is fysiek goud wat ons betreft het veiligste geld wat er bestaat. 
 
Experts hebben zelfs berekend dat goud op basis van de enorme hoeveelheden 
geld die centrale banken tot nu toe hebben geprint, nu feitelijk een waarde heeft 
van $7.000 tot $9.000 per ounce. 
 
Als je dan weet dat goud nu slechts $1200 per ounce noteert, en dat centrale 
banken de komende tijd nog véél meer geld gaan printen, dan weet je direct hoe 
belangrijk het is om fysiek goud te bezitten. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Je hoeft trouwens niet rijk te zijn om goud te kunnen kopen. Op de foto 
hierboven ziet u een 5 gram wegende goudbaar die op het moment van schrijven 
nog geen €200 kost. En je kunt zelfs goudbaren van 2,5 en 1 gram online 
aankopen! 
 
Uiteraard bepaalt u helemaal zelf hoe en via welke goudaanbieder u fysiek goud 
wenst te bezitten. Maar op deze link vindt u de goudaanbieders waar wij zelf al 
jarenlang tot volle tevredenheid klant zijn. 
 

VOOR IEDERE BURGER BESCHIKBAAR 

HET VEILIGSTE GELD WAT OP DE WERELD BESTAAT 

http://www.stocktradingnieuws.com/files/HTML/goudrekening1.htm
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Wij zijn geen Bitcoin specialisten. En we zijn ook geen techneuten. En ik houd er 
persoonlijk ook niet van dat een munt totaal niet tastbaar is. Ben ik misschien te 
ouderwets voor. 
 
Ik kan u dus niet met de hand op mijn hart garanderen dat de Bitcoin over vijf 
jaar nog bestaat. Of dat Bitcoin een goede belegging is. 
 
 

 
 
 
Feit is echter dat de Bitcoin nu al acht jaar bestaat. En dat het een paar stormen 
heeft overleefd. En wat ik ervan gelezen en gezien heb, doet mij vermoeden dat 
de Bitcoin over vijf jaar nog steeds zal bestaan én fors zal zijn gegroeid. 
 
 
 

 
 
Het maximale aantal Bitcoins dat ooit in circulatie zal gaan is 21 miljoen. Op dit 
moment zijn er daarvan 15,2 miljoen in omloop. Het zal dus nog een paar 
jaartjes duren voordat het er 21 miljoen zijn. 
 
Nu, dus op 4 februari 2016 bedraag de prijs van één Bitcoin €  338. Dat betekent 
dat het totale bedrag aan Bitcoins in omloop nu slechts €  5,1 miljard bedraagt. 
Wereldwijd! 
 
Dat is slechts een twaalfde deel van het aantal euro’s dat Mario Draghi IEDERE 
MAAND print! 
 

MAATREGEL 5: BITCOINS KOPEN 

JACK’S SIMPELE LOGICA 
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Stel dat de prijs van een Bitcoin straks naar €  10.000 zou stijgen. Dan zou het 
wereldwijde bedrag aan Bitcoins in omloop €  210 miljard bedragen.  
 
Dat is hetzelfde als wat Mario Draghi in slechts 3,5 maand aan euro’s print!  
 
 

 
 
Zelfs als de koers van een Bitcoin stijgt naar €  10.000, dan is het totale bedrag 
aan Bitcoins in omloop nog steeds zéér, zéér, zéér klein. 
 
Hoewel er aan Bitcoin veel meer risico kleeft dan aan goud en zilver, is de 
winstkans volgens mij ongelofelijk groot.  
 
Ik heb daarom Bitcoins gekocht. Voor een zodanig bedrag dat het voor mij geen 
ramp is, mocht het fout aflopen met Bitcoin.  
 
Ik heb daarvoor deze Nederlandse aanbieder gekozen. 
  
 
 

 

Ieder verlies dat je met een spaarrekening lijdt, is direct een definitief verlies. 
Een verlies dus dat je niet meer kunt goedmaken.  
 
We hebben in dit rapport de volgende vijf (deel)oplossingen aangedragen: 
 
1. Spaargeld bij verschillende banken aanhouden (is deeloplossing). 
 
2. Geld van je bank halen en onder het matras bewaren (is deeloplossing). 
 
3. Met een groter deel van je geld gaan beleggen 
 
4. Spaargeld omzetten in fysiek goud 
 
5.    Bitcoins kopen 
 

MIJN SIMPELE CONCLUSIE 

HOGER RISICO. ONGELOFELIJK HOGE WINSTKANS. 

https://www.clevercoin.com/nl/?affiliate=4d690e54-6fb7-37e4-dd48-a20c15a4f6b9
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Wij kunnen uiteraard niet voor u bepalen welke oplossing uw persoonlijke 
voorkeur heeft. Misschien één of enkele van de hierboven genoemde 
oplossingen. Misschien een combinatie van alle oplossingen. 
 
Uiteraard geldt daarbij dat je niet zomaar even je spaarrekening helemaal leeg 
kunt halen. We zijn voor onze dagelijkse en minder dagelijkse levensbehoeften 
nu eenmaal afhankelijk van banken. 
 
Maar zomaar geld dat je voorlopig niet nodig hebt op een spaarrekening bij één 
bank laten staan, is naar onze bescheiden mening niet vragen, maar smeken om 
ellende.  
 
Er is echter één maatregel die volgens ons iedere burger (jong of oud, rijk of arm) 
zou moeten nemen.  
 
Je moet op zijn allerminst een deel(tje) van je spaargeld omzetten in fysiek goud. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Jack Hoogland 
www.iedereen-is-belegger.com 
www.stocktradingnieuws.com 
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