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Uw pensioen..tussen Goud & Geld..tussen Feit & Fictie 
 
 
Door: M.J.J. Hagens www.EchtGeld.nl  
Amsterdam, januari-2010 
 
Ten geleide 
In 2008 barstte de financiële bom en kregen de pensioenfondsen de volle laag. De 
dekkingsgraad daalde van 180% naar 95%. Er werd gezocht naar nieuwe wegen die zouden 
kunnen leidden naar de ‘weg omhoog’. In oktober 2008 werd door de pensioenfondsen het 
IMQubator initiatief gestart. Iedereen kon een bedrijfsplan schrijven dat, na goedkeuring, 
uitgevoerd en begeleid zou gaan worden. Tevens werd verzekerd dat als een bedrijfsplan werd 
geweigerd dit altijd vergezeld zou gaan met een gedegen onderbouwing. Onnodig te zeggen 
dat het onderstaande plan: ‘GoudKluis Nederland’ in maart 2009 werd afgekeurd. Helaas 
werd de afwijzing niet onderbouwd.  
Sedert die tijd is er weinig veranderd in de dekkingsgraad en de vraag rijst of het nog wel 
goed komt? Gezien de mondiale energie-situatie kan dit betwijfeld worden. 
Het besluit om het ingediende plan ‘GoudKluis Nederland’ in het openbare domein te brengen 
heeft als doel u een kader te geven dat het nu meer gaat om kapitaalbehoud dan om 
kapitaalgroei, dat beleggingen in concrete, tastbare goederen en productiemiddelen (tangible 
assets) noodzakelijk zijn in deze tijd. En dat u zich dient voor te bereiden op de mogelijkheid 
dat uw ingelegde pensioengelden de komende jaren zullen verdampen. Eerst gingen banken 
failliet, nu dreigen landen failliet te gaan. Pensioen is te belangrijk om overgelaten te worden 
aan alleen de pensioenfondsen. Het is tijd om meer inspraak te eisen in de opbouw van de 
portefeuille. Het is tenslotte uw geld, uw koopkracht. Bel eens met uw pensioenfonds.  
Sommige gedeelten zijn geëdit omwille van de privacy. Waar dit gebeurd is staat [geëdit].  
Enjoy! 
 
Bedrijfsplan: gefaseerde opbouw van GoudKluis Nederland (GKN)- Maart-2009 
ingediend bij www.IMQubator.nl  
 
Voorwoord................................................................................................ pg.3 
 
Doel……………………………………………………………………... pg.3 
 
Achtergronden........................................................................................... pg.3 
-Geld en Economie 
-Goud als geld 
-Conclusie 
 
Manipulatie van de goud- en zilverprijs?.................................................. pg.6 
 
SWOT overzicht GoudKluis Nederland………………………………… pg.6 
-Doel 
-Strengths 
-Weaknesses 
-Opportunities 
-Threats 
 
Uitgangspunten …………………………………………………………. pg.7 
 
Doelgroepen…………………………………………………………….. pg.8 

http://www.echtgeld.nl/
http://www.imqubator.nl/


 2 2 

 
Gefaseerde opbouw GKN ……………………………………………… pg.8  
-Fase 1-de Vermogende Tak-[core business]-[opstart 1-3 maanden] 
-Fase 2-de Particuliere Tak-[mogelijk toekomstig scenario] 
-Fase 3-Intergratie-[mogelijk toekomstig scenario]  
 
Kosten-Baten structuur………………………………………………….. pg.9 
-Kosten 
-Baten 
-Commentaar 
-Opstartkosten 
-Maximaal risico 
-Terugverdientijd 
-Winstprognose 
 
Waarom via IMQubater en niet zelfstandig opstarten?............................. pg.10 
 
Wat wordt bedoeld met goud?.................................................................. pg.10 
 
Waarom nog geen zilver?......................................................................... pg.10 
 
Opmerkingen over het opstellen van bedrijfsplannen………………….. pg.11 
 
Onderliggende economische variabelen inzake trends……………….… pg.12 
-Energie 
-De menselijke aard 
-De aardse resources. 
-Mondialisering/globalisering 
-Bevolkingsgroei en bevolkingsdruk 
-Mondiaal fiatgeld 
-Opkomst van de private monies en edelmetaalbeheer 
-Communicatietechnologie 
-Samenvatting 
 
Oppertunities in de nabije toekomst…………………………………… pg.15 
-Edelmetaal 
-Landbouw 
-Energie 
-IJsland 
 
Wat koop je voor 25 miljard Euro?........................................................ pg.15 
 
Persoonlijke achtergronden…………………………………………...  pg.16 
 
Further reading………………………………………………………..  pg.16-pg.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 3 

Bedrijfsplan: gefaseerde opbouw van GoudKluis Nederland (GKN)-Maart-2009 
 
"I only know of two men who really understand the true value of gold – an obscure clerk  
in the basement vault of the Banque de Paris and one of the directors of the Bank of  
England. Unfortunately, they disagree"…Baron von Rothschild 
 
Voorwoord 
Onderstaand voorstel is summier gehouden omwille van de leesbaarheid. Alle stellingen, 
uitgangspunten en conclusies zijn onderbouwd op basis van diverse onderzoeksrapporten van 
diverse instituten en personen. De hoeveelheid literatuur is overweldigend, derhalve is er een 
kleine selectie gemaakt. De links hiernaar vindt u aan het einde van dit schrijven. Graag geven 
wij u meer gedetailleerde informatie. 
 
Doel 
Het uiteindelijke doel is het oprichten van een GoudKluis Nederland (GKN) waarbij cliënten 
via de GKN, goud kunnen kopen, verkopen, laten beheren alsmede onderliggende betalingen 
kunnen verrichten in goud. Dankzij Internet en de andere technologieën is het redelijk 
eenvoudig een veilig, goedkoop en inzichtelijk edelmetaalbeheerfonds alsmede een private 
money alternatief te creëren.  
 
Achtergronden 
 
-Geld en Economie 
Sinds 1972 is de goudstandaard verlaten en was al het geld in circulatie fiatgeld geworden; 
geld zonder dekking. De uitgifte vindt plaats via de Centrale Banken (CB’en) welke een 
disconto hierover heffen. Dit houdt in dat de Centrale Banken uiteindelijk meer geld moeten 
creëren om óók de rente over dit disconto te kunnen ontvangen. Het huidige fiatgeld heeft 
zodoende een ingebouwde groeifunctie die altijd negatief uitpakt voor de koopkracht van de 
munt; zelfs indien het disconto tot nul daalt. Zolang de totale geldgroei kleiner of gelijk is aan 
de economische groei is weinig aan de hand. De koopkracht van de munt blijft gehandhaafd 
of wordt zelfs groter. Problemen ontstaan pas indien de economie een groeivertraging kent of 
contracteert en de CB’en deze via monetaire instrumenten proberen te stimuleren omdat dan 
de koopkracht van de munt onder druk komt te staan. Elke groeifunctie kent een 
verdubbelingtijd. Een eenvoudige schatting wordt gegeven door de functie 
[verdubbelingtijd=70/procenten].  De huidige geldgroei in de Euro-zone ligt rond de 10%/p.a. 
terwijl de economische groei rond de 1-2%/p.a. ligt. Dit betekend dat de economie over 35 
jaar eens zo groot is geworden terwijl reeds over 7 jaar eens zoveel Euro’s in omloop zijn. Er 
wordt derhalve enorm véél meer geld gecreëerd dan nodig is om te accommoderen voor deze 
economische groei. De reële inflatie (koopkrachtverlies) ligt dan ook rond de 7-8%/p.a. De 
ROI dient dan ook groter dan 7%/p.a. te zijn wil men de koopkracht van het geïnvesteerde 
vermogen behouden; minder ROI geeft automatisch een koopkrachtverlies. 
Een ander punt is ‘risico’. Binnen de financiële wereld worden risico-analyses gebruikt welke 
uitgaan van een Gaussiaanse Normaalverdeling. De voordelen van een Normaalverdeling zijn 
evident maar de meeste economische variabelen zijn helaas niet-normaal verdeeld. De 
gepresenteerde risico-analyses geven hierdoor veelal een vals gevoel van veiligheid en 
control. De recente subprime mortgage crisis is bijvoorbeeld hieruit voortgekomen. De default 
rate was gebaseerd op historische data en deze werd niet aangepast toen de 
leningsvoorwaarden soepeler waren geworden. Echter, er kwamen ineens groepen cliënten in 
aanmerking voor een hypotheek welke voorheen nooit in aanmerking zouden zijn gekomen. 
Het gepresenteerde risico op default werd zodoende een onderschatting van het werkelijke 
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risico. Samenhangend hiermee is het begrip ‘schaalbaarheid’. De meeste economische 
variabelen zijn schaalbaar waardoor ook het risico schaalbaar gemaakt dient te worden. Eén 
obligatie kopen/verkopen kost net zoveel arbeid als 100 obligaties kopen/verkopen. Het risico 
op winst of verlies wordt echter wél 100x zo groot. 
 
Rond 2000 kwamen er exotische beleggingsproducten op de markt, de familie der derivaten. 
De gepresenteerde voordelen waren evident; eenvoudig verhandelbaar, goedkoop in aanschaf, 
gespreid risico en goed rendement. Oók hier werd het risico flink onderschat wegens de 
gehanteerde (verkeerde) risico-analyses. De groei was enorm, de Hedgefunds schoten als 
paddestoelen uit de grond. De leverage in deze producten is uitermate groot en zodoende 
werd/wordt de kans op een default alsmaar groter. Zo had de ABN-Amro in 2007 rond de 84 
miljard Euro in off balance CDO’s. Hoeveel momenteel is onbekend maar de blootstelling is 
vele male groter dan de huidige marktwaarde. De geld- en economische groei hield geen 
gelijke tred met de groei der derivaten. Momenteel is mondiaal rond US$ 600.000 miljard 
belegd in zulke producten; ongeveer 12x GDP van de Wereld. IJsland is het eerste land dat 
hiervan de gevolgen heeft ondervonden en de UK lijkt het tweede land te gaan worden. 
Rond 2004 werd er door de diverse economen reeds gewaarschuwd voor de risico’s en 
gevaren t.a.v. de derivaten, de subprime mortgage crisis en de (mondiale) geldgroei. De roep 
om meer regulatie werd steeds luider. Greenspan en de andere CB bankiers vonden dit echter 
(nog) niet nodig. Vanaf 2006 publiceerde de Federal Reserve ineens niet meer de M3; was 
niet nodig want de M1 en M2 waren toch voldoende. En dat voor de mondiale reserve 
currency.  
De problemen in/met de USA werden sedertdien allengs groter: het voortdurende 
handelsbalanstekort, het pensioenvraagstuk (gat van US$ 60.000 miljard), negatieve 
spaarquote, US$ reserves China, M3 van rond de 12%/p.a., oorlogen à US$ 2.000 miljard, 
moet elke dag US$ 3 miljard lenen van de Wereld. Tijdens Bush (acht jaar) is de staatsschuld 
verdubbeld tot US$ 10.000 miljard. Met het recente resque package van Paulson, maatregelen 
van de Fed. Reserve en Nationalisatie van Freddy&Fannie is in totaal ongeveer US$ 8500 
miljard gemoeid. Obama is amper in het Witte Huis of stelt reeds een nieuw pakket voor van 
US$ 850 miljard. In een half jaar tijd heeft de USA nagenoeg voor US$ 9500 miljard (70% 
GDP) aan liabillities aangegaan. Maar Europa, China, Rusland, Latijns-Amerika kunnen er 
ook wat van. Ook daar is de geldgroei enorm. China heeft een-teveel-US$ probleem, een 
reserve van ongeveer US$ 1200 miljard. Waar moet dit geld heen zonder een crisis te 
luxeren? China zou alle beursgenoteerde bedrijven in heel Afrika kunnen opkopen en houdt 
dan nog US$ 400 miljard over. 
De hoeveelheid fiatgeld heeft ondertussen elke relatie met de onderliggende waarde verloren, 
risico’s zijn onderschat of onbekend, toezicht heeft gefaald en de mondiale geldgroei is 
enorm. Het hele mondiale financiële systeem verkeert in een vertrouwens- en 
waardebepalingscrisis. De roep om eerlijkheid, transparantie en stabiele waardebepaling is 
veranderd in schreeuwen.  
 
-Goud als geld 
Sedert de oudheid werden goud en zilver gebruikt als geld en als ‘store of wealth’. 
In de economie draait het om eerlijkheid en vertrouwen, de nutsfuncties van de actoren dienen 
tenslotte nagenoeg gelijkwaardig te zijn. Geld is hiervan de uiterlijke verschijning. Geld moet 
waardeloos zijn maar óók in staat zijn eerlijkheid in transacties af te dwingen. Goud is een 
ideaal metaal om eerlijkheid af te dwingen. Goud is zeldzaam, duurzaam, nutteloos en 
compact. Goud dwingt tot eerlijkheid en eerlijkheid is de basisvariabele in het economische 
verkeer. Je hebt goud of je hebt het niet. De totale bovengrondse hoeveelheid goud (inclusief 
sieraden, baren, munten) bedraagt ongeveer 145.000 ton. De jaarlijkse goudoutput ligt om en 
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nabij de 2000 ton. Goud kent derhalve een natuurlijke inflatie van ongeveer 1,5%/p.a. bij een 
gelijkblijvende economie.  
Alle Centrale Banken tezamen hebben ongeveer 32.000 ton goud in hun kluizen. 
Indien wij al het beschikbare goud zouden verdelen over de wereldbevolking zou iedereen 
22,5 gram goud krijgen.  
Zilver is sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw nodig gebleken voor de diverse 
elektronische componenten. Zilver is dus geen nutteloos metaal meer. Toch wordt zilver nog 
steeds gezien als geld, als een waardevol metaal. De Centrale Banken zien goud eveneens als 
geld. Zo heeft de DNB momenteel rond de 600 ton goud in beheer; ‘als appeltje voor de 
dorst’. De maximale voorraad goud van de DNB werd bereikt in 1992 met 1750 ton goud. De 
DNB heeft sindsdien 1150 ton verkocht op de markt. De opbrengst werd in valuta, obligaties 
en aandelen gezet. Goud is dood metaal, het geeft geen rendement, volgens de DNB. Hiermee 
zijn wij het niet eens. Fiatgeld levert alleen maar rendement op omdat er a-rente over een 
kapitaalprodukt wordt ontvangen of b-indien een bedrijf een dividend uitkeert. Fiatgeld heeft 
een ingebouwde groeifunctie en derhalve moét fiatgeld wel rendement opleveren teneinde 
enige koopkracht te behouden. Goud daarentegen zou waardevoller worden bij een groeiende 
economie, er zou een proces van deflatie optreden die iedereen ten goede zou komen. Bij een 
stagnerende/krimpende economie zou goud zijn koopkracht beter behouden. De economische 
actoren kunnen met goud onderling zelf een waardebepaling overeenkomen, de eerlijkheid in 
transactie blijft zodoende gewaarborgd. Goud zou bovendien gezonde staatsfinanciën 
afdwingen. Tussenkomst van een Centrale Bank wordt overbodig. De valuta die een Centrale 
Bank uitgeeft is nooit eigendom is van de economische actor. Tevens is de koopkracht van 
een munt altijd afhankelijk van de besluiten van een Centrale Bank.  
Met de huidige technologische ontwikkelingen is het redelijk eenvoudig om elkaar te gaan 
betalen in grammen goud. Simpelweg een hoeveelheid goud digitaliseren en pinnen maar.  
 
-Conclusie 
Door het verlaten van de goudstandaard in 1972, werd er mondiaal fiatgeld ingevoerd. 
Fiatgeld heeft een ingebouwde groeifunctie die nagenoeg altijd groter is dan de 
verdubbelingtijd van de reële economie. Fiatgeld kampt daarom altijd met inflatie en 
waardebepaling, vooral tussen de valuta’s onderling. Door de opkomst van exotische 
investmentvehikels, verkeerde risico-analyses, falend toezicht en de enorme geldgroei kon de 
huidige banking crisis zich ontwikkelen. De voorgestelde oplossingen vergen een dusdanige 
mondiale geldcreatie dat elke relatie met de reële economie verloren dreigt te gaan of reeds is 
gegaan. Het wordt tijd om te zorgen voor kapitaal- en koopkrachtbehoud. De 
Pensioenfondsen vervullen een maatschappelijke taak en zodoende kunnen de 
Pensioenfondsen stabiliserend werken op de ontstane maatschappelijke onrust. Goud kan 
hierin een belangrijke rol vervullen. Ten eerste als ‘store of wealth’ en ten tweede als 
alternatief geld, mocht dit nodig blijken. Het oprichten van een GoudKluis op Nederlandse 
bodem lijkt ons een noodzakelijke eerste stap. Goud was, is en zal zijn..geld. 
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Manipulatie van de goud- en zilverprijs? 
Het principe van de vrije markt schijnt niet op te gaan voor goud. De goudprijs wordt actief 
gemanipuleerd door de Centrale Banken, via leasing, swaps en sales, al dan niet, via andere 
partijen zoals Morgan Stanley. Morgan Stanley maakt trouwens deel uit van het Fed. Reserve 
systeem.  
Hoe weten wij dit? Dit weten wij omdat goudprijsmanipulatie toegegeven wordt door de 
Centrale Banken zelf, de BIS en het IMF. Verder komen James Turk, Frank Veneroso 
(GATA), Cheuvreux en anderen tot dezelfde conclusie op basis van verschillende 
invalshoeken. . De goudprijs wordt kunstmatig laag gehouden om het vertrouwen in de 
fiatgelden te ondersteunen.  
De Centrale Banken blijken gezamenlijk tussen de 10.000-15.000 ton goud geleasd te hebben 
waardoor de totale aanwezige fysieke goudreserve komt te liggen tussen de 17.000-22.000 ton 
en niet de gerapporteerde 32.000 ton. 
Volgens, m.n., Ted Butler en Jason Hommel wordt de zilverprijs eveneens kunstmatig laag 
gehouden. Zij komen tot deze conclusie omdat de short position continu bijzonder groot én 
scheef verdeeld is ten gunste van slechts enkele partijen; zij krijgen geen antwoorden van de 
SEC op hun vragen hierover. Ten tweede door de Perth Mint (Australië) enkele maanden 
geleden. De Perth Mint geeft zilvercertificaten uit en garandeert dat elk certificaat volledig 
gedekt is door fysiek aanwezig zilver. Nochtans kon de Mint enkele maanden geleden geen 
zilver uitleveren aan cliënten die hun certificaat wilden omwisselen voor fysiek zilver. Tot 
slot kunnen de Comex en Barclay (iShares) niet gedwongen worden tot fysieke uitlevering 
indien een cliënt dit wil; zij mogen altijd financieel settelen.  
Zeker is dat de goudprijs actief wordt gemanipuleerd omdat goud wel degelijk wordt gezien 
als geld en als ‘store of wealth’.  
     
SWOT overzicht GoudKluis Nederland 
 
-Doel 
Het uiteindelijke doel is het oprichten van een GoudKluis Nederland(GKN) waarbij cliënten 
via de GKN goud kunnen kopen, verkopen, laten beheren alsmede onderliggende betalingen 
kunnen verrichten in goud. Dankzij Internet en de andere technologieën is het redelijk 
eenvoudig een veilig, goedkoop en inzichtelijk edelmetaalbeheerfonds alsmede een private 
money alternatief te creëren.  
 
-Strengths 
-Het fysieke goud bevindt zich op Nederlandse bodem en niet in Zürich, New York of 
London. 
-Eenvoudige administratie. 
-Eenvoudige verwerking van de opdrachten. 
-Geeft ingezetenen rust; een deel van hun Pensioen is in goud gezet. 
-Grote partijen kunnen eenvoudig een deel van hun reserves omzetten in fysiek goud of visa 
versa .  
-Geen liquiditeitsproblemen. 
-Al het goud kan fysiek uitgeleverd worden. 
-Pensioenfondsen worden als betrouwbaar gezien. 
-Pensioenfondsen hebben internationale contacten, een internationaal netwerk en toegang tot 
potentiële cliënten. 
-Voor cliënten controleerbare administratie alsmede controle op de aanwezige hoeveelheid 
goud. 
-Kleine ruimte nodig voor de opslag van goud. Goud is compact. 
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-Goud is meest liquide asset in elke currency 
-GKN is open, eerlijk; een glazen huis. Dit geeft vertrouwen en goodwill. 
 
-Weaknesses 
-Goede beveiliging van de Kluis is noodzakelijk. 
-Beveiligd transport. 
-Screening personeel. 
-Veiligheid website, (digitale) data. 
-Controle op zwart geld. 
-Winstmarges monitoren. 
 
-Opportunities 
-Grote partijen zijn onzeker, goud is een veilig alternatief. GKN kan aan deze vraag voldoen. 
-GKN is een grote partij en kan een goede onderhandelingspositie afdwingen bij 
leveranciers/goudmijnen. Misschien zelfs mogelijk goud-af-mijn in te kopen. 
-Opzetten van een alternatief (mondiaal) betalingssysteem t.b.v. internationale handel, LOC. 
 
-Threats 
-Tekort aan fysiek leverbaar goud wegens stijgende mondiale vraag en afnemende output 
goudmijnen. 
-Explosieve groei GKN. 
-Andere partijen die een soortgelijk initiatief opzetten of hun bestaande uitbouwen. 
-Confiscatie van het goud door de overheid of DNB. 
-Plotsklapse meltdown fin. systeem->vluchten o.a. in goud->markt leeg. 
-Default Comex, ETF’s, Perth Mint->markt leeg cq een handelsverbod o.i.d. 
-USA->in grondwet staat dat alleen goud en zilver geld is->terugkeer hiernaar is mogelijk-
>geeft mondiale herwaarderingsissues portefeuille->zie uitspraak IRS vs Robert Kahre 2007. 
 
Uitgangspunten GKN 
-Al het goud van de GKN is 100% fysiek gealloceerd in Nederland. 
-Het huidige financiële systeem is ‘beyond repair’ en zal in de nabije toekomst grotendeels 
weer teruggaan naar de commodity-monies. Mensen hebben tenslotte goederen/diensten 
nodig. 
-Economische groei/waardestijging/waardebehoud is niet mogelijk door monetaire 
financiering/geldcreatie. 
-Goud was, is en zal wederom zijn; het ultieme geld der mensheid. 
-Alleen transacties in fysiek goud, géén ETF, edelmetaalrekening, futures o.i.d. 
-Er bestaat geen ‘money trees’. 
-Onvervreemdbaar fysiek eigendom blijft altijd intrinsieke waarde houden. 
-Cliënten kunnen goud per gram kopen, verkopen en laten beheren door de GKN. 
-Cliënten kunnen zonder voorbehoud al hun gekochte goud fysiek toegezonden krijgen van de 
GKN. 
-Alle transacties bij de GKN zijn altijd 100% gedekt door 100% fysiek aanwezig goud. 
-De GKN heeft, vanuit de aard der activiteiten, een eenvoudige, toegankelijke, overzichtelijke 
en duidelijke organisatiestructuur.  
-De GKN wordt gecontroleerd door een onafhankelijke commissie zodat eenieder de 
betrouwbaarheid kan beoordelen.  
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Doelgroepen 
-Beleggingsfondsen, Pensioenfondsen en Vermogensbeheerders welke een deel van het 
kapitaal willen diversificeren in een fysieke goudreserve. 
-Multinationals die in het bijzonder willen hedgen tegen valutarisico’s d.m.v. een fysieke 
goudreserve. 
-Bedrijven die handel drijven met landen welke een zeer hoge inflatie kennen. 
-Particulieren die een deel van hun spaargelden in fysiek goud willen zetten. 
 
Gefaseerde opbouw GKN 
De opbouw van de GKN vindt plaats in drie fasen om, eventueel, opdoemde praktische issues 
eenvoudiger het hoofd te kunnen bieden en nader te bepalen of een verdere uitbouw zinvol 
kan worden geacht. Indien een fase gestroomlijnd functioneert kan, desgewenst, met de 
volgende fase begonnen worden. Elke fase staat geheel op zichzelf en kan als zelfstandige 
entiteit functioneren.  
Voorgesteld wordt: 
 
-Fase 1-de Vermogende Tak-[core business]-[opstart 1-3 maanden] 
Het aanbieden van divercificeren in fysiek goud, het verrichten van onderlinge betalingen in 
fysiek goud en het beheren van goud. Deze diensten aanbieden aan Beleggingsfondsen, 
Pensioenfondsen, Vermogensbeheerders, Multinationals en vermogende particulieren. De 
toetredingsdrempel is E 100.000,-. 
Verwacht wordt dat zodoende alleen serieuze cliënten worden aangetrokken waarbij tevens 
het aantal cliënten overzichtelijk kan worden gehouden. 
Aanmelding (rekening openen) geschiedt via Internet danwel schriftelijk waarna er actieve 
controle plaatsvindt vanuit de GKN. Koop, verkoop, beheer, uitlevering en onderlinge 
betalingen in goud worden via Internet, mail of fax geregeld waarbij actieve controle 
plaatsvindt vanuit de GKN. Op deze wijze worden alle transacties veilig uitgevoerd. In deze 
fase kan de praktische bedrijfsvoering eenvoudig worden bijgesteld.  
  
-Fase 2-de Particuliere Tak-[mogelijk toekomstig scenario] 
Indien fase 1 met succes is afgerond kan, desgewenst, begonnen worden met fase 2 waarbij 
elke particulier een rekening kan openen bij de GKN. Particulieren kunnen nu per gram goud 
kopen, verkopen, laten beheren of laten uitleveren. Dit wordt in eerste instantie een aparte tak 
van de GKN die geheel losstaat van de Vermogende tak. Verwacht wordt dat de toeloop groot 
is. Dit valt te reguleren, mocht dit nodig blijken, door een maximum aantal particulieren in te 
stellen of d.m.v. beperkte openingstijden. De praktijk zal ons het antwoord geven. Wederom 
is van belang langzaam op te starten.  
 
-Fase 3-Intergratie-[mogelijk toekomstig scenario]  
Indien de Vermogende Tak en de Particuliere Tak gestroomlijnd verlopen kan begonnen 
worden met de integratie in één platform. Hierbij dient het dan mogelijk te zijn te pinnen met 
grammen goud. De praktijk dient uit te wijzen of dit zinvol is. 
 
Het kernwoord is voorzichtigheid. Easy does it. 

Visueel 
   
 
 
 
 

GKN 

Fase 1 
 
Vermogende Tak 

Fase 2 
 
Particuliere Tak 
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Kosten-Baten structuur 
 
-Kosten 
-aanschaf oud bankgebouw met kluizen (of kluis bouwen in gebouw Pensioenfonds) 
-1 à 2 personeelsleden 
-kantoor met faciliteiten 
-bouwen van website 
-installeren commissie van toezicht 
-verzekering t.b.v. goud en gebouw 
 
-Baten 
-heffen van commissie over de aankoop, verkoop; 0,5-1,5% per order 
-heffen van commissie over het onderlinge betalingsverkeer in goud; 0,01-0,5% per opdracht 
-heffen van beheersloon; 0,5-1,5% per jaar  
 
-Commentaar 
De winstmarges zijn in, relatieve termen, klein maar daar staat tegenover dat het eigen risico 
nagenoeg nul is. De personele inzet kan bijzonder klein gehouden worden alsmede is de 
administratie bijzonder eenvoudig en inzichtelijk voor eenieder.  
In absolute termen zal de winst echter significant en zonder voorbehoud zijn. 
 
-Opstartkosten 
-aankoop oud bankgebouw met kluizen en deze up-to-date brengen-> E 500.000,- -E750.000,- 
-of kluis bouwen bij Pensioenfonds->E 50.000,- - E 100.000,- 
-bouw website met alle veiligheidsvoorzieningen etc.-> E 7.500,-  - E 17.500,-  
-kantoormeubilair, computers, administratie e.d. ->E 5.000,- 
-personeelskosten-> E 100.000,-/p.a. 
-verzekeringskosten->0,01%-0,5% van de onderliggende waarde aan beheerd goud. 
 
-Maximaal risico 
Het maximale risico is dat de GKN niet aanslaat en dient te worden gesloten.  
Het maximale risico bedraagt rond de E 100.000,-, te weten kantoormeubilair, salaris, website 
en kluisruimte. 
 
-Terugverdientijd 
Om een investering van E 100.000,- terug te verdienen dient er E 10.000.000,- omgezet te 
worden bij een reële winstmarge van 1%. Deze omzet kan binnen één jaar gerealiseerd 
worden. [geëdit] en EchtGeld zetten nu reeds, gezamenlijk, rond de  [geëdit] om, in alleen de 
Nederlandse markt. 
 
-Winstprognose 
Tja, ondanks het menselijke onvermogen om te voorspellen kan een plan helaas niet zonder 
prognose. Het enige dat wij weten is dat de vraag naar fysiek goud/zilver de laatste jaren 
enorm toegenomen is onder alle lagen van de bevolking, dat Rusland en China hun 
goudreserves significant aan het verhogen zijn, dat bedrijven steeds meer interesse tonen en 
dat reeds bestaande goud/zilver-pools een spectaculaire groei laten zien. Niet voor niets kamp 
de fysieke goud/zilver-markt met tekorten danwel steeds langer wordende levertijden. 
Het is reëel te verwachten dat Pensioenfondsen, Vermogensbeheerders, Beleggingsfondsen, 
Multinationals en Vermogende Particulieren in toenemende mate een gedeelte van hun 
kapitaal gaan diversificeren in fysiek goud en zeker indien er een adequaat, betrouwbaar 
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bedrijf/fonds (GKN) aanwezig is waaraan men dit kan toevertrouwen. Als onderschatting 
wordt uitgegaan dat cliënten 1% van hun totale vermogen gaan diversificeren in goud. Gezien 
het totale in Nederland in beheer gegeven vermogen is voor de GKN een beheerd 
goudvermogen met een waarde tussen de 1 miljard en 10 miljard Euro een reëel target, een 
winst genererend tussen de 10 miljoen en 100 miljoen Euro/p.a.  
 
Waarom via IMQubater en niet zelfstandig opstarten? 
[geëdit] Gezien de huidige ontwikkelingen in het financiële stelsel [geëdit]. Met name 
liquiditeit is een bottle neck. Het gevaar bestaat dat de groei explosief is waardoor er 
liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan die wij niet kunnen opvangen maar IMQubator wel. De 
edelmetaalhandel kent geen kapitaalproblemen, alleen maar liquiditeitproblemen.  
Het concept is eenvoudig, uitvoerbaar en schaalbaar maar niet beschermbaar; men moet de 
capaciteit hebben om (inter)nationaal kunnen groeien wil men een alternatief kunnen vormen 
t.b.v. kapitaalbeheer, wil men de internationale handel kunnen faciliteren, wil men als erkend 
beheersfonds te boek staan. De winstmarges zijn klein maar door de schaalbaarheid in 
absolute termen significant. 
Eveneens vertegenwoordigen de Pensioenfondsen een maatschappelijk belang en kunnen, via 
een goud-/zilverreserve, een stabiliserende invloed uitoefenen op de reeds ontstane 
maatschappelijke onrust en desnoods een money-alternatief vormen indien nodig; er zijn 
tenslotte tangible reserves aanwezig in Nederland.   
[geëdit] 
 
Wat wordt bedoeld met goud? 
Met goud wordt bedoeld bullion munten en baren goud met een goudgehalte van 99,99% (24 
K. goud) conform de eisen van de London Bullion Marktet Association. 
De fysieke goudmarkt (evenals de fysieke zilvermarkt) is sinds oktober 2008 slecht 
bevoorraad; de vraag naar fysiek goud is wereldwijd explosief gestegen. Daarom wordt 
voorgesteld het ter plekke aanwezige fysieke goud te kopen voor de cliënten, in welke vorm 
dan ook. Langzaam maar zeker komt de markt tot de conclusie dat goud, goud is ongeacht de 
vorm (baren of munten).   
 
Waarom nog geen zilver? 
Zilver wordt in eerste instantie niet meegenomen om de opstart van de GKN eenvoudig en 
overzichtelijk te laten verlopen. De aangeboden dienst is tenslotte schaalbaar en kan 
uitmonden in een explosieve groei. Eerst maar praktijkervaring opdoen. Pas nadat fase 1 van 
de GKN soepel loopt kan een aanvang worden gemaakt met het vormen van een zilverpool. 
Met zilver wordt bedoeld baren .999 zilver van 1 en 5 kg, baren zilver van 1000 oz en 
bullionmunten zilver. 
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Opmerkingen over het opstellen van bedrijfsplannen 
Bedrijfsplannen blinken veelal uit in prachtige grafieken, prachtige prognoses, formidabel 
vooronderzoek en sublieme winstverwachtingen. Helaas blijkt de praktijk de voorgespiegelde 
zienswijze niet te ondersteunen. Het blijk keer op keer dat wij mensen niet kunnen 
voorspellen, moeite hebben tot de fundamentele variabelen te komen en nagenoeg niet de 
historie meenemen. Sowieso doemen er altijd onvoorziene situaties op die het hoofd geboden 
moeten worden. Meestal verschilt het uiteindelijke resultaat wezenlijk van het 
voorgeschilderde. Wij kunnen hoogstens trends waarnemen.  
De enige oplossingen zijn dan ook, een open houding aannemen terzake het bedrijfsplan, 
klein opstarten, flexibel zijn in de praktische bedrijfsvoering, het maximale risico bekijken en 
alternatieve aanwendingen bedenken voor gedane investeringen ingeval het niet lukt. Kortom: 
zoveel mogelijk financieel risico proberen te voorkomen en uitgaan van het worst-case-
scenario. 
De huidige trend laat zien dat de fiat-monies aan het einde van hun Latijn zijn gekomen en dat 
er in toenemende mate weer overgeschakeld wordt op commodity-monies of andere private 
monies. Mondiaal zien wij een sterke opkomst van de private monies. Hoe deze trend zich 
ontwikkeld is niet te voorspellen maar het lijkt een oppertunity te zijn. Het huidige mondiale 
financiële stelsel is bijzonder intergerelateerd, complex en wankel. Een melt-down van dit 
systeem in de nabije toekomst lijkt onvermijdelijk.  
Omdat ook wij het niet kunnen laten toch maar een grafiek, de prijzen zijn per oz./goud.  
 

Goud als investering en kapitaalverzekering 

Goud in de 21-ste eeuw 

  
prijs  
in $ 

prijs  
in € 

%  
in $ 

%  
in € 

2000 273 289 -6% 0,3%

2001 277 311 1,5% 7,6%

2002 343 327 23,8% 5,1%

2003 417 331 21,6% 1,2%

2004 438 324 5,0% -2,1%

2005 517 434 18,0% 34,0%

2006 636 482 23,0% 11,1%

2007 834 566 31,1% 17,4%

2008 881 630 5,6% 10,3%

Goud is wel degelijk rendabel. 
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Onderliggende economische variabelen inzake trends 
Een, zeker niet uitputtende, selectie van de (o.i.) belangrijkste variabelen . 
 
-Energie. Energie is dé onderliggende variabele van alles (letterlijk!), dus ook binnen het 
economische domein. Geen energie, geen economie. Energie kent keiharde maximale 
eigenschappen en grenzen. Energie kan niet gemaakt worden, alleen ongezet worden in 
andere vormen van energie. De huidige mondiale economie wordt aangedreven door fossiele 
brandstoffen (olie, kolen en gas). Deze erfenis uit vroegere era’s is in beperkte hoeveelheid 
aanwezig en worden omgezet in: transport, elektriciteit, warmte, vervaardigen van 
goederen/productiemiddelen, verrichten van diensten én productie van voedsel. Over 10-15 
jaar is slechts nog ongeveer de helft van de nu beschikbare fossiele energie beschikbaar. 
-De menselijke aard. Mensen hebben goederen en diensten nodig om te leven alsmede zijn 
mensen onderling afhankelijk van elkaar. De mens heeft andere mensen nodig om te 
overleven. De mens is een interdependent wezen. De uitruil van goederen/diensten tussen 
mensen/bedrijven onderling vindt plaats volgens een nutsfunctie. Het blijkt dat het nut dat 
beide partijen ervaren m.b.t. de uitruil gelijkwaardig dient te zijn wil deze situatie stabiel in 
tijd blijven. Eerlijkheid is het kernwoord, zonder eerlijkheid stopt de handel. De uitruil 
gebeurt heden ten dage in de vorm van geld waarbij de verdeling bijzonder scheef geworden 
is. Het fin. systeem wordt gekenmerkt door exponentiele factoren. De geschiedenis laat zien 
dat indien de diverse nutsfuncties van de diverse actoren bijzonder scheef verdeeld is binnen 
een samenleving er soc. onrust ontstaat. Dit kan uitmonden in revoluties, burgeroorlogen, 
resource-wars, economische vluchtelingen. Uiteindelijk wordt er een equilibrium gevonden in 
een minder complexe economische structuur; de nutsfuncties van de diverse actoren is dan 
wederom min of meer gelijkwaardig geworden. Mensen eisen een redelijk eerlijke verdeling 
van kapitaal, eisen eerlijk, niet manipuleerbaar geld. Goud is het geld der mensheid geworden 
juist omdat het houdbaar, zeldzaam en nutteloos is, maar daarom keihard dwingt tot 
eerlijkheid.  
-De aardse resources. De aarde is een gesloten systeem, een grote petrischaal. Binnen een 
gesloten systeem is duurzame exponentiele groei niet, herhaal, niet mogelijk. De recente 
economische groei gedurende de laatste 150 jaar is exponentieel van aard en niet houdbaar 
omdat deze gestoeld is op de extra beschikbaar gekomen fossiele energie, niet op de jaarlijkse 
energieproductie van het systeem aarde zelf. Wij lijken steeds rijker te worden maar zijn in 
werkelijkheid de aardse spaarpot aan het opmaken. 
-Mondialisering/globalisering. De huidige mondiale ec. structuur is nog nooit voorgekomen in 
de menselijke geschiedenis. De kenmerken zijn: complexiteit, centralisering, schaalbaarheid, 
exponentiele effecten. Een dergelijk systeem vraagt steeds meer energie/ grondstoffen/ 
middelen (fabrieken, kennis, transport, arbeiders, management, innovaties etc. etc.) wil het 
kunnen overleven. Gezien de maximale capaciteit van de aarde een niet te handhaven 
structuur. 
-Bevolkingsgroei en bevolkingsdruk. De afgelopen 150 jaar heeft de aarde een ongekende 
bevolkingsgroei laten zien; van 1 miljard mensen naar 6,5 miljard mensen; een 
verzesvoudiging! Dit is voornamelijk te danken aan de toegenomen voedselproductie 
tengevolge van de inzet van fossiele koolwaterstoffen. Olie en aardgas werden/worden 
omgezet in voedsel. Voedselproductie benodigd ontzettend veel energie: bewerken land, 
kunstmest, planten, oogsten, drogen, koelen, verwerken in fabriek, inpakmaterialen, vervoer 
supermarkt, vervoer naar huis, koeling, koken e.d. Eén calorie voedsel benodigd 10 calorieën 
koolwaterstoffen. Het belang dat de fossiele koolwaterstoffen in de voedselproductie spelen 
kan moeilijk overschat worden. De aarde kan per jaar ongeveer voor 2 miljard mensen 
voedsel voortbrengen op basis van de aanwezige zonneschijn en meststoffen (biologische 
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landbouw). De resterende benodigde energie voor zo’n 4 miljard extra monden wordt 
geleverd door de fossiele brandstoffen. Een onhoudbare toestand in de zeer nabije toekomst.  
Gelukkig is de procentuele bevolkingsgroei wel afgenomen maar desondanks is er nog steeds 
groei. Per jaar komen er rond de 70-80 miljoen nieuwe bewoners bij. Elk jaar wordt de 
bevolking van Duitsland toegevoegd. Allen benodigen, voedsel, kleding, huisvesting, auto, 
laptop, goede banen enz.  Hierbij zij opgemerkt dat de huidige armste 3 miljard ook een 
welvaartsstijging nastreven. Deze groei is onhoudbaar in het gesloten systeem aarde. 
-Mondiaal fiatgeld. Fiat-gelden kenmerken zich door het ontbreken van intrinsieke waarde en 
door het ontbreken van onvervreemdbare eigendomsrechten voor de houder. Het fiatgeld 
wordt per decreet gemaakt door een Centrale Bank (veelal een N.V o.i.d.) en blijft ook altijd 
eigendom van deze Centrale Bank. De waarde van dit geld is wel eigendom van de houder. 
Maar aangezien de munt onvervreemdbaar eigendom blijft van de Centrale Bank heeft de 
houder geen invloed op de waarde noch op de creatie van meer fiatgeld. Dit systeem is 
gestoeld op schulden. Als iedereen nu ineens alle schulden zou aflossen is er geen geld meer. 
Al het huidige geld is gecreëerd door de Centrale Banken, is gecreëerd uit schulden. Money is 
debt! 
Door middel van het regelen van de Geldgroei probeert een Centrale Bank een economie te 
sturen. Uit de geschiedenis blijkt dat fiatgelden instabiel zijn en altijd collapsen. Sinds Bretton 
Woods 1972 heeft de wereld de goudstandaard verlaten. Geldgroei minus economische groei 
geeft de reële inflatie. De reële inflatie bedraagt derhalve ongeveer 7-8% /p.a. in Nederland. 
Deze uitholling van de koopkracht geeft verarming, welke sinds enkele jaren steeds 
zichtbaarder geworden is. Elke procentuele groei is een exponentiele functie welke een 
verdubbelingtijd kent. Tijdens de invoering van de Euro in 2002 had één Euro de tegenwaarde 
van 2,20 Gulden. Zes jaar later is de koopkracht van de Euro min of meer gelijk aan de 
toenmalige koopkracht van de Gulden. Er zijn sinds 2002 bijna eens zoveel Euro’s bijgedrukt 
zonder dat de Europese economie eens zo groot is geworden. De huidige tijd is exponentieel 
te noemen; de mondiale geldgroei is enorm (verdubbeld snel) en heeft elke relatie met de 
mondiale reële economie (verdubbeld langzaam) verloren. Alles is papier, alles is een claim, 
alles is intergerelateerd, alles is uitermate complex, alles is afspraak; weinig is 
onvervreemdbaar particulier eigendom!  
-Opkomst van de private monies en edelmetaalbeheer. Sinds een kleine tien jaar zien wij 
alternatieve monies opkomen. De meest bekende zijn GoldMoney en Liberty Dollar. Beide 
stoelen op goud en zilver waarbij al het goud/zilver-op-rekening gedekt is door fysiek 
aanwezig goud/zilver. Deze bezittingen zijn niemand s liability; zijn niet gecreëerd uit 
schulden. Tevens zien wij de opkomst van edelmetaal beheersfondsen. De meest bekende zijn 
BullionVault en de ETF iShares van Barclay. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
onbekend is of al het in beheer gegeven goud/zilver bij Barclay daadwerkelijk fysiek 
aanwezig is. Volgens James Turk is dit niet het geval. Hetzelfde kan gezegd worden over de 
Perth Mint certificaten en de Comex. Het komt voor dat de goud/zilver markt de volgende 
papieren bubble is die gaat barsten. 
Tot slot zijn er vermogende partijen die goud/zilver in beheer hebben. De meest bekende is 
Jean-Marie Eveillard die één miljard US$ in fysiek goud zegt te beheren. 
Langzaam maar gestaag beginnen personen/bedrijven zich te realiseren dat men alleen 
fiatgelden moet hebben als er belasting betaalt dient te worden, de overheden accepteren 
(nog) alleen maar Euro’s, Dollars, Yens, Yuans, Roebels e.d. Onderlinge genoegdoeningen 
kan men regelen zo men wil, in diensten, goederen, goud/zilver, kennis….. Alleen 
belastingbetaling dient te geschieden in fiat-geld. De wereld komt wederom tot het inzicht dat 
eerlijk geld een vereiste is om de onderlinge nutsfuncties te kunnen bepalen.  
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-Communicatietechnologie. De spectaculaire groei van Internet, computertechnologie en 
communicatietechnologie sinds 1995 kan eveneens moeilijk overschat worden. Momenteel 
loopt er niets meer zonder computer, Internet, mail, mobiele telefoon, sms. Overal ter wereld 
is er wel een Internetcafe, computer of mobiele telefoon te vinden, overal! De penetratie van 
Internet ligt rond de 99% in Nederland; nagenoeg iedere Nederlander is aangesloten op 
Internet. Sinds de begintijd is de technologie goedkoop en veilig geworden zodat er online 
diensten konden worden aangeboden, online betalingen, er mondiale bancaire structuur, 
handelsplatfomen, sociale netwerken konden ontstaan. En nog steeds gaan de innovaties maar 
door en door. Dat deze technologieën een psychologische en sociologische impact hebben 
lijkt een open deur. Helaas zijn de psychologische en sociale effecten nog nauwelijks 
onderzocht en veranderen nagenoeg dagelijks. Wel kunnen we enkele effecten aantippen en 
de economische consequenties pogen af te leiden. We zien momenteel veilige online 
handelsplatvormen (bv Binckbank) een geïntegreerde mondiale bancaire structuur (overal ter 
wereld kan er gepind worden, overschrijvingen naar het buitenland zijn eenvoudig geworden 
e.d.), buitenlandse handelscontacten komen gemakkelijk tot stand, de locatie waar handel 
wordt gedreven is onbelangrijk geworden (je koopt/verkoop net zo gemakkelijk aandelen, 
cd’s, boeken, valuta’s, reis… in New York als in Amsterdam of je nu in de trein, thuis of op 
de Bahamas bent). Kortom: het economische en sociale verkeer is schaalbaar, goedkoop, 
veilig en locatieonafhankelijk geworden.  
Wat minder voor het voetlicht treedt is de verspreiding van informatie en het ontstaan van 
grassroots bewegingen. Informatie, achtergronden, wetenschappelijke kennis over eender 
welk onderwerp is eenvoudig te vergaren en te verspreiden, waarbij deze veelal belicht wordt 
vanuit diverse invalshoeken. De informatie (en zeker het nieuws) komt ongefilterd op het 
Internet, de persoon in kwestie dient zelf te filteren wat er belangrijk wordt gevonden. En 
geeft een site niet de gewenste info dan zoek je eventjes naar een site die deze wel aanbiedt. 
Iedereen ter wereld kan zijn/haar gedachten, video’s, documentaires, lezingen etc. etc. 
publiceren op het Internet. Men gaat zelfstandig op zoek naar antwoorden en achtergronden 
die de oude media niet of nauwelijks aan bod laten komen. Zo maakt de creditcrisis mondiaal 
iedereen nerveus, experts spreken elkaar tegen, antwoorden krijgt men niet. Men gaat dan 
maar zelf zoeken en deelt dit met anderen via mail, Hyves, blogs, nieuwsbrieven, websites 
e.d. Door Internet is er één mondiaal, onderling vervlochten, alomvattend menselijk netwerk 
ontstaan; ongekend in de menselijke geschiedenis. Uit zulke netwerken ontstaan de grassroots 
bewegingen die wel degelijk een impact hebben op het economische verkeer maar nauwelijks 
worden meegenomen in reguliere prognoses/metingen. Bijvoorbeeld, door de creditcrisis 
werden burgers (mondiaal) angstig voor hun spaargelden en hoe hun financiële toekomst eruit 
zou kunnen zien. De alternatieve nieuwssites kregen exponentieel meer bezoekers. 
Uiteindelijk is er een beweging ontstaan van burgers uit alle lagen van de bevolking die 
goud/zilver is gaan kopen. Mensen die een half jaar geleden nog nooit een baartje goud/zilver 
hadden gezien kopen nu de markt leeg.  
In een dergelijk omgeving zijn de belangrijkste parameters om succesvol te zijn, eerlijkheid 
en vertrouwen of dit nu mensen, bedrijven of informatie betreft. Een slip of the tongue alleen 
al kan een vernietigend effect hebben. Het is van wezenlijk belang een zeer goede naam te 
hebben en proberen op zoek te gaan naar gevestigde en opkomende grassroots bewegingen. 
De oppertunities zijn exponentieel van aard.  
 
-Samenvatting 
De huidige wereld stevent op een energy-cruch af en hierdoor zal de economische activiteit 
afnemen evenals komt de voedselproductie in gevaar. Fiatgelden zullen steeds sneller 
ontwaarden wegens de ingebouwde groeifunctie, de meeste bedrijven zullen failliet gaan of 
flink moeten inkrimpen wegens tekort aan energie of kapitaalproblemen, de mondiale 
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economische structuur zal inkrimpen wegens een tekort aan energie en vertrouwen in de 
currencies/banken. Personen/bedrijven zullen steeds meer hun fiatgelden (spaargeld, reserves) 
gaan diversificeren in goud/zilver en goederen welke onvervreemdbare eigendommen zijn. De 
soc. onrust zal toenemen aangezien de overlevingsstress steeds groter wordt tengevolge van 
de verarming. De, via Internet, mondiale economische en sociale structuur zal alleen maar 
meer vervlechten. Het zal steeds noodzakelijker blijken om open, eerlijk en betrouwbaar te 
zijn. Er zullen nieuwe grassrootsbewegingen ontstaan en de huidige zullen langzaam 
mainstream worden. Tot slot lijk ons het nauw volgen van de ontwikkelingen in IJsland 
uitermate belangrijk met name op sociaal-economisch gebied. IJsland is Westers, klein en 
bijgevolg kan men inschatten wat er gebeurt indien plots een groter Westers land failliet zou 
gaan. Tot slot, de tijd dringt, rond 2010 zal de olieproductie kleiner dan de olievraag, de 
economische en sociale consequenties van een, mogelijk, permanent energietekort stemmen 
niet vrolijk. 
 
Oppertunities in de nabije toekomst 
Wij achten het van belang dat de Nederlandse Pensioenfondsen in Nederland/Europa enig 
kapitaal naar onderstaande domeinen alloceren en bovendien e.e.a. in eigen beheer houden. 
Kapitaalbehoud, eigendomsrecht en cash flow staan voorop. Wij zien de volgende 
oppertunities in de nabije toekomst. 
 
-Edelmetaal->edelmetaalbeheer cq private monies 
-Landbouw-> door het aankomende (permanente?) mondiale energietekort worden energie-
intensieve producten onevenredig duur. Dit zal zich m.n. uiten in een meer locale 
voedselproduktie. 
-Energie-> de alternatieve energievormen rukken op maar zijn veelal nog niet marktrijp of 
betaalbaar/schaalbaar. Met name in Spanje, Noord-Afrika en Great-Brittain zijn er projecten 
aan de gang die zeer hoopvol zijn. Zodra deze marktrijp zijn kan hierin geïnvesteerd worden. 
Denk aan wave-energy, OTEC, solar chimney, solar collectors. 
-IJsland-> IJsland kan uitgroeien tot dé alternatieve energie-exporteur van Europa. IJsland is 
het bovenzeese topje van een vulkaan en deze thermische energie kan gemakkelijk worden 
geoogst en worden omgezet in andere energiedragers. Er zijn technologische ontwikkelingen 
gaande die dit mogelijk zouden moeten maken. Indien uitgerijpt dan kan IJsland dé 
oppertunity van de eeuw worden binnen Europa. 
Het lijkt ons sowieso een goede investering voor de Pensioenfondsen om in IJsland een 
permanente vertegenwoordiger stationeren om ter plaatse de economische, sociale en 
technologische ontwikkelingen te monitoren.  
 
Wat koop je voor 25 miljard Euro? 
De Nederlandse Pensioenfondsen beheren ongeveer 700 miljard Euro. Wat kan er gekocht 
worden indien slechts 3,5% (25 miljard Euro) wordt omgezet in tangible assets? 
 
-De totale wereldwijde bovengronds aanwezige zilvervoorraad. Voor 25 miljard Euro koop je 
de wereldwijd, fysiek aanwezige, bovengrondse zilvervoorraad op! 
- Ongeveer 1/6 Nederland. Een hectare landbouwgrond kost in Nederland ongeveer 35.000,- 
Euro, ongeveer E 3,50/m2. Voor 25 miljard Euro koop je ongeveer 7140 vierkante kilometer 
landbouwgrond. Een gebied van 85 km x 85 km! Het rendement bedraagt ongeveer 2-4%/p.a. 
-Ongeveer 2/3 van de jaarproductie goud. Eén kg goud kost ongeveer E 20.000,- . Eén ton 
kost 20 miljoen Euro. De jaarproductie van goud bedraagt ongeveer 2000 ton. Voor 25 
miljard Euro koop je ongeveer 1250 ton goud. Voor 40 miljard Euro koop je de totale 
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jaarlijkse goudoutput, slechts 6% van het aanwezige kapitaal. Met hun huidige reserves 
kunnen de Nederlandse Pensioenfondsen 17 jaar lang alle mondiale goudoutput opkopen.  
Eén kubieke meter goud weegt ongeveer 19 ton. 2000 ton is ongeveer 21 kubieke meter goud. 
Dit past in een ruimte van 4 meter x 3 meter x 2 meter. De jaarlijkse mondiale goudoutput 
past dus gemakkelijk in uw huiskamer.  
 
Bovenstaande laat zien dat goud, zilver en grond erg goedkoop zijn, heel erg goedkoop.  
 
 
 
Persoonlijke achtergronden 
 
[geëdit] 
 
drs Marc Hagens 
M.J.J. Hagens heeft sociale wetenschappen gestudeerd waarbij de aandacht voornamelijk 
uitging naar methodologie en statistiek. In 2004 kwam hij per toeval achter de opbouw van de 
huidige financiële crisis. In 2006 heeft hij het bedrijf EchtGeld opgericht en verkoopt 
sindsdien bullion goud. EchtGeld is sedertdien flink gegroeid en heeft een grote 
naamsbekendheid in Nederland en België. 
Marc wenst in dienst te treden bij IMQubator teneinde de GKN te realiseren. 
 
[geëdit]  

--- 
 
 
Further reading (N.B. zeer summier gehouden. De totale hoeveelheid info is veel teveel)  
 
Must reads 
http://www.dnb.nl/nieuws-en-publicaties/brochures/dnb211380.jsp (DNB en goud..brochure) 
http://www.echtgeld.nl/Documenten/CheuvreuxGoldReport.pdf (Remonetisation of gold:  
Start hoarding) 
http://www.echtgeld.nl/Documenten/The-Role%20of%20Gold-GRC%20study%202005.pdf 
(The Role of Gold in the Unified GCC Currency) 
http://www.bmsinc.ca/pp/advisor/Presentation_Files/index.html (The Ibbotson study 
concluded that, by allocating 7 to 15 percent of a portfolio to precious metals, returns would 
increase while risk decreased… of lees de samenvatting (.PDF) 
http://www.echtgeld.nl/Documenten/The%20Role%20of%20Precious%20Metals%20in%20a
n%20Investment%20Portfolio.pdf  
Albert Barlett. "The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the 
exponential function." 
--http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bartlett (tekst) 
--http://www.guba.com/watch/3000053112 (video-66 min. Lezing van Barlett, oud maar 
actueler dan ooit. Al leest u verder niets uit de litt. Lijst; deze presentatie moet u gezien 
hebben.) 
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/019512121X/qid=1133038907/sr=1-
8/ref=sr_1_2_8/026-0538667-3226008  (David Hackett Fischer..economische geschiedenis, 
empirische benadering) 

http://www.dnb.nl/nieuws-en-publicaties/brochures/dnb211380.jsp
http://www.echtgeld.nl/Documenten/CheuvreuxGoldReport.pdf
http://www.echtgeld.nl/Documenten/The-Role of Gold-GRC study 2005.pdf
http://www.bmsinc.ca/pp/advisor/Presentation_Files/index.html
http://www.echtgeld.nl/Documenten/The Role of Precious Metals in an Investment Portfolio.pdf
http://www.echtgeld.nl/Documenten/The Role of Precious Metals in an Investment Portfolio.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bartlett
http://www.guba.com/watch/3000053112
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/019512121X/qid=1133038907/sr=1-8/ref=sr_1_2_8/026-0538667-3226008
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/019512121X/qid=1133038907/sr=1-8/ref=sr_1_2_8/026-0538667-3226008
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http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/019512121X/qid=1133038907/sr=1-
8/ref=sr_1_2_8/026-0538667-3226008 (Joseph Tainter-Waarom storten complexe 
beschavingen in?)..samenvatting http://www.echtgeld.nl/Documenten/Tainter-page134.pdf  
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/the-black-swan/1001004002998159/index.html 
(Nassim Taleb. The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable) 
Zonder Energie, geen Economie. 
Richard Duncan..The Olduvai Theory (Energie, Beschaving) 
--http://www.mnforsustain.org/oil_duncan_r_olduvai_theory.htm 
--http://www.mnforsustain.org/oil_duncan_r_olduvai_cliff_revisited.htm 
--http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_achtergronden_Duncan_2007.html (2007 update) 
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/Index.html (Matt Savinar. Energie, Economie, Voedsel) 
http://www.echtgeld.nl/Documenten/Youngquist-dieoff.com.pdf (Youngquist. Energie, 
Voedsel, Populatie) 
http://www.simmonsco-intl.com/research.aspx?Type=msspeeches (Simmons & Company;  
the only independent investment bank specializing in the entire spectrum of the energy 
industry) 
http://dieoff.org/ (Energie, Voedsel, Populatie, Economie) 
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/human_pop/human_pop.
html (Population Growth over Human History) 
 
Private monies/ edelmetaalbeheer 
http://www.goldmoney.com/ (James Turk) 
http://www.libertydollar.org/ (Bernard von NotHaus) 
http://www.bullionvault.com/ (goud/zilver beheer) 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=a8L00oInO1YM&refer=us  
(Jean-Marie Eveillard; beheert één miljard US$ in fysiek goud) 
 
Goud is Geld in de USA 
http://www.wethepeoplefoundation.org/UPDATE/Update2007-09-30.htm (Gold and Silver 
Coins Used to Pay Wages. US$ 114 milion-2007) 
http://www.wethepeoplefoundation.org/UPDATE/misc2007/DOJ-PressRelease-
KahreApril2005.htm  
http://www.wethepeoplefoundation.org/UPDATE/Update2007-09-30.htm  
 
Goud/zilvermanipulatie 
http://www.financialsense.com/editorials/murphy/2005/1117.html  
http://quirijns.especialreports.com/2008/11/26/comex-default-gofo-sifo/  
http://news.goldseek.com/JamesTurk/1232337600.php  
http://www.gata.org/goldrush21  
http://www.gata.org/node/11  
http://www.blanchardonline.com/pdfs/Gold_Market_Lending.pdf  
http://www.gata.org/files/GDBC_Report.pdf  
http://news.goldseek.com/LemetropoleCafe/1232380800.php  
http://www.gata.org/node/11  
http://news.silverseek.com/TedButler/ (Ted Butler; zilver) 
http://truthspace.wordpress.com/2008/08/19/the-recent-gold-and-silver-selloff-anatomy-of-a-
crime/  
http://silverstockreport.com/ssrarchive.htm (Jason Hommel) 
http://seekingalpha.com/article/91357-the-disconnect-between-supply-and-demand-in-gold-
silver-markets?source=yahoo  

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/019512121X/qid=1133038907/sr=1-8/ref=sr_1_2_8/026-0538667-3226008
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/019512121X/qid=1133038907/sr=1-8/ref=sr_1_2_8/026-0538667-3226008
http://www.echtgeld.nl/Documenten/Tainter-page134.pdf
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/the-black-swan/1001004002998159/index.html
http://www.mnforsustain.org/oil_duncan_r_olduvai_theory.htm
http://www.mnforsustain.org/oil_duncan_r_olduvai_cliff_revisited.htm
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_achtergronden_Duncan_2007.html
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/Index.html
http://www.echtgeld.nl/Documenten/Youngquist-dieoff.com.pdf
http://www.simmonsco-intl.com/research.aspx?Type=msspeeches
http://dieoff.org/
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/human_pop/human_pop.html
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/human_pop/human_pop.html
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/human_pop/human_pop.html
http://www.goldmoney.com/
http://www.libertydollar.org/
http://www.bullionvault.com/
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=a8L00oInO1YM&refer=us
http://www.wethepeoplefoundation.org/UPDATE/Update2007-09-30.htm
http://www.wethepeoplefoundation.org/UPDATE/misc2007/DOJ-PressRelease-KahreApril2005.htm
http://www.wethepeoplefoundation.org/UPDATE/misc2007/DOJ-PressRelease-KahreApril2005.htm
http://www.wethepeoplefoundation.org/UPDATE/Update2007-09-30.htm
http://www.financialsense.com/editorials/murphy/2005/1117.html
http://quirijns.especialreports.com/2008/11/26/comex-default-gofo-sifo/
http://news.goldseek.com/JamesTurk/1232337600.php
http://www.gata.org/goldrush21
http://www.gata.org/node/11
http://www.blanchardonline.com/pdfs/Gold_Market_Lending.pdf
http://www.gata.org/files/GDBC_Report.pdf
http://news.goldseek.com/LemetropoleCafe/1232380800.php
http://www.gata.org/node/11
http://news.silverseek.com/TedButler/
http://truthspace.wordpress.com/2008/08/19/the-recent-gold-and-silver-selloff-anatomy-of-a-crime/
http://truthspace.wordpress.com/2008/08/19/the-recent-gold-and-silver-selloff-anatomy-of-a-crime/
http://silverstockreport.com/ssrarchive.htm
http://seekingalpha.com/article/91357-the-disconnect-between-supply-and-demand-in-gold-silver-markets?source=yahoo
http://seekingalpha.com/article/91357-the-disconnect-between-supply-and-demand-in-gold-silver-markets?source=yahoo
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Algemeen 
http://www.rgemonitor.com/ (Nouriel Roubini) 
http://www.shadowstats.com/ (John Williams) 
http://en.wikipedia.org/wiki/David_M._Walker_(U.S._Comptroller_General) (David Walker) 
http://people.bu.edu/kotlikoff/ (L. Kotlikoff) 
http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86308-p0/benn-steil/the-end-of-national-
currency.html (Benn Steil, lid CFR, The End of National Currency-2007, over Money Blocks 
(Euro, Dollar, evt Amero, UGC.. en ineens, op pg 5, begint Steil over goud [..Modern 
technology makes a revival of gold money, through private gold banks, possible even without 

government support]) 
http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=42919 (Benn Steil- update 2008 over 
Money Blocks) 
http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-
economy?ref=patrick.net (Twenty-five people at the heart of the meltdown ...) 
http://www.ft.com/cms/s/0/3e5c633c-ebdc-11dd-8838-0000779fd2ac.html (Nations turn to 
barter deals to secure food..) 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1127278/Revealed-Day-banks-just-hours-
collapse.html  (Revealed: Day the banks were just three hours from collapse..) 
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/4361570/Warning-over-collapse-in-capital-
flows.html (The world economy will shrink this year (2009) for the first time since the 
Second World War, warns the gloomiest forecast yet delivered by a major international 
institutional. ) 
http://www.reuters.com/article/RussiaInvestment07/idUSL1076303620070910  
http://www.ft.com/cms/s/0/3e5c633c-ebdc-11dd-8838-0000779fd2ac.html?nclick_check=1  
http://www.chrismartenson.com/ 
http://www.financialsense.com/fsu/editorials/dollardaze/2009/0126.html  
http://quirijns.especialreports.com/2009/01/18/hang-on-to-gold/  
http://www.miningmx.com/gold_silver/500706.htm  
http://archive.newsmax.com/archives/articles/2006/6/6/151138.shtml?s=lh  
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/1998/19980724.htm  
http://www.321gold.com/editorials/watson/watson091106.html  
http://www.fnarena.com/index2.cfm?type=dsp_newsitem&n=5D7455EA-17A4-1130-
F5A89CE1B0211129  
http://www.financialsense.com/editorials/phillips/2006/0829.html 
http://www.finfacts.com/irelandbusinessnews/publish/article_10006484.shtml  
 
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_koers-links.html (Links naar belangrijke sites) 
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_archief_nieuws_tot%20november%202006.html 
(nieuws) 
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_archief_nieuws_vanaf%20november2006.html (meer 
nieuws) 
http://www.echtgeld.nl/Link_nieuws.html (nog meer nieuws) 

http://www.rgemonitor.com/
http://www.shadowstats.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/David_M._Walker_(U.S._Comptroller_General
http://people.bu.edu/kotlikoff/
http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86308-p0/benn-steil/the-end-of-national-currency.html
http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86308-p0/benn-steil/the-end-of-national-currency.html
http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=42919
http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy?ref=patrick.net
http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy?ref=patrick.net
http://www.ft.com/cms/s/0/3e5c633c-ebdc-11dd-8838-0000779fd2ac.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1127278/Revealed-Day-banks-just-hours-collapse.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1127278/Revealed-Day-banks-just-hours-collapse.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/4361570/Warning-over-collapse-in-capital-flows.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/4361570/Warning-over-collapse-in-capital-flows.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/4361570/Warning-over-collapse-in-capital-flows.html
http://www.reuters.com/article/RussiaInvestment07/idUSL1076303620070910
http://www.ft.com/cms/s/0/3e5c633c-ebdc-11dd-8838-0000779fd2ac.html?nclick_check=1
http://www.chrismartenson.com/
http://www.financialsense.com/fsu/editorials/dollardaze/2009/0126.html
http://quirijns.especialreports.com/2009/01/18/hang-on-to-gold/
http://www.miningmx.com/gold_silver/500706.htm
http://archive.newsmax.com/archives/articles/2006/6/6/151138.shtml?s=lh
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/1998/19980724.htm
http://www.321gold.com/editorials/watson/watson091106.html
http://www.fnarena.com/index2.cfm?type=dsp_newsitem&n=5D7455EA-17A4-1130-F5A89CE1B0211129
http://www.fnarena.com/index2.cfm?type=dsp_newsitem&n=5D7455EA-17A4-1130-F5A89CE1B0211129
http://www.fnarena.com/index2.cfm?type=dsp_newsitem&n=5D7455EA-17A4-1130-F5A89CE1B0211129
http://www.financialsense.com/editorials/phillips/2006/0829.html
http://www.finfacts.com/irelandbusinessnews/publish/article_10006484.shtml
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_koers-links.html
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_archief_nieuws_tot november 2006.html
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_archief_nieuws_vanaf november2006.html
http://www.echtgeld.nl/Link_nieuws.html

