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Commerciële info, zilver “vrij van btw”. (Februari 2018) 

 

De meest populaire manier om fysiek zilver aan te kopen in België en 

Nederland, is momenteel het aankopen van zilveren munten. 

Zo zijn de monsterboxen Philharmoniker bijvoorbeeld meteen de 

populairste zilveren munten in heel Europa! 

Deze munten hebben heel wat voordelen en zorgen ervoor dat je 

“echt” zilver in handen hebt, op zo’n manier dat je ze in de toekomst 

ook nog makkelijk kan verhandelen. 

Niet verwonderlijk dus dat ze populair zijn! Dit blijft ook in de 

toekomst een uitstekende keuze. 

 

Een andere manier om zilver aan te kopen, zijn de wat meer simpele, 

gegoten, zilverstaven.  

Op zich is hier interessant dat de kostprijs om deze baren te produceren, 

vanzelfsprekend lager ligt dan het vervaardigen van munten. Je zou dus 

deze baren goedkoper moeten kunnen aankopen, dan de uit zilver geslagen 

munten. 

21% btw over zilveren baren, gooide hier echter roet in het eten…  

We schrijven “gooide” omdat we het nu wel mogelijk hebben gemaakt om 

ook zilver “vrij van btw” aan te kopen en later eventueel opnieuw te 

verkopen. 

Dit is meteen de meest efficiënte manier om zoveel mogelijk “echt”, 

“fysiek” zilver aan te kopen voor je geld! 

We spreken hier heel duidelijk NIET over een zilver ETF, waar je geen 

enkele claim hebt op fysiek metaal, of over een niet gealloceerde opslag 

waar je niet precies weet wat je (al dan niet) bezit! 

We verkopen enkel zilverbaren van LBMA kwaliteit, waarbij elke baar 

voorzien is van een individueel en uniek serienummer. Zolang je het 

zilver laat opslaan in het zwaar beveiligde douane-entrepot, is er geen btw 

van toepassing. 

http://www.goud999.com/zilver?cat=24
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• Aankoop van edelmetaal in een douane-entrepot en/of buiten België. 

• Aankoop vrij van btw dankzij de plaats van bewaring/opslag. 

• Alle baren hebben het LBMA keurmerk (geaccrediteerde baren) en 

zijn zo wereldwijd verhandelbaar aan de beste voorwaarden. 

• Na aankoop en betaling, is het edelmetaal juridisch uw eigendom. 

• 100% in fysiek edelmetaal, volledig “allocated”, met de unieke 

serienummers op elke LBMA zilverstaaf. Geen ETF of andere 

afgeleide producten!!! 

• Verkopen steeds mogelijk, aan de beste voorwaarden. 

• Maandelijkse voorraadcontrole door SPM Safe en regelmatige audit. 

• Fysieke levering steeds mogelijk!  

 

Andere nuttige info: 

 

• Voor de opslag geldt de meest recente tarieffiche van SPM Safe (bij 

moment van schrijven, versie 1.3). 

• Na betaling ontvang je een eigendomsbewijs, dit bevat nog niet altijd 

de unieke serienummer(s) van het aangekochte zilver, die volgen “zo 

snel mogelijk” na communicatie met de kluislocatie. 

• Voor zilver kan je eigenaar zijn van een gedeelte van een baar, vanaf 

een aankoop van 1000 ounce en in veelvouden van 1000 ounce, ben 

je steeds eigenaar van volledige zilver baren. 

• De levering vragen van zilver dat werd opgeslagen kan nog altijd op 

elk moment. Dit is het meest eenvoudig in veelvouden van 1000 

ounce. 

• Het aanbod voor edelmetaal “vrij van btw” op de website van 

goud999, slaat enkel op fysiek edelmetaal en is bijgevolg geen 

financieel instrument (zoals opgesomd in de wet van 21/11/2016). 

Het betreft dus duidelijk geen beleggingsdienst. 

 

 

 

 


