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Commerciële infofiche – zilver “vrij van BTW” – update oktober 2019 
 

Dankzij de opslag in een douane-entrepot buiten België, kan je fysiek zilver aankopen 

met een onmiddellijk voordeel van 21% op de aankoopprijs  (namelijk het bedrag van 

de btw). 

Maar dit heeft nog meer voordelen! Daarom zetten we hieronder even de zaken op 

een rijtje: 

 

Fysiek Zilver aankopen van de hoogste kwaliteit, 

op de meest efficiënte manier. 

Met “zilver vrij van btw” krijg je toegang tot ’s 

werelds grootste markt voor zilver, op een heel 

efficiënte manier.  

Kopen doe je in de vorm van LBMA gecertificeerde 

baren, daarmee komt de zekerheid van de grootste 

verhandelbaarheid/liquiditeit in de toekomst. 

Dankzij de combinatie met opslag, kan je fysiek 

zilver van de hoogste kwaliteit aankopen en in de 

toekomst ook weer verkopen, zonder btw. 

Bovendien blijft fysieke uitlevering van je zilver 

steeds mogelijk, want het aangekocht zilver wordt 

volledig gealloceerd in de kluizen.  

Opslag verloopt via SPM Safe 

 

De bewaring is steeds op naam en juridisch is en 

blijft het opgeslagen edelmetaal steeds jouw 

persoonlijke eigendom. SPM Safe of goud999 

kunnen hier bijgevolg op geen enkel moment 

aanspraak op maken. 

De vervangingswaarde van het opgeslagen 

edelmetaal vrij van btw, wordt verzekerd via 

MARCH onder de polisnummers FINST1700045 en 

FINST1700043 (met als vervaldag 31/12 elk 

kalenderjaar) 

Geen afgeleid product. 

Het zilver ligt steeds fysiek opgeslagen in de vorm 

van baren van LBMA-producenten. Geen Futures, 

ETF’s of andere afgeleide producten.!  

Zilver vrij van btw betreft dus ook duidelijk geen 

beleggingsdienst. (zoals opgesomd in de wet van 

21/11/2016) 

Opslagdocument. 

Je ontvangt na betaling en levering van je 

edelmetaal in de kluis, een bewijs van de opslag met 

de details van je aankoop, tot de serienummer(s) 

van de aangekochte zilver baren toe! 

Bewaarloon. 

Het bewaarloon wordt per kwartaal berekend op 

basis van de gemiddelde verzekerde waarde. Het 

minimum bedrag dat wordt aangerekend per 

kwartaal is € 5,00. 

Op de tarieffiche van SPM Safe vind je meer 

informatie over het bewaarloon en de kosten. 

Fysieke levering is steeds mogelijk. 

Levering van je edelmetaal in België en Nederland is 

steeds mogelijk, hiervoor rekenen we ook geen 

kosten aan, uitgezonderd verzendkosten.  

Bij levering van zilver baren is wel steeds btw van 

toepassing, dit over de waarde van het edelmetaal 

op het moment van de aanvraag tot levering.

 

https://www.goud999.com/zilver-vrij-van-btw-per-100-ounce
https://docs.wixstatic.com/ugd/fc3293_c6c1bd2b055a4ea7bb462be94c6ecaf5.pdf

