Beleggen in Bitcoins en ander cryptogeld
Bitcoins en andere cryptovaluta halen regelmatig het nieuws. Vaak gaat het over de
recordbedragen die moet betalen voor een Bitcoin, de beleggingswinsten of de enorme
koersschommelingen. Soms kraken criminelen de digitale portemonnee van beleggers en stelen
de inhoud. Hieronder lees je wat Bitcoins zijn, hoe je er aan komt en waar je op moet letten als je
wilt beleggen in cryptogeld.

Wat is cryptogeld?
Cryptogeld of cryptocurrency is digitaal geld. Je kunt het niet in je hand houden. Cryptogeld
bewaar je in een digitale portemonnee. In Nederland wordt cryptogeld niet als geld gezien,
maar als ruilmiddel. Bekende voorbeelden van cryptogeld zijn de Bitcoin en Ethereum.

Cryptogeld bewaar je in een 'wallet'
Als je cryptomunten hebt gekocht, kun je ze opslaan in een digitale portemonnee: de wallet. Er zijn
verschillende soorten digitale wallets. Je kunt ze opslaan op je laptop, telefoon of online bewaren.
Je kunt de bitcoin ook ouderwets uitprinten op papier. Elke vorm van bewaren heeft eigen voor- en
nadelen. Kies je voor een digitale vorm van bewaren? Zorg dan voor een goed beveiligd
wachtwoord.

LET OP! Wat zijn de risico's van beleggen in cryptogeld?
Beleggen brengt altijd risico's met zich mee. Wat zijn de risico's van een belegging in cryptogeld?

Geen vaste waarde, veel koersschommelingen
De waarde van de Bitcoin en vergelijkbare munten schommelt sterk.

Geen onderliggende waarde
De koers hangt volledig af van vraag en aanbod. Dat geldt natuurlijk voor meer
beleggingsvormen als aandelen en obligaties. Toch is er een belangrijk verschil. Bij een
aandeel ben je voor een klein deel eigenaar van een bedrijf. Bij een obligatie leen je geld uit
aan een bedrijf of overheid. Achter een Bitcoin zit 'niets'.

Pas op voor digitale bankrovers
Er zijn veel criminelen actief in de wereld van de cryptomunt. Hackers proberen je digitale
portemonnee leeg te roven. Soms verdwijnt een marktpartij voor Bitcoins ineens en ben je
al je cryptogeld kwijt.

Cryptogeld is ingewikkeld
Cryptogeld is een ingewikkeld product. Het is belangrijk dat je weet hoe het werkt en hoe
cryptomunten 'gemaakt' worden. Snap je dit niet? Dan kun je er beter niet in beleggen.

Geen toezicht op deze beleggingen
In Nederland waakt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het grootste deel van het
beleggingsaanbod. En als de belegging niet onder toezicht staat, moet de aanbieder van de
belegging dat melden. Cryptogeld staat onder geen enkel toezicht. De Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) willen graag dat er regels komen voor
beleggingen in cryptogeld (link naar de website van de AFM).

Geen wettelijke bescherming
Voor spaargeld bij de bank is er het depositogarantiestelsel (link naar de website van Wijzer
in geldzaken met een korte uitleg over het depositogarantiestelsel). Voor cryptogeld is er
geen vangnet. Weg is weg.

