
 

Beleggen zoals de koning! 

Stel, je zou weten hoe de koning zou beleggen. Zou je dan hetzelfde doen?  
Weinig mensen zijn bekend met de beleggingsstrategie van ons vorstenhuis. Dat ze een groot deel 
van hun vermogen beleggen lijkt best wel logisch. De meeste rijke mensen beleggen namelijk. Dit is 
vaak de bron van hun vermogen of de reden dat hun vermogen groeit. 

Door Kees Boonstra CFP gecertificeerd Financieel Planner te Sassenheim 

Als ik adviseur zou zijn van de koning (en al ben ik het, dan mag ik hier natuurlijk geen uitspraken 
over doen), dan zou ik als volgt adviseren. 

De koning zou van mij advies krijgen om allereerst te bepalen waar het geld voor nodig is. Beleggen 
doe je namelijk doelgericht. Misschien is het bedoeld voor het onderhoud van de paleizen of de 
studie van zijn dochters. Zonder doel is er namelijk geen richting. Laat dat juist nodig zijn om een 
goede invulling van de beleggingsportefeuille te maken. 

Om de koning geen onnodig risico te laten lopen, zou ik altijd goed spreiden. Spreiden betekent 
onder andere dat de beleggingen verdeeld worden over verschillende landen en sectoren. Zo loop je 
minder risico en worden deze ingeperkt. Rijksvoorlichtingsdienst doet geen uitspraken over het 
vermogen van de familie Van Oranje, maar wel is duidelijk dat ze niet per se beleggen in bedrijven 
met een koninklijke status. Dus de Oranjes zouden wereldwijd kunnen beleggen, waardoor hun 
beleggingsrisico afneemt. Natuurlijk zou ik uitleggen dat beleggen voor de lange termijn is. Mijn 
vermoeden is dat onze koning dit wel weet, omdat zijn familie al eeuwenlang vermogen opbouwt via 
investeringen. 

Zou dit advies genoeg zijn om de koning tevreden te houden? Wie weet vindt hij een duurzame 
belegging heel belangrijk en daar houd ik dan natuurlijk rekening mee. En tsja.. het is een 
Nederlander, dus hij wil vast niet te duur beleggen. Daarom ben ik kritisch op de kosten. 

Koninklijk advies gaat verder dan strategieën.   
Het belangrijkste zit echter in iets anders. Stel nu dat de koning echt mijn klant zou zijn. Wat zou ik 
dan doen? Dit is een mooi gedachte-experiment en geeft vaak leuke ideeën en inzichten. Kijk 
voorbeeld naar Koningsdag, dan wordt overal de oranje loper uitgerold voor de koning. Dat extra 
stapje maakt het verschil voor de klant. Of deze nu koning is of niet. Om de koninklijke 
beleggingservaring te geven, zorg ik dat ik er ben op de momenten die ertoe doen: momenten van 
onrust in de wereld, in het land en in het gezin. Of dit nu positieve onrust, zoals een geboorte is, of 
negatieve onrust zoals een oorlog in Oekraïne is. Het maakt niet uit. Mijn doel is om al mijn klanten 
financiële rust te geven.   

Ons advies is natuurlijk niet alleen beschikbaar voor de koning. Ook als klant wordt u bij ons 
koninklijk behandeld en delen we graag onze beleggingservaring met u. Bel gerust voor een afspraak. 
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