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Rijkste Belgen beleggen ook in bitcoins
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Ik ben nog niemand tegen gekomen die mij echt kon uitleggen wat cryptogeld,
met de bitcoin voorop, echt is. Dat komt omdat het niet uit te leggen is. Het is een
opeenvolgende aaneenschakeling van computerdata zonder onderliggende
realiteit. Maar je kan er vreemd genoeg wel geld mee verdienen. Alhoewel
niemand precies weet waarom of hoe. Jérôme Lhoist is de derde zoon van baron
Léon-Albert Lhoist en vertegenwoordiger van één van de rijkste Belgische families
die vermogen maakte in de tastbare kalkindustrie. Samen met enkele partners
heeft hij in Luxemburg het beleggingsfonds NOIA Capital opgericht. Dat belegt in
en speculeert met cryptogeld. Naar eigen zeggen beheren de jonge
initiatiefnemers al om en bij 70 miljoen euro. Allemaal opgehaald bij vermogende
families.
Cryptogeld is virtueel geld waarvan de waarde wordt bepaald door de
opeenvolgende transacties. Die transacties worden bijgehouden door een keten
van computerservers. Een blockchain heet dat. Normaal kan je dat uitleggen, een
blockchain, het internet of things. Bijvoorbeeld, je hebt een intelligente koelkast.
Die merkt dat er geen melk meer is. Dus bestelt die automatisch melk die ‘s
avonds aan uw voordeur wordt geleverd. Cryptogeld zou op dezelfde manier
moeten werken, al weet niemand precies hoe dat dan is. Iemand, wie?, schreef
de software die de waarde van die cryptomunten bepaalt. Sommige van die
munten noteren op aandelenbeurzen en kunnen worden omgeruild tegen dollars
of euro’s.
De jonge fondsenbeheerder Lhoist en zijn partners Nicolas Vassaux en de
Fransman Geoffroy De Chabannes werken alleen met die beursgenoteerde
cryptomunten. “In tijden van crisis willen investeerders zich beschermen tegen het
traditionele monetaire systeem. Vroeger deden ze dat met goud, nu doen ze dat
met bitcoin.” zo zegt Jérôme Lhoist in L’Echo. Daarbij werken ze enkel met geld
van zogenaamde ‘family offices’, kantoren van vermogende families. Bitcoin is
niet voor kleine speculanten. Lhoist en zijn collega’s hebben de ambitie door te
groeien tot één van de grote Europese spelers in cryptogeld.
Volgens de Amerikaanse miljardair belegger Warren Buffet komt er niets goeds
van bitcoin. “Cryptocurrencies zullen tot een slecht einde komen omdat er niets
van echte waarde mee wordt geproduceerd.” zo zei hij daarover. “Er is ook een
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probleem dat het veel charlatans aantrekt die transacties proberen te creëren of
wat het ook mag zijn. Het is iets waar mensen met een minder dan geweldig
karakter een kans zien om mensen te vangen die graag rijk willen worden omdat
hun buren rijk worden door dit spul te kopen dat ze geen van beiden begrijpen.”
Elon Musk probeert daar garen op te spinnen door Tesla betaalbaar te maken in
bitcoin. De speculatieve gok van de eeuw. Musk kocht 1,5 miljard dollar aan
bitcoins. Warren Buffet heeft ongetwijfeld gelijk. Mocht Jean-Pierre Van Rossem
nog leven, hij zou de bitcoin met vuur verdedigen. Maar hij had dan ook heel wat
vermogende klanten voor zijn Moneytron systeem.
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