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Aandelen - hoe zit dat precies? 
Deel 1 
 

“Waarom zou u uw geld niet investeren in uw favoriete bedrijven?  

Zoals Mae West ooit zei: te veel van het goede kan prachtig zijn”  

Warren Buffett 

 

Aandelen. Deelnemingen. Eigen vermogen. Het zijn termen die u regelmatig voorbij hoort komen 

wanneer het financiële nieuws aan bod komt, maar weet u er eigenlijk echt veel vanaf? U weet dat 

ze te maken hebben met de aandelenmarkt en dat ze verbonden zijn aan bedrijven. En, o ja, dat ze 

aardig riskant zijn of zouden kunnen zijn. Dat is het wel zo’n beetje. 

Maar wacht! Er is meer. Ga met me mee op ontdekkingsreis naar de basisbeginselen, zodat u niet 

langer met een glazige blik op uw gezicht naar het scherm hoeft te staren wanneer er op het 

nieuws over de economie wordt gesproken. 

 

Wat is het verschil tussen aandelen en deelnemingen? Is er eigenlijk wel een verschil? … Ja, dat is 

er wel. Maar maakt u zich niet ongerust, dat verschil is zo onbelangrijk dat het een geaccepteerd 

gebruik is in de beleggingswereld om die termen door elkaar te gebruiken. In feite zijn aandelen of 

deelnemingen stukjes van een bedrijf die u kunt bezitten en die u recht of aanspraak geven op een 

deel van de winst en bezittingen van het bedrijf.  

http://www.dcsx.cw/


 

Elk middel waarmee u zich eigendomsrechten verwerft, is een type aandelenbelegging. Het kopen 

van aandelen is dus een kapitaalinvestering die u eigendomsrechten in het bedrijf geeft - gelijk aan 

het aantal aandelen dat u bezit ten opzichte van met het totaal aantal “uitgegeven/beschikbare 

aandelen”. Hoe meer aandelen u dus koopt, des te groter het stuk van het bedrijf dat u bezit. Als 

een bedrijf bijvoorbeeld 1.000 uitstaande aandelen heeft en u 100 eenheden van deze aandelen 

bezit, dan bezit u en kunt u aanspraak maken op 10% van de netto activa (bezittingen) van het 

bedrijf, ook wel de boekwaarde genoemd. Als u aandelen bezit, wordt u een aandeelhouder 

genoemd. 

 

Er zijn twee hoofdtypen aandelen: gewone aandelen en preferente aandelen. Als gewone 

aandeelhouder hebt u het recht om dividend te ontvangen (geld dat een bedrijf aan zijn eigenaars 

betaalt uit de winst of financiële reserves van de onderneming) en hebt u stemrecht op 

aandeelhoudersvergaderingen, waarbij u in eigen persoon kunt stemmen of bij volmacht als u de 

vergadering niet zelf kunt bijwonen. Anderzijds hebben houders van preferente aandelen 

gewoonlijk geen stemrecht in vergaderingen, maar krijgen zij een voorkeursbehandeling – zoals de 

naam al suggereert – in vergelijking met de gewone aandeelhouder. Dit betekent dat zij een 

voorkeursrecht hebben op de winst en de netto activa/boekwaarde van het bedrijf. Als een bedrijf 

bijvoorbeeld besluit om dividend aan zijn eigenaars uit te keren, zullen de preferente 

aandeelhouders eerst worden betaald. Belangrijk is dat als de onderneming failliet gaat en de netto 

activa worden verkocht en de opbrengsten aan de eigenaars moeten worden uitbetaald, de 

preferente aandeelhouders als eerste hun geld krijgen voordat de gewone aandeelhouders worden 

betaald. 

 

De vraag is dan: “waarom zou ik een gewone aandeelhouder zijn?” Het antwoord is: omdat de 

aanspraak van preferente aandeelhouders vast is. Normaal gesproken ontvangen ze een vast 

percentage, dat is afgesproken toen ze het preferente aandeel kochten. Hoeveel winst het bedrijf 

dus ook maakt, de aanspraak van de preferente aandeelhouder op het bedrijf is gelimiteerd. Dit is 

echter niet het geval bij gewone aandeelhouders. Er is geen limiet voor hun aanspraak, dus hoe 

meer winst het bedrijf maakt, des te meer een gewone aandeelhouder verdient. In feite komt het 

erop neer dat als de gewone aandeelhouder al het risico neemt om als laatste te worden betaald, hij 

beloond moet worden met een onbeperkte aanspraak op de winst, nietwaar? Dit is de 



voornaamste reden waarom gewone aandelen als riskanter worden gezien dan andere effecten, 

zoals obligaties. Daarom is het belangrijk dat wanneer u aandelen in een bedrijf koopt u er op basis 

van objectieve criteria van overtuigd bent dat het bedrijf sterke groeivooruitzichten heeft en weinig 

kans loopt om failliet te gaan! 

 

In het volgende artikel zullen we u enkele tips geven voor het handelen in aandelen. 

 

Blijf de Investeerdershoek volgen om alles te weten te komen over het creëren van rijkdom! 

Deze editorial wordt u aangeboden door de DCSX in samenwerking met Vertex 

Investments. Auteur van dit artikel: Stephanie Shaw, CFA, MBA. 
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