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Een certificaat van aandeel –  
hoe zit dat precies? 
 

“Het is veel beter om een prachtig bedrijf voor een redelijke prijs te kopen  

dan een redelijk bedrijf voor een prachtige prijs.” 

Warren Buffett  

 

Wilt u de hand leggen op aandelen van Google? Hebt u een oogje op Facebook of Apple? 

Coca-Cola of Amazon? Hmm... of misschien Tesla of Walt Disney? Of hebt u liever NetFlix 

of Walmart? Dit zijn slechts een paar voorbeelden! Ik zou nog heel lang kunnen doorgaan... 

Wat als u aan dergelijke aandelen zou kunnen komen, en dan niet door het openen van een 

internationale effectenrekening waarbij om een belachelijk bedrag als minimuminleg wordt 

gevraagd? Wat als u voor dergelijke aandelen gewoon hier terecht kunt, op onze lokale 

beurs? Wat als dit mogelijk zou zijn? Nou, inmiddels is dit geen ‘wat als’-scenario meer. Het 

is mogelijk en ik maak echt GEEN grapje! Ik zal snel uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. 

 

Waar heb ik het over? Certificaten van aandelen, ook wel ‘depositary receipts’ genoemd; dit 

zijn effecten die aan de lokale beurs zijn genoteerd en die aandelen vertegenwoordigen die in 

het buitenland aan andere beurzen zijn genoteerd. Het is alsof u “lokale Google-aandelen” 

hebt voor de werkelijke Google-aandelen die aan de NASDAQ zijn genoteerd. Als u zo’n 

certificaat van aandeel koopt, is het net alsof u in het buitenland het echte aandeel koopt. Dit 

http://www.dcsx.cw/


is geen nieuw concept, Amerikaanse beleggers doen het al jaren! Aan de Amerikaanse 

effectenbeurzen zijn diverse Amerikaanse certificaten van aandelen genoteerd die originele 

aandelen vertegenwoordigen die aan effectenbeurzen in bijvoorbeeld India of andere 

Aziatische landen zijn genoteerd. 

 

Als de eigenaar van een certificaat van aandeel zult u naar verwachting grotendeels dezelfde 

schommelingen in de aandelenkoersen ervaren als de aandeelhouders in de VS die direct 

beleggen in de aandelen die daar aan de beurs zijn genoteerd. Afhankelijk van de opzet van 

het certificaat van aandeel zult u meestal ook stemrecht hebben op de algemene 

vergaderingen van aandeelhouders van deze bedrijven. Wat nog mooier is, is dat u ook net 

zoveel recht hebt op het dividend dat aan alle aandeelhouders wordt uitbetaald. En waarom 

ook niet? U bent tenslotte ook aandeelhouder! Het is alleen zo dat u uw aandelen bezit via 

een ander effect (het certificaat van aandeel) dat hier op Curaçao is genoteerd aan de Dutch 

Caribbean Securities Exchange (‘DCSX’).  

 

Het mooie hieraan is dat de DCSX klaar staat om dergelijke mogelijkheden naar ons eiland 

te brengen, zodat u – als lokale belegger – daarvan ook hier op Curaçao kunt profiteren. 

Waar wacht u nog op? Ik zou op deze wagen springen voordat hij me voorbij rijdt! 

 

Een certificaat van aandeel stelt de eigenaar aan hetzelfde soort risico’s bloot dat aan een 

normaal aandeel kleeft. De aandelentips die we enige tijd geleden hebben gegeven, zijn dus 

ook in dit geval van toepassing! Het enige dat ik hieraan zou willen toevoegen, is dat het met 

certificaten van aandelen een beetje lastig begint te worden als we het over dividendbelasting 

gaan hebben. U belegt in feite in (bijvoorbeeld) een Amerikaans bedrijf vanuit een ander 

land (Curaçao). Het is dus belangrijk dat u de implicaties van de belastinginhouding op uw 

beleggingen vanuit het perspectief van dat land begrijpt. Voordat u in certificaten van 

aandelen gaat beleggen, zou ik u adviseren om met een belastingadviseur te overleggen hoe u 

dit het beste kunt aanpakken. 

 

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. 



Dit artikel werd geschreven door Stephanie Shaw, CFA/MBA. 
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