
DEFINITIE 
Een investeerder die een aandeel koopt van een bedrijf, wordt als aandeelhouder voor een stukje mede-eigenaar van dat 
bedrijf. Een aandeelhouder is bereid om risico te nemen. Hij kan meegenieten van de winsten van het bedrijf als het goed 
gaat, maar zal omgekeerd ook delen in eventuele verliezen van het bedrijf als het wat minder gaat. Beleggers die investeren in 
bedrijven maken het mee mogelijk dat bedrijven nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe markten aanboren.   

VERHANDELBAARHEID 

Aandelen kunnen beursgenoteerd of niet-beursgenoteerd 
zijn. Het voordeel van een beursnotering is dat u de aandelen 
op elk moment waarop de beurzen geopend zijn, kunt 
verhandelen. Voorwaarde is wel dat er op het moment dat u 
een aandeel wil kopen, een andere belegger is, de 
tegenpartij, die bereid is zijn aandelen te verkopen aan de 
prijs die u wil bieden.  

Sommige aandelen hebben weinig kopers en verkopers. 
Deze aandelen zijn niet zo eenvoudig te verhandelen en 
worden ‘illiquide’ aandelen genoemd. Het gebrek aan 
liquiditeit kan de koers waartegen de belegger koopt of 
verkoopt beïnvloeden. Om deze reden is het belangrijk om bij 
aankoop- en verkooporders te werken met limietkoersen. Op 
deze manier wordt uw order pas uitgevoerd als de 
tegenpartij akkoord is met de ingelegde limietkoers en 
voorkomt u dat u aandelen koopt of verkoopt aan een koers 
waartegen u niet wil handelen. 

Niet alle aandelen noteren op een beurs. Deze aandelen 
kunnen echter eveneens gekocht worden, maar dan buiten 
de aandelenmarkten om.  

DIVIDEND 

Een onderneming die winst boekt kan beslissen om de winst, 
of een deel ervan, uit te keren aan de aandeelhouders. De 
uitkering van de winst gebeurt onder de vorm van een 
dividend. Aangezien de beslissing bij de onderneming ligt, is 
er geen enkele garantie voor de belegger dat hij jaarlijks een 
zeker dividend zal ontvangen. Omgekeerd kan de 
onderneming in een verlieslatend jaar ook beslissen om uit 
haar reserves te putten om een dividend uit te keren.  

KOERSBEPALENDE FACTOREN 
De evolutie van een aandelenkoers hangt af van 
uiteenlopende factoren die samenhangen met de 
markten (bvb. publicatie van macro-economische cijfers,…) 
en met de onderneming zelf (bvb. publicatie van resultaten,
…). De aandelenkoers kan dus uitermate volatiel en moeilijk 
te voorspellen zijn.  

 

BELANGRIJKSTE TROEVEN 

 Een directe deelname aan de winsten van de 
onderneming.
 Een grote diversiteit aan beursgenoteerde bedrijven.

BELANGRIJKSTE BEPERKING 

 Een risicovolle investering: de factoren die een 
koersdaling van een aandeel kunnen veroorzaken zijn 
uiteenlopend. De aandeelhouder kent nooit op 
voorhand het bedrag dat hij van zijn investering zal 
recupereren.

RISICO’S 

De aandeelhouder kent nooit op voorhand het bedrag dat 
hij zal recupereren bij de verkoop van zijn aandelen. Als de 
onderneming failliet gaat, riskeert men zelfs om het volledige 
belegde kapitaal te verliezen. Om te beleggen in aandelen, 
moet de beleggingshorizon van de belegger voldoende lang 
zijn. Beleggers kiezen dus best niet om in aandelen te 
beleggen met geld dat ze op korte termijn nodig hebben. 
Gezien de risico’s is het ook belangrijk om voldoende te 
spreiden en niet alle centen in één aandeel te beleggen. 

AANDELEN 
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BELANGRIJKE WAARSCHUWING 

Dit document bevat slechts algemene informatie, bij wijze van eerste kennismaking. Deze informatie is niet van contractuele 
aard en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling. Hoewel met grote zorg voorbereid, is dit document niet afgestemd 
op een specifiek geval.  Dit document mag niet gebruikt worden als basis van welke beslissing dan ook, en elke beslissing ter 
zake kan slechts worden genomen dan na het inwinnen van professioneel advies. 
Société Générale Private Banking NV is noch aansprakelijk mocht iemand toch enige beslissing of verrichting steunen op dit 
document, noch aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. 
Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar 
Belgisch recht, die gecontroleerd wordt door en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank 
(ECB). Société Générale Private Banking NV staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 
61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale Private Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 
Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder het btw-nummer BE 0415.835.337. Meer details 
zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.privatebanking.societegenerale.be. 
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