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Opgave 1. Handelen in aandelen AM 

Jan wil graag beleggen in aandelen. Hij verwacht daar rijk van te worden. Jan komt 

er achter dat niet alle aandelen zomaar te koop zijn op de beurs. Ook ontdekt Jan, 

dat hij als aandeelhouder mede eigenaar wordt en dat hij daarmee risico’s loopt. 

Uiteindelijk koopt Jan op de beurs 100 aandelen Shell. 

1. Welke aandelen zijn niet op de beurs te koop? Leg uit waarom. 

Aandelen van BV’s. Die staan op naam en zijn dus niet vrij verhandelbaar. 

2. Leg uit dat Jan door de koop van de aandelen verstrekker is van eigen 

vermogen aan de onderneming. 

De aandeelhouder koopt met een aandeel een stukje van de onderneming. 

Dat stukje is deel van het eigen vermogen van de onderneming. 

3. Leg uit welk risico Jan loopt als aandeelhouder van Shell. 

Dat de aandelen van Shell minder waard worden 

Dat het rendement van Shell tegenvalt 

Dat Shell failliet gaat en de waarde van het aandeel nul wordt 

4. Leg uit dat Shell een rechtspersoon is. 

Shell is als organisatie een NV en de organisatie heeft dus rechten en plichten 

en niet de aandeelhouders of de bestuurders. 

Het kan zijn dat Shell op enig moment zo slecht draait dat de onderneming verlegen 

zit om nieuw, extra, vreemd vermogen. Shell zal dan de aandeelhouders vragen om 

extra geld te storten, of zal nieuwe aandelen in omloop brengen bovenop de al 

bestaande aandelen. 

5. Leg uit waarom veel aandeelhouders zullen kiezen om extra kapitaal te storten 

als het slecht gaat met een onderneming. 

Omdat ze daarmee redding voor de onderneming brengen die daardoor blijft 

voortbestaan. Daardoor houden aandelen een bepaalde waarde. 

6. Leg uit welk nadeel de bestaande aandeelhouder heeft als Shell nieuwe 

aandelen uitbrengt. 

De hoeveelheid aandelen neemt toe waardoor de waarde van het bestaande 

aandeel zal dalen. De waarde van het aandeel “verwaterd”. 

 


