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Dit is Individueel Vermogensbeheer:

• Je persoonlijke Private Banker en beleggingsspecialist 

staan altijd voor je klaar

• Specifieke wensen mogelijk voor de invulling van je be-

leggingsportefeuille.

• Onze experts spelen actief in op thema’s, trends en kan-

sen in de markt

• Wereldwijde spreiding

• Standaard op een duurzame manier belegd

• Starten kan vanaf € 1.000.000

Plan voor de Toekomst 

Bij de Rabobank beleggen we op basis van jouw verhaal. We 

kijken wat jij belangrijk vindt en welke wensen je hebt. Hier 

stemmen we onze vermogensbeheeroplossing op af. Een 

goed plan geeft je een compleet beeld en een duidelijke 

route naar je financiële doelen.  

Een passende beleggingsportefeuille

Samen stellen we vast wat je vermogensdoel is, wanneer 

je dit doel wilt bereiken en hoeveel risico je hierbij wilt 

nemen. Op basis van deze informatie stellen we de porte-

feuille samen die het beste bij je past, rekening houdend 

met de vooraf vastgelegde wensen over de invulling van de 

portefeuille.

Je portefeuille bestaat uit beleggingsfondsen en indextrac-

kers met wereldwijde spreiding in aandelen en obligaties. 

Daarnaast spreiden we je beleggingen over verschillende 

thema’s. Zo verlagen we het risico met behoud van het 

verwachte rendement. 

Ook hebben wij exclusief voor Rabobank ontwikkelde 

1895-beleggingsfondsen in het assortiment.

1895 beleggingsfondsen

• Exclusief voor Rabobank ontwikkeld

• Standaard op een duurzame manier belegd 

• Actief beheerd door wereldwijd gespecialiseerde  markt-

partijen

• Lagere fondskosten 

• Fiscaal efficiënt 

Zie ook de brochure ‘1895 Beleggingsfondsen’.

Inspelen op kansen   

Wij volgen de ontwikkelingen in de markt, waardoor we je  

portefeuille kunnen bijsturen als dit nodig is. We spelen in 

op kansen en trends in de markt zoals robotics, digitalise-

ring en opkomende markten. 

Met duurzame thema’s dragen wij bij aan meer aandacht 

voor duurzame ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de 

energietransitie, klimaatveranderingen en een circulaire 

economie.

Onze strategie is gebaseerd op wetenschappelijk onder-

zoek, analyse en innovatie. Hiermee behalen wij al jaren een 

solide rendement. 

Regelmatig contact

Je Private Banker en beleggingsspecialist nemen ten minste 

één keer per jaar de resultaten van je beleggingen met je 

door. Wij schijnen licht op het gevoerde beleggingsbeleid 

en de manier waarop we werken om je doelen te bereiken. 

Zijn er ontwikkelingen die invloed hebben op je doelen of 

beleggingsportefeuille, dan nemen wij snel contact met je 

op. Uiteraard kun je zelf ook altijd contact met ons zoeken 

als je vragen hebt. 

Persoonlijke aandacht voor je vermogen
Met Individueel Vermogensbeheer worden je specifieke wensen ingevuld door onze ervaren experts. Alle 

dagelijkse beleggingsbeslissingen regelen zij voor je, op basis van de meest actuele visie van de Rabobank op 

de financiële markten. Je Private Banker en beleggingsspecialist staan altijd voor je klaar. 
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Inzicht en overzicht

Je kunt je portefeuille, aanpassingen en rendementen bekijken in Rabo Online Bankieren en de Rabo App. Op verzoek kun 

je deze informatie ieder kwartaal ook op papier ontvangen. 

Vaststellen van je beleggingsprofiel

Voordat je de overeenkomst Rabo Individueel Vermogensbeheer van ons ontvangt, stellen wij eerst je beleggingsprofiel 

vast. Dit doen wij door je vragen te stellen over het risico dat je voor je beleggingen acceptabel vindt, je financiële positie, 

de ervaring die je hebt met beleggen en de kennis die je hebt van beleggen.

Er zijn vijf beleggingsprofielen van ‘Zeer Defensief’ tot en met ‘Zeer Offensief’. Elk beleggingsprofiel heeft een eigen 

verwacht rendement en risico. Welke portefeuille bij je past, hangt af van je beleggingsprofiel. 

Voor het meest actuele overzicht van onze verwachte rendementen en het neerwaarts risico bij de verschillende beleg-

gingsprofielen verwijzen wij je naar www.rabobank.nl/rendementen.

In het onderstaande schema staan de vijf beleggingsprofielen met de bijbehorende beleggingshorizon beschreven.

* Wij bieden beleggingsprofiel Zeer Defensief momenteel niet aan. Als gevolg van de lage rente in de markt kan geen portefeuille gemaakt worden met het gewenste verwachte
rendement en neerwaarts risico.

Let op: In het schema gaat het om verwachtingen, niet om garanties. Het getoonde risico is gebaseerd op een statisti-

sche berekening. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die een grote invloed kunnen hebben op het risico en 

rendement van je beleggingen. In negatieve scenario’s kan het verlies groter zijn dan de tabel aangeeft. Het getoonde 

neerwaartse risico van ieder beleggingsprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille. Er is een kans 

van 2,5% dat het verlies op jaarbasis meer is dan het neerwaartse risico in de tabel. De kans op een minder groot verlies of 

winst is 97,5%. Negatieve uitschieters kunnen zich meerdere jaren na elkaar voordoen. Als je een slecht gespreide beleg-

gingsportefeuille hebt, is het neerwaartse risico mogelijk groter dan de tabel aangeeft. Door een slechte spreiding kun je 

zelfs je gehele inleg verliezen. Als je met geleend geld belegt, loop je ook het risico een restschuld over te houden. Als je 

kiest voor Rabo Individueel Vermogensbeheer, dan zorgt Rabobank ervoor dat je portefeuille goed is gespreid.

Invulling beleggingsprofiel

De spreiding over de beleggingscategorieën (de beleggingsmix) is het meest bepalend voor het verwachte rendement 

en risico van een beleggingsportefeuille. Daarnaast is het ook van belang om een goede spreiding aan te brengen binnen 

deze beleggingscategorieën. Zo brengen we binnen aandelen een spreiding aan over regio’s en sectoren. Binnen obliga-

ties doen we dat onder meer over staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties van financiële instellingen.

Beleggingsprofiel Neerwaarts risico  
in slecht scenario

Minimale  
beleggingshorizon

Zeer Defensief* - -

Defensief -10% 2 jaar

Neutraal -15% 5 jaar

Offensief -25% 10 jaar

Zeer Offensief -35% 15 jaar

https://www.rabobank.nl/rendementen
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In de tabel hieronder zie je de door ons gehanteerde strategische beleggingsmix per beleggingsprofiel

Beleggings-profiel Zeer  
Defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer  

Offensief

Gewicht aandelen - 30% 50% 70% 90%

Gewicht obligaties - 70% 50% 30% 10%

De door ons in de praktijk geadviseerde weging kan afwijken van de onderstaande verdelingen, bijvoorbeeld als we 

een beleggingscategorie meer of minder aantrekkelijk vinden. Dit is afhankelijk van onze actuele visie op de financiële 

markten.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen. Een algemene beschrijving van de aard en 

risico’s van effecten waarin je kunt beleggen, vind je in Bijlage 3 van de Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstver-

lening van de Rabobank 2020 (AVED 2020), eveneens te vinden op www.rabobank.nl/beleggen.

Hier lees je ook meer over de bescherming van je effecten en gelden bij de Rabobank (Bijlage 2 AVED 2020), het orderuit-

voeringsbeleid van de Rabobank (Bijlage 4 AVED 2020) en vind je een beknopte beschrijving van het beleid inzake belan-

genconflicten (Bijlage 1 AVED 2020)

De kosten van beleggen

Je betaalt aan ons een tarief voor onze basisdienstverlening en voor het beheren van je portefeuille. Daarnaast kun je 

kosten betalen in de beleggingsproducten. Deze zijn dan verwerkt in de koers van het fonds en je betaalt dus direct aan 

het fondshuis.

Basisdienstverlening

Je betaalt de basisdienstverlening over het gemiddeld belegde vermogen aan het begin en het eind van het kwartaal. Het 

gaat om je belegd vermogen exclusief het saldo van je Rabo BeleggersRekening. Er geldt geen btw-heffing.

Hieruit bestaat onze basisdienstverlening:

• Je krijgt je eigen Rabo BeleggersRekening en effectenrekening

• Je hebt 24 uur per dag online inzicht in je portefeuille via Rabo Online Bankieren en de Rabo App. Je vindt hier je 

uitgangspunten, de haalbaarheid van je doel, het rendement, de spreiding, de samenstelling van je portefeuille en de 

transacties in je portefeuille

• Wij verzorgen de administratie van je beleggingen

• Wij stellen je fiscaal jaaroverzicht op

Portefeuillebeheer

Je betaalt kosten van het portefeuillebeheer over het gemiddeld belegde vermogen aan het begin en het eind van het 

kwartaal. Het gaat om je belegd vermogen exclusief het saldo van je Rabo BeleggersRekening  Het tarief is inclusief 21% 

btw.

https://www.rabobank.nl/beleggen
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Hieruit bestaat ons portefeuillebeheer:

• Wij selecteren de beleggingsproducten en stellen een portefeuille samen

• Wij zorgen dat je portefeuille past bij je uitgangspunten

• Wij controleren of je portefeuille past bij je beleggingsprofiel

• Wij houden je portefeuille in balans

• Inclusief transacties

Basisdienstverlening per kwartaal

 Minimaal € 5

Tarieven over belegd vermogen

Tot € 100.000 0,06%

Over het meerdere tot € 500.000 0,03%

Over het meerdere tot € 2 miljoen 0,01%

Over het meerdere vanaf € 2 miljoen 0,0025%

Portefeuillebeheer per kwartaal

Minimaal € 1.250

Tarieven belegd vermogen

Tot € 2 miljoen 0,28%

Over het meerdere  tot € 5 miljoen 0,24%

Over het meerdere vanaf € 5 miljoen 0,18%

De tarieven zijn inclusief 21% BTW en exclusief fondskosten. Voor online bankieren heb je een betaalrekening nodig van de Rabobank. De kosten hiervan zijn niet 

inbegrepen in bovenstaande kosten.

Rekenvoorbeelden 

In deze rekenvoorbeelden laten we je zien wat de kosten zijn van Individueel Vermogensbeheer en welk effect dit heeft op 

een denkbeeldig bruto rendement van 4%.
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Toelichting 

Je ziet een voorbeeldberekening van het rendement van je belegd vermogen over een periode van 1, 3 en 5 jaar wanneer 

er geen kosten zouden zijn. Dit is het bruto rendement. 

Je ziet hierin ook bij benadering welke kosten er in deze periodes van toepassing zijn en wat dat voor het rendement 

van je belegd vermogen betekent. Dit is het netto rendement. Het verschil tussen het bruto rendement en het netto 

rendement ontstaat niet alleen door de kosten zelf, maar ook doordat er geen rendement gemaakt wordt op die kosten. 

Hierdoor is het netto rendement na jaar 3 en jaar 5 lager dan het bruto rendement minus de kosten. 

De kosten dienstverlening bestaan uit de kosten die de Rabobank in rekening brengt en daarnaast uit de externe handels-

kosten. De externe handelskosten zijn bijvoorbeeld de spread bij aan- en verkoop van financiële producten op de beurs. 

Dit is het verschil tussen de marktprijs en de aan- of verkoopprijs en wordt niet apart bij u in rekening gebracht. 

De kosten in beleggingsproduct zijn de kosten die gemaakt worden binnen de producten in je portefeuille. Dit betreft 

bijvoorbeeld de lopende kosten en transactiekosten binnen de beleggingsfondsen. Ook deze kosten worden niet apart 

in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in de koers van het product. Het betreft een inschatting op basis van de huidige 

samenstelling van een neutrale modelportefeuille in Individueel Vermogensbeheer. De daadwerkelijke kosten kunnen 

hoger of lager zijn dan het getoonde bedrag. 

Bij een eenmalige inleg van € 1.200.000

Totaal na 1 jaar Totaal na 3 jaar Totaal na 5 jaar

Bruto Rendement € 48.000 (4%) € 149.837 (12,5%) € 259.983 (21,7%)

Kosten dienstverlening -€ 14.560 (-1,2%) -€ 44.511 (-3,7%) -€ 75.835 (-6,3%)

- waarvan kosten Rabobank -€ 14.440 (-1,2%) -€ 44.308 (-3,7%) -€ 75.546 (-6,3%)

- waarvan externe handelskosten -€ 120 (0%) -€ 203 (0%) -€ 290 (0%)

Kosten beleggingsproducten -€ 5.400 (-0,5%) -€ 16.583 (-1,4%) -€ 28.298 (-2,4%)

Netto Rendement € 28.040 (2,3%) € 86.312 (7,2%) € 147.403 (12,3%)

Eindwaarde € 1.228.160 € 1.286.515 € 1.347.693

Bij een eenmalige inleg van € 2.000.000

Totaal na 1 jaar Totaal na 3 jaar Totaal na 5 jaar

Bruto Rendement € 80.000 (4%) € 249.728 (12,5%) € 433.306 (21,7%)

Kosten dienstverlening -€ 23.920 (-1,2%) -€ 72.886 (-3,6%) -€ 123.789 (-6,2%)

- waarvan kosten Rabobank -€ 23.720 (-1,2%) -€ 72.548 (-3,6%) -€ 123.306 (-6,2%)

- waarvan externe handelskosten -€ 200 (0%) -€ 338 (0%) -€ 483 (0%)

Kosten beleggingsproducten -€ 9.000 (-0,5%) -€ 27.644 (-1,4%) -€ 47.183 (-2,4%)

Netto Rendement € 47.080 (2,4%) € 145.193 (7,3%) € 248.434 (12,4%)

Eindwaarde € 2.047.280 € 2.145.531 € 2.248.917
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Duurzaamheidsinformatie 

Met de voorbeeldportefeuilles in Individueel Vermogensbeheer beleg je standaard op een duurzame manier waarbij 

alleen wordt belegd in beleggingsfondsen die voldoen aan het environment (E), social (S) en governance (G) beleid van 

Rabobank. Met dit ESG-beleid streeft Rabobank naar een goed financieel rendement, maar wordt ook de ESG-uitwer-

king van onze beleggingen in ogenschouw genomen. De aandelenfondsen  in de voorbeeldportefeuilles van Indivi-

dueel Vermogensbeheer zijn CO2 bewust en hebben minimaal 30% minder CO2 uitstoot dan een algemene wereldwijde 

aandelen index. Wij hebben een uitsluitingsbeleid dat verder gaat dan alleen controversiële wapens, zo gelden er ook 

beperkingen voor beleggingen in tabak, kolen en teerzandolie.

In lijn met de EU-verordening die gaat over de informatieverschaffing van duurzaamheid in de financiële sector (Sustai-

nable Finance Disclosure Regulation ofwel SFDR) monitoren wij als onderdeel van ons ESG-beleid de meest voorkomende 

duurzaamheidsrisico’s bij beleggingstitels, die mogelijk een wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging 

kunnen veroorzaken. Het betreft risico’s op het vlak van het bestuur van een onderneming of land (governance), klimaat-

verandering, gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, mensen- en arbeidsrechten, product governance en impact. 

Om deze duurzaamheidsrisico’s te meten, maakt Rabobank gebruik van de externe dataprovider Morningstar/Sustainaly-

tics (MS). Het monitoren op deze ESG-risico’s is van belang omdat deze kunnen leiden tot financiële risico’s wanneer zij zich 

manifesteren. Een belangrijke maatregel die wij kunnen nemen om ESG-risico’s te verminderen is actief eigenaarschap. Dit 

houdt in dat we in gesprek gaan met bedrijven over deze risico’s en om hen aan te sporen tot verbeteringen. Waar nodig 

kan gebruik worden gemaakt van het stemrecht om een besluit af te dwingen. Binnen de voorbeeldportefeuilles in Indivi-

dueel Vermogensbeheer wordt het actief eigenaarschap verzorgd door Robeco. Ook de uitsluiting van ondernemingen die 

de Global Compact criteria van de Verenigde Naties overschrijden en het sturen op de beperking van CO2 uitstoot is een 

vorm van risicobeheersing die wij toepassen. Een laatste middel kan het verwijderen van beleggingstitels uit het assorti-

ment. 

De voorbeeldportefeuilles in Individueel Vermogensbeheer bestaan volledig uit beleggingstitels met de classificatie 

ESG-product. Het behalen van sociaal-maatschappelijk rendement is niet het voornaamste doel van dit beleggingsproduct 

maar duurzame overwegingen zijn wel een belangrijk en centraal onderdeel van het beleggingsproces. De voorbeeld-

portefeuilles hebben algemene indices als benchmark waartegen de financiële resultaten worden afgezet. Deze indices 

kennen geen uitsluitingen, beperkingen of andere duurzaamheidsoverwegingen. Het door ons gevoerde ESG-beleid kan 

daarom leiden tot een afwijkend rendement van de voorbeeldportefeuilles in Individueel Vermogensbeheer. Lees voor 

meer informatie het ‘Beleid Duurzaam Beleggen’ op www.rabobank.nl/duurzaambeleggen. 

Op 1 januari 2022 gaat een nieuwe wet: de Europese Taxonomie verordening (Taxonomie) gedeeltelijk in. De Taxonomie 

heeft als doel om duidelijkheid te geven over de vraag welke beleggingen economische activiteiten zijn, die als ‘ecologisch 

duurzaam’ aangemerkt worden. Voor de eerste twee milieudoelen (het beperken van klimaatverandering en het aanpassen 

aan klimaatverandering) zijn inmiddels regels opgesteld. De regels vereisen specifieke informatie over elke belegging. 

Deze informatie wordt aangeleverd door dataproviders. Op dit moment is deze informatie niet of onvoldoende beschik-

baar en kunnen beleggingen nog niet getoetst worden aan deze regels. Ook is de uitwerking van de wetgeving (SFDR) die 

aangeeft hoe we de bijdrage van een ecologisch duurzame belegging moeten berekenen nog niet van kracht. Dat geldt 

ook voor de manier waarop we deze informatie aan onze klanten moeten verstrekken.  

https://www.rabobank.nl/duurzaambeleggen
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De beleggingen in de voorbeeldportefeuilles in Individueel Vermogensbeheer houden daarom alleen rekening met de 

doelen en uitgangspunten die in deze brochure staat beschreven. Er wordt dus nog geen rekening gehouden met de 

regels uit de Taxonomie. Om die reden geven wij voor dit moment aan dat de beleggingen in de voorbeeldportefeuilles in 

Individueel Vermogensbeheer voor 0% in lijn zijn met de Taxonomie. Wanneer uitwerking van de wetgeving van kracht is 

en er voldoende informatie beschikbaar komt van dataproviders, passen we dit percentage aan.  

Disclaimer 

Coöperatieve Rabobank U.A. en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan 

te merken zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De in deze publicatie opge-

nomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankon-

diging worden gewijzigd. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 

garantie voor de toekomst. Deze publicatie is met zorg samengesteld, maar kan niet volledig zijn. De informatie is geba-

seerd op de situatie van november 2021. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als je 

geen informatie over onze diensten en producten wilt ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken bij de Rabobank.

© Rabobank. 

Wijzigingen voorbehouden.

Meer weten over Individueel Vermogensbeheer? 

Vraag ernaar bij je adviseur of kijk op  

www.rabobank.nl/private-banking


