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Minderjarigen en beleggen

Bij de Rabobank wordt voor elke belegger een 
inventarisatie gemaakt van de klantwensen ten 
aanzien van beleggen. Bij een minderjarige wordt 
daarvoor aan de wettelijke vertegenwoordi-
ger(s) de benodigde informatie gevraagd. In dit 
document leest u meer over de aandachtspunten 
bij het beleggen voor minderjarigen.

Beheerd beleggen of beleggen met advies 

Als u kiest voor beheerd beleggen of beleggen met advies 

dan stelt de Rabobank een beleggingsprofiel op. Het 

beleggingsprofiel is de basis voor de beleggingen die 

de Rabobank doet. De Rabobank controleert periodiek 

of de beleggingen aansluiten bij dit beleggingsprofiel. 

Verder is het belangrijk dat het beleggingsprofiel voor een 

minderjarige past bij zijn of haar doelstelling en horizon. 

Bij een minderjarige wordt daarvoor aan de wettelijke 

vertegenwoordiger(s) de benodigde informatie gevraagd. 

Meer informatie over het beleggingsprofiel vindt u in de 

brochure ‘Beleggen bij de Rabobank’.

Zelf aan het roer

Met Rabo Zelf Beleggen belegt u zelfstandig en zonder 

adviseur. U maakt voor de minderjarige als wettelijk verte-

genwoordiger(s) zelf de bewuste afweging tussen de kans 

op een hoger rendement, de looptijd en het bijbehorende 

risico. Bij het openen van Rabo Zelf Beleggen stelt de 

Rabobank daarom geen beleggingsprofiel op. 

Ondertekening

Wordt er voor een minderjarige een effectenrekening 

afgesloten, dan moeten de bijbehorende overeenkomsten 

worden getekend door de wettelijke vertegenwoordiger(s) 

van het kind. Het is daarom belangrijk dat grootouders 

die een effectenrekening op naam van hun kleinkind 

willen afsluiten, hierbij de wettelijke vertegenwoordiger(s) 

betrekken.

Opdrachten

Ook opdrachten voor transacties op de effectenrekening 

van een minderjarige mogen uitsluitend door de wettelijke  

vertegenwoordiger(s) worden gegeven. 

In de wet is bepaald dat de wettelijke vertegenwoordi-

ger(s) van een minderjarige er voor moeten zorgen dat 

het vermogen van de minderjarige doelmatig en in het 

belang van die minderjarige wordt belegd. Het schrijven 

van put- of callopties en het gebruik van effectenkrediet bij 

een effectenrekening op naam van een minderjarige zijn bij 

Rabobank dan ook niet toegestaan. Wij raden bovendien af 

zeer risicovol te beleggen voor de minderjarige. Bij zeer risi-
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covol beleggen loopt u immers het risico dat (een deel van) 

het vermogen van de minderjarige verloren kan gaan. In de 

wet staat ook dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) voor 

elke belegging van de gelden van een minderjarig kind een 

machtiging van de kantonrechter moeten hebben. Zorg 

ervoor dat u de machtiging van de kantonrechter heeft.

Postadres 

Het correspondentieadres voor de effectenrekening ten 

name van een minderjarige moet hetzelfde zijn als het 

woonadres van de wettelijke vertegenwoordiger(s) die de 

overeenkomst getekend heeft (hebben).

Meer informatie 

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 Autori-

teit Financiële Markten te Amsterdam. De in deze publicatie 

opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete 

beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder 

verdere aankondiging worden gewijzigd.

De waarde van uw 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 gebaseerd op de situatie per 

april 2021. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

Als u geen informatie over onze diensten en producten wilt 

ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Rabobank. 
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