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Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen 
Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de

overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar deze toelichting zorgvuldig.

Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Het product Rabo LevensloopSparen/Beleggen biedt de mogelijkheid tot sparen en beleggen. Indien u ervoor

kiest uitsluitend te gaan beleggen dan wordt er naast een Rabo Effectenrekening ook een spaarrekening Rabo

LevensloopSparen voor u geopend. In het kader van de effectendienstverlening geldt uw spaarrekening namelijk

als geldrekening. De rekeningen inzake Rabo LevensloopSparen/Beleggen kunnen altijd kosteloos worden

geopend.

Het geven van een eenmalige beleggingsopdracht

Eenmalige aankoopopdrachten kunnen worden verstrekt zodra de eerste storting door uw werkgever heeft

plaatsgevonden. Uw aankoopopdrachten worden zo spoedig mogelijk nadat het opdracht- en wijzigingsformulier

door de bank is ontvangen en verwerkt, uitgevoerd. U dient te allen tijde te zorgen voor voldoende saldo op de

spaarrekening. Hierbij dient u ook rekening te houden met de kosten die elk kwartaal van uw LevensloopSpaarreke-

ning worden afgeschreven.

Indien u (een deel van) het spaarbedrag niet belegt blijft het (resterende) bedrag op uw spaarrekening staan.

Indien aankoopopdrachten het tegoed op uw spaarrekening overtreffen, is de bank bevoegd de aankoopopdracht

niet uit te voeren. Voor (individuele en periodieke) aankoopopdrachten geldt een minimum te beleggen bedrag

van €50.

Periodieke beleggingsopdrachten

Periodieke aankoopdrachten worden voor het eerst uitgevoerd op de door u, op het opdracht- en

wijzigingsformulier, aangegeven datum. Indien periodieke aankoopopdrachten het tegoed op uw spaarrekening

Rabo LevensloopSparen overtreffen, is de bank bevoegd de aankoopopdracht niet uit te voeren.

Een periodieke aankoopopdracht vervangt, met ingang van de door u aangegeven uitvoerdatum, een eventueel

eerder door u gegeven periodieke beleggingsopdracht.

Beëindigen periodieke beleggingsopdracht

Indien uw werkgever stopt met het overmaken van spaarbedragen naar uw spaarrekening Rabo

LevensloopSparen, dan dient u zelf een eventuele periodieke beleggingsopdracht stop te zetten. Doet u dit niet,

dan worden uw periodieke beleggingsopdrachten in het kader van Rabo LevensloopBeleggen gewoon voortgezet

en teert u dus in op uw spaarsaldo. Indien u uw periodieke beleggingsopdracht wenst te beëindigen dient u dit



zelf op het ‘Opdracht- en wijzigingsformulier Rabo LevensloopBeleggen’ aan te geven.

Wanneer u uw beleggingsopdracht beëindigt, zal uw opdracht aan de bank om ten laste van uw spaarrekening

een door u aangegeven bedrag voor u te beleggen, niet meer worden uitgevoerd.

Beëindigen beleggingen

Wanneer u uw belegging in het kader van Rabo LevensloopBeleggen (gedeeltelijk) wenst te verkopen, dan wordt

de opbrengst daarvan geboekt op uw rekening Rabo LevensloopSparen.

Indien u uw beleggingen (gedeeltelijk) wenst te beëindigen (verkopen) dient u dit zelf op het ‘Opdracht- en

wijzigingsformulier Rabo LevensloopBeleggen’ aan te geven. Versie september 2016

Uw beleggingsprofiel

Om te kunnen beleggen met uw levenslooprekening hebt u een zogenoemd beleggingsprofiel nodig. Dit profiel 

wordt voor Rabo LevensloopBeleggen voor u vastgesteld door Rabobank Nederland Spaarbank op basis van de 

gegevens die u zelf invult bij de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde vragen. Door het beantwoorden van 

deze vragen geeft u aan hoeveel jaar u in het kader van Rabo LevensloopBeleggen wilt beleggen, alsmede hoeveel 

rendement u met uw belegging in het kader van Rabo LevensloopBeleggen nastreeft en hoeveel risico u daarbij 

acceptabel vindt. Indien uw beleggingshorizon wijzigt en/of u uw rendementswens en risicoacceptatie wijzigt, is het 

mogelijk dat het voor u vastgestelde beleggingsprofiel dient te worden gewijzigd. Indien een dergelijke wijziging zich 

voordoet, kunt u dat door middel van het indienen van een wijzigingsformulier aan Rabobank Nederland Spaarbank 

kenbaar maken.

Houd u er rekening mee dat per 31 december 2021 de levensloopregeling voor alle deelnemers stopt. U bent dan 

verplicht om belasting te betalen over het tegoed op dat moment. U kunt het resterende saldo dan, na belastinghef-

fing, met de verkoopopbrengst opnieuw beleggen. Dat kan in dezelfde beleggingsfondsen of andere fondsen uit het 

aanbod van Rabobank of een andere partij op dat moment. Voor de keuze van de horizon dient u hiermee rekening te 

houden.

In het kader van Rabo LevensloopBeleggen worden vijf beleggingsprofielen gehanteerd: ‘zeer defensief’, ‘defensief’, 

‘neutraal’,  ‘offensief’ en ‘zeer offensief’.
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Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen
Blackrock Mixfondsen

In Rabo LevensloopBeleggen belegt u in een Blackrock Mixfonds. De Blackrock Mixfondsen beleggen in Obligaties 

en aandelen, waarbij een wereldwijde spreiding wordt gehanteerd. Blackrock beheert deze beleggingsfondsen actief 

voor u, wat betekent dat u er verder geen omkijken naar heeft. In het kader van Rabo LevensloopBeleggen kunt u 

beleggen in één van de volgende vijf Blackrock Mixfondsen (in oplopende volgorde van een lage tot en met een hoge 

verhouding van risico en verwacht rendement):

Blackrock Mixfonds 1

Dit beleggingsfonds belegt vooral in obligaties en slechts zeer beperkt in aandelen. Wij raden momenteel af om in dit 

mixfonds te beleggen. Het risico van dit fonds is nu namelijk hoger dan we voor een zeer defensieve belegging accep-

tabel vinden.

Blackrock Mixfonds 2 

Dit beleggingsfonds is geschikt voor een belegger die streeft naar een wat hoger rendement, maar niet al te grote 

risico’s wil nemen. De focus ligt op obligaties, maar er wordt ook in aandelen belegd. 

Blackrock Mixfonds 3 

Dit beleggingsfonds kent min of meer een evenwicht tussen aandelen en obligaties. Het is bedoeld voor een belegger 

die goed op de hoogte is van beleggen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. 

Blackrock Mixfonds 4 

Dit beleggingsfonds belegt circa 70% van de portefeuille in aandelen. Het fonds heeft als doel een bovengemiddeld 

rendement te behalen. Als u voor dit Mixfonds kiest, bent u bereid om risico’s te nemen. 

Blackrock Mixfonds 5 

Het beleggingsfonds met het hoogste risico belegt circa 90% in aandelen. En is daarom geschikt voor beleggers die 

niet wakker liggen van koersdalingen. Want om een hoog rendement te kunnen behalen, accepteert u ook een hoog 

risico.

In welk Blackrock Mixfonds u belegt, wordt bepaald door het door Rabobank Nederland Spaarbank voor u vast te 

stellen beleggingsprofiel. Rabobank Nederland Spaarbank heeft aan elk mixfonds een beleggingshorizon gekoppeld. 

De beleggingshorizon hangt samen met het risico van de belegging. Volgens de Rabobank Nederland Spaarbank past 

bij een korte beleggingshorizon een mixfonds met een beleggingsprofiel met een laag risico, omdat u bij een forse 

koersdaling geen tijd meer heeft om een eventueel herstel van de koersen af te wachten. Het moment waarop u uw 

tegoed voor verlof wilt opnemen bepaalt uw beleggingsprofiel en het daaraan gekoppelde mixfonds. Wordt uw beleg-

gingsprofiel:
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‘zeer defensief’ dan geeft u Rabobank Nederland Spaarbank opdracht om het door u aangegeven te beleggen

bedrag (maandelijks) te investeren in een beleggingsfonds met een zeer defensief karakter, te weten het Blackrock

Mixfonds 1.

‘defensief’ dan geeft u Rabobank Nederland Spaarbank opdracht om het door u aangegeven te beleggen bedrag

(maandelijks) te investeren in een beleggingsfonds met een defensief karakter, te weten het Blackrock Mixfonds 2.

‘neutraal’ dan geeft u Rabobank Nederland Spaarbank opdracht om het door u aangegeven te beleggen bedrag

(maandelijks) te investeren in een beleggingsfonds met een neutraal karakter, te weten het Blackrock Mixfonds 3.

‘offensief’ dan geeft u Rabobank Nederland Spaarbank opdracht om het door u aangegeven te beleggen bedrag

(maandelijks) te investeren in een beleggingsfonds met een offensief karakter, te weten het Blackrock Mixfonds 4.

‘

zeer offensief’ dan geeft u Rabobank Nederland Spaarbank opdracht om het door u aangegeven te beleggen

bedrag (maandelijks) te investeren in een beleggingsfonds met een zeer offensief karakter, te weten het Blackrock

Mixfonds 5.

Blackrock Mixfonds Minimale Beleggingshorizon Beleggingsprofiel

Blackrock Mixfonds 1 1-2 jaar Zeer Defensief*

Blackrock Mixfonds 2 2-5 jaar Defensief

Blackrock Mixfonds 3 5-10 jaar Neutraal

Blackrock Mixfonds 4 10-15 jaar Offensief

Blackrock Mixfonds 5 15 jaar Zeer Offensief

* Wij raden momenteel af om in beleggingsprofiel Zeer Defensief te beleggen. Wij adviseren u om 2 jaar voor deeinddatum te stoppen met 
beleggen en uw tegoed aan te houden op uw rekening Rabo LevensloopSparen.

Na elke transactie ontvangt u een effectennota met daarop de gedetailleerde informatie over de transactie. U kunt 

de aan- of verkoopnota ook inzien via Rabo Internetbankieren. Voor papieren afschriften worden kosten in rekening 

gebracht. Verder ontvangt u rond februari van ieder jaar een overzicht van uw portefeuille per ultimo van het voor-

gaande jaar en met de beginwaarde van uw portefeuille in dat jaar.

Essentiele BeleggingsInformatie

De hiervoor genoemde beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) beschikken over een vergunning van

de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht (WFT).

Lees voor een beschrijving van de risico’s, voorwaarden en kosten de Essentiele BeleggingsInformatie (EBI) die Black-

rock voor ieder mixfonds heeft gepubliceerd op haar internetsite www.blackrock.nl
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Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen
Belangrijkste risico’s

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt is vrij groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld 

uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico eventueel met een adviseur. Voor Rabo LevensloopBeleggen betekent dit 

concreet dat u het deel van uw inleg dat u belegt en ook het rendement daarover geheel kwijt kunt raken.

De waarde van het mixfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan fluctueren. Een en 

ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat het beleggingsdeel binnen Rabo LevensloopBeleggen weinig of

geen inkomsten zal opleveren en bij een ongunstig koersverloop uw inleg in de beleggingsfondsen geheel of ten

dele verloren kan gaan.

Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s van het mixfonds het prospectus. De prospectussen van de

mixfondsen zijn verkrijgbaar bij uw lokale Rabobank.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de

toekomst.

Beleggen in effecten brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het

verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het kader van Rabo LevensloopBeleggen 

loopt u meer in het bijzonder het risico dat bij een daling van de beurskoersen de periode waarin u met uw belegging 

voor de financiering van uw verlof (of pensioen) spaart langer wordt dan wel dat u voor een kortere periode verlof 

kunt opnemen dan wanneer de beurskoersen stijgen.

Opdracht- en Wijzigingsformulier Rabo LevensloopBeleggen

Op www.rabobank.nl/beleggen is het ‘Opdracht- en Wijzigingsformulier Rabo LevensloopBeleggen’ beschikbaar

gesteld. Van dit formulier kunt u op elk gewenst moment gebruik maken indien

 -u uw belegging in het kader van Rabo LevensloopBeleggen (weer) wilt doen aanvangen;

 -u uw beleggingen in het kader van Rabo LevensloopBeleggen (gedeeltelijk) wilt verkopen;

 -u de eerder door u in het kader van Rabo LevensloopBeleggen aan de bank gegeven beleggingsopdracht wilt  

  beëindigen;

 -u de frequentie van inleg van het door u aangegeven bedrag in het Blackrock Mixfonds wilt wijzigen;

 -u het voor u in het Blackrock Mixfonds in te leggen bedrag wilt aanpassen;

 -uw beleggingshorizon gewijzigd is; en/of u uw rendementswens en risicoacceptatie heeft gewijzigd.

Indien u op het opdracht- en wijzigingsformulier heeft aangegeven dat uw beleggingshorizon en/of uw rendements-

wens en risicoacceptatie is gewijzigd, zal Rabobank Nederland Spaarbank uw doelrisicoprofiel opnieuw vaststellen, 

waarbij zij zal beoordelen of uw huidige profiel dient te worden gewijzigd. De hernieuwde vaststelling van uw doelrisi-

coprofiel kan, indien dat profiel wijzigt, tot gevolg hebben dat u in een ander Blackrock

Mixfonds gaat beleggen (‘switchen’), of dat u uw belegging (gedeeltelijk) beëindigt. Indien u in een ander Blackrock 

Mixfonds gaat beleggen, worden uw participaties in het Blackrock Mixfonds waarin u voorheen belegde automatisch 

verkocht en worden hiervoor participaties in het nieuwe Blackrock Mixfonds aangekocht.
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Indien u het Opdracht- en Wijzigingsformulier niet volledig of onjuist invult, kan dit tot gevolg hebben dat de bank 

niet naar beste kunnen in uw belang kan handelen. Indien u op een later moment opnieuw een opdracht- en wijzi-

gingsformulier wenst in te dienen, is een nieuw exemplaar van dat formulier wederom beschikbaar op www.rabobank.

nl/beleggen. 

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klanten Service Centrum van Rabobank Nederland Spaarbank. 

U kunt ons bereiken op spaarbank.info@rabobank.nl of bel (088) 7226 557.


