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1 In het Rulebook staan de regels met betrekking tot de samenstelling van de indices.  

   Het Rulebook kunt u vinden in het Documentencenter op Robein.nl. 

 

       

HERWEGING 2019 

       

 

JAARLIJKSE HERWEGING 

Zoals dat bij vrijwel alle indices gebruikelijk is, worden ook de indices van Robein periodiek ‘herijkt’.  

Volgens de regels uit het Rulebook1 wordt gekeken of nog wel voor iedere sector of land de meest geschikte 

effecten in de indices zitten. Als dat niet het geval is, doordat bijvoorbeeld een aandeel zijn leidende positie in 

een sector heeft verloren, wordt het aandeel vervangen. Naast het proces van het beoordelen van de 

 criteria voor opname worden ook de aantallen van ieder aandeel opnieuw bepaald, zodat ieder aandeel  

2% in de index vertegenwoordigt. 

Op de eerste handelsdag na 1 november, aanstaande maandag, zal Robein het hierboven genoemde  

proces uitvoeren. U zult hier niets van merken: de wijzigingen worden in de indices - en dus ook in de  

fondsen – door Robein doorgevoerd. In dit document informeren wij u over de aanstaande wijzigingen. 

Daarnaast vindt u hierin ook meer informatie over enkele veel gestelde vragen en krijgt u inzicht in de 

beleggingsresultaten van de drie profielen in de afgelopen periode.  

  

  

https://www.robein.nl/


 
 

WIJZIGINGEN PER 1 NOVEMBER 2019 

Op basis van marktkapitalisatie en verhandelbaarheid treden effecten uit én in de Robein Indices. Hieronder 

ziet u de uittreders en intreders van de indices per 1 november 2019. 

 

INDEX UITTREDERS INTREDERS 

Robein Noord Amerika Index 
Westinghouse Air Brake* 

Corteva** 
LyondellBasell Industries 

EOG Resources 
Schlumberger 
Altria Group 

General Electric 
Booking Holdings 
Lowe’s Companies 

Linde 

Costco Wholesale 
United Technologies 

Nike 
Starbucks 
Enbridge 

Suncor Energy 
Sherwin-Williams 

Robein Europa Index 
ABB  

Kering 
Prudential 

Reckitt Benckiser Group 
BT Group 

M&G PLC*** 
 

Vivendi 
Compass Group 

Danone 
AXA 
Relx 

Robein Nederland Index 
TomTom 

Hunter Douglas 
Koninklijke Bam Groep 

Fugro 

Fagron 
Koninklijke Wessanen 

Pharming Group 
NSI 

Robein Azië Pacific Index 
East Japan Railway 

NTT DoCoMo 
Wesfarmers 

Fujifilm Holdings 
Panasonic 

Nippon Steel 
Coles Group**** 

Kansai Electric Power 

Central Japan Railway 
Oriental Land 

Singapore Telecommunications 
Tokyo Electron 

Shiseido 
Newcrest Mining 

Chubu Electric Power 

Robein BRIC Index 
Aluminum Corporation 

China Telecom  
Huaneng Power International 

Sinopec Shanghai Petroc 
GAIL 

Suzano Papel E Celulos 
Braskem SA-Spon 

TAL Education Group 
New Oriental Education & Technology Group 

Autohome 
Pinduoduo 

Centrais Eletricas Brasileiras 
Companhia Energetica de Minas Gerais 

WNS (Holdings) 

*         Spin-off General Electric, februari 2019 
**       Spin-off DowDuPont, juni 2019       
***     Spin-off Prudential, oktober 2019   
****   Spin-off Modern Times Group B, maart 2019 
 



 
 

  

Robein Private Equity Index 
Dt.beteilig.ag na. o.n.  

Riverstone 
Ratos B 

SoftBank Group Corp 
Modern Times Group B 

NENT B***** 
Lifco B 

Spectrum Brands Holdings****** 
Jefferies Financial Group 

Syncona 
Digital Garage 

Bain Capital Specialty Finance 
Tamburi Investment Partners 

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund 
Bure Equity AB 

ATN International 

Robein Vastgoed Index 
Regency Centers 
Vicinity Centres 

Ascendas Real Estate Investment Trust 
Stockland Corp  

Riocan Real Estate Inv. Trust 
Vornado Realty Trust C 

BR.LAND 

WP Carey 
Sun Communities 

Japan Real Estate Investment 
Nomura Real Estate Master Fund 

Swire Properties 
Covivio 

Brookfield Property Partners 

Robein Staatsobligatie Index 
Frankrijk 3,5% 2020 

Oostenrijk 3,9% 2020 
Duitsland 1,5% 2020 

Nederland 3,5% 2020 
Duitsland 2,25% 2020 

België 3,75% 2020 

Frankrijk 5,5% 2029 
Oostenrijk 0% 2024 
Duitsland 0% 2024 

Nederland 5,5% 2028 
Duitsland 1% 2024 
België 5,5% 2028 

Robein Bedrijfsobligatie Index 
Brussels Airport Co 3,25% 2020 Anheuser-Busch InBev 1,5% 2030 

*****     Spin-off Wesfarmers Ltd, november 2018  
******   Spin-off Jefferies Financial Group, september 2019 



 
 

       

VEELGESTELDE VRAGEN 

       

 

Hoe worden de Robein Indices samengesteld? 

Robein stelt zelf een index samen voor ieder van de negen verschillende Robein Indexfondsen. Hoe deze 

indices precies worden samengesteld kunt u nalezen in het Prospectus en het Rulebook van Robein, dat u kunt 

downloaden via het Documentencenter op Robein.nl. In het kort komt het er op neer dat de indices  

50 effecten hebben (ieder voor 2% opgenomen binnen de index) en dat sectoren en landen zo evenredig 

mogelijk vertegenwoordigd zijn.  

 

Wordt de samenstelling van de index alleen in november aangepast? 

Nee, in het geval van een ‘Corporate action’ zoals een overname of een fusie, kan de samenstelling van een 

index ook tussentijds worden gewijzigd. Corporate actions worden behandeld zoals dit in de markt  

gebruikelijk is. Daarnaast worden obligaties die zijn afgelost vervangen in de index. Meer informatie hierover 

kunt u terugvinden in het Rulebook.   

 

Waarom zijn de Robein Indices gelijkgewogen? 

De indices van Robein zijn samengesteld op basis van het zogeheten ‘gelijkgewogen’ principe. Dit betekent 

dat niet marktkapitalisatie leidend is voor de weging binnen een index, maar dat elk effect simpelweg dezelfde 

weging krijgt in de index. Hierdoor is er sprake van een betere spreiding, minder sectorrisico en 

ondernemingsspecifiek risico. De indices zijn zo minder gevoelig voor hypes of trends.  

 

Zijn er ondernemingen die Robein bewust niet opneemt in de indices? 

Robein belegt niet in ondernemingen die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, 

verkopen of distribueren. Daarnaast zal Robein niet beleggen in ondernemingen die het VN Global Compact 

schenden. De ondernemingen op de uitsluitingslijst van Robein kunt u terugvinden op onze website in het 

documentcenter onder ‘Informatie over uw fondsen’ en ‘Bijzondere bepalingen’.  

 

https://www.robein.nl/


 
 

Op welke manier wordt de index nagebootst? 

De Robein Indexfondsen trachten de Robein Indices zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De Indexfondsen van 

Robein maken gebruik van de goede beginselen van indexbeleggen: volledige fysieke replicatie en een 

eenvoudige en risicomijdende structuur. Robein kiest ervoor om alle aandelen of obligaties uit de verschillende 

indices aan te kopen op de beurs. Hier komt geen derivaat of swap aan te pas. Robein leent uw aandelen en 

obligaties ook niet uit, iets dat andere beheerders wel regelmatig doen en wat risico’s met zich meebrengt.  

 

Waar kan ik zien waarin de Robein Indexfondsen beleggen? 

Een actuele detaillering waarin wordt belegd, kunt u inzien via de website. U kunt een overzicht oproepen zowel 

voordat u bent ingelogd als erna. U gaat hiervoor naar 'De indexfondsen' bovenin uw scherm en vervolgens 

klikt u op het Indexfonds naar wens. Kies vervolgens voor 'Allocatie' in het tweede 'dropdown menu'. Klik hier 

op de cirkeldiagrammen onder Asset allocatie, Sectoren of Regio. Hier kunt u vele selecties maken waarmee u 

precies inzicht krijgt in de onderliggende beleggingen.   

 

Keren de Robein Indexfondsen dividend uit? 

Nee, de Robein Indexfondsen keren geen dividend uit. De opbrengsten uit rente en dividenden worden 

kosteloos herbelegd in de Indexfondsen.   

 

Wat kosten de Robein Indexfondsen?  

De beheerkosten zijn 0,5% over het belegde vermogen op jaarbasis. Dit gebeurt in de fondsen zelf, de koersen 

op de website worden dus weergegeven na aftrek van kosten. Robein rekent geen aan- en verkoopkosten.  

U kunt op ieder gewenst moment gratis investeren, onttrekken of de samenstelling van uw portefeuille wijzigen. 

Meer informatie over kosten vindt u in het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de jaarrekening. 

 

 

 

 

 



 
 

       

RENDEMENTEN 
MODELPORTEFEUILLES 

       

 

RENDEMENTEN 

U heeft bij Robein gekozen voor een eigen fondsverdeling of voor één van de drie samengestelde 

beleggingsportefeuilles. Hieronder ziet u de behaalde rendementen* van onze beleggingsprofielen vanaf 

2013 tot nu toe. Bent u benieuwd naar het door u behaalde rendement? Log dan in op onze website Robein.nl 

en bekijk uw portefeuille(s).  

 

PROFIEL 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 (T/M 31-10) 

Offensief 14,67% 13,44% 7,66% 12,56% 6,59% -5,17% 20,18% 

Neutraal 8,72% 8,95% 4,49% 7,40% 3,71% -3,41% 12,79% 

Defensief 2,77% 4,45% 1,32% 2,24% 0,83% -1,64% 5,41% 

 

 

 

 

  

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

https://www.robein.nl/Login


 
 

       

EXTRA INFORMATIE 

       

 

BIJSTORTEN OF OVERSTAPPEN? 

Een extra investering doet u eenvoudig in het inloggedeelte op Robein.nl. U gaat naar ‘Geld storten’ waar u 

vervolgens kunt aangeven welk bedrag u wenst te storten en via welke betaalmethode (iDeal of 

bankoverschrijving). Via uw bank kunt u ook rechtsreeks (zonder in te loggen) een overboeking doen. Dit kan 

naar NL68 ABNA 0580 632 024 ten name van Stichting Juridisch Eigendom Robein.  

Mogelijk is het voor u nu het geschikte moment om afscheid te nemen van uw niet renderende  

spaartegoeden of (beheerde) beleggingsrekening elders. U kunt bij Robein kosteloos instappen, maar óók 

weer uitstappen als u niet tevreden bent. 

 

VERHOOG OF ACTIVEER UW MAANDELIJKSE INCASSO 

Steeds meer klanten kiezen voor een maandelijkse incasso. Door maandelijks een bedrag in te  

leggen spreidt u de risico’s en kan uw vermogen automatisch groeien zonder dat u er omkijken naar  

heeft. En zonder aankoopkosten. Het verhogen of activeren van een incasso doet u eenvoudig  

in het inloggedeelte op Robein.nl via ‘Aanmaken incasso-opdracht’. U kunt te allen tijde uw incasso aanpassen 

of stopzetten. 

 

VRAGEN? 

Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij zijn bereikbaar per e-mail via 

klantenservice@robein.nl of per telefoon op 070 376 66 66. De openingstijden zijn van maandag tot en met 

vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.  

 

  

 

https://www.robein.nl/Login
https://www.robein.nl/Login
mailto:klantenservice@robein.nl


 
 

 

 

 

 

 


