
FACTSHEET
Life Cycle Portefeuille - Rente

1  De Total Expense Ratio (of TER) is een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds in rekening brengt 
aan zijn aandeelhouders. Deze kosten omvatten ondermeer managementkosten en additionele uitgaven zoals 
juridische kosten, accountant vergoedingen en andere operationele kosten.

Normportefeuille

Asset categorieën

Kosten

TER van de  

onderliggende  

beleggingsfondsen 

(meer informatie te bekijken 

via de diverse links)

Verwachte 

totale TER in 2020

Moment van handel

Active ownership

Niet-Staatsobligaties euro: iShares Euro Credit Bond Index Fund

Niet-Staatsobligaties niet-euro: BlackRock Intermediate Credit Bond Index Fund B 

Hieronder volgt een weergave van de kosten per onderliggend fonds in de Life Cycle  

Portefeuille. Deze kosten worden afgetrokken van de waarde van uw beleggingen.  

De kosten worden weergegeven door middel van een Total Expense Ratio1 (TER)

 

 

De verwachte TER van Life Cycle Portefeuille Rente over 2020 bedraagt 0,12%

Maandelijks 

Norm portefeuille

Niet-Staatsobligaties euro 67,0%

Niet-Staatsobligaties niet-euro 33,0%

Liquiditeiten 0,0%

Totaal portefeuille 100,0%

Fonds TER

Blackrock Euro corporate bond index (iShares Euro Credit Bond Index Fund 

(IE) Flexible Acc EUR)

0,12%

Blackrock intermediate credit Bond (Intermediate Term Credit Bond Index 

Non-Lendable Fund B)

0,13%

Disclaimer
De informatie in dit document is samengesteld door Achmea Investment Management en dient te worden beschouwd als informatie welke normaal bestemd is voor 
gekwalificeerde dan wel professionele beleggers als gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De hierin opgenomen informatie is geen voorstel of 
aanbod, beleggingsadvies of andere financiële dienst en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. De inhoud van dit document is gebaseerd 
op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie, noch 
uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De in dit document 
opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn. Hierin opgenomen opinies, feiten en meningen kunnen zonder 
nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Tenzij anders aangegeven betreffen het Institutionele fondsen waarin non-professionals (retail beleggers) op individuele basis niet kunnen deelnemen.

Manager

BlackRock Engagement beleid Rapportage

L&GIM Engagement beleid Rapportage

Robeco Engagement beleid Rapportage

https://www.blackrock.com/nl/particuliere-beleggers/produkten/229055/blackrock-blk-euro-credit-bond-index-flex-eur-acc-fund
https://www.blackrock.com/nl/particuliere-beleggers/produkten/229055/blackrock-blk-euro-credit-bond-index-flex-eur-acc-fund
https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-engprinciples-global.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-annual-stewardship-report-2020.pdf
https://www.lgim.com/landg-assets/lgim/_document-library/capabilities/lgim-global-corporate-governance-and-responsible-investment-principles.pdf
https://www.lgim.com/files/_document-library/capabilities/corporate-governance-long.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
https://www.robeco.com/media/3/4/9/3497624aef236ae6333c84cd226e72d1_robeco-stewardship-report-2019_tcm24-24358.pdf
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