Certificaten
Beleg eenvoudig, beleg Certificaten
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Certificaten

Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema’s
met Certificaten van RBS.

Wanneer koopt u een Certificaat?
Een Certificaat is een eenvoudig en transparant beleggingsproduct. Het is het ideale vertrekpunt
voor de belegger die waar dan ook in de wereld rendement zoekt én zelf zijn horizon wil
bepalen. Dankzij het grote aanbod en de grote verscheidenheid kunt u eenvoudig, relatief
goedkoop en transparant inspelen op een brede selectie aan kansrijke beleggingsthema’s. Van
aandelen tot grondstoffen: Certificaten ontsluiten markten die tot voor kort alleen toegankelijk
waren voor professionele beleggers.
Certificaten worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland N.V., een groepsonderneming
van The Royal Bank of Scotland Group plc. en wordt in deze brochure RBS genoemd.
Er bestaan inmiddels meer dan 150 Certificaten, verdeeld over diverse thema’s: Ontwikkelde
Markten, Grondstoffen, Eco Markets, Sectoren, Strategie, Opkomende Markten en Vastgoed.
Zodra zich in de wereld een kansrijke ontwikkeling voordoet dan brengt RBS een Certificaat
uit waarmee u snel en transparant op deze mogelijkheid kunt inspelen.

Hoe werkt een Certificaat?
Onderliggende waarden
De waarde van een Certificaat volgt doorgaans één-op-één de prestatie van de onderliggende
waarde(n). Een onderliggende waarde kan bijvoorbeeld een mandje zijn van grondstoffen,
valuta’s of een index bestaande uit de aandelen van bedrijven uit een specifieke sector. In veel
gevallen investeert u met een Certificaat in bijvoorbeeld een index van meerdere aandelen
of verschillende grondstoffen en dat geeft u uiteraard meer spreiding van risico dan een
investering in één aandeel of één grondstof.

Geen actief beheer
Een Certificaat kent, in tegenstelling tot een beleggingsfonds, geen actief beheer. Er wordt
geen gebruik gemaakt van fondsbeheerders om de onderliggende waarden te selecteren.
Wanneer de onderliggende waarde een index is, heeft deze vooraf duidelijk vastgestelde
regels ten aanzien van de bedrijven die er in worden opgenomen.
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Looptijd
Certificaten hebben geen vooraf vastgestelde afloopdatum. U bepaalt dus zelf hoe lang u
uw belegging wilt aanhouden. Dit maakt Certificaten interessant voor zowel beleggers die
eenvoudig en gespreid op langere termijn willen profiteren van kansrijke thema’s als voor
actieve beleggers die direct willen inspelen op verwachte koersbewegingen.

Wat is de waarde van een Certificaat?
Het volgende, fictieve voorbeeld illustreert de werking van een Certificaat. Stel, de waarde
van het AEX® Certificaat is 10 euro en u koopt het Certificaat voor 10,10 euro. Dit verschil kan
ontstaan door het verschil tussen de bied- en laatkoers.1
Stel, een jaar later is de onderliggende AEX-Index® gestegen met 15%. Na aftrek van de
beheerskosten van 0,4% op jaarbasis is de waarde van het AEX® Certificaat in deze periode
met 14,6% gestegen.
Als u op dat moment uw Certificaat wilt verkopen dan is dat mogelijk tegen de biedkoers van
RBS. Heeft een andere belegger een kooporder tegen een hogere prijs ingelegd, dan wordt uw
verkooporder volgens de regels van Euronext Amsterdam tegen deze betere prijs uitgevoerd.
In het voorbeeld bevindt de biedkoers van RBS zich rond de 11,46 euro, 14,6% hoger dan de
waarde van 10 euro op het moment van aanschaf. Als de AEX-Index® met 15% was gedaald,
dan was de waarde van het Certificaat inclusief beheerskosten met 15,4% gedaald.
Een aantal van onze Certificaten volgt een index die in een buitenlandse valuta is genoteerd.
In dat geval hebben veranderingen van de wisselkoers ook invloed op de waarde van het
Certificaat (zie ook de paragraaf Wisselkoersrisico). In dit voorbeeld met de Nederlandse
AEX-Index® is er geen wisselkoersrisico.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie
voor de toekomst.

1. De biedkoers is de prijs waarvoor de marketmaker
wil kopen. De laatkoers is de prijs waarvoor de
marketmaker wil verkopen. Dit verschil wordt ook wel
spread genoemd.
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Hoe koopt/verkoopt u een Certificaat?
Certificaten zijn beursgenoteerd en verkrijgbaar bij alle banken en brokers die toegang hebben
tot Euronext Amsterdam. Certificaten zijn doorlopend verhandelbaar op de beurs: dat wil
zeggen dat RBS onder normale marktomstandigheden tussen 09:05 en 17:30 uur bied- en
laatkoersen afgeeft zodat u posities kunt openen en/of sluiten. Kijk op www.rbs.be/markets
voor meer uitleg over de wijze waarop u tot koop/ verkoop van Certificaten kunt overgaan bij
uw eigen bank of broker.
Lees voor aankoop het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en definitieve
voorwaarden waarin de risico’s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.rbs.be/markets. U kunt ook
bellen met 0800-63336, een e-mail sturen naar markets.be.rbs.com of een en ander per post
aanvragen via RBS, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.
Heeft u vragen over de prijsvorming in een bepaald Certificaat, bel dan gerust ook met
0800-36663.

Risico’s
Een belegging in een Certificaat houdt eenzelfde risico in als een directe belegging in de
onderliggende waarde. Als de waarde van de onderliggende waarde tot nul daalt, kunt u uw
volledige belegging verliezen.
De koers van een Certificaat volgt in principe één-op-één de prestatie van de onderliggende
waarde, maar kan hiervan afwijken doordat jaarlijks beheerskosten in rekening worden
gebracht, veranderingen in de wisselkoers en door de marktbeweging van vraag en aanbod.
U loopt kredietrisico op The Royal Bank of Scotland N.V., onderdeel van The Royal Bank of
Scotland Group plc, als uitgever van de Certificaten.
Beleggen in aandelenmarkten van opkomende markten gaat gepaard met extra risico’s op
het vlak van politiek, economie, de sociale situatie en wetgeving. Ongunstige ontwikkelingen
kunnen een sterk negatieve invloed hebben op de waarde van het Certificaat.
Met Certificaten kunt u ondermeer in grondstoffen beleggen. Wanneer u in grondstoffen
belegt, investeert u in veel gevallen in futures. Futures hebben eigenschappen die specifieke
risico’s met zich mee brengen waarover u meer kunt lezen op markets.rbs.nl/futures. Een
uitgebreide beschrijving van de risico’s van ieder Certificaat vindt u in het (basis)prospectus
en de toepasselijke definitieve voorwaarden.
2. Het S&P 500 Dividend Certificaat is in Amerikaanse
dollar genoteerd en vormt daarmee een uitzondering op
de overige Certificaten.

Wisselkoersrisico
Veranderingen van de wisselkoersen van onderliggende waarden die niet in euro zijn genoteerd,
beïnvloeden de waarde van in euro genoteerde Certificaten2, met uitzondering van Quanto
Certificaten. Een waardestijging van de buitenlandse valuta ten opzichte van de euro heeft
een positief effect, terwijl een waardedaling resulteert in een negatief effect. Voor beleggers
die het wisselkoersrisico willen afdekken, zijn er zogeheten Quanto Certificaten. Kijk op
www.rbs.nl/markets bij Certificaten voor meer informatie over de werking van Quanto

Kosten
De beheerskosten verschillen per Certificaat en leest u terug in de kolom beheerskosten in het
overzicht van de Certificaten achterin deze brochure. Certificaten hebben vaste beheerskosten
en de hoogte van het percentage weerspiegelt de toegankelijkheid van de onderliggende
waarde. Deze kosten zullen over het algemeen hoger zijn als de onderliggende waarde slecht
of in een andere tijdszone verhandelbaar is zoals bij opkomende markten het geval is, terwijl
de beheerskosten voor Certificaten op ontwikkelde markten in verhouding lager zijn. De
beheerskosten worden uitgedrukt in een percentage op jaarbasis maar worden op dagbasis
ten laste van het product gebracht.
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Als bij beheerskosten ‘Dividend’ staat aangegeven, betekent dit dat u geen beheerskosten
betaalt, maar dat in plaats daarvan eventuele dividenduitkeringen door RBS worden
ingehouden. Bij Certificaten met vaste beheerskosten worden eventuele dividenden, na
aftrek van belastingen, in het Certificaat herbelegd. Bij de Dividend Certificaten binnen de
categorie ‘Ontwikkelde Markten’, worden eventuele dividenden twee keer per jaar contant aan
de belegger uitgekeerd.
Bij Quanto Certificaten kan het afdekken van het wisselkoersrisico, naast de eventuele
beheerskosten, aanvullende kosten dan wel opbrengsten met zich meebrengen. De Quanto
premie is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de rente, de volatiliteit en de correlatie.
Dat betekent dat de hoogte van de Quanto premie variabel is, positief of negatief kan zijn
en afhangt van marktomstandigheden. Ook deze kosten dan wel opbrengsten worden op
dagbasis ten laste of ten gunste van de waarde van het Certificaat gebracht. Meer informatie
over Quanto Certificaten is te vinden op onze website.
Bij het aan- en verkopen betaalt u bij alle Certificaten de reguliere transactieprovisie. De hoogte
van de transactiekosten is afhankelijk van uw bank of broker.
Tot slot kunnen over een belegging in Certificaten ook belastingen verschuldigd zijn die niet
via RBS geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van
uw belegging, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de
belastingdienst of uw belastingadviseur.
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Kansrijke beleggingsthema’s
Roerende voorheffing

Opkomende Markten

Transacties in Certificaten als private
belegging door natuurlijke personen
met verblijf in Belgie zijn vrijgesteld
van belastingen op meerwaarden.
Minderwaarden en kosten zijn niet
aftrekbaar. Roerende voorheffing
wordt echter wel geheven indien de
emittent Certificaten terugkoopt of
inkoopt voor een bedrag dat hoger
is dan de uitgifteprijs. De roerende
voorheffing op interesten bedraagt
in België voor particulieren 15%.
Daarnaast kunnen natuurlijke personen
worden onderworpen aan een
belasting van 33% als hun transacties
het normale beheer van een privévermogen overschrijden. De fiscale
behandeling van Cer tificaten is
echter afhankelijk van uw persoonlijke
situatie en het belastingstelsel kan in
de toekomst wijzigen. Raadpleeg
daarom uw belastingadviseur.

De economische potentie van landen als Brazilië, Rusland, India en China (de ‘BRIC-landen’)
heeft de aandacht van veel beleggers getrokken. Naast de BRIC-landen hebben ook nieuwe
landen met een potentieel hoge economische groei zich de afgelopen jaren aangediend. Denk
bijvoorbeeld aan Indonesië, Mexico, Pakistan, de Filippijnen, Turkije en Vietnam. Ziet u hier
kansen, dan heeft RBS onder andere het Emerging 11 Certificaat waarmee u breed gespreid
in opkomende markten belegt. Er zijn ook Certificaten op diverse individuele markten.
De laatste toevoeging aan de categorie ‘Opkomende Markten’ is Afrika. Certificaten op
Afrikaanse markten bieden u toegang tot Egypte, Marokko, Nigeria en Zuid-Afrika. Met het
Afrika Certificaat belegt u in veel Afrikaanse landen tegelijk.
Iedere opkomende markt heeft zijn eigen karakteristieken. Zo zijn Brazilië en Rusland rijk aan
grondstoffen. Wat deze landen bindt, is dat hun economische ontwikkeling nog niet het niveau
heeft bereikt van dat van de ontwikkelde economieën. Deze economische inhaalslag biedt
kansen voor beleggers. Beleggen in opkomende markten kan zeer waardevol zijn, kan u meer
keuze bieden en meer kans op rendement. Daarnaast kan het ook zorgen voor diversificatie
van uw beleggingsportefeuille.
Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met extra risico’s op het gebied van politiek,
economie, sociale onrust en wetgeving. Het koersverloop van Certificaten op opkomende
markten kan dus grillig zijn.

Certificaten

Eco Markets
De toenemende aandacht voor milieu en klimaatverandering biedt kansen voor bedrijven
diezich richten op klimaatverbetering en beperking van de CO2-uitstoot. Onder de noemer
‘Eco Markets’ biedt RBS u de mogelijkheid om in te spelen op dit thema.
Eco Markets hebben gezien de toenemende investeringen door overheden en het bedrijfsleven
veel groeipotentie. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis heeft onder meer de Amerikaanse
overheid een ‘groen plan’ gepresenteerd. Onder het economische stimuleringsprogramma
van de regering-Obama zijn energiebesparing en het milieu tot speerpunten gemaakt.
Ook secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties benadrukt het belang van
investeringen in schone energiebronnen en ‘groene banen’.3

Sectoren
Als u groeiverwachtingen heeft van een bepaalde sector, maar niet in slechts één of twee
bedrijven wilt beleggen dan bieden Sector Certificaten uitkomst.
Demografische en economische ontwikkelingen en het stijgende gebruik van biobrandstoffen
zorgen ervoor dat de vraag naar landbouwgrondstoffen stijgt. Het Agribusiness Certificaat
springt in op de verwachting dat de aandelen van landbouwgerelateerde bedrijven baat
hebben bij die vraag. Met het Agribusiness Certificaat belegt u in veertig landbouwgerelateerde
bedrijven en profiteert u van mogelijke koersstijgingen.
Daarnaast zijn er Certificaten waarmee u op talloze andere sectoren kunt beleggen.
Voorbeelden zijn de DJ STOXX 400® Certificaten op onder andere de sectoren energie,
financiële dienstverlening en chemie, of het S&P Homebuilding® Certificaat.

3. Bloomberg, 20 april 2009.
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Ontwikkelde Markten
Met Certificaten uit de categorie ‘Ontwikkelde Markten’ kunt u eenvoudig en tegen relatief lage
kosten investeren in de toonaangevende indices uit deze regio’s. Zo kunt u met één transactie
beleggen in de Nederlandse AEX-Index®, de Europese Dow Jones EURO STOXX 50® Index,
de Amerikaanse S&P 500® Index of Dow Jones Industrial AverageSM Index of de Japanse
Nikkei 225.
Er is ook een Certificaat op de Dow Jones Global Titans 50SM Index, die bestaat uit de 50
grootste bedrijven ter wereld. Alle aandelen uit deze indix zijn zogenaamde ‘blue chips’. Dit zijn
toonaangevende multinationals, die in het verleden vaak lange periodes van stabiele winstcijfers
hebben laten zien. Zoekt u het dichter bij huis? U kunt ook beleggen in de Nederlandse
‘Midkap’ en ‘Small Cap’-indices met het AMX® Certificaat en het AScX® Certificaat.
In het geval van de AEX-Index®, Dow Jones EURO STOXX 50®, S&P 500® Index en DowJones
Global Titans 50SM Index kunt u naast het gewone Certificaat ook kiezen voor een Dividend
Certificaat. In deze gevallen vindt twee keer per jaar een contante dividenduitkering plaats.
Lees voor meer informatie de brochure Certificaten op Ontwikkelde Markten, te vinden op
onze website.
Grondstoffen
In de afgelopen jaren is de belangstelling voor beleggen in grondstoffen sterk gestegen.
Niet alleen als mogelijkheid om rendement te maken, maar ook als diversificatiemiddel in de
beleggingsportefeuille.
Met grondstoffen worden niet alleen delfstoffen zoals olie en goud bedoeld maar ook agrarische
gewassen zoals granen, suiker en katoen. Dit zijn de zogeheten ‘Soft Commodities’.
Grondstoffen worden in de regel verdeeld in de volgende categorieën: Energie (bijvoorbeeld
aardolie en -gas), Edelmetalen (goud, zilver, palladium en platina), Industriële metalen
(aluminium, koper, nikkel, zink) en Landbouw (bijvoorbeeld koffie, suiker en tarwe).
De Amerikaanse beleggingsexpert Jim Rogers heeft transparante en consistente
grondstoffenindices ontwikkeld waar u als belegger van kunt profiteren. Er zijn diverse RICI®
Certificaten en RICI® EnhancedSM Certificaten. Hiermee belegt u in één van de Rogers
International Commodity Indices® (RICI®) die een breed of specifiek mandje grondstoffen
volgen. Ook zijn er Certificaten op individuele grondstoffen (futures) zoals de edelmetalen
goud, zilver, platina en palladium en de Brent Crude Oil Future.

Meer informatie
Lees voor meer informatie de uitgebreide
Grondstoffengids en de brochures van
elk Certificaat op www.rbs.be/markets.
In veel gevallen is de onderliggende
waarde een termijncontract op de
grondstoffenprijs. Meer informatie vindt
u ook op markets.rbs.nl/futures.
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Strategie
Met Strategie Certificaten volgen beleggers een bepaalde uitgekiende investeringsstrategie.
Ook zijn er meerdere IPO4 Certificaten waarmee u kunt investeren in bedrijven die recent een
beursgang achter de rug hebben.
Vastgoed
In een breed gespreide portefeuille kan de categorie Vastgoed waardevol zijn. Met Certificaten
investeert u eenvoudig wereldwijd in grote vastgoedbedrijven. U kunt voor wereldwijd
vastgoed kiezen, maar ook voor specifieke regio’s. Als u bijvoorbeeld kiest voor Europa dan
kunt u beleggen in het Europees Vastgoed Certificaat, met investeringen in hoogwaardige
kantoorpanden in zakendistricten van steden als Parijs, Londen en Amsterdam, tot investeringen
in woningen en winkels in Duitsland, Frankrijk en een aantal opkomende Centraal-Europese
landen. Verder zijn er Certificaten op vastgoed in de Verenigde Staten, de Aziatische regio,
opkomende markten en de eurozone.
Kenmerken van Certificaten
RBS Certificaten zijn geschikt voor zowel de belegger die op korte termijn een stijging van de
onderliggende waarde verwacht als voor de investeerder die op de lange termijn eenvoudig en
gespreid in één of meerdere beleggingscategorieën wil beleggen. Bovendien zijn Certificaten
ook geschikt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in moeilijk toegankelijke markten.
De waarde van een Certificaat volgt in principe één-op-één de prestaties van de onderliggende
waarde. Verschillen kunnen ontstaan doordat kosten in rekening worden gebracht, door
wisselkoersveranderingen en door de marktbeweging van vraag en aanbod. Over het
algemeen kennen Certificaten geen afloopdatum, wat vaak wordt aangegeven met de term
‘open end’. Behalve de Dividend Certificaten op Ontwikkelde Markten keren Certificaten geen
dividend of coupon uit. Doordat RBS een markt in Certificaten onderhoudt, zijn de Certificaten
onder normale marktomstandigheden tussen 09.05 en 17.30 uur op Euronext Amsterdam
verhandelbaar.
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4. IPO staat voor Initial Public Offering, de Engelse term
voor beursintroductie.
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Overzicht van de Certificaten per thema
Opkomende Markten
Naam

ISIN code

Beheerskosten

Afrika Certificaat
Balkan Certificaat
Baltische Landen Certificaat
Brazilië Certificaat
Brazilië II Certificaat
BRIC Certificaat
BRIC II Certificaat
Bulgarije Certificaat
China Certificaat
Egypte Certificaat
Emerging 11 Certificaat
Emerging Markets Socially Responsible Investment Certificaat
Hang Seng Certificaat
India Certificaat
India Total Return Certificaat
Indonesië Certificaat
Israël Certificaat
Kazachstan Certificaat
Marokko Certificaat
Mexico Certificaat
Midden-Oosten Certificaat
MSCI Azië Certificaat
MSCI Golfregio Certificaat
MSCI Latijns-Amerika Certificaat
MSCI Opkomende Markten Certificaat
Next 7 Certificaat
Nigeria Certificaat
Oost-Europa Certificaat
Pakistan Certificaat
Peru Certificaat
Polen Certificaat
Roemenië Certificaat
Rusland Certificaat
Thailand Certificaat
Turkije Certificaat
Vietnam Certificaat
Vietnam II Certificaat
Zuid-Afrika Certificaat
Zuid-Korea Certificaat

NL0006184418
NL0000290443
NL0000293322
NL0000458172
NL0000790921
NL0000459816
NL0000290328
NL0000293090
NL0000456457
NL0000290393
NL0000842029
NL0009287721
DE0005718605
NL0000456465
NL0000290302
NL0000290542
NL0000698322
NL0000691038
NL0006152530
NL0000290534
NL0000293025
NL0006317588
NL0006317604
NL0006317596
NL0006317612
NL0009090907
NL0006152522
NL0000455343
NL0000691087
NL0000778769
NL0000293306
NL0000293314
NL0000458180
NL0000696532
NL0000458198
NL0000691046
NL0006303281
NL0000293132
DE0005715155

1,50% + Dividend
Dividend
1,00%
Dividend
1,00%
Dividend
Dividend
1,00%
Dividend
Dividend
1,25%
1,25%
Dividend
Dividend
1,00%
Dividend
1,00%
1,00%
1,25%
2,50% + Dividend
1,25%
0,75%
1,00%
0,75%
0,75%
1,25%
1,50% + Dividend
Dividend
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
Dividend
2,00%
Dividend
1,50%
1,50%
1,00%
Dividend

Eco Markets
Naam

ISIN code

Beheerskosten

Alternatieve Energie Certificaat
CO2 Emissie Certificaat II
Waste Management Certificaat
Water Certificaat
Windenergie Certificaat
Zonne-energie Certificaat

NL0000456721
NL0000287464
NL0000838134
NL0000290195
NL0000847739
NL0000847689

1,00%
0,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

Sectoren
Naam

ISIN code

Beheerskosten

African Commodities Certificaat
Agribusiness Certificaat
AMEX Biotech Certificaat
AMEX Gold Bugs Certificaat
AMEX Gold Bugs Quanto Certificaat
BRIC Infrastructuur Certificaat
Canadese Teerzanden Certificaat
DJ Stoxx 400 Banks Certificaat
DJ Stoxx 400 Chemicals Certificaat
DJ Stoxx 400 Energy Certificaat
DJ Stoxx 400 Financial Services Certificaat
DJ Stoxx 400 Food & Beverage Certificaat
DJ Stoxx 400 Healthcare Certificaat
DJ Stoxx 400 Industrial Goods Certificaat
DJ Stoxx 400 Insurance Certificaat
DJ Stoxx 400 Retail Certificaat
DJ Stoxx 400 Technology Certificaat
DJ Stoxx 400 Telecommunications Certificaat
Generieke Geneesmiddelen Certificaat
Luchtvaart Certificaat
Silver Mining Certificaat
US Homebuilding Certificaat

NL0000838167
NL0000696565
DE0006106701
DE0006874803
NL0000458719
NL0000696219
NL0006122905
DE0006075427
DE0006075310
DE0006075328
DE0006075419
DE0006075336
DE0006075344
DE0006075351
DE0006075369
DE0006075377
DE0006075385
DE0006075393
NL0000479152
NL0000439537
NL0000293116
NL0006152514

1,00%
1,00%
Dividend
Dividend
Dividend + Quanto fee
1,00%
1,25%
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
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Ontwikkelde Markten
Naam

ISIN code

Beheerskosten

AEX® Certificaat
AEX® Dividend Certificaat
AEX® Mini Dividend Certificaat
AMX® Certificaat
AScX® Certificaat
Bel 20 Certificaat
DAX Certificaat
Dow Jones Certificaat
Dow Jones II Certificaat
Dow Jones Quanto Certificaat
EURO STOXX 50 Certificaat
EURO STOXX 50 Dividend Certificaat
Global Titans 50 Dividend Certificaat
Nasdaq 100 Certificaat
Nikkei 225 Certificaat
Nikkei 225 Quanto Certificaat
Rente Certificaat EUR
Rente Certificaat USD
S&P 500 Certificaat
S&P 500 Dividend Certificaat
S&P 500 Quanto Certificaat
Stoxx 50 Dividend Certificaat

NL0000778728
NL0000455756
NL0000455707
NL0006249625
NL0006249617
NL0006488108
DE0005437412
DE0005437438
NL0000778710
NL0000458727
NL0000778777
NL0000455723
NL0000455749
DE0005437446
NL0000451920
DE0006098205
NL0000453348
NL0000453355
NL0000778736
NL0000455715
NL0000467421
NL0000455731

0,40%
0,50%
0,50%
0,80%
0,80%
0,80%
0,00%
Dividend
0,40%
Quanto fee
0,40%
0,50%
0,50%
Dividend
Dividend
Dividend + Quanto fee
0,15%
0,15%
0,40%
0,50%
Quanto fee
0,50%

Grondstoffen
Naam

ISIN code

Beheerskosten

Brent Crude Oil Future Certificaat
Brent Crude Oil Future Quanto Certificaat
Goud Certificaat
Goud Mini Certificaat
Goud Quanto Certificaat
Palladium Certificaat
Palladium Quanto Certificaat
Platina Certificaat
Platina Quanto Certificaat
RICI Agricultural Certificaat
RICI Agricultural Quanto Certificaat
RICI Certificaat
RICI Energy Certificaat
RICI Energy Quanto Certificaat
RICI Enhanced Agrarische Grondstoffen Certificaat
RICI Enhanced Agricultural Certificaat
RICI Enhanced Certificaat
RICI Enhanced Edelmetalen Certificaat
RICI Enhanced Energy Certificaat
RICI Enhanced Energy Quanto Certificaat
RICI Enhanced Granen en Oliezaad Certificaat
RICI Enhanced Industrial Metals Certificaat
RICI Enhanced Metals Certificaat
RICI Enhanced Metals Quanto Certificaat
RICI Enhanced Natural Gas Certificaat
RICI Enhanced Olie Certificaat
RICI Enhanced Quanto Certificaat
RICI Metals Certificaat
RICI Metals Quanto Certificaat
RICI Quanto Certificaat
RICI Enhanced Vee Certificaat
Zilver Certificaat
Zilver Quanto Certificaat

NL0000458750
NL0000458701
NL0000455905
NL0000778801
NL0000458735
NL0000451896
NL0000451904
NL0000451870
NL0000451912
NL0000451821
NL0000451813
NL0000459618
NL0000451862
NL0000451854
NL0006343881
NL0006066201
NL0006066227
NL0006343865
NL0006066193
NL0006284572
NL0006343857
NL0006343907
NL0006066219
NL0006284564
NL0009057728
NL0006343873
NL0006284580
NL0000451847
NL0000451839
NL0000459568
NL0006343899
NL0000455848
NL0000458743

0,00%
Quanto fee
0,00%
0,00%
Quanto fee
0,00%
Quanto fee
0,00%
Quanto fee
1,75%
1,75% + Quanto
1,75%
1,75%
1,75% + Quanto
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50% + Quanto
1,50%
1,50%
1,50%
1,50% + Quanto
1,50%
1,50%
1,50% + Quanto
1,75%
1,75% + Quanto
2,00% + Quanto
1,50%
0,00%
Quanto fee

Strategie
Naam

ISIN code

Beheerskosten

Alpha Europa Certificaat
Alpha Nederland Certificaat
IPO Amerika Certificaat
IPO Azië-Pacific Certificaat
IPO BRIC Certificaat
IPO China Certificaat
IPO Europa Certificaat
Trader Vic Certificaat

NL0000290385
NL0000290377
NL0000290765
NL0000290781
NL0000293256
NL0000293264
NL0000290757
NL0009057769

1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,25%

Vastgoed
Naam

ISIN code

Beheerskosten

Amerikaans Vastgoed Certificaat
Azië Pacific Vastgoed Certificaat
Europees Vastgoed Certificaat
Oost Europees Vastgoed Certificaat
Opkomende Markten Vastgoed Certificaat
US Homebuilding Certificaat
Wereldwijd Vastgoed Certificaat

NL0000691277
NL0000691210
NL0000691293
NL0000290500
NL0000691285
NL0006152514
NL0000691202

0,85%
1,00%
0,85%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
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Dit document is opgesteld door The Royal Bank of Scotland N.V. of haar dochtervennootschappen of groepsondernemingen (‘’RBS’’). Dit document dient uitsluitend voor
informatiedoeleinden en strekt ter informering over de voornaamste karakteristieken van de effecten beschreven in dit document. Het is niet bedoeld om een uitputtende opsomming
te bevatten van alle mogelijke risico’s verbonden aan, of de karakteristieken van de hierin beschreven effecten. Dit document is niet opgesteld of bedoeld en maakt geen onderdeel
uit van een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding. Ook is het geen uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie of een officiële of informele
bevestiging van voorwaarden. Dit document dient niet als vervanging van advies gegeven door een bank of financiële adviseur voorafgaand aan het aangaan van een transactie
en vormt geen aanbiedingsdocument of prospectus. Het is ook niet bedoeld om als basis te dienen voor een evaluatie van transacties in effecten of financiële belangen beschreven
in dit document. Potentiële beleggers wordt daarom aangeraden voorafgaand aan het aangaan van een belegging in de effecten adequate informatie over de aard van deze
producten en de daaraan verbonden risico’s in te winnen. Een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een
transactie zal uitsluitend worden gedaan op basis van een aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, een prospectus welke kosteloos verkrijgbaar is via via de website www.
rbs.be/markets. U kunt ook bellen met 0800-63336 (lokaal tarief), een e-mail sturen naar beleggen@rbs.com of per post aanvragen via RBS Markets NL, Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP Amsterdam. De aanschaf van effecten brengt bepaalde risico’s met zich, zoals marktrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Beleggers dienen zich ervan te vergewissen
dat zij de aard van al deze risico’s begrijpen voordat zij een beleggingsbeslissing met betrekking tot de effecten nemen. Beleggers dienen zorgvuldig af te wegen of de effecten
geschikt voor hen zijn gezien hun ervaring, doelstellingen, financiële positie en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dienen beleggers voorafgaand aan het maken
van een beleggingsbeslissing professioneel advies in te winnen dat relevant en specifiek is voor de beoogde beleggingsbeslissing. In de structurering, uitgifte en verkoop van de
effecten treedt RBS niet op in een fiduciaire of adviserende rol. Alle informatie in dit document is gebaseerd op informatie afkomstig van RBS en van andere instellingen die als
betrouwbaar gelden. Hoewel RBS in dit document een getrouwe reproductie geeft van door andere instellingen verstrekte informatie, garandeert zij niet de juistheid en aanvaardt
zij geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte informatie. RBS accepteert geen enkele verplichting om enige informatie opgenomen in dit document na de datum van dit
document te herzien of te corrigeren. Geen handelen of nalaten van RBS of haar directeuren, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers met betrekking tot de informatie
opgenomen in dit document vormt, of wordt geacht te vormen, een verplichting of garantie van RBS of enig ander persoon. Dit document bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn
op scenario-analyse en/of backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het
product. Een ieder die een effect of een ander financieel belang genoemd in dit document verkrijgt wordt uitsluitend gebonden aan de voorwaarden opgenomen in het definitieve
aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, prospectus dat in verband hiermee wordt uitgegeven en uitsluitend op basis daarvan worden inschrijvingen voor effecten of andere
financiële belangen gedaan. Onverminderd de juridische verantwoordelijkheid voor informatievoorziening, accepteert RBS geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten,
schade en claims ontstaan uit, of in verband met, een belegging in effecten beschreven in dit document. RBS en/of haar dochtervennootschappen of groepsvennootschappen,
verbonden vennootschappen, werknemers of klanten kunnen een belang in financiële instrumenten hebben zoals de effecten beschreven in dit document of daaraan gerelateerde
financiële instrumenten. Een dergelijk belang kan omvatten het handelen, aanhouden, onderhouden van een markt in zulke instrumenten als ook het verschaffen van bank-, kredieten andere financiële diensten aan een vennootschap of de uitgevende instelling van de effecten en financiële instrumenten beschreven in dit document. RBS treedt met betrekking
tot een transactie, de effecten of andere verplichtingen beschreven in dit document, niet op als financiële adviseur of in een fiduciaire rol. RBS geeft met betrekking tot geen enkele
jurisdictie een garantie of advies over fiscale, juridische en boekhoudkundige zaken. Dit document is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in
een jurisidictie of land waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. De informatie opgenomen in dit document is eigendom van RBS en is
verstrekt op verzoek van een geselecteerd aantal ontvangers en mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden verstrekt of anderszins gedistributeerd aan een andere derde partij zonder
de schriftelijke toestemming van RBS. Verenigde Staten van Amerika: Dit document is uitsluitend bestemd voor verstrekking aan “major institutional investors” zoals gedefinieerd
in “Rule 15a-6” van de Amerikaanse Exchange Act van 1934, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Exchange Act”) en mag niet worden verstrekt aan andere Amerikaanse ingezetenen.
Elke Amerikaanse “major institutional investor” die deze informatie ontvangt en komt door het ontvangst ervan overeen dat hij de informatie in dit document niet zal verstrekken of
anderszins distributeren aan anderen.. Amerikaanse ingezeten die deze informatie hebben ontvangen en meer informatie willen ontvangen of een transactie in de effecten
beschreven in dit document willen aangaan, kunnen contact opnemen met een vertegenwoordiger van RBS Securities Inc. via 600 Washington Boulevard, Stamford, CT, USA of
bellen met +1 203 897 2700. RBS Securities Inc. is geregistreerd als broker-dealer bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission op grond van de Exchange Act en
aangesloten bij de Amerikaanse “Securities Investor Protection Corporation (SIPC)” en de Amerikaanse “Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)”. De effecten zoals hierin
beschreven zijn en zullen niet worden geregistreerd zoals bedoeld in de de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Securities Act”) en mogen
niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, tenzij aan “qualified institutional buyers” (gekwalificeerde institutionele beleggers) in lijn met “Rule 144A”
of op grond van een andere vrijstelling van of het niet van toepassing zijn van de registratieverplichting van de Securities Act. De aanbieding of verkoop van de effecten of transacties
in de effecten kunnen verder beperkt worden door toepasselijke wet- en regelgeving van de Verenigde Staten of van haar afzonderlijke staten. Potentiële beleggers dienen zichzelf
daarom op de hoogte te stellen van en juridische beperkingen bij het aangaan van transacties na te leven. Potentiële beleggers dienen zich te realiseren dat de effecten mogelijk
niet geschikt zijn voor alle beleggers. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. The Royal
Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van Financial Services Authority. Met uitzondering van de jurisdicties waarin dit wettelijk is vereist, is de inhoud
van dit document niet beoordeeld door toezichthouders in de landen waarin dit document wordt verstrekt. In geval van twijfel over de inhoud van dit document dient onafhankelijk
professioneel advies te worden ingewonnen. © The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm
ook van de inhoud van deze brochure is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. De brochure bevat merken van The Royal Bank
of Scotland Group plc en andere vennootschappen binnen de RBS Groep. De merken omvatten onder andere het logo van The Royal Bank of Scotland en de merknamen The
Royal Bank of Scotland en RBS. Voor informatie over de merken van The Royal Bank of Scotland Group plc of een van haar groepsvennootschappen kunt u contact opnemen met
The Royal Bank of Scotland plc, via haar hoofdkantoor op 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. The Royal Bank of Scotland plc is geregistreerd in Schotland onder nummer
90312. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de hier genoemde indices behoren toe aan de relevante Index Sponsoren. De relevante Index Sponsoren zijn op
generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van effecten, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van effecten gegeven.

Meer informatie?
Ga naar www.rbs.be/markets of bel 0800- 63336; lokaal tarief)

