
 
 
 
 
 

Toelichting bij rendementsvergelijking 

WWW.INDEXPEOPLE.NL 

 

Hoe kan het nu dat het vermogensbeheer bij Index People zoveel meer 

rendement oplevert? Neemt Index People een veel groter risico? Immers, 

een hoger rendement betekent in veel gevallen ook een hoger risico. 

Het antwoord ligt niet in een hoger risico, maar in efficiency. Onderstaand 

leggen wij u uit hoe wij te werk gaan. 

1. Index People is een vernieuwende dienstverlener, onafhankelijk en 

zonder grote, kostbare organisatie. De organisatie is sterk 

geautomatiseerd, en wij maken veel gebruik van internet. Overigens 

zonder dat dit ten koste gaat van de persoonlijke aandacht voor 

onze klanten.  

2. Index People verdient niet aan transacties en ook niet aan de 

producten waar wij voor onze klanten in beleggen. Wij ontvangen 

een beheervergoeding. Deze is in vergelijking tot de concurrentie 

zeer laag. 

3. Index People belegt in indexvolgende beleggingsfondsen zoals 

trackers. Deze beleggingsproducten maken het mogelijk tegen zeer 

lage interne kosten te beleggen in alle waarden uit een betreffende 

index. Het is hiermee de meest kostenefficiënte manier om optimaal 

van alle beleggingskansen te profiteren. Door de spreiding over vele 

verschillende waarden weet Index People bovendien het risico ten 

opzichte van beleggen in individuele aandelen en obligaties 

aanzienlijk terug te brengen. 

De bovenstaande aanpak zorgt ervoor dat er veel minder rendement 

weglekt in het beleggingsproces en dus meer ten goede komt aan onze 

klanten. Traditionele financiële dienstverleners berekenen bij het aanbieden 

van beleggingsdiensten tal van kosten, zoals transactiekosten, 

administratie- en bewaarkosten, beheervergoedingen en kosten van de 

onderliggende beleggingen. 

De kostenverschillen zijn ook na de invoering van het provisieverbod per 1 

januari 2014 nog steeds groot. Onderzoek (oa. van de AFM) toont aan dat 

de grootbanken (samen goed voor 90% marktaandeel) klanten adviseren 

huisproducten te kopen. Hier kunnen instellingen makkelijker hun vaak 

onzichtbare interne kosten in verwerken. Ook wordt het wegvallen van 

provisie gecompenseerd door de beheervergoeding te verhogen.  
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Index People heeft sinds haar oprichting in 2007 geen enkele provisie 

ontvangen. Wij ontvangen alleen een uiterst lage beheervergoeding. 

De rendementsvergelijking op de website van Index People wil op 

eenvoudige wijze duidelijk maken wat onze werkwijze aan extra rendement 

oplevert. Er kunnen aan deze berekening echter geen rechten worden 

ontleend. De uitkomst van de rendementsvergelijking geeft uitsluitend een 

indicatie van het mogelijk te behalen extra rendement. Wij gaan uit van een 

reële, gemiddelde waardeontwikkeling van een drietal voorbeeld 

portefeuilles. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen 

garantie voor de toekomst. Ondanks de grote spreiding in de 

beleggingsaanpak van Index People, is beleggen bij Index People nooit 

zonder risico.  

Wij hebben de gemiddelde kosten van andere dienstverleners afgezet 

tegen de kosten die Index People rekent. Daarbij is tevens rekening 

gehouden met de kosten van de beleggingen waarin belegd wordt. 

Om de vergelijking tussen verschillende dienstverleners en Index People te 

kunnen maken, gelden er bij de berekeningswijze een aantal 

uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn: 

1. Traditionele vermogensbeheerders beleggen voor klanten met een 

vermogen minder dan € 1 mio. overwegend in zogenaamde “actieve” 

beleggingsfondsen. Afhankelijk van het gewenste beleggingsdoel en 

risico wordt er belegd in aandelen- of obligatiefondsen, dan wel een 

combinatie van beide. 

2. Actieve beleggingsfondsen in aandelen kennen een gemiddelde 

interne kostenvoet van 2,2% per jaar. Beleggingsfondsen in obligaties 

kennen een gemiddelde interne kostenvoet van 1,11% per jaar (beide 

inclusief interne transactiekosten). 

3. Index People belegt in indextrackers (“passieve” beleggingsfondsen) 

en rekent geen transactiekosten. De interne kosten van de 

indextrackers waarin Index People belegt bedragen voor aandelen 

0,24% en voor obligaties 0,18% per jaar.  

4. Ten behoeve van de rendementsvergelijking zijn wij uitgegaan van 

onze hoogste beheervergoeding (0,5%), inclusief platformkosten 

(0,16%) en inclusief BTW (21%, alleen verschuldigd over de 

beheerfee).  
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Naarmate het belegd vermogen toeneemt, daalt de beheerfee (tot 

0,10%). De kostendaling bij een hoger belegd vermogen is niet 

meegenomen in de berekening van het extra rendement. 

5. Gemiddeld wordt bij traditionele vermogensbeheerders jaarlijks 1/3e 

deel van een beleggingsportefeuille vervangen door andere 

beleggingen. Hier zijn aanzienlijke transactiekosten mee gemoeid. 

Index People ontvangt geen inkomsten uit transacties, zodat er ook 

geen verkeerde prikkel kan ontstaan om meer transacties te doen dan 

noodzakelijk. 

6. Het gemiddeld jaarlijks rendement op aandelen is gesteld op 7,5% en 

voor obligaties op 5% voor aftrek van kosten. 

7. In de 3 risicovarianten is de verhouding tussen aandelen en obligaties 

respectievelijk 25/75 (laag risico), 50/50 (neutraal), 75/25 (hoog 

risico). 

8. De verdere aan de berekening ten grondslag liggende specifieke 

gegevens van andere vermogensbeheerders (zoals de beheerfee en 

transactiekosten) zijn verkregen uit openbaar beschikbare informatie. 

Er is ten behoeve van de berekening gebruik gemaakt van 

gemiddelden. 

9. De uitkomsten van onze rendementsvergelijking komen nagenoeg 

overeen met een in 2015 door Fondsnieuws (onderdeel FD 

Mediagroep) en Vergelijk Uw Vermogensbeheerder uitgevoerd 

onderzoek. 

Index People is vanzelfsprekend bereid verdere tekst en uitleg bij de wijze 

van berekening te geven.  

Wilt u meer weten over ons beleggingsbeleid? Op de website onder het 

kopje Aanpak vindt u gedetailleerde informatie over ons beleid. Door op 

de website een beleggingsvoorstel aan te vragen ziet u hoe wij ons beleid 

in een concrete beleggingsportefeuille vormgeven. 
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