
 

WWW.INDEXPEOPLE.NL 

 

Nieuwsbrief februari 2017  
 
Topbelegger Warren Buffet, een van de rijkste mensen ter wereld, schrijft jaarlijks een 
brief naar de aandeelhouders van zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway. Dit 
jaar haalt hij in zijn brief hard uit naar actieve vermogensbeheerders. Hij schrijft dat de 
rendementen van dure fondsbeheerders over het algemeen te wensen overlaten. Hij stelt 
dat vooral de beheerders rijk worden van het geld dat ze beheren, niet de klanten. Zowel 
grote als kleine beleggers kunnen beter investeren in indexfondsen. Dat rijke mensen deze 
raad vaak niet opvolgen, komt volgens Buffet onder andere doordat ze het idee hebben 
dat zij met hun geld iets zouden moeten kunnen kopen dat voor de massa niet weggelegd 
is. De zoektocht naar een superieure belegger met de beste beleggingsadviezen heeft 
volgens Buffet het afgelopen decennium voor een verspilling van 100 miljard Amerikaanse 
dollars gezorgd. 
 
Index People ondertekent ethische gedragscode CFA Institute 
Als eerste vermogensbeheerder in Nederland heeft Index People de ethische gedragscode 
van het CFA Institute ondertekend. Door ons te committeren aan de principes van de CFA 
Institute Asset Manager Code of Professional Conduct willen wij het feit dat het 
klantbelang onze grootste prioriteit is extra kracht bijzetten. De code stelt eisen ten 
aanzien van het beleggingsproces, trading, risk-management en informatieverstrekking 
over beleggingsresultaten. Om de code te kunnen ondertekenen was het niet nodig om de 
koers van Index People te wijzigen; het klantbelang staat al sinds de oprichting voorop. 
 
Rendementen Index People 
De positieve start van 2017 heeft zich ook in februari doorgezet. De behaalde 
rendementen in 2017 zijn op het moment van schrijven (28 februari) 1,6% voor de 
defensieve portefeuilles, 2,9% voor de neutrale portefeuilles en 4,6% voor de meest 
offensieve portefeuilles. De rendementen zijn na aftrek van alle kosten. 
 
Jaaroverzicht 
Aan het begin van deze maand hebben wij de jaaroverzichten op de persoonlijke 
inlogpagina van onze klanten geplaatst. Daarnaast is het overzicht ook per post aan u 
verzonden. De bijlage bij het jaaroverzicht laat in een oogopslag de netto behaalde 
rendementen van alle profielen zien. U vindt het overzicht hier.  
 
Heeft u inmiddels ook van uw andere beleggingsportefeuille(s) een jaaroverzicht 
ontvangen? Wellicht is dit een goed moment om dit eens met onze aanpak te vergelijken. 
Wij helpen u hier graag bij! U kunt een overzicht van uw jaaroverzicht sturen naar 
klantenservice@indexpeople.nl en wij komen met een analyse en vergelijking bij u terug. 
 
LinkedIn 
Wilt u op de hoogte worden gehouden over leuke en interessante nieuwsartikelen? Volg 
en like Index People dan nu op LinkedIn! 
 
  

https://www.indexpeople.nl/wp-content/uploads/2016/06/INDEX6007_Jaaroverzicht_Beleggingsprofiel-portefeuille.pdf
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Meer informatie over de dienstverlening van Index People 
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de dienstverlening van Index People: 
 
www.indexpeople.nl 
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