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Index People behaalt beter rendement dan marktgemiddelde in 2020 

  

Vermogensbeheer.nl heeft de VBR-index samengesteld, dit is een index die het 

gemiddelde rendement van 70 vermogensbeheerders toont. Index People heeft 

in 2020 in alle risicocategorieën een fors hoger rendement behaald dan het 

marktgemiddelde. 

  

 

Onderstaand ziet u de rendementen van de verschillende profielen van Index 

People. 



  

 

Grootbanken blijven achter bij de index in 2020 

De relatieve rendementen die in 2020 door de grootste Nederlandse private 

banken behaald zijn, zijn overwegend negatief. De kosten in combinatie met de 

gemaakte keuzes in het beleggingsbeleid hebben een negatieve impact op het 

rendement gehad. De uiteindelijke resultaten waren wel positief, maar bleven 

volgens onderzoek van Fondsnieuws achter bij de gehanteerde index. Bij ABN 

Amro, InsingerGilissen en de Rabobank kwamen deze achterblijvende 

prestaties voornamelijk door de kosten, bij Van Lanschot hebben naast de 

kosten ook de gemaakte keuzes in het beleggingsbeleid invloed gehad. Alleen 

ING is erin geslaagd om een iets beter rendement dan de index te behalen. In 

onderstaande afbeelding zijn de rendementsverschillen van deze banken en de 

gehanteerde index weergegeven. 

 

  

 

Bron: https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/2020-relatieve-rendement-banken-

overwegend-negatief 



 

  

 

Stijgende rentes 

In navolging van de renteontwikkeling in de Verenigde Staten stijgen ook de 

rentes in de Eurozone. De rente is aan het stijgen omdat de angst voor inflatie 

steeds verder toeneemt. Deze angst is gebaseerd op de verwachting dat het 

herstel van de economie na corona sneller kan gaan dan eerder gedacht. 

Jerome Powell (voorzitter van de Fed) zei afgelopen dagen dat, ondanks het 

vertrouwen in het herstel van de economie, voorlopig monetaire steun nodig zal 

blijven. Hiermee probeerde hij de markten gerust te stellen. Ook in Europa is het 

de verwachting dat de ECB zal besluiten de monetaire verruiming voorlopig 

voort te zetten en wellicht verder te verruimen om zodoende de rente laag te 

houden. 

  

Aandelenbeleggers vrezen een hogere rente omdat hierdoor andere 

beleggingscategorieën interessanter worden. Een hoge rente heeft dan ook in 

principe een negatieve invloed op de koers van aandelen. Met de monetaire 

verruimingen en de woorden van Jerome Powell zijn de markten (in ieder geval 

voor even) weer wat gerustgesteld. 

  

Rendementen Index People 

De behaalde rendementen in 2021 (sinds 1 januari) zijn op het moment van 

schrijven (25 februari) 1,4% voor de behoudende portefeuilles, 3,5% voor de 

neutrale en 6,0% voor de meest offensieve portefeuilles. Deze rendementen zijn 

na aftrek van alle kosten. 

Bekijk onze aanpak 
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Onze contactgegevens: 

Index People 

Lichtfabriekplein 1 

2031TE Haarlem 

Nederland 

Telefoon: 023-7114416 



 

E-mail: klantenservice@indexpeople.nl 

 

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen: 
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Wilt u contact met ons? Klik hier 

 

  

 


