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De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht economische groei van 3% 

In 2020 is de Nederlandse economie met 3,7% gekrompen als gevolg van de 

corona pandemie. Dit jaar is er, na een tegenvallend eerste kwartaal, een zeer 

sterke groei waarneembaar. DNB verwacht voor 2021 een groei van 3%. Voor 

volgend jaar is de verwachting zelfs 3,7%. 

  

Volgens de onderzoekers van DNB komt de werkloosheid dit jaar uit op 3,6%. 

De verwachting is dat deze de komende jaren niet tot boven de 4,5% zal 

oplopen. Wel wordt er rekening gehouden met een mogelijke daling van de 

werkgelegenheid aan het eind van 2021 als gevolg van de afbouw van de 

overheidssteun. 

  

Ook in de Verenigde Staten hogere groeiverwachtingen 

De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft positief bijgewerkte economische 

verwachtingen gepubliceerd. De Fed gaat uit van een economische groei van 

7% in 2021 (de verwachting eerder was 6,5%). Deze positieve bijstelling komt 

voornamelijk doordat de economie de afgelopen maanden sneller dan verwacht 



 

hersteld is. Voor 2022 wordt er in Amerika een groei van 3,3% verwacht. 

  

Uit de notulen van de vergadering lijkt de Fed zich op te maken voor een 

voorzichtige normalisatie van het monetaire beleid. Gezien het sterke 

economische herstel is dit ook niet geheel onlogisch. Echter blijft het monetaire 

beleid vooralsnog onveranderd ruim. 

  

Index People in 2021 weer met 5 sterren beoordeeld 

Index People wordt jaarlijks door professionele externe organisaties beoordeeld. 

De onafhankelijke vergelijkingssites Vermogensbeheer.nl en Finner beoordelen 

Index People ook in 2021 weer met de maximale score van 5 sterren. De 

beoordeling heeft o.a. betrekking op de organisatie in zijn geheel (bijvoorbeeld 

vergunningen en vakbekwaamheid van de medewerkers), de onafhankelijkheid, 

de (hoogte van de) kosten en transparantie (bijvoorbeeld over kosten, het 

beleggingsbeleid en de rendementen). Uiteraard zijn zeer blij met deze 

beoordelingen! 

  

  

Rendementen Index People 

De behaalde rendementen in 2021 (sinds 1 januari) van de 

standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (24 juni) 3,4% voor de 

behoudende portefeuilles, 8,1% voor de neutrale en 13,8% voor de meest 



 

offensieve portefeuilles. Voor de maatschappelijk verantwoorde portefeuilles zijn 

de rendementen 0,9% voor de behoudende portefeuilles, 6,9% voor de neutrale 

en 12,8% voor de zeer offensieve portefeuilles. Alle genoemde rendementen 

zijn na aftrek van alle kosten. 

 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? 

Maak online uw persoonlijk beleggingsvoorstel aan via deze link 

Laat u terugbellen voor uw vragen of een afspraak 

 

Bekijk onze aanpak 

 

Beleggingsvoorstel aanvragen 

 

 

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: 

 

uitschrijven nieuwsbrief 
  

 

Wilt u contact met ons? Klik hier 

 

  

 



 


