
  

  

  

 

Nieuwsbrief maart 2022 

 

Index People introduceert Pensioenbeleggen.nl 

Bij Index People kunt u vanaf nu ook beleggen om een aanvullend pensioen op 

te bouwen. Index People introduceert hiervoor Pensioenbeleggen.nl. Binnen 

deze (fiscaal gefaciliteerde oplossing) bieden wij u de mogelijkheid om tegen 

zeer lage tarieven in onze volledig duurzame beleggingsportefeuilles uw 

aanvullend pensioen op te bouwen. Fiscaal gefaciliteerd wil zeggen dat 

bedragen die u inlegt (tot een bepaald maximum), in mindering worden 

gebracht op het belastbaar inkomen waardoor er nu geen inkomstenbelasting 

over wordt betaald. Daarnaast is het opgebouwde vermogen vrijgesteld van de 

vermogensrendementsheffing in box 3. 

  

Het is ook mogelijk om de waarde van een bestaande (lijfrente) polis of -

rekening te laten overdragen naar een rekening bij Pensioenbeleggen.nl. Als u 

in het bezit bent van een stamrechtpolis of -rekening dan kunt u de waarde van 

die polis of rekening eveneens laten overdragen naar Pensioenbeleggen.nl. 

Op www.pensioenbeleggen.nl leest u meer informatie over de dienstverlening 

en tarieven. U kunt hier ook volledig digitaal een rekening openen. Heeft u nog 

vragen? Neem dan gerust contact met ons op! 

http://www.pensioenbeleggen.nl/
https://pensioenbeleggen.nl/contact/


 

  

Herstel financiële markten 

Na de daling van de financiële markten aan het eind van februari en het begin 

van maart, laten de beurzen inmiddels weer een herstel zien. Dit ondanks dat 

de oorlog in Oekraïne nog niet ten einde is, de inflatie aanhoudend hoog is, 

centrale banken steeds meer hinten op verdere renteverhogingen en de 

economische groeivooruitzichten neerwaarts worden bijgesteld. Enkele 

positieve berichten over de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland 

stuwen de markten echter weer terug omhoog. Inmiddels is er een eerste 

compromis bereikt in de onderhandelingen waardoor de militaire operatie rond 

Kiev flink afgebouwd zal worden. 

  

Actieve fondsbeheerders blijven ook in 2021 achter bij index 

In absolute getallen was 2021 een erg goed beursjaar. De Amerikaanse 

S&P500 index won in 2021 28,7%. In relatieve zin waren de prestaties van 

actieve fondsmanagers (wederom) zeer teleurstellend: 79,6% van de 

Amerikaanse actief beheerde aandelenfondsen bleven achter bij de index. 

Hiermee was 2021 een van de slechtste jaren voor actieve fondsmanagers in 

de afgelopen 20 jaar. 

  

 

Herbalancering portefeuilles 

De ontwikkelingen in de afgelopen periode hebben voor grote afwijkingen 

gezorgd tussen de actuele wegingen van de beleggingsportefeuilles en de 

normwegingen. Op 17 maart jl. hebben wij dan ook de portefeuilles opnieuw 



 

geherbalanceerd. Door het uitvoeren van de herbalanceringen is de belegging 

van onze klanten altijd in lijn met de afgesproken normwegingen. 

 

Rendementen Index People 

De behaalde rendementen in 2022 (sinds 1 januari) van de 

standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (30 maart 2022) -3,2% 

voor de behoudende portefeuilles, -2,5% voor de neutrale en -2,1% voor de 

meest offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de 

rendementen -4,0% voor de behoudende portefeuilles, -4,2% voor de neutrale 

en -4,6% voor de zeer offensieve portefeuilles. Alle genoemde rendementen 

zijn na aftrek van alle kosten. Alle rendement gegevens vindt u 

op www.indexpeople.nl/rendement.   

 

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 
  

 

http://www.indexpeople.nl/rendement
https://www.indexpeople.nl/particulier/beleggingsvoorstel-aanvragen/
https://www.indexpeople.nl/contact/
https://www.indexpeople.nl/aanpak/
https://www.indexpeople.nl/particulier/beleggingsvoorstel-aanvragen/

