
  

  

  

 

Nieuwsbrief mei 2022 

 

Economische groei in Eurozone zwakt af 

De grote prijsstijgingen van onder andere energie in combinatie met 

onzekerheden omtrent de oorlog in Oekraïne, zorgen voor een negatief effect 

op de koopkracht van huishoudens. Dit begint zich ook steeds verder te 

vertalen naar de groeivooruitzichten van de economie in de Eurozone. De jaar-

op-jaar groei kwam per eind van het eerste kwartaal in 2022 uit op 5,1%. De 

vooruitzichten voor de komende jaren zijn echter naar beneden bijgesteld van 

4,0% naar 2,7% voor 2022, en van 2,7% naar 2,3% voor 2023. Ondanks dat de 

vooruitzichten voor de groei wat naar beneden bijgesteld zijn, is er nog wel 

steeds sprake van groei. Uit het meest recente cijfer dat het 

ondernemersvertrouwen in Duitsland meet, blijkt dat de ondernemers in 

Duitsland een stuk positiever geworden zijn. In een toelichting op het rapport 

wordt aangegeven dat de Duitse economie veerkrachtig gebleken is ondanks 

de inflatiezorgen. Daarnaast zijn er op dit moment nog geen waarneembare 

tekenen van een recessie. 

  

Ook buiten de Eurozone zijn er zorgen over de economie, zo draait de Chinese 

economie bijvoorbeeld ook niet goed. In april zijn in China de industriële 



 

productie en detailhandelsverkopen hard gedaald. In China komt dit mede door 

de zeer ingrijpende lockdowns die in China nog aan de orde van de dag zijn. 

Wel neemt de Chinese centrale bank diverse maatregelen om de economie te 

stimuleren. 

  

Presentatie Pensioenbeleggen.nl in Haarlem 

Heeft u een bestaande goudenhanddruk, stamrecht en/of lijfrenterekening of 

wilt u juist starten met de opbouw van aanvullend pensioen? Sinds kort biedt 

Index People hier mogelijkheden voor aan met ons eigen label 

Pensioenbeleggen.nl. Wij vertellen u graag meer over de (fiscale) 

mogelijkheden, onze volledig duurzame beleggingsoplossing en de kosten van 

Pensioenbeleggen.nl. 

  

Op 21 juni organiseren wij een bijeenkomst over Pensioenbeleggen. U bent 

tussen 15:00 en 17:30 uur van harte welkom in het Ketelhuis in Haarlem 

(tegenover ons kantoor), uiteraard is er ook alle gelegenheid om tijdens de 

presentaties of de borrel uw vragen te stellen. U kunt zich aanmelden voor de 

presentatie via info@pensioenbeleggen.nl. Na uw aanmelding ontvangt u hier 

een bevestiging van en houden wij u op de hoogte van het exacte programma. 

 

Nieuwe medewerker: Hanneke Moerman 

  

 

In mei is Hanneke Moerman bij Index People gestart als Senior 

Vermogensbeheerder. Hanneke heeft ruim 10 jaar ervaring in de financiële 

sector waarbij de nadruk ligt op vermogensbeheer. Door middel van een brede 

insteek is zij in staat om financiële wensen & doelen voor relaties helder te 
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krijgen en samen een plan op te stellen. De kracht van Hanneke ligt in het 

opbouwen, onderhouden en uitbouwen van duurzame klantrelaties. 

  

Ze is geregistreerd bij het DSI in het register Adviseren Beleggen Standaard 

Retail en is in het bezit van de diploma’s voor de beroepskwalificatie WFT 

Adviseur Vermogen. Daarnaast is zij aangesloten bij de federatie 

vermogensplanners. 

  

Deadline handelsmoment woensdag 8 juni vervroegd 

De deadline voor het handelsmoment op woensdag 8 juni is vanwege Tweede 

Pinksterdag vervroegd naar vrijdag 3 juni 12:00 uur. Als u gebruik wilt maken 

van dit handelsmoment is het belangrijk deze deadline aan te houden. 

  

Herbalancering portefeuilles 

De ontwikkelingen in de afgelopen periode hebben voor grote afwijkingen 

gezorgd tussen de actuele wegingen van de standaard beleggingsportefeuilles 

en de normwegingen. Op 18 mei jl. hebben wij dan ook de standaard 

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 (24 mei 2022) -6,1% 

voor de behoudende portefeuilles, -6,8% voor de neutrale en -8,3% voor de 

meest offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de 

rendementen -7,8% voor de behoudende portefeuilles, -9,4% voor de neutrale 

en -11,5% 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 

 

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


Bekijk onze aanpak 

 

Beleggingsvoorstel aanvragen 

 

 

Onze contactgegevens: 

Index People 

Lichtfabriekplein 1 

2031TE Haarlem 

Nederland 

Telefoon: 023-7114416 

E-mail: klantenservice@indexpeople.nl 
  

 

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

