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Slechte timing kost belegger geld 

Uit recent onderzoek van Morningstar blijkt dat de slechte timing van beleggers 

rendement kost. In onderstaande afbeelding is in het blauw het 

beleggersrendement weergegeven ten opzichte van het totaal te behalen 

rendement (door geen transacties te doen in de beleggingscategorie). Uit de 

afbeelding blijkt dat in iedere weergegeven categorie het beleggersrendement 

(fors) lager is dan het marktrendement. 

  



 

Bron: Morningstar Direct. Data as of Dec. 31, 2021. Excludes commodities 

category group. Gap numbers may not match differences in returns because of 

rounding. 

  

Index People uitgeroepen tot “Beste Keuze 2022” 

Index People is door beleggingswebsite www.IEX.nl uitgeroepen tot “Beste 
Keuze 2022” in de categorie Vermogensbeheer. Dit is de uitkomst van het 
Nationaal Beleggersonderzoek van IEX waar ruim 5.300 consumenten aan 

deelnamen. De tien partijen die volgens consumenten het best presteerden op 

verschillende criteria, zoals expertise, informatievoorziening en rendement, 

worden uitgeroepen tot “Beste Keuze 2022”. Deze partijen, waaronder dus 
Index People, zijn ook genomineerd om uiteindelijk de “Gouden Stier Award” te 
winnen en daarmee uitgeroepen te worden tot Vermogensbeheerder van het 

jaar 2022. 

  

Index People Corporate Social Responsibility 

Index People is van mening dat duurzaamheid bijdraagt aan een betere wereld 

en toekomst voor de volgende generaties. Het is niet alleen een 

verantwoordelijkheid maar inmiddels ook een plicht voor iedereen individueel 

maar zeker ook voor het bedrijfsleven. Als vermogensbeheerder heeft Index 

People altijd al een voorkeur gehad voor duurzaam gescreende 

indexoplossingen. Wij bieden volledig duurzaam gescreende portefeuilles aan, 

maar ook onze standaardportefeuilles bestaan voor een groot deel uit artikel 8 

producten. Voor ‘Pensioenbeleggen’ (een eigen label van Index People) is zelfs 
besloten om uitsluitend op duurzaamheid gescreende portefeuilles aan te 

bieden. Duurzaamheid gaat echter niet alleen om hoe wij voor onze relaties de 

portefeuilles inrichten. Als bedrijf en werknemers proberen wij een extra 

bijdrage te leveren. Dit doen wij op organisatieniveau en door filantropische 

inspanningen. Hoe Index People hier exact invulling aan geeft, vindt u via de 

http://www.iex.nl/


 

volgende link: https://www.indexpeople.nl/wp-

content/uploads/2022/11/Corporate-Social-Responsibility-Index-People.pdf. 

 

 

Rendementen Index People 

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

standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (29 november 2022) -

8,2% voor de behoudende portefeuilles, -8,3% voor de neutrale en -8,7% voor 

de zeer offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de 

rendementen -10,5% voor de behoudende portefeuilles, -11,2% voor de 

neutrale en -11,8% 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 

 

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen: 

 

uitschrijven nieuwsbrief 
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