
  

  

  

 

Nieuwsbrief december 2022 

 

Verdere rentestijgingen 

Zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Amerikaanse centrale bank 

(Fed) verhoogden de beleidsrente met een half procent. De rente stijgt hiermee 

verder, al is het in een iets lager tempo. De vorige renteverhoging van de ECB 

was met 0,75%. De ECB heeft daarnaast de inflatieverwachting voor de 

komende jaren fors naar boven bijgesteld. De ECB gaat ervan uit dat de 

gemiddelde inflatie in 2022 uit zal komen op 8,4% voor de eurozone terwijl voor 

volgend jaar gemiddeld 6,3% wordt verwacht. In 2025 zal de inflatie naar 

verwachting dalen naar 2,3%. 

  

Uit de meest recente economische data blijkt dat in veel landen in de eurozone 

de economie in een recessie terecht zal komen. De economische groei in het 

eurogebied zal volgens de ECB uitkomen op 3,4% in 2022, terwijl dit volgend 

jaar nog maar 0,5% zal zijn. 

  

Markten wachten niet op officiële aankondiging recessie 

Sommige beleggers vrezen het moment dat een eventuele aanstaande 

recessie officieel afgekondigd wordt. De vrees betreft dat aandelenmarkten op 



 

dit nieuws een forse daling kunnen laten zien. Uiteraard is dat een mogelijk 

scenario, maar in het verleden is al vaker gebleken dat markten veelal 

vooruitlopen op officiële economische rapporten. In onderstaande afbeelding is 

de ontwikkeling van de S&P500 te zien in de periode januari 2007 – december 

2010. In december 2008 werd de recessie officieel afgekondigd, maar de 

markten waren op dat moment al 40% gedaald. Op het moment dat de recessie 

officieel ten einde was, was de markt alweer een behoorlijk stuk hersteld. 

  

 

Bron: Dimensional.com 

  

De financiële markten zijn bijzonder efficiënt en zijn constant informatie in de 

actuele prijzen aan het verwerken. De officiële rapporten volgen altijd pas 

achteraf en deze informatie is dan al lang in de koersen verwerkt. Dit maakt het 

inspelen op dit soort nieuws niet zinvol. Veel beter is om de markt zijn werk te 

laten doen en deze zo kostenefficiënt mogelijk proberen te volgen. Op de lange 

termijn zal dat in veruit de meeste gevallen tot een beter rendement leiden dan 

actief de markt proberen te voorspellen en proberen te verslaan. 

  

Jaarruimte en/of Reserveringsruimte? Vergeet deze niet te gebruiken! 

Belegt u met een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl? Let dan op de 

mogelijkheid om uw jaarruimte/reserveringsruimte nog dit jaar te gebruiken. 

  

Om gebruik te maken van fiscaal gefaciliteerd opbouwen van vermogen voor 



 

pensioen in box1 dient de storting van de jaar- en/of reserveringsruimte voor 31 

december gestort te zijn. Wilt u de jaar- en/of reserveringsruimte berekenen? 

Kijk dan op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-

kortingen/content/hoe-bereken-ik-mijn-jaarruimte. 

  

Heeft u nog geen lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl en wilt u deze 

openen? Ga dan naar www.pensioenbeleggen.nl. U kunt ook eventueel reeds 

opgebouwde lijfrentekapitalen over laten hevelen naar uw nieuwe rekening bij 

Pensioenbeleggen.nl. 

  

Vervroegde deadline handelsmoment 

De vaste handelsmomenten zijn bij Index People altijd op de tweede en vierde 

woensdag van de maand. De maandag voorafgaand dit handelsmoment 

dienen stortingen en/of opdrachten om 12:00 uur bij ons binnen te 

zijn. Vanwege Tweede Kerstdag is de deadline voor stortingen en 

opdrachten voor het handelsmoment van woensdag 28 december al op 

vrijdag 23 december om 12:00 uur. Indien u een aanvullende investering wilt 

doen of een opdracht laten uitvoeren, dient u rekening te houden met deze 

gewijzigde deadline. 

  

De administratieve verwerking en uitbetaling van eventuele verkoopopdrachten 

zal begin 2023 afgerond worden. Vanaf dat moment zullen de op 28 december 

uitgevoerde transacties zichtbaar zijn en wordt de verkoopopbrengst naar u 

overgemaakt. 

 

 

Rendementen Index People 

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

standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (20 december 2022) -

9,5% voor de behoudende portefeuilles, -10,7% voor de neutrale en -12,5% 

voor de zeer offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de 

rendementen -11,9% voor de behoudende portefeuilles, -13,5% voor de 

neutrale en -15,3% voor de zeer offensieve portefeuilles. Alle genoemde 

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

op www.indexpeople.nl/rendement.   
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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 

 

  

 

https://www.indexpeople.nl/particulier/beleggingsvoorstel-aanvragen/
https://www.indexpeople.nl/contact/
https://www.indexpeople.nl/aanpak/
https://www.indexpeople.nl/particulier/beleggingsvoorstel-aanvragen/
https://indexpeople.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=1313238354c088d0220866bb1&id=cce6cb8386&e=%5bUNIQID%5d&c=5235b6a152
https://www.indexpeople.nl/contact/

