
  

  

  

 

Nieuwsbrief januari 2023 

 

Een positieve start van het jaar 

Na het negatieve beursjaar van 2022 is het nieuwe jaar een stuk beter uit de 

startblokken gekomen. Een reden voor de positieve start is dat beleggers 

steeds meer hoop krijgen op een “zachte landing”. Dit houdt in dat de economie 
afkoelt, maar dat dit zonder een groot banenverlies zal gebeuren. Dit scenario 

streeft o.a. de Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) na. De meest recente 

economische cijfers wijzen op een economie die wel afkoelt, maar nog wel 

steeds groeit. Doordat de economie aan het afkoelen is, hopen beleggers dat 

de rente minder hard verhoogd hoeft te worden dan eerder werd voorzien. Dit 

zou een positieve impuls voor bijvoorbeeld aandelen zijn. 

  

Ook de nieuwste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten bieden hoop op een 

minder hard tempo van renteverhogingen. De inflatie is voor de zesde maand 

op rij gedaald. Na de piek in juni (inflatie van 9,1%) bedroeg de inflatie in 

december nog 6,5% ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de daling van 

energieprijzen zorgt voor de daling van de inflatie. 

  

Zoals altijd is er over de verdere ontwikkeling van de markten niks zinnigs te 



 

zeggen. Ook in 2023 is een brede spreiding en een focus op lage kosten van 

groot belang. Uiteindelijk zijn dit bepalende factoren voor het toekomstige 

rendement. Dat deze aanpak van Index People ook in de praktijk werkt, blijkt 

bijvoorbeeld uit de vergelijkingen met diverse marktpartijen zoals hieronder 

beschreven. 

  

Netto rendementen Index People (fors) hoger dan markt 

Vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl houdt de prestaties van 70 Nederlandse 

grootbanken, private banks en zelfstandige vermogensbeheerders bij en vormt 

hiermee de Vermogensbeheer Rendement (VBR)-Index. Recent is het 

rendement van deze VBR-index over 2022 gepubliceerd voor verschillende 

risicoprofielen. De nettorendementen van Index People zijn voor al deze 

profielen (fors) beter dan de VBR-index. 

  

 

Ook vergelijkingssite Finner berekent een eigen referentie index, de 

zogenaamde Pro NL index. Deze index bestaat uit ruim 50 partijen. In deze 

index worden de nettorendementen per kwartaal in kaart gebracht. 

Onderstaand ziet u de rendementen van Index People in een Neutraal profiel 

(kolom “Neutraal”) en de rendementen van de Pro NL index over heel 2022. 
Ook ten opzichte van deze index heeft Index People fors betere rendementen 

behaald. 

  

Herbalancering portefeuilles 

De ontwikkelingen en fluctuaties in de afgelopen periode hebben voor 



 

afwijkingen gezorgd tussen de actuele wegingen van de 

beleggingsportefeuilles en de normwegingen. Op 18 januari hebben wij dan 

ook de standaard en duurzame portefeuilles geherbalanceerd. Door het 

uitvoeren van de herbalanceringen is de belegging van onze klanten altijd in lijn 

met de afgesproken normwegingen. 

  

Brochure jaaroverzicht 2022 

Het jaar 2022 was een turbulent beursjaar waarin de rendementen overwegend 

een (zeer) negatieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. Een terugblik op de 

marktontwikkelingen in 2022, de door Index People uitgevoerde mutaties en de 

uitgangspositie voor 2023 vindt u hier. In de brochure ziet u ook de behaalde 

rendementen in 2022 van onze standaard en duurzame portefeuilles. 

 

 

Rendementen Index People 

De behaalde rendementen in 2023 (sinds 1 januari) van de 

standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (30 januari 2023) 2,3% 

voor de behoudende portefeuilles, 3,8% voor de neutrale en 5,8% voor de zeer 

offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de rendementen 

3,0% voor de behoudende portefeuilles, 4,5% voor de neutrale en 6,4% 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 

https://www.indexpeople.nl/wp-content/uploads/2023/01/Index-People-Brochure-Jaaroverzicht-2022.pdf
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/


 

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://indexpeople.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=1313238354c088d0220866bb1&id=cce6cb8386&e=%5bUNIQID%5d&c=0ecd0dec8f
https://www.indexpeople.nl/contact/

