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Goedemiddag, welkom bij Vergelijk Uw Vermogensbeheerder. We zitten hier met Marc Vijver 
van Index People. Marc, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? 
 
Ik ben in 1989, om bij het begin te beginnen, begonnen in effecten en sinds '93 zelfstandig 
ondernemer. En ik heb, het vorige bedrijf speelde zich met name af op de derivaten en de 
handelskant, en ik heb dat verkocht aan Binck. En vervolgens ben ik Index People 
Vermogensbeheer begonnen in 2007. 
 
En wat is de reden dat je zelf bent begonnen als vermogensbeheerder? 
 
Het was eigenlijk...na de verkoop van mijn eigen bedrijf zocht ik een vermogensbeheerder en 
ik ben gaan kijken wat er was en ik vond dat het ouderwets en inefficiënt was. En daarom 
besloot ik om het zelf maar op te richten.  
 
Wat is er veranderd? Want het was ouderwets en inefficiënt, wat...? 
 
Ja, tot op zekere hoogte is dat nog steeds, kijk het is een heel hoog glazen bol gehalte bij heel 
veel beheerders en dat wilde ik niet, ik wil niet iemand anders mijn geld geven waar mee 
gegokt gaat worden. Ik wil gewoon een degelijk beleid.  
 
Sluit jullie beleggingsbeleid daarop aan? Dat het geen glazen bol is? 
 
Ja, dat is natuurlijk het mooie als je het zelf opricht en naar je eigen beleggingswensen gaat 
doen. Ik ben ook langere tijd de grootste klant geweest, in het begin – gelukkig nu niet meer. 
Het beleggingsbeleid is gebaseerd op kijken naar waar je nu staat, zonder een uitspraak te 
doen over wat er misschien morgen wel of niet gebeurd. Je kunt vandaag een foto maken van 
hoe sta je ervoor en daar hoort een verstandig beleid bij en dat is het beleid dat we voeren voor 
onze relaties. En wat we niet doen is dat we zeggen dat morgen de rente hoger of lager gaat of 
bepaalde aandelen hoger of lager gaan. Er zijn genoeg anderen die beweren dat te weten maar 
ik heb nu, alles bij elkaar dan, 26 jaar marktervaring: ik weet dat ik dat niet weet. 
 
Dus geen glazen bol bij Index People. Wat is jullie, wat is jouw visie als vermogensbeheerder 
zelf? En dan bedoel ik niet de visie naar de economie, maar waar wil je staan? Waar wil je 
naartoe? Wat wil je uitstralen als vermogensbeheerder? 
 
Nou, als vermogensbeheerder trekken wij vooral mensen aan die of heel erg technisch 
ingesteld zijn, die gewoon weten van “oké, het is niet mogelijk om steeds maar weer de markt 
te verslaan” of wat dan ook of het slimste jongetje te zijn. Dat zijn dus mensen die er goed over 
nadenken, maar het zijn ook vaak mensen die hun neus hebben gestoten elders omdat ze op 
een mooi verhaal afgingen. En als je kijkt naar wat wij willen uitstralen is dat gewoon heel erg 
no-nonsense. Beleggen is een heel technisch proces je moet het heel goed en strak organiseren 
om zo min mogelijk geld te verliezen in het proces. Uiteindelijk wordt het geld alleen maar 
verdient door bedrijven waarin je belegd en door obligaties die couponrente betalen, dat is het 
enige wat er te verdienen is en de rest is heel veel ruis omheen en dat moet je zien te 
voorkomen.  
 
Dus er gebeurt een hoop er zijn nu ook veel discussies over actief en passief beheer.  
 
Ja. 
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Wat doet Index People zijn die actief of passief? 
 
Passief klinkt alsof je niks doet maar wat wij, wij zeggen het eigenlijk anders, Alpha en Beta 
heb je. Dus de Alpha probeer je slimmer te zijn dan de rest, dat is via actief beleid. En wat wij 
zeggen is, we kopen geen actieve managers in. Dus wij kopen geen Alpha managers in die 
beloven iets meer ten opzichte van een benchmark te behalen. Wij richten het zo lean en 
mean mogelijk in en we gaan dus ook onderliggende managers, niet iemand met het geld van 
de klant laten gokken. Beetje links, beetje rechts of helemaal iets anders doen. Wij willen van 
te voren weten waarin we beleggen.  
 
En waarmee wordt een portefeuille dan ingericht bij Index People? 
 
Nou, wij noemen het altijd een beetje de bakstenen. Dat zijn de bouwstenen in de portefeuille, 
het zijn heel erg afgepaste indexfondsen vaak. Soms ETF, soms indexfondsen.  
 
Wat is het verschil tussen een indexfonds en een ETF? 
 
ETF wordt doorlopend door de hele dag verhandeld en een indexfonds wordt eigenlijk maar 
een keer per dag verhandeld en vaak zijn die indexfondsen ook nog in een variant verkrijgbaar 
die lagere kosten heeft. Namelijk, die bedoeld is voor verzekeraars en pensioenfondsen, en 
daar beleggen wij in voor onze klanten.  
 
Kan je heel kort toelichten wat nou het belangrijkste verschil is tussen een ETF en een 
beleggingsfonds? 
 
Ja. Bij een ETF heb je iemand, bijvoorbeeld een indexmaker, die stelt vast op welke criteria 
bedrijven of obligaties of wat dan ook in een index zitten. Die index die is dan technisch 
vastgesteld, dat is eigenlijk gewoon een Excel sheet. Zoveel procent van die, zoveel procent van 
die. Daar kun je dan nog niet in beleggen. Nou wat een ETF doet, die maakt eigenlijk een 
beleggingsfonds, de juridische en technische gedaante is precies hetzelfde als een 
beleggingsfonds. Maar wat ze doen is dat ze zeggen oké die indexprovider, dus de indexmaker, 
die heeft gezegd "zo is het en ik ga al die aandelen kopen." Dus precies zoveel procent van die, 
zoveel procent van die, zodat ik precies die index namaak in die belegging. En die belegging 
daar kun je als het ware aandelen in die belegging voor kopen. Datzelfde is ook bij een 
beleggingsfonds het geval, alleen dan is er een beheerder of een team van beheerders. En dat 
team gaat zeggen van, nou ja dat aandeel vinden we goed of dat land vinden we slecht of die 
sector willen we wel of niet in. Die gaat dus afwijken van die benchmark, van dat indexgewicht, 
om zo een beter resultaat te scoren. 
 
Oké, dus een beleggingsfonds die probeert eigenlijk, bijvoorbeeld, de AEX te verslaan door 
extra Heineken te kopen.  
 
Exact. 
 
En een ETF die probeert de AEX zo nauwkeurig mogelijk te volgen. 
 
Ja, die zegt zoveel procent Heineken dus zoveel procent Heineken.  
 
Want, de filosofie achter een ETF is “Ik weet het niet, dus ik ga niet extra Heineken kopen.” 
 
Nou, de filosofie achter een ETF is eigenlijk dat je zegt, de informatie die de markt geeft, dat, 
iedereen heeft invloed op de markt, jij kunt een aandeel Heineken vandaag kopen en verkopen 



dat kunnen we via onze smartphone doen. Dus de prijs die er in de markt staat is de juiste 
prijs. Als we van die marktinformatie uitgaan, dan is het eigenlijk vrij arrogant om te zeggen 
van “Ik vind Heineken te hoog of te laag geprijsd.” 
 
Ja. 
 
Eigenlijk zeg je “De hele massa heeft ongelijk en ik heb gelijk.” Dat is eigenlijk wat je zegt met 
actief beleid. Ja, wij vinden dat haast arrogant. Wij zeggen van, nou de marktinformatie is over 
het algemeen de juiste informatie, dus ga nou niet kijken of het te duur of te goedkoop is. Die 
informatie is er en leidt tot een prijs. 
 
Helder. Index People probeert niet actief een markt te verslaan. 
 
Nee. 
 
Dat klopt. En met hoeveel mensen doen jullie dat? Het volgen van de markt, hoeveel mensen 
werken er bij Index People? 
 
We zijn met negen personen, waarvan twee oprichters en eigenaren. Reinder Kuperus en ik die 
hebben het opgericht. Reinder zijn achtergrond is juridisch en zijn familie was de oud-
oprichter van Friesland Bank, dus die hebben generaties lang de Friesland Bank geleid, tot een 
jaar of twintig geleden. En Reinder doet de, met name de organisatorische dingen van het 
bedrijf, dus zorgen dat alles draait en loopt aan de achterkant. Ik doe met name het 
beleggingsbeleid en het spreken met, met name de institutionele klanten is nu mijn werk. 
 
En nou hebben jullie beleggers door het hele land neem ik aan? 
 
Ja en in het buitenland. 
 
Ook nog in het buitenland. En vanaf waar wordt dat allemaal bestuurd? 
 
Allemaal in Haarlem. We hebben één kantoor in Haarlem. Bewust ook niet bijvoorbeeld 
Zuidas of Amsterdam gekozen, omdat we eigenlijk die uitstraling niet willen. Wij zitten, we 
zijn een efficiënte beheerder en willen dat in alles uitstralen. We zitten dus zeg maar 
hemelsbreed een kwartier van de Zuidas maar wel tegen een derde van de kantoorprijs. En dat 
vinden we hele prettige locatie.  
 
Helder. Dus als mensen naar jullie toe willen dan moeten ze naar Haarlem.  
 
Dan moeten ze naar Haarlem, ja. We gaan niet standaard naar mensen toe. Eigenlijk omdat we 
zeggen van ja, het is heel erg kostbaar om met een auto het land door te reizen naar iedereen 
toe. En de meeste mensen willen gewoon lage kosten en daar hoort dus bij dat je 
communiceert via de moderne middelen zoals e-mail, soms is dat zelfs Skype, bij 
buitenlanders. E-mail, telefoon, dat kan video bellen zijn, en dat kan ook natuurlijk 
langskomen op kantoor zijn. 
 
Ten slotte nog even voor dit onderdeel: Wat voor, ik noem het maar even soort, wat voor soort 
cliënten hebben jullie? 
 
Nou, de type cliënten zijn natuurlijk particuliere relaties dus...als je naar, het loopt best wel 
uiteen. We hebben heel veel relaties die ook bijvoorbeeld voor hun kinderen rekeningen 
openen. We hebben ook family offices die voor hele groepen mensen rekeningen openen en 



beheren. We hebben ook stichtingen, vermogensfondsen en ook pensioenfondsen. Dus het 
loopt nogal uiteen, het type cliënt die we hebben. En dat kan, een particulier kan natuurlijk 
ook een VBI hebben of een particulier kan een pensioen bv of iets dergelijks hebben, dat valt 
nog steeds dan onder particulier bij ons. Maar we hebben ook andere klanten die echt 
beleggingsplannen maken en daaraan toetsen. Dus dat is wat, vaak wat complexer en wat 
ingewikkelder en dan heb je het over hele grote vermogens vaak.  
 
Oké, dan gaan we daar zo nog even wat dieper op in. Bedankt tot zover.  
 
Graag gedaan.  
 


