
tiek-incorrecte anekdotes. De nieu-
we generatie techjonkies wordt 
vertegenwoordigd door Jeroen van 
Glabbeek, Gilbert Gooijers en 
Jan-Willem Tusveld. 
Nieuw dit jaar is de selfmademeter. 
Om de zilveren lepels en gouden 
kruiwagens te scheiden van de 
échte selfmade-ondernemers in-
troduceert Quote deze graadmeter 
waarmee in één klap duidelijk is 
hoe een Quote 500-lid zijn of haar 
kwartjes bij elkaar heeft gespaard. 
Hieruit blijkt dat meer dan de helft 
van hen met niets is begonnen en 
eigenhandig een bedrijf heeft 
opgericht, en dat bijna 90% rijk is 
geworden door dat bedrijf zelf 
groot te maken in plaats van ach-
terover te leunen en te teren op de 
centen van de voorvaderen. 
De rijkenpolonaise is in 2020 rap 
tot stilstand gekomen. Toch zijn de 
balansen de laatste jaren dusdanig 
verzwaard dat er nog weinig pa-
niek heerst in vermogend Neder-
land. Immuun voor het virus zul-
len de vaderlandse rijken 
allerminst zijn, maar vooralsnog is 
hun weerstand opvallend hoog. •

ijdens de vorige economi-
sche crisis, in 2009, was de 
cover van de Quote 500 

pikzwart, illustratief voor de som-
bere stemming in ondernemend 
Nederland. Balansen kreunden 
onder de dodelijke combinatie van 
overfinanciering en ingestorte 
omzet en de telefoonnummers van 
curatoren zaten noodgedwongen 
onder de sneltoets. Wie dit jaar een 
soortgelijk bloedbad verwacht, 
komt gelukkig bedrogen uit. Hoe-
wel de economie dit jaar gigantisch 
krimpt, kunnen de vaderlandse 
rijken de rechtse directe van het 
coronavirus vooralsnog ontwijken. 
Calvinistische zûnigheid betaalt 
zich daarmee uit; er is wel degelijk 
geleerd van de vorige crisis.
Met 38 stijgt het aantal miljardairs 
in de 24ste editie van de Quote 500 
naar recordhoogte. Liefst vijf heren 
mogen zich in 2020 voor het eerst 
bij het negennullenclubje voegen: 
een trio Adyen-mannen plus ste-
nenschuivers Harry Hilders en 
Frank Zweegers. De lijstaanvoerder 
is vertrouwd, al proost ze dit jaar 
minder vrolijk op haar nummer 
1-positie: Charlene de Carval-
ho-Heineken ziet het bedrag achter 
haar naam behoorlijk doodslaan. 
Daarnaast is de ondergrens geste-
gen tot liefst € 95 miljoen en nam 
het totaalvermogen toe tot meer 
dan € 186 miljard. Maar de grijsge-
draaide ‘de rijken worden rij-
ker’-plaat klinkt dit jaar wel dege-
lijk een stuk doffer. De plus van 
3,5% is namelijk de kleinste stij-
ging sinds het uitbreken van de 
kredietcrisis en het aantal gekrom-
pen vermogens is dubbel zo groot 

als een jaar geleden. Ook het aantal 
miljonairs dat een plus in de boe-
ken zette daalde aanzienlijk. Arme 
rijken! 
De kloof tussen traditionele rijken, 
afkomstig uit handel, transport of 
productie, en razendsnelle tech- of 
apprijken wordt groter. De opmars 
van de laatste categorie wordt door 
de pandemie alleen maar versneld. 
Denk aan Robert Vis, die op z’n 
36ste doodleuk bekendmaakte dat 
zijn bedrijf MessageBird liefst 3 
miljard dollar waard is. Andere 
broekies die de taal van het code-
ren aardig in de vingers hebben, 
zoals Adriaan Mol en Sid Sijbrandij, 
maken dit jaar een glorieuze en-
tree. 

Selfmademeter
Juist in deze economisch onzekere 
tijden wordt de maatschappelijke 
rol van ondernemers belangrijker. 
Reden waarom we bij Quote verder 
kijken dan de getalletjes en de Quo-
te 500 hebben omgevormd tot een 
bijbel vol inspiratie en onderne-
mersavonturen. Een geslaagde 
strategie, zo bleek. Ook dit jaar 
tikte de redactie een elleboogje met 
ondernemers die voorheen angst-
vallig de deur gesloten hielden. Zij 
vertelden niet alleen openhartig 
over de manier waarop ze tot hun 
vermogen zijn gekomen, maar 
vooral ook wat ze daarmee doen. 
Het resulteerde in interviews met 
onder anderen vastgoedmagnaat 
Chris Thünnessen, cannabiskoning 
Henk de Vries en keukenmiljardair 
Ben Mandemakers, afgezanten van 
de traditionele economie die gros-
sieren in smakelijke en soms poli-
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Voor meer informatie over de lijst kunt u  
contact opnemen met hoofdredacteur a.i.  
Paul van Riessen (06.2680.4284) of chef  
Quote 500 Tom Wouda (06.1423.0893). Voor de 
gehele perskit surft u naar www.quotenet.nl.
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SLEUTELPOSITIES

TOP 5 
QUOTE 500

TOP 5 
FAMILIE 50

 DE
BN’ERS

Totaal vermogen
Gemiddeld vermogen  
Ondergrens
Aantal gegroeide vermogens 
Aantal gekrompen vermogens
Exits 
Verhuisd naar Familie 50   
Nieuw  
Rentrees
Aantal miljardairs  

€ 186.076.000.000 (+3,5%)

€ 372.152.000
€ 95 miljoen (+ € 7  miljoen)

265
77
27

2
20

7
38

€ 22 miljard
€ 7,1 miljard

€ 2,3 miljard
€ 1,8 miljard
€ 1,4 miljard

1. Familie Brenninkmeijer
2. Familie Van der Vorm 
3. Familie De Rijcke   
4. Familie Dreesmann
5. Familie de Heus

-2,2%

-16,5%

+4,5%

0%

+16,7%

John de Mol nr.6

Marcel Boekhoorn nr.17

Joop van den Ende nr.20

Mabel van 
Oranje-Nassau  nr.66

Herman Heinsbroek nr.191

Reinout Oerlemans nr.279

Tijs Verwest (Tiësto) nr.281

Mino Raiola  nr.389

Familie 
Van Oranje-Nassau  nr.12

(Familie 50) 

€ 2,4 miljard
€ 1,8 miljard
€ 1,7  miljard

€ 560 miljoen
€ 235 miljoen
€ 170 miljoen
€ 170 miljoen
€ 125 miljoen

€ 1,1 miljard

-11,1%

-10%

+6,3%

+93,1%

0%

0%

+6,3%

+4,2%

+10%

Jongste Quote 500-lid
Hoogste nieuwe binnenkomer
Grootste stijger
Grootste daler
Hekkensluiter

Iwert Dijkema (35)
Adriaan Mol
Louis Reijtenbagh
Piet Vroon
Peter Poot

€ 100 miljoen
€ 450 miljoen
€ 375 miljoen
€ 110 miljoen
€ 95 miljoen

nr.466

nr.94

nr.112 (+188,5%)

nr.447 (-60,7%)

nr.500 (rentree)

1. Charlene de 
    Carvalho-Heineken
2. Frits Goldschmeding 
3. Gérita en 
    Inge Wessels
4. Karel van Eerd
5. Arnout Schuij�  

€ 12,1 miljard

€ 4,1 miljard

€ 3,8 miljard
€ 2,5 miljard
€ 2,5 miljard

-14,8%

-6,8%

+5,6%

+8,7%

+92,3%

Louis Reijtenbagh
Piet Vroon
Peter Poot

€ 375 miljoen

nr.466

nr.94

nr.112 (+188,5%)nr.112 (+188,5%)Louis Reijtenbagh
Piet Vroon
Peter Poot

€ 375 miljoen
€ 110 miljoen
€ 95 miljoen

nr.112 (+188,5%)

nr.447 (-60,7%)

nr.500 (rentree)


