
Door wie of wat werden onze miljardairs en miljonairs geïnspireerd?  
De nieuwe Quote 500 is een ondernemersbijbel vol succesverhalen.

pnieuw is het vermogen van  
de 500 rijkste Nederlanders 
met double digits toegenomen! 

Waar de groei van de vaderlandse econo-
mie lijkt te stagneren, houden de rijken 
de vaart erin. De plus van 10,1% valt 
weliswaar lager uit dan vorig jaar, toch 
blijft het orkest der jubelende Quote 500- 
leden trouw doorspelen. In editie 2019 
pronkt daarnaast een recordaantal van 
37 miljardairs. Nog nooit in de 23-jarige 
historie stonden zo veel afgezanten uit de 
negennullenclub op de lijst. De aanvoer-
der is echter vertrouwd: Charlene de 
Carvalho-Heineken kan nog steeds aan 
de toog opscheppen dat ze het meeste 
heeft en laat haar mannelijke collega’s  
ver achter zich. Superstijgers Jitse Groen, 
Steven Schuurman en Pieter van der 
Does brengen de gemiddelde leeftijd van 
het miljardairsclubje danig naar beneden, 
maar vrijuit spreken over hun vermogen 
blijft lastig voor de hogepriesters van het 
vaderlandse techwereldje. In een mum 
van tijd rijk geworden én hoogopgeleid 
zijn ze illustratief voor de nieuwe genera-
tie superrijken en bewijzen ze dat debute-
ren op de Quote 500 geen tientallen jaren 
hoeft te duren.  

Mentoren
Een paar jaar geleden begonnen we met 
het omvormen van de Quote 500 van  
een Gouden Gids vol getalletjes naar een 
ondernemersbijbel vol inspiratie. Dat gaat 
heel aardig: ook dit jaar was de mede- 
werking uitstekend en hebben we weer 
veel nieuwe en onbekende miljonairs en 
miljardairs gesproken. In deze Quote 500 
hebben we ervoor gekozen onze miljo-

nairs zelf maar eens te vragen door wie  
of wat zij geïnspireerd zijn geraakt, en  
of zij in hun zakelijke carrière mentoren 
hebben gehad. Toegegeven: een stan-
daardvraag in vrijwel elk interview,  
maar wel een waarop de meeste mensen 
opvallend genoeg een panklaar antwoord 
hebben. Zo spraken we exclusief met 
vastgoedmiljardair en biotechmagnaat 

Aat van Herk en de hoogste nieuwe bin-
nenkomer van dit jaar, Remon Vos, liet 
Quote met plezier zijn Oost-Europese 
stenenimperium zien. Ondernemers die 
bij voorkeur waarde creëren met een 
concreet product of dienst, mensen aan 
het werk houden en belastingen betalen 
– zo zien we het bij Quote graag.  

Smakelijke deals
Bij de huidige lage rente floreert de vast-
goedmarkt en worden niet alleen hoge 
overnamesommen betaald voor veelbelo-
vende techbedrijven. Zo maken Koos en 
Peter Tacx (hometrainers), Arthur Dontje 
(chocolade) en Herman Verhagen (verze-
keringen) een spetterende entree dank- 
zij de overname van hun ‘traditionele’  
bedrijf. En het zijn niet alleen mannen die 
de lijst binnen denderen. Lara Timmer-
man nam begin deze eeuw het zaden- 

bedrijf van haar vader over en deed eer-
der dit jaar een zeer smakelijke verkoop-
deal. Daarnaast zien we ook een aantal 
namen uit het verleden terug. Vermel-
denswaardig is de rentree van Frits  
Kroymans. De man die 10 jaar geleden bij 
het uitbreken van de crisis ongenadig 
hard uit de bocht vloog, heeft in stilte het 
gaspedaal weer ingetrapt en wordt nu 
opnieuw welkom geheten. Knap, vooral 
omdat de ondergrens tot een recordhoog-
te van € 88 miljoen is gestegen. Opval-
lend is dat het kapitaal van de 50 rijkste 
families minder hard groeit. De plus van 
ruim 5% tot € 61,3 miljard lijkt erop te 
wijzen dat zij minder risico nemen en 
vooral kiezen voor instandhouding van 
het familiekapitaal.  

Jubeljaar
2019 was voor de rijken opnieuw een 
ongekend jubeljaar waarin hun financiële 
voorsprong alleen maar toenam. ‘Wie in 
deze tijd geen geld verdient, doet echt 
iets niet goed’, klonk het meermaals aan 
de telefoon. De tweede helft van de hui-
dige hoogconjunctuur lijkt langzaam 
richting het eindsignaal te kruipen, maar 
vermogend Nederland merkt er voorals-
nog weinig van. 
 
Voor meer informatie over de lijst kunt u 
contact opnemen met hoofdredacteur Sander 
Schimmelpenninck via 06.2240.0828 of 
coördinator Tom Wouda via 06.1423.0893

Voor de gehele perskit surft u naar 
www.quotenet.nl

Een record- 
aantal van  
37 miljardairs
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 TOP 5 
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Totaal vermogen 

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

Hoogste nieuwe binnenkomer
Grootste stijger
Grootste daler
Grootste exit
Hekkensluiter

Remon Vos               
Steven Schuurman
Piet Vroon
Cees Bunschoten 
Frits Kroymans
 

€ 1,5 miljard
€ 1,1 miljard
€ 280 miljoen
€ 130 miljoen
€ 88 miljoen

nr.19

nr.29 (+307,4%)

nr.145 (-49,1%)

nr.307 (2018)

nr.500 (rentree)

€ 179.783.000.000 (+10,1%)

€ 359.566.000
€ 88 miljoen (+ € 8 miljoen)

317 

42
37

3
28

9
37

1. Charlene de  
    Carvalho-Heineken
2. Frits Goldschmeding 
3. Gérita en 
    Inge Wessels
4. John de Mol
5. Ralph Sonnenberg 

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

John de Mol 
Marcel Boekhoorn 
Joop van den Ende 
Mabel van Oranje-Nassau    
Herman Heinsbroek
Reinout Oerlemans
Tijs Verwest (Tiësto) 
Mino Raiola  
Familie Van Oranje-Nassau  

€ 14,2 miljard

€ 4,4 miljard
€ 3,6 miljard

€ 2,7 miljard
€ 2,6 miljard

€ 22,5 miljard
€ 8,5 miljard
€ 2,2 miljard
€ 1,8 miljard
€ 1,4 miljard

nr.4 

nr.10

nr.17

nr.140

nr.180

nr.264 

nr.285

nr.371

nr.12

+10,9%

-8,3%

samenvoeging

0%

-7,1%

+2,3%

-6,6%

0%

+5,9%

0%

€ 2,7 miljard
€ 2 miljard

€ 1,6 miljard
€ 290 miljoen
€ 235 miljoen
€ 170 miljoen
€ 160 miljoen
€ 120 miljoen

€ 1 miljard

De cijfers

(Familie 50) 
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