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WORLD WEALTH REPORT 2011:  

IN VRIJWEL ALLE REGIO’S MEER MILJONAIRS DAN VOOR DE CRISIS  

 

Meeste miljonairs in Noord-Amerika; Asia Pacific regio verdrijft Europa van tweede plaats  

 

Groei miljonairs in Nederland opvallend hoog 

 

Amsterdam, 22 juni 2011 – In 2010 zijn de high net worth individuals (HNWI’s)
1
 wereldwijd in 

aantal en vermogen gestegen en is in vrijwel alle regio’s het pre-crisis niveau van 2007 

overtroffen. Dit blijkt uit het vijftiende jaarlijkse World Wealth Report, vandaag gepubliceerd 

door Merrill Lynch Global Wealth Management en Capgemini. Wereldwijd stabiliseerde de groei 

van het aantal HNWI’s en hun vermogen zich enigszins in 2010: het aantal HNWI’s steeg met 

8,3% naar 10,9 miljoen en hun vermogen groeide met 9,7% tot $42.700 miljard (in vergelijking 

met respectievelijk 17,1% en 18,9% in 2009). Wereldwijd nam in 2010 het aantal Ultra-HNWI’s
2
 

toe met 10,2% en groeide hun vermogen met 11,5%.  

 

In Nederland steeg het aantal vermogenden fors met 10,2% van 121.700 naar 134.100. De 

stijging is hoger dan de Europese groei van 6,3%, de wereldwijde groei van 8,3% en zelfs de 

groei in Asia Pacific van 9,7%.  

 

“De afgelopen jaren toonden grote schommelingen in het aantal HNWI’s en hun 

vermogen,” zegt Geoffrey Bruyn, Director van Merrill Lynch Global Wealth Management in 

                                                 
1
  Vermogende particulieren met een belegbaar vermogen van minstens $1 miljoen, exclusief hun primaire woning, 

verzamelingen en (duurzame) consumptieartikelen 
2
    Zeer vermogende particulieren met een belegbaar vermogen van minstens $30 miljoen, exclusief hun primaire 

woning, verzamelingen en (duurzame) consumptieartikelen 



Nederland. “In 2010 zagen we het wereldwijde groeipercentage krimpen ten opzichte van het 

groeicijfer van meer dan 10% in 2009, toen veel markten zich snel herstelden van de aanzienlijke 

verliezen die het gevolg waren van de crisis.”  

 De Verenigde Staten, Japan en Duitsland hebben nog steeds de meeste HNWI’s. In deze 

landen woont 53,0% van alle HNWI’s ter wereld. De Verenigde Staten hebben nog steeds het 

grootste aantal HNWI’s, namelijk 3,1 miljoen, dat is 28,6% van alle HNWI’s wereldwijd.  

  

“Hoewel ruim de helft van alle HNWI´s nog steeds woonachtig is in de landen van de top 

drie, fragmenteert deze groep heel geleidelijk,” zegt Patrick Neuwirth, Manager Service Models 

& Innovation van Capgemini. “De groep HNWI´s in deze gebieden zal verder terugvallen 

naarmate het aantal HNWI´s in ontwikkelingslanden en opkomende markten sneller blijft 

groeien dan in ontwikkelde landen.” 

 

Voor het eerst meer HNWI´s en vermogen in Asia Pacific dan in Europa 

In 2010 groeide het aantal HNWI´s in Asia Pacific het sterkst in de top drie markten. 

Terwijl Asia Pacific Europa al in 2009 had ingehaald wat vermogen betreft, heeft deze regio nu 

ook meer HNWI´s dan Europa dankzij een groei van 9,7% naar 3,3 miljoen, tegen een groei met 

6,3% naar 3,1 miljoen in Europa. Het vermogen van HNWI´s in Asia Pacific steeg met 12,1% 

naar $10.800 miljard. Dit is meer dan het vermogen van Europese HNWI´s van $10.200 miljard, 

na een stijging van 7,2% in 2010. Asia Pacific is nu de op een na bestpresterende regio wat 

HNWI´s en hun vermogen betreft en wordt alleen nog overtroffen door Noord-Amerika.  

Ook opmerkelijk in Asia Pacific is dat het aantal HNWI´s in India in 2010 naar de 

twaalfde plaats op de ranglijst is gestegen, waarmee het land voor het eerst in zijn geschiedenis is 

toegetreden tot de top twaalf.  

  

HNWI´s namen in 2010 berekende risico’s op zoek naar meer rendement 

In een situatie van relatief stabiel maar ongelijkmatig herstel, lieten de aandelen- en 

grondstoffenmarkten alsook de vastgoedmarkt (vooral in Asia Pacific) in 2010 goede resultaten 

zien.  

Eind 2010 hadden de HNWI´s 33% van al hun investeringen in aandelen belegd, een 

stijging ten opzichte van 2009 toen dit percentage 29% bedroeg. Liquiditeiten daalden van 17% 



in 2009 naar 14% in 2010, en beleggingen in vastrentende waardepapieren daalden van 31 naar 

29%. Als alternatieve belegging gaven veel HNWI´s de voorkeur aan grondstoffen. In 2010 

waren investeringen in grondstoffen verantwoordelijk voor 22% van alle alternatieve 

beleggingen, een stijging ten opzichte van 2009 toen dit percentage 16% bedroeg. 

De HNWI´s in Asia Pacific, uitgezonderd Japan, bleven ook rendement nastreven in de 

vastgoedsector, met beleggingen die goed waren voor 31% van hun totale portefeuille eind 2010. 

Dit is een stijging ten opzichte van 2009 toen het percentage 28% bedroeg, en veel hoger dan het 

mondiale gemiddelde van 19%.  

Bovendien boden beleggingen in opkomende markten kansen voor HNWI´s op zoek naar 

winst. In de eerste elf maanden investeerden beleggers recordbedragen in aandelen- en 

obligatiebeleggingsfondsen in opkomende markten, om deze aandelen en obligaties aan het eind 

van het jaar met winst te verkopen nadat de beleggingen in veel opkomende markten meer waard 

waren geworden dan vóór de crisis.  

“De wereldwijde kapitaalmarkten en belangrijkste vermogenscategorieën lieten in de 

loop van het jaar goede prestaties zien omdat beleggers bereid waren meer risico’s te nemen,” 

aldus Bruyn. “De overstap naar aandelen in 2010 door HNWI´s was ingegeven door hun 

zoektocht naar rendement en de behoefte om meer crisisgerelateerde verliezen te compenseren. 

Ook was te zien dat HNWI´s een voorkeur behielden voor specifieke vermogenscategorieën, 

zoals aandelen en grondstoffen, op basis van marktkansen of bestaande voorkeuren.” 

Naar verwachting zullen HNWI´s in 2012 nog meer gaan beleggen in aandelen en 

grondstoffen, en zullen zij hun vastgoedbeleggingen en liquiditeiten verder afbouwen. Regionale 

voorkeuren zijn moeilijker te voorspellen omdat kansen op opkomende markten afhangen van de 

vraag of deze markten erin zullen slagen nieuwe hoogten te bereiken, nu overheden hun 

economische stimuleringsmaatregelen afbouwen.  

 

Over Merrill Lynch Global Wealth Management 

Merrill Lynch Global Wealth Management (GWM) is een vooraanstaande leverancier van 

vermogensbeheer- en beleggingsdiensten voor particulieren en bedrijven wereldwijd. Met bijna 

15.700 financieel adviseurs en een totaal cliëntenvermogen van ruim $1.500 miljard per 31 maart 

2011, is Merrill Lynch wereldwijd een van de grootste in zijn soort. Ruim twee derde van het 

vermogen dat Merrill Lynch Global Wealth Management beheert, behoort toe aan cliënten met $ 

1 miljoen of meer.  

 

Binnen GWM richt de Private Banking & Investment Group zich op zeer vermogende 



particulieren, waarbij zij de intimiteit van een boutique firm combineert met de middelen van een 

voorname, wereldwijde financiële dienstverlener. Ruim 160 Private Wealth Advisor-teams 

bedienen deze cliënten, samen met deskundigen op het gebied van vermogensbeheer en -advies, 

geconcentreerde aandelenposities en strategieën op het gebied van vererving. Merrill Lynch 

Global Wealth Management maakt deel uit van Bank of America Corporation.  

 
Bron: Bank of America. Merrill Lynch Global Wealth Management (MLGWM) vertegenwoordigt meerdere 

activiteitenterreinen binnen de afdeling vermogensbeheer en beleggingen van de Bank of America, onder meer 

Merrill Lynch Wealth Management (Noord-Amerika en Internationaal), Merrill Lynch Trust Company, and Private 

Banking & Investment Group. Per 31 maart 2011 hadden entiteiten van MLGWM een totaal cliëntenvermogen van 

ca. $ 1,5 triljoen. Het cliëntenvermogen bestaat uit de volgende activa die cliënten in hun MLGWM-rekeningen 

houden: AUM (assets under management) van MLGWM-entiteiten, makelaarsactiva van cliënten, activa in 

bewaring bij MLGWM-entiteiten, leningssaldi en deposito’s die cliënten van MLGWM houden bij de Bank of 

America, N.A. en gelieerde banken. Dit reflecteert een andere berekeningsmethode die per 31 maart 2011 geldt.  

 

Over Capgemini  

Capgemini, een van ’s wereld toonaangevende providers van consulting-, technology- en 

outsourcingdiensten, stelt zijn klanten in staat om met behulp van technologieën hun prestaties 

en veranderingsprocessen te optimaliseren. Capgemini biedt inzichten en vaardigheden die zijn 

klanten de vrijheid geven superieure resultaten te behalen. Daarbij werkt Capgemini op een 

onderscheidende manier: de Collaborative Business Experience™. Bovendien wordt 

gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste 

balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties, dat als een team samenwerkt om 

de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in 40 

landen en en heeft wereldwijd ruim 112.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 

2010 een wereldwijde omzet van EUR 8,7 miljard.  

 

Capgemini’s Financial Services unit zet ruime ervaring in de sector, een innovatief 

dienstenaanbod en een nieuwe generatie wereldwijde dienstverlening in voor de financiële 

dienstensector. Capgemini heeft een netwerk van 17.000 professionals die wereldwijd ruim 900 

cliënten bedienen, en werkt samen met toonaangevende banken, verzekeraars en bedrijven in de 

kapitaalmarkten om bedrijfs- en IT-oplossingen en doordacht leiderschap te leveren, die een 

tastbare waarde creëren. Meer informatie is te vinden op: www.capgemini.com/financialservices 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini 

 
Noot voor de redactie/verslaggevers: ga voor meer informatie of om het World Wealth Report 2011 te 

downloaden naar www.capgemini.com/worldwealthreport. 

 

 

Voor meer informatie en het rapport: 
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Madelon Kaspers     Vie Blonk 

Woordvoerder      Vis-à-Vie 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453    Telefoon: +31(0) 20 624 0303 

Mobiel: +31 (0) 6 100 358 34    Mobiel: +31(0 )6 2477 5567 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com  Email: vie@vis-a-vie.com 
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Groei aantal HNWI in Nederland 

 

2002 100.000 

2003 100.100 +0,1% 

2004 102.600 +2,5% 

2005 108.000 +5,3% 

2006 117.400 +8,7% 

2007 120.600 +2,7% 

2008 106.000 -12,2% 

2009 121.700 +14,9% 

2010 134.100 +10,2% 

 

 

 

HNWI Groei per regio, 2010 

  

 

Regio Vermogensgroei Groei aantal vermogende particulieren 

Noord-Amerika  9,1%  8,6% 

Asia Pacific  12,1%  9,7% 

Europa  7,2%  6,3% 

Midden-Oosten  12,5%  10,4% 

Latijns-Amerika  9,2%  6,2% 

Afrika  13,6%  11,1% 

 
 Bron: Merrill Lynch, Capgemini 2011 World Wealth Report 

 

 

 


