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Rijkdom bereikt recordniveau in 2012 bij een hernieuwde stijging van het aantal 

vermogende particulieren 

 
 

Noord-Amerika herovert toppositie als de regio met het hoogste aantal vermogende particulieren. 
Azië-Pacific is de regio met de sterkste vermogensgroei 

 
 
Utrecht, 18 juni 2013 – Dankzij het herstel van de wereldwijde aandelen en –vastgoedmarkten groeide 

het vrij belegbare vermogen van ’s werelds vermogende particulieren (HNWIs
1
) in 2012 met 10 

procent tot een recordhoogte US$ 46,2 biljoen, na een dip van het vermogen met 1,7 procent in 2011. 

Dit blijkt uit het World Wealth Report 2013 (WWR), dat vandaag is gepubliceerd door Capgemini en 

RBC Wealth Management. Een miljoen mensen trad in het afgelopen jaar toe tot de categorie van 

vermogende particulieren, die inmiddels wereldwijd 12 miljoen mensen omvat; een stijging van 9,2 

procent. 

 

Noord-Amerika heroverde haar positie als de grootste markt voor vermogende particulieren in 2012, nadat 

die positie in 2011 was overgenomen door de Azië-Pacific regio. Noord-Amerika telde in 2012 zo’n 3,73 

miljoen vermogende particulieren tegenover 3,68 miljoen in Azië-Pacific. Ook in de omvang van het 

vermogen staat Noord-Amerika bovenaan: US$12,7 biljoen tegenover US$12,0 biljoen in Azië-Pacific. 

 

“Er was een sterke toename van het aantal vermogende particulieren in 2012,” zegt Jean Lassignardie, 

Chief Sales en Marketing Officer van Capgemini Global Financial Services. “Noord-Amerika is hierbij 

toonaangevend, zowel in het aantal vermogende particulieren als in de omvang van het vermogen. Niettemin 

is het waarschijnlijk dat Azië-Pacific in de toekomst Noord-Amerika zal passeren. Het is in dit verband 

interessant te zien dat Azië-Pacific met 12,2 procent een snellere vermogensgroei kende dan Noord-Amerika 

met 11,7 procent, ondanks het feit dat Noord-Amerika een grotere populatie van vermogende particulieren 

heeft.”  

 

                                                           
1
 Vermogende particulieren of High Net Worth Individuals (HNWIs) hebben een vrij belegbaar vermogen van US$1 miljoen of meer, 

exclusief hun primaire woning, verzamelingen en (duurzame) consumentengoederen.  



De wereldwijde groei van het investeerbare vermogen werd vooral gestimuleerd door de sterke groei van de 

zeer vermogende particulieren (ultra-HNWIs
2
). Deze groep groeide zowel in aantallen als in omvang van het 

vermogen met ongeveer 11 procent, na een krimp in 2011. 

 

Met uitzondering van Latijns-Amerika, groeide de populatie vermogende particulieren sterk in alle regio’s. 

Latijns-Amerika groeide nog wel sterk in 2011, maar had in 2012 te kampen met een vertragend BNP en 

minder goed presterende aandelenmarkten. In Nederland nam het aantal vermogenden toe met 7,0 percent 

tot circa 149.000 in 2012. Het vermogen van deze groep groeide tot US$ 375 miljard in 2012, een toename 

van 6,9 procent ten opzichte van 2011. 

 

Vrij belegbaar vermogen bereikt recordniveau ondanks conservatief beleggingsgedrag in 2012 

Vermogende particulieren bleven voorzichtig in 2012. De focus ligt op behoud van vermogen, zoals blijkt uit 

de Global HNW Insights Survey
3
, een onderdeel van het World Wealth Report. Voor dit onderzoek werd 

feedback verzameld van meer dan 4.400 vermogende particulieren wereldwijd. Ondanks recente 

conjunctuurverbeteringen blijft een derde van de respondenten (33 procent) gefocust op behoud van 

vermogen tegenover 26 procent die zich eerder richt op vermogensgroei. 

 

De wijze van investeren volgt ook een conservatieve trend; meer dan 30 procent van het vermogen wordt 

belegd in cash en deposito’s. Regionale verschillen zijn duidelijk aanwezig met overwegend een voorkeur 

voor aandelen in Noord-Amerika (37 procent), terwijl vermogende particulieren in Latijns-Amerika en Azië-

Pacific (uitgezonderd Japan) een voorkeur hebben voor vastgoed (respectievelijk 30 procent en 25 procent 

van het portfolio). Nederlandse vermogende particulieren hebben een voorkeur voor cash en deposito’s 

(35,7 procent) en aandelen (19,6 procent). 

 

“Ondanks een focus op vermogensbehoud en het aanhouden van hoge cashreserves hebben vermogende 

particulieren een recordniveau aan vermogen opgebouwd in 2012. Dit duidt op verdere groei mits het 

vertrouwen in de markt ook toeneemt”  zegt M. George Lewis, Group Head, RBC Wealth Management & 

RBC Insurance. 

 

Vertrouwen vermogende particulieren in vermogensbeheerders groeit 

Het vertrouwen van vermogende particulieren in vermogensbeheerders is gegroeid: 61 procent zegt aan het 

begin van 2013 zeer veel vertrouwen te hebben in zowel hun persoonlijke vermogensbeheerder als in de 

financiële instelling waar zij hun vermogen hebben ondergebracht. Dit is respectievelijk vier en drie 

procentpunten hoger dan een jaar eerder. Een hoger vertrouwen en een voorzichtig optimisme over de 

economische vooruitzichten dragen bij aan het feit dat 75 procent van de vermogende particulieren zich 

zekerder voelen over de toekomst van hun vermogensontwikkeling. Tegelijkertijd is het vertrouwen laag in 

financiële markten en in regelgevende instellingen. Minder dan de helft van de ondervraagde zeer 
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 Zeer vermogende particulieren of Ultra-High Net Individiuals  (Ultra-HNWIs)  hebben een vrij belegbaar vermogen van US$30 miljoen 

of meer, exclusief de primaire woning, verzamelingen en (duurzame) consumentengoederen. 
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Capgemini, RBC Wealth Management en Scorpio Partnership Global HNW Insights Survey 2013 

 



vermogende particulieren heeft hierin vertrouwen (respectievelijk 45 procent en 40 procent). 

 

Ook is gekeken naar de specifieke wensen van vermogende particulieren. Zij verwachten niet alleen een 

soepel lopende dienstverlening; 41 procent van hen zegt het liefst met één vermogensbeheerder te werken 

tegenover 14 procent die de voorkeur geeft aan het onderbrengen van het vermogen bij meerdere 

vermogensbeheerders. 34 procent wil één vast aanspreekpunt, terwijl 24 procent liever met meerdere 

experts contact heeft. Hoewel 31 procent van de vermogenden persoonlijk contact prefereert, zegt bijna een 

op de vier ondervraagden juist digitale interactie met de vermogensbeheerders te prefereren. Deze trend is 

vooral zichtbaar bij jongere vermogenden en de vermogenden in Azië-Pacific (uitgezonderd Japan). 

  

Azië-Pacific voorzichtig optimistisch 

De prognose is dat de rijkdom van vermogende particulieren in de komende drie jaar met gemiddeld 6,5 

procent per jaar zal groeien uitgaande van een continuering van het economisch herstel, dat moet bijdragen 

aan minder risico en aan een stijgend beleggersvertrouwen. Dit staat in contrast met de lage groei van 2,6 

procent sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Het voortouw in de wereldwijde groei zal hierbij 

worden genomen door de regio Azië-Pacific, waarvan een groei wordt verwacht van 9,8 procent, anderhalf 

keer het wereldwijde gemiddelde. 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

The World Wealth Report 2013 
Het World Wealth Report van Capgemini en RBC Wealth Management is de sectorbenchmark voor het 
volgen van vermogende particulieren (HNWIs), van hun vermogen en van de wereldwijde en economische 
condities die tot veranderingen leiden in het vermogensbeheer. Nieuw in deze 17e editie zijn de resultaten 
van een diepgaand onderzoek naar gedrag en perspectieven van vermogende particulieren. Op basis van 
de respons van meer dan 4.400 vermogende particulieren in 21 landen, biedt de Global HNW Insights 
Survey inzicht in vertrouwen, investeringsbeslissingen, vermogensbeheeradvies en servicevoorkeuren. 
Download het report via www.worldwealthreport.com  
 
Over Capgemini 
Met meer dan 125.000 mensen in 44 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group wereldwijd een 
omzet van 10,3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte 
business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business 
ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het mondiale leveringsmodel Rightshore®. 
Meer informatie via www.nl.capgemini.com 
Rightshore

®
 is een handelsmerk van Capgemini  

 
Over de Financial Services Global Business Unit van Capgemini 
De Financial Services Global Business Unit van Capgemini stelt een enorme branche-ervaring,  
innovatieve diensten en een moderne wereldwijde levering ter beschikking van de financiële  
dienstverlening over de hele wereld. Capgemini heeft hiervoor een netwerk van 21.000 professionals die 
samenwerken met toonaangevende banken, verzekeraars en kapitaalmarktbedrijven om meer dan 900 
cliënten bij te staan met business- en IT-oplossingen en doordacht leiderschap. 
Meer informatie via: www.capgemini.com/financialservices 
 
Over RBC Wealth Management 
RBC Wealth Management is een van de tien grootste vermogensbeheerders ter wereld*. RBC Wealth 
Management is vermogende, zeer vermogende (high-net-worth) en extreem vermogende (ultra high-net-

http://www.worldwealthreport.com/
http://www.nl.capgemini.com/
http://www.capgemini.com/financialservices
http://www.rbcwealthmanagement.com/


worth) cliënten in Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië 
rechtstreeks van dienst met een volledig pakket van bankiers-, beleggings-, trust- en andere 
vermogensbeheeroplossingen. Het bedrijf biedt institutionele en individuele klanten zowel rechtstreeks, via 
RBC als via derden activabeheerproducten en –diensten aan, via RBC Global Asset Management 
(waaronder BlueBay Asset Management). RBC Wealth Management beheert meer dan 604 miljard CAD aan 
assets under administration (waarbij de cliënt de beslissingen neemt), meer dan 369 miljard CAD aan assets 
under management (die door fondsbeheerders namens de cliënt worden beheerd) en beschikt over 
ongeveer 4400 financiële consultants, adviseurs, private bankers en vermogensbeheerders. 
 
Over RBC 
Royal Bank of Canada (onder het symbool RY genoteerd aan de TSX en de NYSE) en haar 
dochterondernemingen zijn actief onder het hoofdmerk RBC. Gemeten in activa en in beurswaarde zijn we 
de grootste bank van Canada en op basis van onze beurswaarde zijn we een van de grootste banken ter 
wereld. We zijn een van de grootste gediversifieerde financiële dienstverleners van Noord-Amerika en we 
leveren persoonlijke en commerciële bankdiensten, vermogensbeheer, verzekeringen, corporate en 
investment banking- en transactieverwerkingsdiensten op mondiale schaal. We hebben ongeveer 80.000 
full- en parttime medewerkers in dienst die meer dan 15 miljoen persoonlijke, zakelijke, overheids- en 
institutionele cliënten van dienst zijn via kantoren in Canada, de VS en 44 andere landen. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar onze website www.rbc.com. 
 

#   #   # 
 

*Scorpio Partnership Global Private Banking KPI Benchmark 2012. In de Verenigde Staten worden fondsen  
aangeboden via RBC Wealth Management, een divisie van RBC Capital Markets, LLC, een 100% dochter van Royal 
Bank of Canada. Lid van NYSE/FINRA/SIPC. 
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