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Het lijkt zo’n heerlijk leventje, als kind van rijke ouders. 
Toch is het niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Kinde-
ren uit vermogende families kunnen te maken krijgen met 
problemen als schaamte, schuldgevoelens of  een identi-
teitscrisis. Hoe geef  je je kinderen een zo normaal moge-
lijke jeugd? “Nooit hoefde ik ergens moeite voor te doen.” 
TeKsT: Marloes de Moor

en foto van een hand met aan elke vinger een autosleutel van een Ferrari, 
een Porsche, Bentley en een Maserati. onderschrift: The keys to happiness. 
Tieners, badend in champagne, drie meiden die in een privéjet stappen voor 
een dagje shoppen of  samen zonnebaden op een miljoenenjacht. Het zijn 
zomaar wat foto’s die te zien zijn op de Instagram-accounts @richkidsofinsta-

gram en @richkidsoflondon. schaamteloos laten deze kinderen hun rijkdom, bezittingen 
en bijbehorende uitspattingen zien. 
Te koop lopen met je rijkdom is nu juist iets wat emma (37) nooit zou doen. ook zij heeft 
rijke ouders en groeide op in een gezin waar geld nooit een probleem was. Maar daarmee 
te koop lopen? Nóóit. eerder schaamde zij zich ervoor. “alles in mijn leven ging vanzelf. 
Nooit hoefde ik ergens moeite voor te doen, zelfs niet als ik dat wél van plan was. Mijn 
ouders waren me meestal al voor. Toen ik mijn rijbewijs haalde, kreeg ik als bonus meteen 
een leuke Mini Cooper. Terwijl mijn studiegenoten als serveerster bijbeunden om hun 
kamerhuur te kunnen betalen, kocht mijn vader gewoon een prachtig appartement voor 
me in amsterdam. Toen ik mijn baan bij een bank verloor, wist ik dat mijn ouders altijd 
konden bijspringen, óók als ik de eerstvolgende jaren geen ander werk zou vinden.”
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Feiten en cijFers
n 40% van de vermo-

gende nederlanders heeft 

tenminste een deel van zijn 

vermogen geërfd van hun 

ouders.

n iets meer dan 80% 
van de rijken is van plan om 

vermogen aan zijn kinderen 

te schenken, als ze nog leven 

of daarna.      

n 60% van de miljonairs 

schenkt ieder jaar het maxi-

male bedrag dat belastingvrij 

kan worden weggeven, 

namelijk 5.320 euro.

n De helft van de miljonairs 

gebruikt de verhoogde vrij-

stelling van 100.000 euro, die 

geldt als het geld in een huis 

wordt gestopt. Daarmee is 

geld aan de kinderen geven 

bij rijken populairder dan 

bijvoorbeeld geld doneren 

aan een goed doel.

n 16% van de vermo-

genden vertelt aan helemaal 

niemand dat ze geld hebben. 

Ook niet aan nabije familie, 

kinderen, of vrienden.  Bron: GfK
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