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Lanschot en private afdelingen 

van grootbanken door hun focus 

op fondsen en vermogensbeheer. 

Ze stellen één of enkele huisfond-

sen samen en verzorgen de vermo-

gensplanning van gefortuneerde 

personen of families. 

M
erit Capital, Econo-
polis Wealth Ma-
nagement, Value 
Square en Mercier 

Vanderlinden. Het is maar een 
handvol van de namen uit de we-
reld van het Belgische vermogens-
beheer. Ze onderscheiden zich van 
pure private banks zoals een Van 

Bij de meeste banken wordt vermogensbeheer door de eigen 
private bankers en hun backoffice gedaan. Sommige banken 
bieden een of meerdere externe vermogensbeheerders aan. 
Maar er bestaan ook vermogensbeheerders die los van banken 
opereren. Hoe onderscheiden zij zich? 

Wij houden het 
graag eenvoudig. 
Alle klanten 
zitten bij ons in 
discretionair 
beheer.

Thomas Vanderlinden, 

Mercier Vanderlinden

Vermogensbeheer, 
een vak apart?
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Familievermogen
Stéphane Mercier en Thomas Van-
derlinden, managing partners van 
het naar hen genoemde bedrijf, 
begonnen allebei in de banksector, 
maar gingen op een bepaald mo-
ment in op het verzoek van hun 
families om het familiekapitaal te 
beheren. Ze deden dat met zulke 
mooie resultaten – met name ook 
tijdens de financiële crisis van 
2008 – dat ze besloten ook het 
vermogen van andere families te 
gaan beheren. Ze hebben inmid-
dels een 650-tal klanten onder 
hun hoede, vooral familieonder-
nemingen, samen goed voor 1,6 
miljard euro aan kapitaal. Het 
minimale instapbedrag bedraagt 
1 miljoen euro. Kleinere beleggers 
kunnen wel deelbewijzen van een 
van de twee huisfondsen kopen.
Voor bankverrichtingen ben je bij 
deze vermogensbeheerder aan het 
verkeerde adres. Mercier Vander-
linden werkt met twee geprefe-
reerde partners in de bankwereld 
die de administratie verzorgen 
en de banktegoeden bewaren: 
Degroof Petercam en Société Gé-
nérale. Bij Mercier Vanderlinden 
kun je evenmin terecht voor vast-
goedadvies, begeleiding bij kunst-
aankopen of filantropie en zelfs 
niet voor netwerkevenementen. 
“Wij zijn geen eventbureau”, zegt 
Thomas Vanderlinden fijntjes.
“Wij houden het graag eenvou-
dig”, gaat hij verder. “Alle klan-
ten zitten bij ons in discretionair 
beheer. Wij werken met twee 
verschillende profielen, vervat in 
twee fondsen: een pure aandelen-
portefeuille en een gemengde por-
tefeuille met naast aandelen ook 
cash, obligaties, enzovoort. Dit 
laatste fonds wordt op een flexi-
bele manier beheerd.” 

Patrimoniale begeleiding
Naast de huisfondsen biedt Mer-
cier Vanderlinden ook de zoge-
naamde patrimoniale begeleiding, 
waarin klanten worden geadvi-
seerd omtrent successie en struc-
turering van hun vermogen. Het 
grootste onderscheid tussen deze 
relatief kleine speler en de private 
banks? Stéphane Mercier: “Ons 
engagement. Wij hebben van onze 
families het vertrouwen gekregen 
om hun vermogen te beleggen. Wij 
kunnen aan onze klanten zeggen: 
wij investeren samen met u. Wat 
we voor u doen, doen we voor ons-
zelf. Bij ons betaal je geen trans-
actiekosten, bewaarloon of iets 
dergelijks, maar één transparante 
fee. Op die manier vermijden we 
belangenconflicten. Onze aanpak 
stelt ons in staat om een conse-
quente lijn aan te houden bij onze 
investeringen en ze de nodige tijd 
te geven, wat heel belangrijk is.”
“Ook onze beleggingsfilosofie is 

anders dan bij de private banks”, 
vervolgt Mercier. “Wij houden 
geen rekening met de waan van de 
dag en weinig met macrogegevens. 
We gaan op zoek naar kwaliteits-
volle activa die we aan een redelij-
ke prijs trachten te kopen: bedrij-
ven met een goede cashflow, niet te 
cyclisch of te kapitaalintensief. We 
vermijden nieuwe sectoren, maar 
kijken naar bedrijven die al tien of 
twintig jaar bestaan en een goed 
track record hebben.” 

Successie
Hoe doe je dat, als relatief kleine 
speler je blijven onderscheiden? 
“Alleen met IQ geraak je er niet”, 
 zegt Stéphane Mercier. “Bij een 
Goldman Sachs zitten bijvoor-
beeld wel wat meer breinen bij 
mekaar. Nee, visie en mentaliteit 
zijn minstens even belangrijk. Niet 
te greedy zijn, niet te veel op korte 
termijn willen.” 
“Er zijn de laatste jaren veel meer 
spelers op de Belgische vermo-

Vanderlinden hebben niet het eeu-

wige leven. Waar staat hun bedrijf 

over twintig jaar, als de oprichters 

de pensioengerechtigde leeftijd be-

ginnen te naderen? Thomas Van-

derlinden: “Wij willen dat ieder-

een bij Mercier Vanderlinden van 

dezelfde mentaliteit doordrongen 

is. De mensen met wie wij ons om-

ringen moeten niet alleen capabel 

zijn, maar ook evenzeer gefocust 

op de lange termijn als wijzelf.” 

gensmarkt gekomen, dus commer-
cieel is er meer concurrentie”, zegt 
Thomas Vanderlinden. “Maar te-
gelijk is de markt enorm gegroeid. 
Vlaanderen is een kmo-land. Heel 
veel mensen zetten hun bedrijf 
op een bepaald moment stop om-
dat er een successieprobleem is. 
En het kapitaal dat dan vrijkomt, 
moet nu eenmaal goed beheerd 
worden.”
Over successie gesproken: ook de 
managing partners van Mercier 
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