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Als jonge dertigers begonnen Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden het familiefortuin te 
beheren. Met vooral op lange termijn een opvallend hoog rendement. 

Twee families, twee jonge wolven en één familiefortuin. Dat is het begin van een beleggingsverhaal

dat in België zelden gezien is. 

Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden zijn dan ook geen doordeweekse vermogensbeheerders. 
Nadat zij als vermogensbankiers ervaring opdeden bij Bank Delen in Antwerpen, slaagden zij erin om 
in het jaar 2000 hun families te overtuigen om het familievermogen door hen professioneel te laten 
beheren. 

Met succes. In de categorie wereldwijd beleggende fondsen in grote aandelen (met honderden 
concurrenten) halen ze met hun Merclin Global Equity-fonds het hoogste rendement over 10 jaar voor 
de wereldindex MCSI: liefst 10,78 procent gemiddeld per jaar. Wij vroegen Thomas Vanderlinden naar 
het geheim achter hun succesvolle beleggingsstrategie. 

Een rendement van 10 procent over 10 jaar is niet mis voor een aandelenfonds dat de financiële 
crisis meemaakte. Waar maakten jullie het verschil? 

‘Vooral in de slechte jaren. Dan konden wij de verliezen beperken. Toen in 2009 de indexen met 40 
procent zakten, zakten wij maar met 28 procent. Dan ben je er ook veel sneller weer bovenop. Maar 
ook de jongste twee jaren presteerden we beter dan de index.’ 

Ik zie in uw fonds een belangrijke positie in Berkshire Hathaway, het bedrijf van Warren Buffett. Is 
hij het voorbeeld om te volgen? 

‘Ja, ongetwijfeld. Ook hij kijkt naar de lange termijn, kijkt alleen naar kwaliteit en houdt zich zo weinig 
bezig met macro-economische ontwikkelingen. Of de dollar en de beurzen nu hoog staan of laag, daar 
houdt hij zich niet mee bezig. 

Wij ook niet. Wij kijken alleen naar de kwaliteit en de prijs van aandelen en proberen net als Buffett 
zeepbellen te vermijden. Maar dat vergt veel discipline. Je wint meer geld met de aandelen waarin je 
niet investeert, dan met die waarin je wel meegaat in de hype.’ 



Kunt u een voorbeeld geven van een zeepbel die jullie ontweken? 

‘In 2007 had iedereen de mond vol van grondstoffenaandelen en China. Aangezien de Chinese 
bevolking en middenklasse sterk groeit en steeds meer olie en grondstoffen nodig heeft, was dat 
volgens veel collega’s een opportuniteit om niet te missen. De koersen konden alleen maar stijgen. We 
zijn blij dat we niet hebben geluisterd.’ 

Wat zijn kwaliteitsvolle aandelen volgens u? Bedrijven die een hoog dividend uitkeren? 

‘Niet echt. Een dividend is belangrijk maar alleen als uit de cijfers duidelijk is dat ze dat ook in de 
toekomst kunnen uitdelen. Bedrijven die weinig investeren en alles aan de aandeelhouders uitdelen, 
zoals sommige telecombedrijven, laten we liever links liggen. Die geven eenmalige cadeautjes die ze 
later zullen bekopen.’ 

‘Maar nog belangrijker is of de bedrijven waar we ons inkopen, betrouwbare, consistente winsten en 
marges draaien.’ 

U hebt onlangs een rist grote consumentengroepen, zoals Coca-cola, Nestlé en Colgate Palmolive uit 
uw portefeuille verkocht. Waarom? 

‘Ze waren te duur geworden. Ze noteren nu tegen meer dan 25 keer de winst. We zagen andere en 
betere opportuniteiten, zoals in de verzekeringssector in de VS. Daar hebben we nu geïnvesteerd in 
een achttal nicheverzekeraars. Hoe we die selecteerden? Ze moesten een combined ratio hebben van 
onder de 100 procent. In de VS kan je je nog inkopen tegen één tot twee keer de boekwaarde en is er 
nog uitzicht op volumegroei.’ 

Meestal hoor je dat de Amerikaanse beurzen nu al overgewaardeerd staan. Bereiden jullie zich dan 
niet voor op een stevige correctie? 

‘Niemand kan een correctie voorspellen, wij ook niet. De lage rente en de QE zullen wel niet zonder 
gevolgen zijn. We houden daarom uit voorzichtigheid wel een cash-buffer aan van 11 procent. Maar 
het is wel onze overtuiging dat op lange termijn investeren in kwalitatieve aandelen beter is dan cash 
aanhouden.’ 

‘Maar we gaan niet akkoord met de populaire uitspraak dat de Amerikaanse beurzen veel duurder zijn 
dan de Europese. Dat is appelen met peren vergelijken. De kwaliteit van de bedrijven in de S&P 500 is 
veel groter dan die van de European Stoxx 50.’ 

‘Als je goed zoekt, vind je in de VS veel gemakkelijker aandelen van goede kwaliteit die nog relatief 
goedkoop zijn. In Europa zijn dat soort aandelen veel zeldzamer en dus meteen ook veel duurder.’ 
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