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Ons Team
De oorsprong van FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) ligt in 2011. FOSS
adviseurs zijn hoog gekwalificeerd, meertalig en hebben uitstekende kennis met
betrekking tot de family office sector. FOSS is een onderdeel van de Wealth Planning
services van Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) in Zwitserland.

mr. Jan van Bueren, TEP
Mede-oprichter & Managing Director
Contact:
bueren@switzerland-family-office.com

Jan van Bueren, geboren in Nederland in 1972, is medeoprichter van FOSS Family Office
Services Switzerland, gevestigd in Zürich.
Hij is afgestudeerd als meester in de rechten (fiscaal recht) aan de Universiteit van
Groningen, Nederland. Na zijn afstuderen in 1997 was hij in Nederland enige jaren
werkzaam als belastingadviseur bij een kantoor gericht op middelgrote ondernemingen.
Hierna heeft hij de overstap gemaakt naar de fiscale afdeling van PricewaterhouseCoopers
gericht op grote familiebedrijven en hun eigenaars. In de periode 2004 tot en met 2006 was
Jan van Bueren als senior jurist werkzaam bij De Nederlandsche Bank NV, de
toezichthouder op financiële instellingen en de financiële sector in Nederland.
Eind 2006 is hij verhuisd naar Zwitserland en heeft voor ABN AMRO Private Banking
(Switzerland) AG de Wealth Structuring afdeling in Zürich opgezet. Toen in 2011 ABN
AMRO’s private banking activiteiten in Zwitserland werden overgenomen door UBP is hij

benoemd tot hoofd Wealth Planning voor UBP in Zürich. Zijn activiteiten voor FOSS zijn een
geïntegreerd onderdeel van zijn activiteit als Wealth Planner voor UBP.
Jan van Bueren is dagelijks bezig met complexe internationale vermogensplanning voor
internationaal georiënteerde vermogende personen, fiscaal efficiënte vennootschappelijke
structuren, internationale verhuizingen, levensverzekeringen en beschermingsstructuren
zoals trusts en stichtingen. Hij is lid van STEP since 2010.
Jan van Bueren spreekt vloeiend Engels, Duits en Nederlands. Hij woont in het kanton
Zürich, is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij brengt graag tijd door met zijn familie,
gaat graag uit eten en houdt van skiën en snowboarden.

mr. Thomas Ming, lic. iur.
Co-Founder & Director
Contact:
ming@switzerland-family-office.com

Thomas Ming, geboren in Zwitserland in 1976, is mede-oprichter van FOSS Family Office
Services Switzerland, gevestigd in Zürich.
Hij is afgestudeerd als meester in de rechten aan de Universiteit van Bazel, Zwitserland.
Tijdens zijn studie was hij een actief lid van AIESEC en liep onder andere een jaar lang
stage in Brazilië. Na zijn afstuderen in 2003 reisde hij per fiets in twee jaar tijd van het meest
zuidelijke punt van Zuid-Amerika naar Cancun, Mexico. In 2006 is Thomas Ming begonnen
bij ABN AMRO Private Banking Switzerland. Tussen 2006 en 2011 werkte hij in de bank als
Account Manager voor verschillende markten. Vanwege zijn sterke interesse in IT was hij
ook regelmatig betrokken bij diverse IT projecten van ABN AMRO in Zwitserland.
Begin 2011 heeft hij intern de overstap gemaakt naar ABN AMRO’s Wealth Structuring
afdeling. Toen UBP in 2011 ABN AMRO’s private banking activiteiten in Zwitserland heeft
overgenomen is hij Wealth Planner voor UBP geworden. Zijn activiteiten voor FOSS zijn een
geïntegreerd onderdeel van zijn activiteit als Wealth Planner voor UBP. Als Wealth Planner
heeft Thomas Ming zich de laatste jaren voornamelijk toegelegd op levensverzekeringen als
compliant vermogensplanningstructuur voor vermogende particulieren.

Thomas Ming spreekt vloeiend Spaans, Engels en Duits. Hij woont in het kanton Zürich, is
getrouwd en brengt veel van zijn vrije tijd door met wandeltochten, fietsen en skiën in de
Zwitserse alpen. Tevens houdt hij van reizen en fotografie.

Union Bancaire Privée, UBP SA
Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) was founded in 1969 by Edgar de Picciotto; since
then, it has remained a privately-owned independent Swiss financial institution. The Bank's
activity is exclusively focused on wealth management for private and institutional clients, with
clear targets of preserving and generating wealth on the long-term.
Union Bancaire Privée, UBP SA is in 1969 door Edgar de Picciotto opgericht. Sinds dat
moment is UBP een onafhankelijke bank in volledig privé-bezit gebleven. De bank richt zich
volledig op het beheer van vermogen voor private en institutionele cliënten met als
doelstelling het behoud van vermogen en het over de lange termijn laten groeien van
vermogen.
In het tijdsbestek van één generatie heeft de bank zich ontwikkeld tot een van Zwitserlands
toonaangevende private banken. UBP streeft naar duurzame relaties met haar cliënten op
basis van vertrouwen en respect en wordt daarbij geleid door de kernwaarden –
betrokkenheid, passie, innovatie en ondernemersgeest.
De bank heeft een bijzonder klantgerichte benadering en streeft ernaar haar cliënten
excellente services met toegevoegde waarde aan te bieden. Innovatieve
beleggingsoplossingen worden afgestemd op de unieke behoeftes van cliënten, met als doel
het beschermen van hun kapitaal en het genereren van een goed rendement.
UBP is specifiek bekend voor haar expertise in traditioneel en alternatief vermogensbeheer.
Een geïntegreerde benadering maakt het voor zeer vermogende clienten mogelijk om te
profiteren van quasi-institutioneel beheer van hun vermogen en zeer deskundige en ervaren
belegginsexperts.
De bank heeft een uitstekend vermogens- en estate planning team dat cliënten ondersteunt
met betrouwbare en compliant oplossingen om uw vermogen veilig te stellen, te laten
groeien en datzelfde vermogen van generatie op generatie te laten overgaan. Het
vermogens- en estate planning team van UBP heeft over de jaren een groot netwerk
opgebouwd van gerenommeerde externe specialisten en service providers, waaronder hoog
gekwalificeerde Zwitserse en internationale advocaten, belastingadviseurs en register
accountants.

UBP is een van Zwitserlands best gekapitaliseerde (Tier 1) banken, hetgeen financiële
stabiliteit en sterkte garandeert. Het UBP hoofdkantoor is gevestigd in Geneve en er zijn
tevens filialen in Zürich, Basel en Lugano. Daarnaast heeft de bank verspreid over de wereld
nog een twintigtal kantoren, waardoor het lokale expertise kan combineren met een sterk
internationaal netwerk. Naast het beheer van vermogen in Zwitserland heeft de bank onder
andere ook de mogelijkheid om geld te beheren in Londen, Nassau, Luxembourg en
Singapore.

