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Waarom een family office in Zwitserland?
Wanneer u overweegt een eigen family office op te zetten, of een multi-family office te
gaan gebruiken, is de locatie waar deze dienstverlener is gevestigd bijzonder relevant.
U wilt niet gebruik maken van een multi-family office die in een onstabiele jurisdictie is
gevestigd, aangezien een van de belangrijkste redenen voor het gebruik van een
family office het beschermen van uw vermogen is. Zwitserland is daarom een
aangewezen locatie voor een family office.
U wilt gebruik maken van een family office die is gevestigd in een land waar politieke,
economische en financiële stabiliteit heerst, met eenvoudige toegang tot financiële
dienstverleners, met een goede infrastructuur en waar (potentiële) medewerkers een goede
scholing hebben gehad. In het kader van risicospreiding en beheersing en geografische
diversificatie willen veel vermogende families bovendien ook graag dat de diensten buiten
hun eigen woonland worden verricht.
Zwitserland als veilige haven
Zwitserland is bekend vanwege haar uitzonderlijke stabiliteit, zowel politiek als financieel.
Zwitserland is een onafhankelijke federatie sinds 1848 en de Zwitserse geschiedenis gaat
meer dan zeven eeuwen terug. Zwitserland is reeds sinds 1815 een neutraal land en is sinds
1848 niet bij een oorlog betrokken geweest. Aangezien het Zwitserse politieke systeem een
zogeheten directe democratie is, kan de Zwitserse bevolking directe invloed uitoefenen op
alle (voorgestelde) federale en lokale wetgeving. Zwitserland is een van de zeer weinige
landen in de wereld met dit politieke systeem.
De economie van Zwitserland is bijzonder stabiel. Door een grote economische diversiteit en
aanhoudende binnenlandse vraag naar producten en diensten is Zwitserland tot zover door
de wereldwijde economische en financiële crisis nog niet geraakt. De Zwitserse overheid
heeft vanaf het begin van de financiële crisis in 2008 elk jaar de begroting af weten te sluiten
met een overschot. Dit is mede het gevolg van het in de constitutie vastgelegde verbod op
het door de overheid maken van schulden. Onder andere hierdoor heeft Zwitserland op dit
moment een van de laagste staatsschulden wereldwijd en is het een van de zeer weinige
landen met een AAA-rating.
De Zwitserse munteenheid, de Zwitserse Franc, wordt al decennia lang beschouwd als een
veilige haven en is daarom in de laatste jaren sterk in waarde toegenomen. (Zwitserland
maakt geen deel uit van de Euro zone en is tevens geen onderdeel van de Europese Unie).

De Zwitserse (financiële) infrastructuur
Aangezien één van de belangrijkste taken van een family office het beheer van uw vermogen
is, is nabijheid tot (private) banken bijzonder relevant. Zwitserse private banken zijn reeds
lang wereldwijde leiders in de wealth management industrie en sommige van de best
gekapitaliseerde banken van de wereld zijn gevestigd in Zwitserland.
Uitzonderlijk goed opgeleide, gemotiveerde, accurate en ervaren medewerkers met een
financiële achtergrond kunnen worden aangetrokken in Zwitserland. En wellicht nog
belangrijker, (potentiële) medewerkers die nog niet in Zwitserland woonachtig zijn, kunnen
zich tegenwoordig ook relatief eenvoudig in Zwitserland vestigen en bovendien vestigen zij
zich ook graag in een land als Zwitserland aangezien het land wordt beschouwd als een van
de beste plekken ter wereld om te wonen.
Zwitserland heeft ook een attractief vennootschapsbelastingsysteem. De vennootschapsbelasting is relatief laag en Zwitserland heeft met een groot aantal landen verdragen ter
voorkoming van dubbele belasting afgesloten. De belastingdienst is altijd bijzonder
coöperatief. Tevens heeft Zwitserland een gerenommeerd, betrouwbaar en solide juridische
systeem en is de thuisbasis voor eersteklas (financieel) adviseurs zoals belastingadviseurs,
advocatenkantoren, notarissen, accountantskantoren etc.
En de Zwitserse infrastructuur behoort, zowel in Geneve als in Zürich, tot de beste van de
wereld. Beide steden hebben uitstekende luchthavens met (directe) verbindingen met een
zeer groot aantal landen en het centrum van beide steden is binnen twintig minuten
bereikbaar vanaf de luchthaven.
De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht
Na de Zwitserse ratificatie van het Verdrag van 1 juli 1985 inzake het recht dat toepasselijk is
op trusts en inzake de erkenning van trusts (De Haagse Conferentie) kan een family office in
Zwitserland ook zonder enige fiscale consequentie optreden als trustee voor de (trust)
structuren van de familie.
Al deze elementen maken Zwitserland een van de beste locaties om een multi-family office
te gebruiken of om een eigen family office op te zetten. Een family office is er namelijk niet
alleen om uw vermogen te beheren, maar is er ook om uw vermogen veilig te stellen en uw
vermogen te beschermen in het geval dat blijkt dat het land waar u woont toch niet zo stabiel
is als u had gehoopt of verwacht.
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