
Profiel
Door mijn ervaring als procesadvocaat en bedrijfsjurist weet ik de juridische problemen waarmee
financiële instellingen te maken hebben snel en goed te doorgronden. Met mijn pragmatische
insteek zorg ik ervoor dat complexe juridische problemen vertaald worden naar de praktijk van de
financiële instelling. 

Ik vind het erg belangrijk dat iedereen in de organisatie de nieuwe wet- en regelgeving begrijpt en
maakt dit dan ook inzichtelijk. Hierdoor zorg ik ervoor dat alle lagen van de organisatie betrokken
zijn bij de implementatie van wet- en regelgeving. Ik vind het een uitdaging om binnen de
beperkingen die een financiële instelling kent (zoals oude IT-systemen, legacy etc.) ervoor te zorgen
dat de financiële instelling voldoet aan de wet- en regelgeving. 

Daarnaast denk ik graag mee over innovatie in de financiële sector. Ik zorg ervoor dat ook nieuwe
innovatie apps voldoen aan de wet- en regelgeving, zonder dat dit ten nadele komt van het
gebruikersgemak.  

Werkervaring 
2019-heden        Regulatory & Legal Consultant, Charco & Dique

Esther 
Mennens-
Wismans
+31 (0)6 21 41 56 09   
esther.mennens@charcoendique.nl
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Adviseren over en implementeren van nieuwe Nederlandse en
Europese wet- en regelgeving op het gebied van effectenrecht
(MiFID II/MiFIR, PRIIPs, SHRD II, CSDR, BMR, Wijziging Wge)
Participeren in belangenorganisaties: NVB en DACSI 
Adviseren van Securities Operations over verschillende
onderwerpen

Vragen afkomstig van custodians, brokers en
handelsplatformen
Vragen over vermogensscheiding
Vragen over het uitvoeren van orders en best execution

Adviseren over nieuwe beleggingsproducten en concepten
Adviseren over het verlenen van crossborder diensten (verlenen van
diensten aan klanten buiten de ‘home state’)
Onderhandelen van verschillende type contracten (distributie,
clearing- en custody overeenkomsten)
Adviseren en mede-ontwikkelen van een nieuwe
vermogensbeheerapp
Adviseren over marketinguitingen
Juridische ondersteuning bij uitvragen van de toezichthouder
Adviseren over de juridische implicaties van een no-deal Brexit 

Opstellen juridische analyse van de positie van klanten ten opzichte
van banken, beleggingsondernemingen en
verzekeringsmaatschappijen
Opstellen aansprakelijkheidstellingen;
Procederen over vorderingen van klanten tegen banken,
beleggingsondernemingen en verzekeringsmaatschappijen met
betrekking tot beleggingsinstrumenten, derivaten (waaronder
renteswaps), beleggingsverzekeringen en financieringscontracten

2015-2019        Senior Legal Counsel Private Banking, ABN AMRO Bank N.V.

2011-2015         Advocaat, Bos & Partners advocaten

Expertise
Nationale en internationale financiële toezichtswetten, Banken en beleggingsondernemingen, Brexit, ESG
regelgeving.
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Opleidingen & cursussen 
2016-2017           Grotius Effectenrecht, CPO Nijmegen
2011-2014           Beroepsopleiding voor de advocatuur, Orde van advocaten
2009-2010           Duale Master Onderneming & Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
2008-2009           Master Internationaal & Europees recht, Radboud Universiteit Nijmegen (tot januari 2009) en 
                              University of Sydney (januari tot juli 2009) – alle vakken afgerond, maar geen scriptie
                              geschreven dus niet afgerond
2007-2009           Honours programma, Radboud Universiteit Nijmegen
2005-2008           Bachelor Nederlands recht en bachelor Internationaal & Europees recht, Radboud Universiteit
                              Nijmegen

Talen
Nederlands          Moedertaal
Engels                   C1 
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Implementeren MiFID II/MiFIR, wijziging Wge, PRIIPs, SHRD II en CSDR bij een bank 
Implementeren MiFID II bij een beleggingsinstelling 
Implementeren SFDR bij pensioenfonds, vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen
Opstellen consultatie reacties MiFID, CSDR, PRIIPs, SHRD II, Wge
Adviseren en uitrollen landenbeleid (verlenen van cross-border dienstverlening) bij een bank
Ontwikkelen vermogensbeheerapp 
Impact analyse no-deal Brexit voor een bank 

Prestaties & projecten

Interesses
Sporten en reizen.


