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Profiel
Bij Charco & Dique help ik ondernemingen inzicht te krijgen in de financiële regelgeving die op hen
van toepassing is. Dit doe ik door individuele adviezen, analyses en kwalificatienotities op te stellen,
maar ook door de applicaties Ruler en Keeper up to date te houden. Alhoewel ik werkzaamheden
verricht voor allerlei typen financiële ondernemingen, ligt mijn interesse met name bij FinTech
(inclusief cryptoassets) en duurzaam ondernemen (het integreren van ESG-factoren). Ik ga
nauwkeurig en resultaatgericht te werk, en doordat ik zowel een juridische als een economische
achtergrond heb doorgrond ik de praktische implicaties van (nieuwe) regels snel.

Curriculum Vitae

Werkervaring
2017-heden

Advies over de implementatie van wet- en regelgeving (MiFID II, AML 4/5, SRD II,
SFDR)
Redactiewerkzaamheden voor de tools Ruler en Keeper
Juridische advies- en kwalificatienotities voor diverse soorten financiële
instellingen
Uitvoeren van (compliance) risicoanalyses ontwikkeling van framework voor
(compliance)risicobeheer
Ondersteuning bij vergunningaanvragen
Advies over de integratie van ESG-factoren
Schrijven van blogs voor de website
Uitvoeren gap-analyses (MiFID II, AIFMD)

Regulatory & Compliance Consultant, Charco & Dique
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https://www.linkedin.com/in/nina-peters-b03abb94/


Expertise
ESG/duurzaamheid in de financiële sector, Fintech en Cryptodienstverlening, nationale en Europese
toezichtwetgeving

Curriculum Vitae
Nina Peters

Opleidingen en cursussen
2018-2019          Master Business Economics (richting: Managerial Economics and Strategy), Universiteit van   
                              Amsterdam (cum laude). Afstudeeronderwerp: Het nudgen van verzekeringsbeslissingen.
2017-2018          Master Nederlands Recht (richting: Financieel Recht), Radboud Universiteit Nijmegen (cum
                              laude). Afstudeeronderwerp: Toezicht op Initial Coin Offerings. 
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Assisteren bij juridisch onderzoek
Redactionele werkzaamheden voor het Handboek Beleggingsondernemingen
(tweede druk)

Onderzoeksassistent, Instituut voor Financieel Recht (onderdeel van het
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen)

2017-2019

Beoordelen, (her)schrijven en implementeren beleid en procedures
Opstellen Legal Frameworks (onder meer voor beleggingsondernemingen en beheerders
vanbeleggingsinstellingen)
Uitvoeren GAP analyses (AIFMD, MiFID II, transparantieverplichtingen)
Uitvoeren risicoanalyses (onder meer voor beleggingsondernemingen, beheerders van
beleggingsinstellingen en verzekeraars)
ESG Webinar

Prestaties en projecten

Talen
Nederlands        Moedertaal
Engels                 C1
Spaans                B1 

Interesses
Reizen, sporten, lezen


