
Eerstelijns riskmanagement binnen ING Beleggen, waaronder het begeleiden van
de maandelijkse Risk Evaluation Meeting (REM), begeleiden van Product
Approval and Review Processes (PARP’s), Key Control Testing
Uitvoeren van business impact assessments (nieuwe) regelgeving; het koppelen
van regulatory ontwikkelingen aan businesskansen en toekomstbestendige
dienstverlening 
Projectmanagement implementatie nieuwe regelgeving, zoals MIFID II en SFDR
(transparantie duurzaamheid) 
AFM SPOC van ING Beleggen; waaronder het coördineren van AFM
informatieverzoeken en bepalen van de strategie richting AFM 

Werkervaring
2021-heden        Consultant, Charco & Dique

2017-2021          Risk & Regulatory ING Beleggen, Tribe Investments, ING Nederland

Michiel
Peters
+31 (0)6 15 07 78 84
michiel.peters@charcoendique.nl

Profiel
Ik ben een energieke, proactieve teamspeler die verbinding kan leggen met anderen, waardoor ik
mensen kan motiveren en meenemen. Ik heb brede kennis van zowel het regulatory/risk/strategisch
speelveld in de financiële sector als de retail (beleggings)business zelf. Op dit snijvlak kan ik vanuit
een resultaatgerichte houding daadwerkelijk het verschil maken.
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GDPR SPOC van ING Beleggen 
Horizon scanning nieuwe regelgeving en bijdrage leveren aan ING
positionering hierop, alsmede belangenbehartiging naar en interactie met
beleidsmakers, toezichthouders, Nederlandse Vereniging van Banken en
andere brancheorganisaties 
Schrijven van beleid en normkaders ter borging van safe en compliancy en de
kwaliteit van dienstverlening 
Coördineren van rapportages vanuit ING Beleggen richting ING MBB en senior
management 

Beïnvloeden van relevante stakeholders, zoals AFM, Ministerie van Financiën,
politiek Den Haag, Europese Commissie, Europees Parlement, Europese Raad
en diverse brancheorganisaties, met focus op de retail dienstverlening
Strategische afstemming - tot op directieniveau - van bancaire standpunten bij
retail beleggen, waaronder ook het coördineren van standpunten inzake
(nieuwe) regelgeving rondom beleggen (zoals MiFID II, PRIIPs, Wft, AFM-
leidraden)
Het vertalen van relevante ontwikkelingen - zoals fintech, digitalisering en
(nieuwe) gedragskundige inzichten - naar beleid
Projectleider van gezamenlijke bancaire initiatieven, zoals de ontwikkeling van
de Risicometer Beleggen en initiatieven kostentransparantie
Organiseren van events beleggen, zoals CEO-bijeenkomsten en seminars
Spreker op congressen, deelname aan panels
Vertegenwoordiger van Nederlandse banken bij de Europese
Bankenfederatie (EBF)

Vermogensadvisering aan klanten, zoals
financiëleplanning
beoordelen van en adviseren over beleggingsprofielen van
klanten en asset allocatie

Geven van interne trainingen, schrijven van artikelen

Ondernemingsrecht

2012-2017          Beleidsadviseur, Nederlandse Vereniging van Banken

2007-2011         Private Banking, Theodoor Gilissen Bankiers N.V

2004-2011         Civil Law Notary Corporate Law, Boekel De Nerée N.V.
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Opleidingen en cursussen  
2020                       Opleiding business Engels
2016                       Opleiding business Engels
2015                       Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht, Debatrix
2012-2013             Training persoonlijke ontwikkeling, DEEP
2011                       Examen Federatie Financieel Planners (FFP)
2010-2011             Opleiding FFP, Elsevier Financiële Educatie (EFE)
2009                       Postacademische specialisatieopleiding, Grotius Estate Planning
2005-2008             Notariële Beroepsopleiding, SNB
1998-2004             Fiscaal recht en notarieel recht, Universiteit van Amsterdam
1997-1998             Propedeuse economie, Universiteit van Amsterdam

Interesses
Wielrennen, (berg)wandelen, reizen, spelen van tactische gezelschapsspellen, het volgen van
(inter)nationale economische en (geo)politieke ontwikkelingen.
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