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Profiel
Door mijn jarenlange ervaring als bedrijfsjurist bij verschillende Private Banks weet ik voor welke
uitdagingen instellingen komen te staan als het gaat om nieuwe wet- en regelgeving. Niet alleen de
hoeveelheid en de complexiteit van de regelgeving zelf neemt toe, maar ook blijkt het telkens weer
een grote uitdaging om deze regelgeving in de dagelijkse praktijk van systemen, processen en
procedures te implementeren. Ik help instellingen graag om daar op een pragmatische en
begrijpelijke wijze mee om te gaan. Daarbij vind ik het belangrijk om de medewerkers van deze
instellingen mee te nemen in deze verandering. 

Daarnaast weet ik juridisch complexe problemen terug te brengen tot de kern en daar een praktische
oplossing voor te vinden. Het uitgangspunt is dat iets kan, als je maar rekening houdt met bepaalde
aspecten. 

Tot slot, vind ik duidelijke communicatie belangrijk. Ik zorg ervoor dat mijn reactie begrijpelijk is voor
de ontvanger, ook als dit geen jurist is. En is een deadline niet haalbaar of moet een bepaalde
verwachting worden bijgesteld? Dan hoor je dat van mij. 
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Interpreteren en implementeren van nieuwe Nederlandse en Europese financiele
wet- en regelgeving, waaronder Sustainable Finance Disclosure Regulation
(SFDR), Taxonomie Verordening (EUT), MiFID II, Mortgage Credit Directive
(MCD), Consumer Credit Directive (CCD), Payment Services Directive (PSD II),
EMIR, SFTR, Outsourcing Guidelines
Signaleren van en rapporteren over (inter)nationale wet- en regelgeving
Geven van presentaties over belangrijke wijzigingen in regelgeving, waaronder
MiFID II en SFDR/EUT
Adviseren van de business over (nieuwe) producten en diensten op gebied van
onder andere beleggingen, kredieten en betalingsverkeer
Opstellen van cliëntdocumentatie, zoals algemene voorwaarden en
overeenkomsten 
Beoordelen van (uitbestedings)contracten 
Notuleren van vergaderingen van twee subcommissies van de Raad van
Commissarissen (Audit committee en Risk, legal en compliance committee)
Beoordelen van informatie- en reclameuitingen 
Participeren in verschillende werkgroepen binnen de Nederlandse Vereniging
van Banken, waaronder de Juridische Werkgroep Effectenzaken en de
Expertpool ESG Beleggen

Adviseren op gebied van effectenrecht en betalingsverkeer 
Behandelen van (effecten)klachten 
Betrokken bij implementatie nieuwe wet- en regelgeving (MiFID I, PSD)
Beoordelen contracten   
Begeleiden overname beleggersgiro 

2011-2022          Senior Legal Counsel, InsingerGilissen (onderdeel van Quintet Private Bank
                              (Europe) S.A.) 

2006-2011          Bedrijfsjurist, F. van Lanschot Bankiers N.V.

Opleidingen en cursussen
2019                      
2007                       
2005 
                                 
2004-2005 
            
2000-2004            

Bedrijfskunde voor juristen, IIR/Nyenrode Business Universiteit
Grotius Effectenrecht, CPO Nijmegen                 
Amsterdam Nyenrode Summer Business Law Program, Case Western
University Law School Cleveland (Ohio) USA                                    
Master International Business Transactions and Law, Amsterdam Nyenrode
Law School                          
Bachelor Nederlands recht en bachelor Bedrijfswetenschappen, Radboud
Universiteit Nijmegen   
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Talen
Nederlands           Moedertaal
Engels                   C1

Expertise
MiFID II, SFDR, Taxonomy, CCD, MCD, PSD, regulatory compliance, klantzorg.

Interesses
Sociale activiteiten met vrienden, koken, lezen, Formule 1.

Curriculum Vitae
Daniëlle Geelen

Implementeren en interpreteren van financiele wet- en regelgeving, waaronder MiFID II, CCD,
MCD en SFDR
Betrokken bij verschillende complexe projecten, waaronder fusie van Insinger de Beaufort en
Theodoor Gilissen, InsingerGilissen inrichten als bijkantoor van Quintet Private Bank en het
uitrollen van nieuwe risicoprofielen voor alle klanten
Adviseren over en ondersteunen bij de uitrol van een nieuwe vermogensbeheerpropositie voor
klanten

Projecten en prestaties


