
Controleren van nalevering van relevante wet- en regelgeving en interne
procedures
Adviseren bij en mede ontwikkelen van intern beleid en procedures als
vertaling van wet- en regelgeving
Contact met toezichthouders (DNB/AFM) en auditors (Wtt-audit en
ISAE3402 audit)

Werkervaring
2022-heden        Consultant, Charco & Dique

2013-2022          Compliance officer, CSC Netherlands Group (voorheen TeslinCS BV)

Toska
Pieters
+31 (0)6 10 44 06 31
toska.pieters@charcoendique.nl

Profiel
Als praktisch ingestelde compliance specialist help ik organisaties bij het voldoen aan wet- en
regelgeving. Laagdrempelig en hierdoor goed benaderbaar vanuit alle lagen van een organisatie.
Door mijn ervaring als private banker aan de commerciële kant en vervolgens als compliance
officer in de tweede lijn, ben ik me ervan bewust dat verplichtingen op basis van wet- en
regelgeving niet altijd eenvoudig te implementeren zijn in de dagelijkse praktijk. Ik denk graag
mee over werkbare oplossingen.

Mijn expertise ligt op het gebied van het vertalen van wet- en regelgeving (Wwft, Wtt, Wft) naar
beleid en procedures. Vanuit de praktijk heb ik ervaring opgedaan met vergunningaanvragen,
(Wtt, AIFMD bewaarder), verkrijgen van verklaring van geen bezwaar, bestuurderstoetsingen en
contacten met toezichthouders en auditors.
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https://www.linkedin.com/in/alsibarani/
https://www.linkedin.com/in/toska-pieters-meijer-9b9a037/
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Opstellen van procedure handboek 
Zorgen voor bewustwording ten aanzien van compliance binnen organisatie
Verzorgen van interne trainingen op gebied van compliance

Relatiemanager van een klantenportefeuille bestaande uit met name grote
familievermogens 
Aanspreekpunt voor vermogensbeheer
Specialist op gebied van vermogensregie 

Relatiemanagement 
Financiële planning

Fiscale advisering op gebied van inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting

2005-2012          Private Wealth Manager, F. van Lanschot Bankiers NV 

1998-2005         (Senior) Private Banker,  CenE Bankiers NV

1995-1998          Belastingadviseur, W&R Belastingadviseurs en Accountants 

Expertise
Compliance management, cliëntenonderzoek, transactiemonitoring, Wwft en Sanctiewet, Wtt, Wft,
AIFMD.

Opzetten van de compliancefunctie
(Her)schrijven en implementatie van beleid en procedures
Cliëntacceptatie en -monitoring
Uitvoeren van SIRA
Vergunningaanvragen DNB en AFM

Projecten en prestaties
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Interesses
Tennis, fietsen, kaart- en bordspelletjes (bridge, klaverjassen en Catan), kamperen.

Curriculum Vitae
Toska Pieters

Nederlands            Moedertaal
Engels                     C1

Talen

Opleidingen en cursussen
2014-heden          Diverse trainingen op compliance gebied (jaarlijks > 16 PE-punten)
2014                      Compliance Management Trustkantoor, Licent Academy
2012                      DSI Senior Beleggingsadviseur
2010                      Leergang Senior Beleggingsadviseur, NIBE-SVV
2000                      Opleiding tot Federatie Financieel Planner
1998-2011            Diverse relevante opleidingen, NIBE-SVV
1989-1994            Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Groningen


