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Werkervaring
2022-heden        Consultant, Charco & Dique

2013-2022          Toezichthouder interventie & handhaving, De Nederlandsche Bank    

Marco
Mulleneers
+31 (0)6 21 33 04 70
Marco.mulleneers@charcoendique.nl

Profiel
Doordat ik in verschillende rollen met toezichtregelgeving te maken heb gehad, kan ik
vraagstukken vanuit diverse perspectieven benaderen. Ook kan ik meedenken met financiële
ondernemingen om tot oplossingen te komen die werken voor henzelf én de toezichthouder
tevreden stemmen.

Ik heb brede ervaring opgedaan als toezichthouder, advocaat, jurist en (project)manager.
Hierdoor kan ik adviseren over (de naleving van) toezichtregels, de vertaalslag maken naar de
praktijk én een rol spelen in de uiteindelijke realisatie. Mijn werkwijze is gestructureerd en
overzichtelijk. Ik communiceer duidelijk en ben kwaliteitsbewust en resultaatgericht. Daarnaast
ben ik goed in stakeholder management en een strategische denker.
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https://www.linkedin.com/in/marcomulleneers/
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Bijdragen aan internationale AML/CFT evaluaties (o.a. FATF en EBA) en
uitvoeren van ‘peer review’ bij Nederlandse en buitenlandse
toezichthouders

Aansturen van onderzoeken om naleving van wet- en regelgeving te
beoordelen
Voeren van gesprekken met bestuurders voor (her)toetsing op
betrouwbaarheid en/of geschiktheid
Eerste aanspreekpunt voor een van de grootste Nederlandse trustkantoren

Verantwoordelijk voor alle juridische aspecten van de Nederlandse
beleggingsfondsen en haar beheerder, inclusief contact met de AFM
Juridisch projectmanagement bij introductie van ‘kickback vrije’
aandelenklasse in de Nederlandse beleggingsfondsenrange
Aansturen van een team

Adviseren over toezichtvereisten m.b.t. beleggingsproducten en
effectendiensten
Behandelen van bezwaarschriften en coördineren van klachtprocedures bij
het KIFiD
Juridisch begeleiden van nieuw digitaal beleggingsproduct

Adviseren over toezichtvereisten en implementatie van nieuwe wet- en
regelgeving

Adviseren over toezichtvereisten en implementatie van nieuwe wet- en
regelgeving
Procederen bij Rechtbank Rotterdam en College van Beroep voor het
bedrijfsleven

Beoordelen van reikwijdtevraagstukken over toepasselijkheid van
toezichtwetgeving
Behandelen van vergunningaanvragen banken, verzekeraars en
geldtransactiekantoren

2017                    Toezichthouder trustkantoren, De Nederlandsche Bank

2010-2013          Head of fund legal Netherlands, BNP Paribas Asset Management

2009-2010          Legal counsel, Team securities, ABN AMRO Bank

2008-2009           Advocaat financieel recht, Houthoff 

2005-2008           Advocaat financieel recht, Boekel De Nerée

2002-2004           Toezichthouder markttoetreding, De Nederlandsche Bank
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Opleidingen en cursussen
2021                 Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht, VU Law Academy 
2018-2019       Communicatie, interactie en managementvaardigheden voor niet-leidinggevenden,
                          Van Harte & Lingsma 
2011-2012      Management training, Krauthammer     
2009                Specialisatieopleiding Effectenrecht (cum laude), Grotius Academie
2005-2006      Beroepsopleiding Advocaten, Nederlandse Orde van Advocaten
1995-2001      Nederlands recht, Universiteit Maastricht     

Talen
Nederlands          Moedertaal
Engels                   C1
Duits                      B2
Frans                     B2

Interesses
Reizen, fitness, koken, skiën.
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Expertise
Banken, betaalinstellingen en trustkantoren, DNB, Vergunningen en toezicht, Legal, Financiële
toezichtwetten, AML, Wwft en Sanctiewetgeving, Wtt 2018.


