
Finnius kondigt met trots aan dat Tim de Wit per 1 januari 2021 

tot partner is benoemd.

Tim heeft ruime ervaring op het gebied van financieel toezichtrecht. 

Hij werkt sinds 2011 als advocaat en sinds 2015 bij Finnius. Tim richt 

zich hoofdzakelijk op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening, 

en adviseert asset managers over de AIFMD, UCITS en MiFID II. Ook 

adviseert hij marktpartijen over de almaar toenemende stroom aan 

aanverwante toezichtregelgeving, zoals op het gebied van integriteit 

(Wwft en Sanctiewet), duurzaamheid (SFDR en Taxonomieverordening) 

en informatieverstrekking (prospectus, PRIIPs en marketing). Daarnaast 

adviseert Tim marktpartijen over de reikwijdte en impact van 

toezichtregels (zoals PSD2) ten aanzien van innovatieve en/of complexe 

(FinTech) producten. 

In zijn dagelijkse praktijk staat hij marktpartijen bij in het kader van 

vergunningaanvragen, (fonds)meldingen en AFM (thema)onderzoeken, 

en adviseert hij over de implementatie van (nieuwe) toezichtregels.

Tim is een betrokken en analytisch sterke adviseur met een brede kennis, 

die zich zo nodig kritisch opstelt. Zijn doel is om complexe toezichtregels 

te vertalen naar de praktijk op een manier die aansluit bij de business van 

de cliënt. 

Tim wordt aanbevolen in The Legal 500 als ‘Rising Star’ en is 

opgenomen op de lijst van ‘Rising Stars’ van Expert Guides, beide in de 

categorie Investment Funds.
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Finnius is een nichekantoor gespecialiseerd in financieel recht. Wij combineren 

topkwaliteit met een persoonlijke oplossingsgerichte en heldere aanpak. De advocaten 

van Finnius hebben gezamenlijk jarenlange ervaring op dit zich snel ontwikkelende 

rechtsgebied. Deze ervaring deden zij op bij gerenommeerde internationale 

advocatenkantoren, bij grote financiële instellingen en bij De Nederlandse Bank. 

Finnius adviseert haar cliënten over de financieelrechtelijke regelgeving die op hen 

van toepassing is. Daarbij onderhoudt Finnius namens haar cliënten contacten met de 

Autoriteit Financiële Markten, DNB en de Europese Centrale Bank. Finnius procedeert 

waar nodig ook voor haar cliënten tegen de toezichthouders. 

Presenteert

Finnius is verheugd dat Marijke Kuilman zich per 1 januari 2021 

bij Finnius heeft aangesloten.

Marijke adviseert over financieel (toezicht)recht in brede zin. Door 

haar ervaring als advocaat, toezichthouder bij DNB en later senior 

legal counsel bij DNB, overziet Marijke financiële regelgeving en 

de juridische aspecten van complexe (internationale) transacties en 

goedkeuringstrajecten. Marijke begeleidt banken, verzekeraars, 

betaaldienstverleners en andere financiële ondernemingen en hun 

aandeelhouders bij o.a. vergunningaanvragen, aanvragen voor 

een verklaring van geen bezwaar en toetsing van bestuurders op 

geschiktheid en betrouwbaarheid. Ook adviseert Marijke regelmatig 

ondernemingen bij governance aspecten, beloningsvraagstukken, 

kapitaalmarkttransacties (zoals de goedkeuring van prospectussen), 

structurering van beleggingsfondsen, commerciële transacties en het 

stellen van zekerheden. 

Marijke is een gedreven en doelgerichte advocaat, met oog voor detail. 

Ze heeft een praktische insteek en is ze helder in haar communicatie en 

verwachtingen. 

Van 2007 tot 2015 was Marijke werkzaam in de advocatuur (Loyens & 

Loeff en NautaDutilh). De afgelopen vijf jaar werkte ze bij DNB, eerst 

als toezichthouder specialist bij de afdeling markttoegang en daarna als 

senior legal counsel. Met ingang van 1 januari 2021 is Marijke werkzaam 

bij Finnius en terug in de advocatuur. 
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