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Nieuwe gedragsregels en het daarbij behorende tuchtrecht gaan gelden voor alle 

bankmedewerkers. Daarnaast wordt de reikwijdte van de sinds 2013 geldende (bankiers)eed of -

belofte verder uitgebreid tot alle medewerkers bij een bank. 

Er komt tuchtrecht in de bankensector. Met deze wetswijziging ondersteunt het kabinet het initiatief van de 

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om te komen tot gedragsregels met tuchtrecht voor 

bankmedewerkers. Dit is in lijn met de kabinetsvisie voor de Nederlandse bankensector waarin het belang van 

tuchtrecht wordt onderschreven. Het kabinet vindt het van belang dat de sector tuchtrecht zelf organiseert. 

Daarnaast heeft de ministerraad besloten om ter ondersteuning van het initiatief van de NVB de reikwijdte van 

de sinds 2013 geldende (bankiers)eed of -belofte verder uit te breiden tot alle medewerkers bij een bank. De 

eed of belofte geldt al voor bestuurders en interne toezichthouders van financiële ondernemingen in den brede 

en is in voorbereiding voor medewerkers met klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de financiële 

onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren. 

Met de introductie van tuchtrecht en de uitbreiding van de reikwijdte van de bankierseed worden verdere 

stappen gezet voor een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken. Naar verwachting gaan beide 

maatregelen voor nieuwe medewerkers in vanaf 1 januari 2015 en voor bestaande medewerkers per 2016. 

De afgelopen jaren hebben zich omvangrijke incidenten voorgedaan op de financiële markten waardoor het 

vertrouwen van de consument in financiële ondernemingen, waaronder banken in het bijzonder, ernstig is 

geschaad. Hierop is een groot aantal maatregelen getroffen, zowel door de (bancaire) sector zelf als door de 

overheid. Deze maatregelen zijn enerzijds gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe incidenten, 

zoals maatregelen met betrekking tot het verhogen van de kapitaalseisen bij banken en de introductie van de 

algemene zorgplicht. Anderzijds zijn deze maatregelen gericht op het (verder) herstellen van vertrouwen van de 

consument in financiële ondernemingen en daarmee in de financiële markten. 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 voor advies aan 

de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden 

openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

 


