
   

 

[melder] 
[adres]  
 
 
 
 
 

Datum 

3 augustus 2017 
  

 

Betreft 

Beslissing op herzieningsverzoek inzake [beëdigde] 

 
Geachte [melder], 

U hebt mij verzocht om de beslissing van de Algemeen Directeur van de Stichting 
Tuchtrecht Banken (hierna: de directeur) van 22 mei 2017 te herzien. De beslissing 
betreft het niet voorleggen van een klacht aan de Tuchtcommissie Banken naar 
aanleiding van een door u ingediende melding. Deze door u ingediende melding 
heeft betrekking op [beëdigde].  

Ik heb kennisgenomen van de stukken die betrekking hebben op deze melding. Op 
grond daarvan ben ik tot het oordeel gekomen om de beslissing van de directeur 
niet te herzien. Ter toelichting hiervan merk ik het volgende op. 

De directeur heeft beslist dat geen nader onderzoek wordt gedaan naar deze 
melding, nu uw melding niet tot een gegronde klacht kan leiden. Ik kan mij in deze 
beslissing en motivering daarvan vinden.  

De door u ingediende melding heeft betrekking op [beëdigde] en houdt verband met 
een door hem voorgezeten hoorzitting van de Klachtencommissie Politie [plaats]. 
Het gaat daarmee niet om een gedraging waarop het bancaire tuchtrecht ziet. De 
omstandigheden van het geval wijken af van de omstandigheden die in de uitspraak 
van de Commissie van Beroep van 15 maart 2017 een rol spelen en waarnaar u in 
uw melding hebt verwezen. In de uitspraak van de Commissie van Beroep wordt 
immers (in paragraaf 7.6) tot uitdrukking gebracht dat in die zaak het ging om 
gedragingen die raakvlakken hadden met de bank. In het gedrag waarop de door u 
ingediende melding ziet, zijn deze raakvlakken niet aanwezig.  

Het voorgaande betekent dat naar aanleiding van uw melding geen klacht zal 
worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie Banken. 

Hoogachtend, 

 

Mr. M. Jurgens 

Voorzitter Tuchtcommissie Banken 

Tuchtcommissie Banken 

Postbus 15775 

1001 NG Amsterdam 

 

 

T +31 (0)23 – 751 52 10 

secretariaat@secretariaat-
tcb.nl 



   

 

Namens deze: 

 

Mr. M. Bijleveld 

Secretaris Tuchtcommissie Banken



   

 

 


