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Geachte heer [beëdigde],  

 

Op 29 juni 2017 hebben wij van [bank] (verder: de bank) een melding ontvangen 

dat u mogelijk de Gedragsregels voor bankiers heeft overtreden. Naar aanleiding 

van deze melding is onderzoek verricht naar de wijze waarop u heeft gehandeld. 

Op 12 januari 2018 hebben wij u geïnformeerd over de inhoud van deze melding, 

waarop u op 9 februari 2018 schriftelijk heeft gereageerd. Daarnaast heeft u op 21 

februari 2018 een telefonische toelichting op de melding gegeven.  

 

Melding 

De melding komt er in de kern op neer dat u - als hypotheekadviseur - 

handtekeningen van de klanten op een hersteladvies heeft gekopieerd. Dit betrof - 

na de aflegging van uw bankierseed - één dossier, te weten van [persoon 1] en 

[persoon 2].  

 

Onderzoek 

In uw reacties van 9 en 21 februari 2018 betwist u in bovengenoemd dossier de 

handtekeningen van de klanten te hebben gekopieerd. U heeft daartoe 

aangevoerd dat de klant beschikt over een digitale handtekening en de klant de 

door u - in PDF-formaat - toegezonden slotverklaringen van de herstelde 

hypotheekadviezen digitaal heeft ondertekend. Ter onderbouwing van uw stelling 

heeft u aan ons e-mailcorrespondentie overhandigd waaruit volgt dat het de klant 

is geweest die de handtekening digitaal heeft geplaatst, en niet u - zoals in de 

melding wordt gesteld -.  

 

Beslissing 

De Algemeen Directeur heeft besloten de kwestie niet voor te leggen aan de 

Tuchtcommissie. In het onderzoek naar de melding is niet komen vast te staan dat 

u de handtekeningen op de gemelde slotverklaring heeft gekopieerd. Aldus is niet 

gebleken dat u - na aflegging van de bankierseed - de bancaire Gedragsregels 

heeft geschonden. Het een en ander leidt tot de conclusie dat de tegen u 

ingediende melding verder geen (tuchtrechtelijke) gevolgen voor u zal hebben.  

 

Vertrouwelijk 

Aan: [beëdigde] 

Per e-mail: 

[e-mailadres beëdigde] 

  

Datum 

Amsterdam, 6 maart 2018  

 
Betreft 

Melding 3739 

 

Onderwerp 

Beslissing Algemeen Directeur 

 Tuchtrecht Banken 

Beursplein 5 
1012 JW Amsterdam 
Postbus 3861 

1001 AR Amsterdam 

+31(0)20 760 80 90 
info@tuchtrechtbanken.nl 

www.tuchtrechtbanken.nl 
kvk 62964410 
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Herziening  

Tot slot wijs ik u erop dat de melder (de bank) eveneens een afschrift van deze 

beslissing ontvangt. De melder heeft de mogelijkheid om binnen veertien dagen na 

de mededeling van deze beslissing een verzoek tot herziening in te dienen bij de 

Voorzitter van de Tuchtcommissie. Het dossier zal in dat geval voor een nieuwe 

beoordeling aan hem worden voorgelegd. Indien dit het geval is, zult u door ons 

van deze procedure op hoogte worden gehouden. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog 

vragen heeft, kunt u mij bereiken via telefoonnummer +31 (0)20 760 8090 of via 

info@tuchtrechtbanken.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Algemeen Directeur, 

 

Mevrouw C. Verboom-Kortlever 

jurist 
 

 


