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Geachte heer [beëdigde],  

 

Op 21 september 2020 is een melding ingediend dat u mogelijk de door u op 23 

juni 2015 afgelegde bankierseed hebt geschonden. Melder heeft ter 

onderbouwing van zijn melding verschillende stukken ingediend. 

 

De melding 

De melding houdt – kort samengevat – in dat u ten behoeve van een kortgeding 

uw interne notitie van 17 juni 2015 hebt aangepast en aan de notitie hebt 

toegevoegd dat in 2015 een BKR-codering is geregistreerd. Hierdoor zou u 

valsheid in geschrifte hebben gepleegd, niet integer en onzorgvuldig hebben 

gehandeld, de rechter hebben voorgelogen en misleid, in strijd hebben 

gehandeld met de wet en andere regels, niet in het klantbelang hebben 

gehandeld en het vertrouwen van de samenleving in de bank hebben geschaad. 

Volgens melder had u de bedoeling hem te benadelen. 

 

Het onderzoek 

Naar aanleiding van deze melding heeft de Algemeen Directeur op 24 september 

2020 onderzoek gestart en bij [bank] (hierna: de bank) uw contactgegevens en 

een kopie van de door u afgelegde bankierseed opgevraagd. Deze gegevens 

heeft de bank bij e-mail van 13 oktober 2020 verstrekt. Voorts heeft de Algemeen 

Directeur op 5 november 2020 melder telefonisch gevraagd wanneer het 

kortgeding plaatsvond. Gelet op het navolgende ziet de Algemeen Directeur geen 

aanleiding van u een nadere reactie te vragen. 

 

De onderzoeksresultaten 

Uit het onderzoek is het volgende gebleken.  

 

Op 16 september 1974 bent u in dienst getreden bij de bank. Op 17 juni 2015 

hebt u een notitie in het dossier van melder bij de bank opgesteld waarin staat 
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‘BKR 2 gemeld’. Op 23 juni 2015 hebt u de bankierseed afgelegd. Op 1 mei 2019 

bent u uit dienst getreden. Op 21 januari 2020 heeft een kortgeding 

plaatsgevonden  tussen melder en de bank over de door de bank gedane BKR-

codering. Daarbij speelde uw notitie van 17 juni 2015 een rol. Uiteindelijk bleek 

dat de BKR-codering niet in 2015, maar op 13 februari 2018 is geregistreerd.  

 

Beslissing 

De Algemeen Directeur ziet geen aanleiding een klacht voor te leggen aan de 

Tuchtcommissie. Hij zal de zaak tegen u seponeren. Daartoe overweegt hij het 

volgende.  

 

Het verwijt van melder houdt in dat u de BKR-codering in uw notitie van 17 juni 

2015 recent zou hebben aangepast/vervalst ten behoeve van het kortgeding, 

aangezien de daadwerkelijke codering niet in 2015 maar op 13 februari 2018 is 

geregistreerd. Dit standpunt van melder wordt door de Algemeen Directeur niet 

gevolgd. Uit de door de bank aangeleverde stukken volgt namelijk dat u per 1 

mei 2019 uit dienst bent getreden, terwijl het kortgeding pas in januari 2020 heeft 

plaatsgevonden. Dit betekent dat, zelfs indien zou worden aangenomen dat de 

notitie ten behoeve van dit kortgeding is aangepast, dit niet door u kan zijn 

gedaan. Dit betekent dat u in dit kader geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden 

gemaakt.  

  

Mogelijkheid herziening 

Tot slot wijs ik u erop dat de melder 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 Banken. Het dossier zal in dat geval voor een nieuwe 

beoordeling aan haar worden voorgelegd. Als een herzieningsverzoek wordt 

ingediend, wordt u door ons van deze procedure op de hoogte gehouden. 

 
De Algemeen Directeur vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de Algemeen Directeur, 

 

 

 

 

mr. E. Govers 

jurist 
 

 


