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Uitspraak Tuchtcommissie 

 

BEROEPSVERBODEN VOOR 
BIJKLUSSENDE BANKMEDEWERKERS 
 

Toen een bank in 2019 nieuwe mensen zocht om witwassen op te sporen, richtten drie 

medewerkers van diezelfde bank een eigen bedrijf op om kandidaten voor te dragen. 

Ze lieten na om de nevenactiviteit bij de bank te melden. De Tuchtcommissie Banken 

legt hen een beroepsverbod op wegens overtreding van de bankierseed. 

 

Twee van de medewerkers, die inmiddels niet meer bij de bank werken, mogen zes 

maanden niet actief zijn in de bancaire sector, voor de andere geldt een beroepsverbod van 

vijf maanden. De eerste twee geven volgens de Tuchtcommissie “geen enkele blijk van 

inzicht” in het kwalijke van hun gedrag, de derde erkent wel verkeerd te hebben gehandeld 

en ervan te hebben geleerd.  

 

De Tuchtcommissie baseert het beroepsverbod ook op andere overtredingen van de 

gedragsregels. De Tuchtcommissie verwijt de medewerkers ook dat zij cv’s vervalsten van 

kandidaten die zij voordroegen bij de bank, door te vermelden dat ze een cursus zouden 

hebben gevolgd terwijl dit niet waar was. Een van de medewerkers betaalde een 

“aanbrengvergoeding” van 2500 euro aan de andere omdat die hem had geholpen om bij de 

bank te kunnen gaan werken.  

 

Over Tuchtrecht Banken 

Sinds 1 april 2015 moet iedereen die voor een bank werkt de bankierseed afleggen. Bij deze 

eed hoort een Gedragscode. Via de bankierseed en de Gedragscode zijn alle ongeveer 

66.000 bankmedewerkers in Nederland gebonden aan het tuchtrecht. Als een medewerker 

zich niet aan de gedragsregels houdt, kan daarvan een melding worden gemaakt bij 

Tuchtrecht Banken. De Algemeen Directeur van Tuchtrecht Banken onderzoekt of een 

bankmedewerker de code heeft geschonden. Hij kan klachten voorleggen aan de 

onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en juristen. Tegen het oordeel 

van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Tuchtrecht Banken 

beheert ook het tuchtregister, waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers 

die een sanctie kregen opgelegd. 

 

 



Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  
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