
 
Persbericht 

 
Amsterdam, 9 maart 2022 

 
Uitspraak Tuchtcommissie 

 

BEROEPSVERBODEN VOOR 
OVERTREDING BANKIERSEED  

 

De Tuchtcommissie Banken heeft een voorwaardelijk beroepsverbod van een maand 

opgelegd aan een hoge functionaris die zich niet hield aan de regel dat hij zijn 

beleggingen moest onderbrengen bij de bank en geen beleggingstransacties mocht 

uitvoeren zonder toestemming van de bank. Hij onttrok zich daardoor aan het voor 

hem geldende beleid en de daarbij horende controle. Twee andere voormalige 

employés krijgen een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk beroepsverbod. 

 

De bankmedewerker die zich niet hield aan het beleid voor het handelen in beleggingen, had 

de secretaresse gevraagd om hem in het banksysteem als ‘non insider’ op te nemen terwijl 

hij ‘dual insider’ was. De bankmedewerker was bekend met het beleid van de bank dat (de 

schijn van) belangenverstrengeling en handel met voorkennis moet voorkomen. De klager, 

de directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken, vroeg om een boete van 750 euro, maar de 

Tuchtcommissie wijst op de voorbeeldfunctie van de bankmedewerker en vindt de 

overtreding laakbaar genoeg voor een voorwaardelijk beroepsverbod. Deze maatregel wordt 

uitgevoerd als de medewerker nog een keer in de fout gaat binnen een periode van twee 

jaren. 

 

Een medewerkster die klantgegevens doorstuurde aan haar partner en een rekening opende 

voor een klant zonder de identiteit te controleren aan de balie krijgt een tijdelijk 

beroepsverbod. Zij werkte volgens de Tuchtcommissie fraude in de hand en in één geval is 

ook werkelijk gefraudeerd. De Tuchtcommissie kan niet vaststellen of de medewerkster 

doelbewust meewerkte aan fraude en beslist dat zij een half jaar niet in de bancaire sector 

mag werken. De klager vroeg een voorwaardelijk beroepsverbod van een jaar.  

 

Een voorwaardelijk beroepsverbod wordt opgelegd aan een voormalig medewerker die aan 

een vriend een klantvergoeding van 500 euro toekende. Hij kampte met een gokverslaving 

en betaalde met de vergoeding een weekendje weg. De klager vroeg om een beroepsverbod 

van zes maanden, maar de Tuchtcommissie beperkt het tot een maand omdat de ontslagen 

medewerker spijt betuigde en na ontdekking openheid van zaken gaf.  

 



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 

65.000 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 aanklager 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:  
Alle uitspraken zijn te vinden op de Uitsprakenpagina van de website van Tuchtrecht 
Banken. Voor vragen over uitspraken kunt u terecht bij Paul van Dijk, woordvoerder, te 
bereiken op 06-10131144 of via pers@tuchtrechtbanken.nl. 
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