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1. Zie de motie Braakhuis/Plasterk, Kamerstukken II 2010/11, 
31 980, nr. 32 en de motie Huizing/Blanksma, Kamerstuk-
ken II 2010/11, 31 980, nr. 43.

2. Dat is overigens kennelijk ook de bedoeling, zie de brief 
van 13 april 2012 van de minister van Financiën inzake de 
bankierseed, kenmerk FM/2012/589M.

3. Zie Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 76, brief van 28 
juni 2012.

Naar verwachting treedt per 1 januari 2013 het Wijzi-
gingsbesluit financiële markten 2013 in werking. Eerder 
dit jaar is een tekstvoorstel ter consultatie aan markt-
partijen voorgelegd. In mei 2012 is deze consultatie 
afgesloten. De consultatie heeft (maar liefst) 103 reacties 
opgeleverd. Er is relatief veel commentaar geuit op een 
specifiek onderdeel dat in deze bijdrage centraal staat 
en dat is de introductie van de zogenoemde bankierseed. 
Uit de brief van 13 september 2012 van de minister van 
Financiën inzake de aanpassingen in het Wijzigingsbe-
sluit financiële markten 2013 naar aanleiding van de 
consultatiereacties blijkt dat het commentaar dat is ver-
zameld in het kader van de consultatie geen aanleiding 
heeft gegeven om de voorschriften voor de bankierseed 
inhoudelijk te wijzigen. Dit betekent dat per 1 januari 
2013 in beginsel alle medewerkers van alle financiële 
ondernemingen een eed of belofte moeten afleggen en 
medewerkers die op 1 januari 2013 al werkzaam zijn, 
binnen één jaar nadien de eed of belofte afgelegd moeten 
hebben. Dit is de aanleiding om in deze bijdrage de 
totstandkomingsgeschiedenis van de bankierseed en 
een aantal (praktische) aspecten onder de aandacht te 
brengen (wij verwijzen in dit verband naar een eerdere, 
korte bespreking van het fenomeen De bankierseed als 
voorwoord in TvFR 2012/6 die wij voor deze bijdrage als 
uitgangspunt hebben genomen en hebben voorzien van 
een update).

Nadat in de Code Banken en de Governance Principes Ver-
zekeraars is voorzien in de ondertekening van een moreel-
ethische verklaring door leden van de Raad van Bestuur, zijn 
naar aanleiding van de behandeling van het (eerste) rapport 
van de Commissie De Wit moties ingediend. Deze strekken 
tot het verder verankeren van deze verklaring respectievelijk 
uitbreiden van de reikwijdte van de moreel-ethische verkla-
ring naar handelaren/bankiers.1 De nu aangekondigde voor-
schriften gaan verder dan uit de moties voortvloeit.2 
Blijkens de voorgestelde tekst en toelichting wordt beoogd 
dat in feite alle personen die werkzaam zijn in de financië-
le sector een eed of belofte afleggen over (in ieder geval) het 
integer en zorgvuldig uitoefenen van hun functie, het ma-
ken van een zorgvuldige afweging tussen belangen van par-
tijen die betrokken zijn bij de onderneming, in het bijzon-
der die van klanten, het centraal stellen van het belang van 
de klant, het naleven van wetten, reglementen en gedragsco-
des en het behouden en bevorderen van het vertrouwen in de 
financiële sector. De eed/belofte hoeft alleen niet te worden 
afgelegd door personen, daartoe door de onderneming aan-
gewezen, die geheel losstaan van de kernactiviteiten van de 
onderneming, zoals een medewerker catering of receptionist 
(concept art. 1 lid 5 van de Regeling eed of belofte financië-
le sector en de brief van 13 september 2012 van de minister 
van Financiën inzake de aanpassingen in het Wijzigingsbe-
sluit financiële markten 2013 naar aanleiding van de consul-
tatiereacties). De verplichting tot het afleggen van de eed/
belofte is opgenomen in art. 20a, 25a en 29a van het concept 

Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en is uitgewerkt 
in de concept Regeling eed of belofte financiële sector. 
De weerstand tegen deze aanpak die uit de inbreng in de 
consultatie blijkt, betreft de volgende punten. Het opleggen 
van de eis dat alle medewerkers een eed of belofte afleggen 
zou symboolpolitiek zijn. Van het afleggen van de eed of be-
lofte worden wel veel kosten en rompslomp verwacht (ove-
rigens niet door de minister van Financiën, blijkens de zeer 
lage inschatting van de administratieve lasten opgenomen in 
de concept-toelichting en de Bedrijfseffecten regeling eed of 
belofte financiële sector, maar wel door degenen die hebben 
gereageerd vanuit de praktijk), maar niet een echte bijdrage 
aan het verbeteren van de integriteit van de bedrijfsvoering 
en het centraal stellen van het klantbelang. Dat wordt blij-
kens de gegeven inbreng wel verwacht van de eed of belofte 
die zou worden verlangd van bestuurders en andere beleids-
bepalers die het in hun macht hebben om de tone at the top 
te bepalen. De minister van Financiën heeft in de consulta-
tiereacties geen aanleiding gezien de reikwijdte van de ban-
kierseed te beperken. De minister van Financiën houdt vast 
aan een eed/belofte voor elke medewerker omdat, zo stelt 
hij, het de werkvloer is die het beleid uitvoert door bijvoor-
beeld producten te ontwikkelen en door het klantcontact, zo-
dat de werkvloer even belangrijk is als het management.3

In de consultatiereacties is ook gewezen op de onduidelijk-
heid over de arbeidsrechtelijke positie als een medewerker 
zou weigeren de eed of belofte af te leggen (kan deze mede-
werker dan worden ontslagen?). De minister van Financiën 
heeft (in de al genoemde brief van 28 juni 2012) aangegeven 
dat het aan de onderneming zelf is om die afweging te ma-
ken en aan de rechter om die te toetsen aan het ontslagrecht. 
De minister van Financiën heeft voorts aangegeven in over-
leg te zullen treden met de sector en verschillende opties 
voor handhaving van de eed/belofte te onderzoeken, zoals 
het instellen van een tuchtcollege (zie: Verslag van een wet-
gevingsoverleg, 33 235, nr. 12, p. 47). Het invoeren van een 
financieel tuchtrecht is geopperd door het lid van de Twee-
de Kamer Van Hijum. Het voordeel van een tuchtrecht is 
dat het is gericht op de werkzame personen zelf en niet op 
de financiële onderneming, zodat deze personen op hun ei-
gen gedrag (bijvoorbeeld ten opzichte van de klant) kunnen 
worden aangesproken. Kennelijk is een gedachte dat deze 
personen door een meer individuele aanpak worden aange-
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4. Zie E. Vis-Osendorp en I. Meijssen, ‘Bankierseed wel 
doeltreffend’, Het Financieele Dagblad 4 oktober 2012.

5. M. Stellinga, ‘Nieuw geweten voor bankiers’, NCR Han-
delsblad 26 september 2012.

6. Zie bijvoorbeeld over de verwarring die is ontstaan ten 
aanzien van het adagium ‘de klant centraal’, de verhelde-
rende bijdrage van Broekhuizen en Du Perron in ‘De fun-
damentele uitgangspunten van een generieke zorgplicht’, 
TvFR 2012, p. 168 e.v.

moedigd tot integer handelen, omdat zij op hun persoonlij-
ke gedrag kunnen worden afgerekend en niet meer alleen 
toetsen aan wat vanuit de bedrijfsleiding wordt opgelegd. 
Er wordt wel aangenomen dat het invoeren van een tucht-
recht doeltreffend is tegen wantrouwen in de financiële sec-
tor.4 Daar is tegenin gebracht dat er al (te-)veel nieuwe re-
gels zijn die over de financiële sector wordt uitgestort en dat 
door een tuchtrecht aan de eed toe te voegen, het een straf 
wordt die de sector overkomt.5 

Een veelzeggende reactie op de consultatie is de uitkomst 
van een enquête die door FNV Finance onder leden is ge-
houden. Een grote meerderheid van 85% ziet niets in het af-
leggen van de eed/belofte. Men ziet met name op tegen de 
rompslomp en het introduceren van nog meer regels zonder 
dat de overtuiging bestaat dat door deze formaliteit werke-
lijk iets wordt toegevoegd aan het moreel besef binnen de fi-
nanciële sector. In reacties die verzameld zijn in het kader 
van de enquête wordt ook uiting gegeven aan bedenkingen 
bij medewerkers over de reikwijdte en betekenis van de eed/
belofte die deze medewerkers ertoe zouden kunnen bren-
gen om de eed of belofte liever niet te willen afleggen. Wij 
kunnen ons bij deze kritiek wel iets voorstellen. Het lijkt 
ons best lastig voor de brede groep van medewerkers die 
zich niet bevindt in het epicentrum van de financiële dienst-
verlening en/of de beleidsbepaling daarover om te beloven/
zweren dat ze zich zullen gedragen volgens de toepasselij-
ke wet- en regelgeving en gedragscodes en voorts steeds het 
belang van de klant centraal zullen stellen (om maar twee 
elementen te noemen die in de eed/belofte afgedekt moe-
ten zijn). Zij hebben immers niet noodzakelijkerwijs de (be-
leids)ruimte om daar invulling aan te geven en/of zij hoeven 
niet (in detail) op de hoogte te zijn van de hier bedoelde re-
gels.6

Ter vergelijking, de korte en krachtige advocateneed (Ik 
zweer/beloof getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid 
aan de Grondwet, eerbied voor de gerechtelijke autoritei-
ten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik 
in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn) leidt al tot ver-
warring en vragen bij menig civiel-jurist die deze eed aflegt. 
Liegt een advocaat die niet bekend is met de inhoud van de 
Grondwet of republikein is en zo ja, welke gevolgen heeft 
dat? Een directe sanctie op het schenden van de beroepseed 
is er voor advocaten, voor zover wij weten, niet. Handha-
ving geschiedt in feite via de Advocatenwet en de gedrags-
regels, gesanctioneerd door een systeem van tuchtrecht. De 
ceremonie van de eedaflegging is natuurlijk belangrijk en 
kan indrukwekkend zijn, maar uiteindelijk gaat het toch om 
het overbrengen van besef van de in de beroepsgroep gel-
dende normen, in het bijzonder via opleiding en begelei-
ding tijdens de (advocaat)stage en uiteraard daarna. De mas-
saliteit van de eedaflegging van (bestaande) medewerkers 
in de financiële sector zal aan het ceremoniële karakter van 
de eedaflegging weinig goed doen. Dat blijkt ook wel uit de 
consultatiereacties. 

De bezwering, onder aanroeping van een hogere macht, dat 
men een bepaalde belofte zal nakomen is mooi, maar geen 
wondermiddel. Het verankeren van integriteit bij personen 
op de beleidsbepalende posities, gecombineerd met een in-
vulling (op maat) van open normen omtrent beheerste en in-
tegere bedrijfsvoering per instelling die zich (onder andere) 

zal vertalen in opleiding en begeleiding, lijken ons veel nut-
tiger middelen dan een massale aflegging van de bankiers-
eed. 
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