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Intermezzo
Chris Buijink

‘Werken aan gedrags- en cultuurverandering in de bancaire sector’
De bancaire sector in Nederland heeft turbulente jaren achter de rug. Hij werd in 2008 geconfronteerd met een crisis van wereldwijde
omvang; een crisis die ontstond binnen de
financiële wereld. Tijdens de crisis waren op
grote schaal overheidsingrepen nodig om de
banken en het financiële systeem overeind te
houden.
‘Deze gebeurtenissen hebben een stevige
discussie over het functioneren van de banken in gang gezet. Het vertrouwen is tot op
de dag van vandaag nog te laag en het handelen van banken wordt terecht voortdurend
kritisch gevolgd’, aldus Chris Buijink. De Nederlandse Vereniging van Banken (nvb) ziet
het als haar taak om deze situatie te verbeteren. ‘Inmiddels zijn financieel-economische
maatregelen getroffen, zoals het op orde
brengen van de bankbalansen en het verstevigen van de kapitaalbuffers. Maar er is meer

Chris Buijink (1954)
Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Banken.

nodig om het vertrouwen terug te winnen.
Banken moeten laten zien waar ze voor staan,
juist als het gaat om het gewenste gedrag van

den. De voortgang van de Code Banken werd

hun medewerkers.’

jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke

* * *
‘De nvb heeft op het vlak van gedragsveran-

monitoringscommissie.

dering gekozen voor zelfregulering. Zelf-

dat de banken de Code Banken over het al-

regulering is juist nuttig op onderdelen die

gemeen goed naleven. Tegelijkertijd consta-

zich minder lenen voor wet- en regelgeving,

teerde de commissie dat banken hun com-

zoals principes die toezien op cultuur en ge-

municatie over de Code en, in bredere zin, de

drag. Zo is in 2009 de huidige Code Banken

dialoog met de samenleving zouden moeten

opgesteld en een jaar later in werking getre-

verbeteren. Met deze conclusie als uitgangs-
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Deze

commissie

concludeerde in haar eindrapport van 2012
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punt, en de wetenschap dat veel principes

bestuurders introduceerde, wordt deze ver-

inmiddels geborgd zijn door wet- en regel-

klaring nu omgevormd tot een bankierseed

geving, wordt de Code Banken de komende

of belofte die door alle medewerkers binnen

tijd herzien. De nieuwe code zal op 1 januari

de organisatie wordt afgelegd. Deze eed is

2014 ingaan. De Code blijft wel gericht op het

niet slechts symbolisch. Er wordt een set van

borgen van goed bestuur van een bank, maar

gedragsregels geïntroduceerd, waaraan alle

legt nog meer nadruk op de gewenste cul-

medewerkers en bestuurders gehouden zijn.

tuur en het gewenste gedrag.’

In de regels wordt integer en zorgvuldig ge-

‘Er komt ook een maatschappelijk statuut

drag en een zorgvuldige afweging tussen de

van de bancaire sector en een gedragscode

verschillende belanghebbenden die bij de

voor alle medewerkers. Dit maatschappelijk

bank betrokken zijn afgesproken. Navolging

statuut richt zich op de rol van banken in de

van de gedragsregels is niet vrijblijvend. De

samenleving en beschrijft de gemeenschap-

gedragsregels worden gekoppeld aan een sy-

pelijke waarden van banken. Klanten van

steem van tuchtrecht. Dit tuchtrecht, dat per

banken en de samenleving als geheel moeten

1 januari 2015 in werking moet treden, moet

kunnen rekenen op een betrouwbare, transpa-

het zelfreinigend vermogen van de bancaire

rante, stabiele en gezonde bancaire sector. Dit

sector bevorderen. Om de bewustwording

vereist banken die gericht zijn op duurzaam-

over de gedragsregels kracht bij te zetten leg-

heid en continuïteit. Hierbij staat een aantal

gen alle medewerkers voor wie de gedrags-

uitgangspunten centraal. Bij het ontwikke-

regels gelden een eed of belofte af waarin

len en aanbieden van financiële producten

zij verklaren zich in de uitoefening van hun

en bij het verrichten van financiële diensten

functie te houden aan de gedragsregels.’

handelen banken integer, professioneel en
transparant. Klanten worden zorgvuldig en

* * *
‘De nvb ziet het als een van haar belangrijk-

met respect behandeld. Banken vervullen een

ste taken om bij te dragen aan het herstel van

belangrijke rol ten dienste van consumenten,
het bedrijfsleven en de publieke sector. Voor
het vervullen van die maatschappelijke rol is
het essentieel dat banken een zorgvuldige afweging maken tussen de belangen van klanten, samenleving, werknemers en kapitaalverschaffers. In die afweging staat het belang
van de klant centraal.’

‘Elkaar binnen de bancaire
sector waar nodig aanspreken
op gedrag en aanspreekbaar
zijn voor de samenleving –
daar gaat het om!’

* * *
‘Om de ambities uit het maatschappelijk

vertrouwen in de bancaire sector. Maatrege-

statuut waar te maken, is niet alleen goed

len die zich richten op de gewenste cultuur

bestuur nodig. Er is vanzelfsprekend ook

en het gewenste gedrag spelen daarbij een

een belangrijke rol weggelegd voor de men-

sleutelrol: elkaar binnen de sector waar nodig

sen die bij een bank werken. Waar de Code

aanspreken op gedrag en aanspreekbaar zijn

Banken de moreel-ethische verklaring voor

voor de samenleving – daar gaat het om!’
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