
Verscherpt toezicht, strengere regelgeving 
en de introductie van de bankierseed - die 
de integriteit weer in de mens moet laten 
varen - zouden hiertoe moeten bijdragen. De 
grote vraag is of hierin dé oplossing besloten 
ligt? Een groeiend aantal financiële dienstver-
leners komt tot het besef dat het antwoord 
schuilt in de verandering van binnenuit. 

Er zijn diverse ontwikkelingen die erop wijzen 
dat deze verandermentaliteit steeds meer 
vorm krijgt. Neem bijvoorbeeld de toene-
mende aandacht voor behavioral finance, 
een relatief ‘nieuwe’ stroming binnen de eco-
nomie die het fundament van de financiële 
sector kritisch onder de loep neemt. Beha-
vioral finance zoomt in op de rol die psycho-
logie speelt bij het maken van keuzes in de 
financiële sector en de financiële markten. 
Het laat zien dat het besluitvormingsproces 
wordt beïnvloed door psychologische facto-
ren en dat een beslisser niet rationeel maar 
‘begrensd rationeel’ handelt. ‘Begrensd 
rationeel’ houdt in dat nog wel de intentie 
bestaat om een rationele analyse te maken, 
maar dat men hier door menselijke tekort-
komingen niet in slaagt. Behavioral finance 
houdt dus rekening met de emotionele en 
cognitieve beperkingen van de mens. Dit 
staat haaks op de ‘standard finance’ die ver-
onderstelt dat een beslisser louter rationeel 
handelt. 

Vanwaar deze ommekeer? Onderzoeken heb-
ben aangetoond dat beslissers te toegewijd 
kunnen zijn aan eerder gemaakte beslissin-
gen en hierdoor middelen blijven investeren in 
een verliesgevende koers. Behavioral finance 
springt in op de vraag hoe de financieel speci-
alist er zelf voor kan zorgen op de juiste koers 
te blijven. Het gedachtegoed wint steeds 
meer terrein. Veel financiële opleidingsinsti-
tuten introduceerden het steeds populairder 
wordende vak reeds in hun pakket en een 
toenemend aantal financieel specialisten zien 
het als een doeltreffend instrument om zich te 
onderscheiden. 

Behavioral finance dient zo bij te dragen 
aan de eerlijkheid, transparantie en doeltref-
fendheid. De ‘nieuwe’ sleutelwoorden in de 
financiële sector. Bovengenoemde stroming is 
echter niet zaligmakend. De sector wijst ook 
nadrukkelijk op de rol van de consument. Het 
financieel analfabetisme is groot en de ken-
nisvoorsprong van de financieel deskundige 
blijkt een ondermijnend effect te hebben op 
het zelfvertrouwen van de klant. Steeds meer 
financiële dienstverleners komen tot het besef 
dat het hun taak is dit zelfvertrouwen op te 
krikken en de kennisbehoefte te stimuleren. 
Heldere informatie en overzichtelijk advies zijn 
hierbij onontbeerlijk. Om financieel onafhan-
kelijk te worden moet een ondernemer weten 
hoe geld werkt en hoe geld voor hem kan 

werken want het binnenhalen van financiële 
kennis is voor elke organisatie cruciaal. Er ligt 
dus een belangrijke taak voor de sector om 
nog meer transparantie te creëren. 

Al blijft natuurlijk de vraag hoe transparant 
de sector kán zijn. Enerzijds erkent men de 
noodzaak om het financieel bewustzijn bij 
de consument te stimuleren maar anderzijds 
heeft die financiële onwetendheid de sec-
tor geen windeieren gelegd. En in hoeverre 
strookt het streven naar financieel bewustzijn 
met de inzet van steeds geraffineerdere recla-
mestrategieën? Er zijn dus nogal wat hobbels 
op de weg. Om het beeld definitief te kantelen 
dienen er nog veel gewetensvragen te worden 
beantwoord. Aannemelijk is dat de respons 
hierop inderdaad vooral door een cultuurver-
andering van binnenuit zou moeten komen 
en niet louter besloten ligt in de bankierseed 
of een strengere regelgeving. Integriteit kun je 
niet van buitenaf opleggen, die moet van bin-
nenuit wortelen.

Wat is de bankierseed?
De bankierseed, sinds 1 januari dit jaar 
wettelijk verplicht, is een moreelethische 
verklaring die moet worden afgelegd door 
personen die op geschiktheid moeten 
worden getoetst door de AFM en/of DNB, 
in het kader van hun functie als beleidsbe-
paler of toezichthouder (commissaris) van 
een financiële onderneming. De eed bevat 
verklaringen op het gebied van onder meer 
het centraal stellen van klantbelang, geen 
misbruik maken van kennis, geheimhouding 
van hetgeen is toevertrouwd en het maken 
van een zorgvuldige belangenafweging. De 
eed geldt voor dagelijks beleidsbepalers en 
voor toezichthouders (leden van de RvC en 
RvT) van alle financiële ondernemingen. Voor 
de AFM zijn relevant de beleggingsonderne-
mingen, beleggingsinstellingen, aanbieders 
van beleggingsobjecten, aanbieders van 
kredieten en overige financiële dienstverle-
ners. Info: www.afm.nl
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Verandert de financiële sector van binnenuit of buitenaf?

Het geweten versus bankierseed

Roermond | De financiële sector 
ligt stevig onder vuur. Door de 
onaflatende berichtenstroom over 
ondoorzichtige producten, staats-
steun en excessief hoge bonussen 
zagen verzekeraars, banken en 
pensioenfondsen het consumen-
tenvertrouwen naar een diepte-
punt kelderen. Er wordt met man 
en macht getracht om dit beeld te 
kantelen. 

Behavioral finance springt in op de vraag hoe financiële specialisten er zelf zorg voor dragen op de juiste koers te blijven.

Financiële dienstverleners 
moeten op zoek naar een 
zorgvuldige belangen-
afweging tussen hun 
producten en 
het klantbelang. 

Zorgplicht
Bedrijven en personen die financiële diensten 
verlenen, moeten deskundig en betrouwbaar 
zijn. De informatie van financiële ondernemin-
gen en pensioenuitvoerders dient feitelijk juist, 
begrijpelijk en niet misleidend te zijn. De onder-
nemingen moeten handelen in het belang 
van hun klanten; zij hebben een zorgplicht. 
Consumenten moeten kunnen vertrouwen op 
zorgvuldige financiële dienstverlening. Er zijn 
tal van financiële producten: spaarproduc-
ten, betaalproducten, consumptief krediet, 
hypotheken, verzekeringen, beleggingsobjec-
ten, financiële instrumenten (zoals aandelen, 
obligaties, opties en beleggingsfondsen), elek-
tronisch geld. Ondernemers op de markten 
voor deze producten moeten een vergunning 
hebben, tenzij een wettelijke uitzondering 
geldt. Ook staan financiële ondernemingen 
onder doorlopend toezicht. Bron: AFM

Vergunning nodig
Aan de slag als hypotheekadviseur, bankier 
of verzekeringsagent? In de financiële sector 
heeft u vaak een vergunning nodig. Bovendien 
krijgt u te maken met een aantal wettelijke 
eisen vanuit de Wet financiële dienstverlening. 
Bijvoorbeeld de Financiële Bijsluiter. Voor veel 
vormen van financiële dienstverlening moet u 
een vergunning hebben. Als beleggingsadvi-
seur heeft u bijvoorbeeld een vergunning als 
beleggingsonderneming nodig. En wilt u als 
accountant controles uitvoeren bij bedrijven? 
Dan is een vergunning als accountantsorga-
nisatie een vereiste. Op de website van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunt u zien 
of u een vergunning nodig heeft en hoe u die 
aanvraagt.
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