OPROEP AAN HET BESTUUR VAN DE FIDIN e.a.:
WERK AAN BEROEPSEED VOOR HELE SECTOR
Aan het bestuur van de FIDIN (Federatie Financiële Intermediaire
Dienstverlening in Nederland)
Nijkerk, 17 september 2009

Geacht bestuur,
De jongste bankencrisis, de achteraf gerechtvaardigde klachten van massa’s klanten rond
verschillende financiële producten, de enorme schadevergoedingen, die een aantal financiële
dienstverleners de komende tijd aan grote groepen klanten dienen te vergoeden, alsmede vele
kleinere incidenten op lokaal niveau, hebben het vertrouwen in financiële dienstverleners en financiële
intermediairs zwaar onder druk gezet.
De hele financiële sector zal er de komende jaren hard aan moeten werken dat vertrouwen en haar
vroegere beroepstatus terug te verdienen.
Dat kan niet alleen bereikt worden door nog meer toezicht, betere opleidingen, aangepaste
regelgeving, beter risicomanagement en nieuwe beloningssystemen.
Bepalend voor het vakmanschap van financiële dienstverleners zijn allereerst hun persoonlijke
intenties.
De jongste ervaringen tonen overduidelijk aan dat het beroep van financiële dienstverlener diep
ingrijpt in het leven van mensen.
Het beroep van financiële dienstverleners kan daarin vergeleken worden met dat van artsen,
notarissen, rechters, ambtenaren en nog veel andere beroepsgroepen, die openlijk uitdrukking geven
aan hun beroepseer door het afleggen van een beroepseed.
Met de invoering van een beroepseed (of -verklaring) kan het beroep van financieel intermediair zich
positioneren bij de beroepen die zich primair richten op het belang van klanten en van de
maatschappelijke omgeving.
Het past de Federatie FIDIN, die zich richt op de collectieve belangenbehartiging van financiële
intermediairs, dit belangrijke onderwerp voortvarend voor de hele sector op te pakken.
Daarom vragen wij het bestuur van de FIDIN met kracht te gaan werken aan de invoering van
een algemene beroepseed voor het gehele financieel intermediair; niet als een keurmerk voor
enkelingen, maar als een minimale voorwaarde voor toetreding tot de beroepsgroep van
financiële intermediairs.
Deze oproep strekt zich ook uit tot het bestuur van de OvFD, NVGA en NVF.
Over voortgang horen wij graag via de officiële kanalen en de media.
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