
Aanpak financiële sector

Een goed functionerende financiële sector, met gezonde, verantwoordelijke en betrouwbare 

instellingen, die de klant centraal stellen. Daar staat de minister van Financiën voor. Om dit te bereiken, 

heeft dit kabinet hervormingen in gang gezet. Tal van maatregelen zijn inmiddels genomen en er is veel 

nieuwe wet- en regelgeving in behandeling bij de Tweede en Eerste Kamer.

Een solide financiële sector is van groot belang voor de hele samenleving.  Financiële instellingen 

zorgen er immers voor dat het dagelijks betalingsverkeer mogelijk is, beheren (spaar)geld van burgers 

en bedrijven en maken handel en investeringen mogelijk door het verstrekken van kredieten. We 

hebben lessen getrokken uit de kredietcrisis en pakken de problemen en kwetsbaarheden in de 

financiële sector en het toezicht daarop aan. Maar wet- en regelgeving alleen is niet voldoende. Er ligt 

ook een grote verantwoordelijkheid bij de sector zelf als het gaat om de cultuuromslag. De minister van 

Financiën doet dan ook een morele oproep aan de sector om hier mee aan de slag te gaan.

De maatregelen vanuit de overheid:

•	 versterken van de positie van de consument: de klant kan rekenen op duidelijke producten en 

transparante dienstverlening van zijn bank en verzekeraar; 

•	 versterken en verbeteren het toezicht: we gaan beter en meer toezicht uitoefenen op financiële 

organisaties. Hierdoor worden de risico’s beperkt; 

•	 maken de financiële instellingen sterker en gezonder zodat zij crisisbestendiger worden en dus 

minder snel in de problemen kunnen komen;

•	 zorgen voor beter bestuur en beperking van risico’s: de overheid doet wat in haar mogelijkheden ligt 

om bijvoorbeeld het beloningsbeleid en de bonussen te matigen; 

•	 stimuleren van de cultuurverandering bij financiële instellingen die nodig is voor het herstel van 

vertrouwen.
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Top 40 van maatregelen die in gang zijn gezet:
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Top 40 van maatregelen die in gang zijn gezet (vervolg):
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