Mijn beroepseed als professionele dienstverlener
Er wordt al jaren gediscuteerd over een beroepseed en het wettelijk verplichten hiervan. Het is
jammer dat het zover gekomen is in de financiële branche dat het blijkbaar nodig is dat integriteit
en eerlijkheid “afgedwongen” moet worden met wettelijke regels en oplegging van buitenaf.
Het “hoofd” regeert en prefereert waar het “hart” wordt genegeerd en hoort te spreken.
Een beroepseed is per 1-1-2013 verplicht voor bestuurders en commissarissen in de financiële
sector. Beleidsbepalers moeten wettelijk voor 1 januari 2014 de beroepseed of belofte afleggen.
Volgens mij hebben wij al een wetboek en AFM verplichtingen die het begrip “zorgplicht”
uitgebreid vorm geeft met regels en sancties, maar blijkbaar is de financiële branche een aparte
sector die talrijke aanvullende en aparte regelingen nodig heeft waaronder een driejaarlijkse
herexamen om de diverse vergunningen voor bemiddeling in financiële producten te behouden.
Geboren op de dag van de zonnezegel Wittespiegel toon 4 (Tzolkin kalender) in het sterrenbeeld
Weegschaal (balans, rechtvaardig, eerlijkheid) ervaar ik dat ik me vanuit mijn essentie en
levensdoel wil en kan laten leiden door het volgende dat geschreven staat voor deze zonnezegel
Witte Spiegel:

Ik word geleid door de kracht van Integriteit.
En mijn verborgen kracht is Uniekheid.
Vanuit mijn innerlijke leiding en drijfveren kan ik mij volledig vinden in de belofte.
Ik heb dan ook geen enkele wettelijke verplichting nodig om te verklaren wat op de volgende
pagina staat.

Akte van aflegging belofte financiële sector
Hierbij verklaar en beloof ik, Henk Revenberg,
overeenkomstig de ‘Regeling eed of belofte financiële sector’, de volgende beloftes:
1. Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
2. Ik beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij mijn
onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de werknemers en de samenleving
waarin mijn onderneming opereert.
3. Ik beloof dat ik in de uitoefening van mijn functie het belang van de klant centraal zal stellen en
de klant zo goed mogelijk zal inlichten.
4. Ik beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op
mij van toepassing zijn.
5. Ik beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.
6. Ik beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.
7. Ik beloof dat ik mij transparant en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid neem
voor de samenleving.
8. Ik beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële dienstverlening te
versterken en te bevorderen.
9. Ik beloof dat zal handelen vanuit hart en ziel in het belang van mens, aarde en samenleving
Ik laat mij hierin leiden door mijn Geweten, Geest en God.
Deze akte is opgemaakt te Lelystad op 6 mei 2013 en door onderstaande personen ondertekend:

Willeke Revenberg-Heinen
Getuige van de belofte
Eszenza Coaching & Spiritualiteit

Henk Revenberg
Beleidsbepaler en aflegger van de belofte
Fintura Financiële Coaching & Mediation

