
1 Index GRI G4 Uitgebreid (2014)

Algemene standaard 
informatievoorziening Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Weglating(en)

Reden(en) voor 
weglating(en)

Externe 
assurance

Strategie en analyse

G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie. •  Bericht van de voorzitter ü

G4-2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. •  Strategie > Strategisch Kader 2013-2016: coöperatief, solide en 
duurzaam

•  Strategie > Materialiteitsanalyse maatschappelijke verslaglegging
•  Samen Duurzaam Sterker
•  Banking for Food
•  IJzersterke bank: risicomanagement

ü

Organisatieprofiel

G4-3 Naam van de organisatie. •  Corporate website
•  Colofon

ü

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten. •  Producten & Diensten ü

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie. •  Colofon
•  Vind ons

ü

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige 
bedrijfsactiviteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het 
verslag aan de orde komen.

•  Vind ons ü

G4-7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. •  Governance ü

G4-8 Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten 
klanten/begunstigden).

•  Profiel Rabobank Groep
•  Over de Rabobank

ü

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie. •  Kerngegevens
•  Geconsolideerde jaarrekening

ü

G4-10 • Aantal medewerkers naar arbeidsovereenkomst en geslacht.
• Aantal vaste medewerkers naar type werk en geslacht.
•  Volledig personeelsbestand naar medewerkers en werkkrachten onder toezicht en naar 

geslacht.
• Volledig personeelsbestand naar regio en geslacht.
•  Deel van het werk van de organisatie wordt verricht door werkkrachten die wettelijk als 

zelfstandige zijn erkend, of door andere personen dan medewerkers of werkkrachten onder 
toezicht, waaronder medewerkers en medewerkers onder toezicht van aannemers.

•  Aanzienlijke schommelingen in aantallen medewerkers (zoals seizoensschommelingen in de 
werkgelegenheid in het toerisme of de landbouw).

•  Bijlage sociale indicatoren
•  Medewerkers > Werkgelegenheid, personeelsreductie en sociaal plan

ü

G4-11 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. •  100% (de Rabobank binnen Nederland) ü

G4-12 Toeleveringsketen van de verslaggevende organisatie. •  Bedrijfsvoering
•  Onze primaire activiteiten
•  Onze rol in de samenleving
•  De vier kenmerken van coöperatief bankieren

ü

Index GRI G4 Uitgebreid (2014)
Algemene standaard informatievoorziening

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=12
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=12
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=17
https://www.rabobank.com/nl/images/201412SamenduurzaamsterkerNL.pdf
https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/background-stories/food-agribusiness/Banking4Food-vision-how-to-nourish-the-world.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=83
www.rabobank.com
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=159
https://www.rabobank.com/nl/products-services/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=159
https://www.rabobank.com/nl/locate-us/index.html
https://www.rabobank.com/nl/locate-us/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/governance/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=9
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=7
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=149
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=56
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=34
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/energy-and-innovation/operations.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/cooperative-banking/the-four-characteristics-of-cooperative-banking.html


2 Index GRI G4 Uitgebreid (2014)

Algemene standaard 
informatievoorziening Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Weglating(en)

Reden(en) voor 
weglating(en)

Externe 
assurance

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom 
of toeleveringsketen.

•  Profiel Rabobank Groep
•  Over de Rabobank

ü

G4-14 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie. •  Missie en Strategie ü

G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of 
andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of bekrachtigt.

•  Duurzaamheidsbeleid
•  De Rabobank onderschrijft:

- Global Compact van de Verenigde Naties
- Natural Capital Declaration
- UNEP FI
- Tripartiete Beginselverklaring Multinationale Ondernemingen
- ILO
- Equator Principles
- OESO-richtlijnen

ü

G4-16 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of (inter)nationale 
belangenorganisaties.

• Brancheverenigingen:
- European Association of Cooperative Banks (EACB)
- Euro Banking Association (EBA)
- Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

•  Duurzaamheid > Doel: Versterken van de vitaliteit van 
gemeenschappen

• Rondetafels:
- 4C Association
- Bio-based Industries Consortium (BIC)
- Bonsucro
-  Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)
- Global Salmon Initiative (GSI)
-  Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)
- Round Table on Responsible Soy (RTRS)

ü

Vastgestelde materiële aspecten en afbakening

G4-17 Alle onderdelen opgenomen in de jaarrekening of gelijkwaardige documenten van de 
organisatie.

•  Geconsolideerde jaarrekening
•  Kerngegevens

ü

G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, de Afbakening van Aspecten, en 
implementatie van de Verslaggevingsprincipes voor het Bepalen van Verslaginhoud.

•  Verslagleggingsprincipes
•  Werkwijze materialiteitsanalyse (bijlage 1)
•  Materialiteitsanalyse duurzaamheid

ü

G4-19 Lijst van alle materiële Aspecten vastgesteld tijdens het bepalen van de inhoud van het verslag. •  Verslagleggingsprincipes en materialiteitsanalyse duurzaamheid ü

G4-20 Vaststelling van de Afbakening van Aspecten binnen de organisatie. •  Verslagleggingsprincipes
•  Werkwijze materialiteitsanalyse (bijlage 1)
•  Materialiteitsanalyse duurzaamheid

ü

G4-21 Vaststelling van de Afbakening van Aspecten buiten de organisatie. •  Verslagleggingsprincipes
•  Werkwijze materialiteitsanalyse (bijlage 1)
•  Materialiteitsanalyse duurzaamheid

ü

G4-22 Het effect van eventuele actualisaties van in eerdere verslagen verstrekte informatie, en de 
redenen voor dergelijke actualisaties.

Het effect van eventuele 
actualisaties van in eerdere 
verslagen verstrekte 
informatie, en de redenen voor 
dergelijke actualisaties.

Niet van 
toepassing

ü

G4-23 Significante veranderingen in de Reikwijdte en Afbakening van Aspecten ten opzichte van 
eerdere verslagperiodes.

Significante veranderingen in 
de Reikwijdte en Afbakening 
van Aspecten ten opzichte van 
eerdere verslagperiodes.

Niet van 
toepassing

ü

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=9
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/mission-strategy/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/policy/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/geconsolideerde-jaarrekening-2014-rabobank-groep.pdf#page=58
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=7
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=4
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=49
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=18
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=18
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=4
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=49
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=18
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=4
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=49
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=18


3 Index GRI G4 Uitgebreid (2014)

Algemene standaard 
informatievoorziening Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Weglating(en)

Reden(en) voor 
weglating(en)

Externe 
assurance

Betrokkenheid stakeholders

G4-24 Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken. •  Maatschappelijke dialoog
•  Dialoog met maatschappelijke organisaties (bijlage 2)

ü

G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die moeten worden betrokken. •  Maatschappelijke dialoog
•  Dialoog over controverses

ü

G4-26 Benadering van het betrekken van stakeholders, waaronder de frequentie ervan per type en 
groep stakeholders.

•  Dialoog over controverses
•  Maatschappelijke stakeholders
•  Ledenraad

ü

G4-27 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de 
betrokkenheid van stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via 
haar verslaggeving.

•  Maatschappelijke stakeholders
•  Maatschappelijk dialoog
•  Dialoog met maatschappelijke organisaties (bijlage 2)

ü

Verslagprofiel

G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. •  2014 ü

G4-29 Datum van het meest recente verslag. •  Rabobank Jaarverslag 2013 (publicatie: april 2014) ü

G4-30 Verslaggevingscyclus. •  Jaarlijks ü

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. •  Colofon ü

G4-32 GRI-‘in overeenstemming met’-optie, GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie en verwijzing 
naar het Externe assurancerapport.

•  Verslagleggingsprincipes en materialiteitsanalyse duurzaamheid ü

G4-33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het 
verslag.

•  Assurancerapport
•  Verslagleggingsprincipes en materialiteitsanalyse duurzaamheid

ü

Bestuursstructuur

G4-34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het 
hoogste bestuurslichaam en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen van 
de strategie of het overzicht over de organisatie.

•  Profiel Rabobank Groep
•  Governance
•  Corporate Governance

ü

G4-35 Proces voor het delegeren van autoriteit inzake economische, milieugerelateerde en 
maatschappelijke onderwerpen door het hoogste bestuurslichaam aan hooggeplaatste 
leidinggevenden en andere medewerkers.

•  Reglement raad van bestuur ü

G4-36 Functie(s) op bestuursniveau met verantwoordelijkheid voor economische, milieugerelateerde 
en maatschappelijke onderwerpen, en of personen in deze functie rechtstreeks aan het hoogste 
bestuurslichaam rapporteren.

•  Bestuurders
•  Berry Marttin

ü

G4-37 Proces voor overleg tussen stakeholders en het hoogste bestuurslichaam over economische, 
milieugerelateerde en maatschappelijke onderwerpen.

•  Centrale kringvergadering
•  Centrale kringvergadering

ü

G4-38 Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en zijn commissies. •  Raad van commissarissen
•  Raad van commissarissen

ü

G4-39 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende 
functie heeft.

Sinds 1972, het oprichtingsjaar van Rabobank Nederland. Als gevolg 
van ons two-tier model is de bestuursvoorzitter altijd niet-
leidinggevend en onafhankelijk geweest.

ü

G4-40 Voordrachts- en selectieprocessen voor het hoogste bestuurslichaam en zijn commissies, en 
criteria toegepast bij de voordracht en selectie van leden van het hoogste bestuurslichaam.

•  Benoemingscommissie raad van commissarissen ü

G4-41 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden 
vermeden.

•  Raad van commissarissen
•  Raad van commissarissen

ü

G4-42 Rol van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden bij het ontwikkelen, 
goedkeuren en actualiseren van de purpose-, waarde- of ambitiestatements, strategieën, 
doelstellingen en het beleid inzake economische, milieugerelateerde en maatschappelijke 
gevolgen.

•  Corporate Governance > raad van commissarissen
•  Reglement raad van commissarissen

ü

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=113
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=51
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=113
https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=15
https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=15
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=113
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/governance/local-member-banks/member-council.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=114
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=113
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=51
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=159
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=18
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=46
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=18
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=9
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=134
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/governance/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/reglement-raad-van-bestuur.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=147
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/board/berry-marttin.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=140
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/governance/rabobank-nederland/central-delegates-assembly.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=139
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/board/supervisory-board-members.html
https://www.rabobank.com/nl/images/08%20Reglement%20%20benoemingscommissie%20rvc.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=139
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/board/supervisory-board-members.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=139
https://www.rabobank.com/nl/images/Reglement_rvc.pdf


4 Index GRI G4 Uitgebreid (2014)

Algemene standaard 
informatievoorziening Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Weglating(en)

Reden(en) voor 
weglating(en)

Externe 
assurance

G4-43 Maatregelen genomen om de collectieve kennis van het hoogste bestuurslichaam over 
economische, milieugerelateerde en maatschappelijke onderwerpen te ontwikkelen en te 
verdiepen.

•  Corporate Governance > Centrale kringvergadering
•  Reglement centrale kringvergadering

In 2014 heeft de centrale kringvergadering onze ambities op het terrein 
van duurzame ontwikkeling vastgesteld.

ü

G4-44 Processen waarmee de prestaties van het hoogste bestuurslichaam op het vlak van 
economische, milieugerelateerde en maatschappelijke onderwerpen geëvalueerd worden. 
Stappen ondernomen naar aanleiding van de evaluatie van de bestuursprestaties van het 
hoogste bestuurslichaam op het vlak van economische, milieugerelateerde en 
maatschappelijke onderwerpen, waaronder ten minste, mutaties in lidmaatschappen en 
wijzigingen in de organisatiepraktijk.

•  Verslag van de raad van commissarissen > Reflectie op eigen 
functioneren

ü

G4-45 De rol van het hoogste bestuurslichaam bij het vaststellen en beheersen van economische, 
milieugerelateerde en maatschappelijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Het benutten van 
overleg met stakeholders ter ondersteuning van het vaststellen en beheersen van economische, 
milieugerelateerde en maatschappelijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden door het hoogste 
bestuurslichaam.

•  Verslag van de raad van commissarissen > Reflectie op eigen 
functioneren

•  Verslag van de raad van commissarissen > Contacten met 
stakeholders

Bij de vervulling van zijn taken richt de raad van commissarissen zich 
op het belang van de Rabobank Groep, waarbij de raad een 
evenwichtige afweging maakt van de belangen van betrokken partijen, 
waaronder klanten, leden, medewerkers en de samenleving.

ü

G4-46 De rol van het hoogste bestuurslichaam bij het toetsen van de effectiviteit van de 
risicomanagementprocessen voor economische, milieugerelateerde en maatschappelijke 
onderwerpen van de organisatie.

•  Verslag van de raad van commissarissen > Audit Committee
•  Verslag van de raad van commissarissen > Risk Committee

ü

G4-47 Frequentie van toetsing van economische, milieugerelateerde en maatschappelijke gevolgen, 
risico’s en mogelijkheden door het hoogste bestuurslichaam.

•  Verslag van de raad van commissarissen > Vergaderingen raad van 
commissarissen

ü

G4-48 Hoogste commissie of functie die het duurzaamheidsverslag van de organisatie formeel toetst 
en goedkeurt en zorgt dat alle materiële Aspecten aan bod komen.

•  Verslag van de raad van commissarissen > Commissie voor 
coöperatieve aangelegenheden

ü

G4-49 Proces voor het voorleggen van belangrijke vraagstukken aan het hoogste bestuurslichaam. •  Corporate Governance > Ledenraad
•  Ledenraad
•  Corporate Governance > Centrale kringvergadering
•  Reglement centrale kringvergadering

ü

G4-50 Aard en totale aantal belangrijke vraagstukken voorgelegd aan het hoogste bestuurslichaam en 
het/de mechanisme(n) gebruikt om ze te benaderen en op te lossen.

•  Verslag van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft zich als toezichthouder en adviseur 
gericht op negen (9) belangrijke onderwerpen binnen de organisatie. 
Vanuit de werkgeversrol heeft de raad van commissarissen zich gericht 
op twee (2) belangrijke onderwerpen.

ü

G4-51 Beloningsbeleid voor het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden. •  Belonen
•  Visie op belonen
•  Visie op belonen

ü

G4-52 Proces voor het vaststellen van beloningen. •  Visie op belonen
•  Reglement Remuneratiecommissie
•  Beloningen raad van bestuur > Benchmark
•  Visie op belonen

ü

G4-53 Mechanismen waarbij de standpunten van stakeholders inzake beloning meegewogen worden, 
met inbegrip van uitslagen van stemmingen over beloningsbeleid en -voorstellen, indien van 
toepassing.

•  Centrale kringvergadering
•  Visie op belonen
•  Reglement Remuneratiecommissie

ü

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=140
https://www.rabobank.com/nl/images/09%20Reglement%20van%20de%20centrale%20kringvergadering.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=127
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=127
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=127
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=127
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=129
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=129
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=131
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=132
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=129
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=129
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=132
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=132
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=137
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/governance/local-member-banks/member-council.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=140
https://www.rabobank.com/nl/images/09%20Reglement%20van%20de%20centrale%20kringvergadering.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=122
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=115
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=115
https://www.rabobank.com/nl/images/2014-01-23-Visie_op_belonen.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/2014-01-23-Visie_op_belonen.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/Reglement_remuneratiecommissie_uit_de_raad_van_comm%C3%ACssarissen.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=120
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=115
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=140
https://www.rabobank.com/nl/images/2014-01-23-Visie_op_belonen.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/Reglement_remuneratiecommissie_uit_de_raad_van_comm%C3%ACssarissen.pdf


5 Index GRI G4 Uitgebreid (2014)

Algemene standaard 
informatievoorziening Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Weglating(en)

Reden(en) voor 
weglating(en)

Externe 
assurance

G4-54 Verhouding tussen de totale jaarlijkse compensatie voor de best betaalde persoon binnen de 
organisatie in elk land met belangrijke bedrijfsactiviteiten en de mediane totale jaarlijkse 
compensatie voor alle medewerkers (uitgezonderd de best betaalde persoon) in dat land.

•  Ontwikkeling beloningspakket

De mediane beloning binnen het Nederlands bankbedrijf (exclusief de 
meest verdienende medewerker) bedraagt 50.577 euro. De beloning 
van de meest verdienende medewerker bedraagt 980.000 euro. 
Waarmee de verhouding binnen het Nederlands bankbedrijf tussen de 
meest verdienende medewerker en de mediane beloning 19,4:1 
bedraagt. De beloning is gedefinieerd als basissalaris.

ü

G4-55 Verhouding tussen de procentuele toename van de totale jaarlijkse compensatie voor de best 
betaalde persoon binnen de organisatie in elk land met belangrijke bedrijfsactiviteiten en de 
mediane procentuele toename van de totale jaarlijkse compensatie voor alle medewerkers 
(uitgezonderd de best betaalde persoon) in dat land.

•  Ontwikkeling beloningspakket

De groei van de mediane beloning binnen het Nederlandse bankbedrijf 
(exclusief de meest verdienende medewerker) bedraagt 4,6%. De groei 
van de beloning van de meest verdienende medewerker bedraagt 
-0,5%. Waarmee de verhouding binnen het Nederlandse bankbedrijf 
tussen de groei van de meest verdienende medewerker en de groei 
van de mediane beloning -0,11:1 bedraagt.

ü

Ethiek en integriteit

G4-56 Beschrijving van de waarden, principes, standaarden en normen van de organisatie ten aanzien 
van gedrag, zoals ethische en gedragscodes.

•  Strategie
•  Code banken
•  Missie en strategie

ü

G4-57 In- en externe mechanismen voor het verkrijgen van advies inzake ethisch en wettig gedrag, en 
kwesties rondom organisatorische integriteit.

•  Ethische kwesties ü

G4-58 In- en externe mechanismen voor het melden van zorgen omtrent onethisch en onwettig 
gedrag, en kwesties rondom organisatorische integriteit.

•  Regeling interne melding misstanden Rabobank
•  Een klacht indienen (extern)

ü

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=121
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=121
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=12
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=143
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/mission-strategy/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/ethics/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/Regeling%20Interne%20Melding%20Misstanden%20v2010.pdf
https://www.rabobank.nl/particulieren/klacht/


6 Index GRI G4 Uitgebreid (2014)

Specifieke standaard informatievoorziening

Materiële Aspecten Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening
Externe 
assurance

Economische prestaties

G4-DMA •  Virtualisering: Visie 2016
•  Klantfocus: Klantfocus
•  Financiële soliditeit: IJzersterke bank; performance
•  Vertrouwen: Reputatie & verbetermaatregelen na Libor

ü

G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd. •  Kerngegevens
•  Kerngegevens niet-financieel
•  Geconsolideerde jaarrekening

ü

G4-EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de 
organisatie als gevolg van klimaatverandering.

•  Food & Agri Principles
•  Samen Duurzaam Sterker
•  Duurzaamheid feiten en cijfers
•  Equator Principles

ü

G4-EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met de toegezegdpensioenregeling van de 
organisatie.

•  Toelichting resultaatontwikkeling Rabobank Groep
•  Binnenlands bankdomein: cao-populatie
•  Onderhandelingsresultaat Rabobank cao 2016
•  Onderhandelingsresultaat wijziging Rabobank cao 2013-2015

ü

G4-EC4 Significante financiële steun van een overheid. •  Geen financiële steun ontvangen
•  Resultaatontwikkeling Rabobank Groep
•  Geconsolideerde jaarrekening

ü

Indirecte economische effecten

G4-DMA •  Betekenisvolle coöperatie > Vitale gemeenschappen ü

G4-EC7 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en ondersteunde diensten. •  Betekenisvolle coöperatie > Vitale gemeenschappen
•  Rabobank versterkt

ü

G4-EC8 Significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan. •  Betekenisvolle coöperatie > Vitale gemeenschappen
•  Klantfocus > Duurzaamheid
•  Samen Duurzaam Sterker
•  Food & Agri Principles

ü

Energie

G4-DMA •  Klimaatvoetafdruk (bijlage)
•  Doel onze inzet
•  Samen Duurzaam Sterker

ü

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie. •  Klimaatvoetafdruk (bijlage)
•  Verslagleggingsprincipes > Berekening gegevens bedrijfsinterne 

milieuzorg

ü

G4-EN4 Energieverbruik buiten de organisatie. •  Klimaatvoetafdruk
•  Verslagleggingsprincipes > Berekening gegevens bedrijfsinterne 

milieuzorg

ü

G4-EN5 Energie-intensiteit. •  Klimaatvoetafdruk
•  Verslagleggingsprincipes > Berekening gegevens bedrijfsinterne 

milieuzorg

ü

G4-EN6 Daling van het energieverbruik. •  Klimaatvoetafdruk
•  Onze inzet

ü

G4-EN7 Verlaging van de energiebehoefte van producten en diensten. •  Duurzame energie: zon en wind ü

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=23
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=20
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=41
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=43
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=7
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=8
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=149
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/principles/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/201412SamenduurzaamsterkerNL.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=53
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=54
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=53
https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=26
https://www.rabobank.com/nl/images/Onderhandelingsresultaat%20Rabobank%20CAO%202016.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/Onderhandelingsresultaat%20wijziging%20Rabobank%20%20CAO%202013-2015.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=41
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=149
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=108
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=108
http://www.raboversterkt.nl/vestigingen/
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=108
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=27
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=13
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/principles/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=31
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=13
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/what-we-do-ourselves/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=12


7 Index GRI G4 Uitgebreid (2014)

Materiële Aspecten Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening
Externe 
assurance

Emissies

G4-DMA •  Bijlage footprint
•  Doel onze inzet
•  Samen Duurzaam Sterker

ü

G4-EN15 Directe emissie van broeikasgassen (BKG) (scope 1). •  Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuvoering
•  Bijlage footprint

ü

G4-EN16 Energetische indirecte emissie van broeikasgassen (BKG) (scope 2). •  Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuvoering
•  Bijlage footprint

ü

G4-EN17 Overige indirecte emissie van broeikasgassen (BKG) (scope 3). •  Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuvoering
•  Bijlage footprint

ü

G4-EN18 Intensiteit emissie van broeikasgassen (BKG). •  Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuvoering
•  Bijlage footprint

ü

G4-EN19 Vermindering emissie van broeikasgassen (BKG). •  Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuvoering
•  Bijlage footprint

ü

G4-EN20 Emissie van ozonafbrekende stoffen (OAS). Emissie van ozonafbrekende 
stoffen (OAS).

Niet van 
toepassing

ü

G4-EN21 NOx, SOx en andere significante luchtemissies. NOx, SOx en andere significante 
luchtemissies.

Niet van 
toepassing

ü

Werkgelegenheid

G4-DMA •  Medewerkers ü

G4-LA1 Totaal aantal en snelheid van nieuwe indiensttredingen en personeelsverloop per 
leeftijdsgroep, geslacht en regio.

•  Sociale indicatoren > Externe in- en uitstroom naar leeftijd en 
geslacht (tabel)

ü

G4-LA2 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of 
deeltijdmedewerkers, per belangrijke bedrijfslocatie.

•  Werkgelegenheid > Sociaal plan
•  Pensioen
•  CAO 2013-2015: pagina 34-36

ü

G4-LA3 Aantal medewerkers dat na ouderschapsverlof het werk hervat en in dienst blijft, naar geslacht. Aantal medewerkers dat na 
ouderschapsverlof het werk 
hervat en in dienst blijft, naar 
geslacht.

Niet 
beschikbaar

ü

Opleiding en onderwijs

G4-DMA •  Ontwikkeling van talent en management ü

G4-LA9 Gemiddeld aantal opleidingsuren per jaar naar geslacht en naar medewerkerscategorie. •  6,8 uur onderwijs per fte in 2014 (DLL, de Rabobank in Nederland, 
Rabobank in het buitenland, Rabo Vastgoedgroep buitenland)

ü

G4-LA10 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende 
inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.

•  Ontwikkeling van talent en management
•  Code banken > Permanente educatie
•  Verslag van de raad van commissarisen > Sessies voor permanente 

educatie en overige opleidingsinspanningen
•  CAO 2013-2015: pagina 106-107

ü

G4-LA11 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en 
loopbaanontwikkeling, naar geslacht en medewerkerscategorie.

•  62,8% (groepsbreed) ü

https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=31
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=13
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=55
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=34
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=57
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=57
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=34
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=118
http://www.rabobank.jobs/cs/nl/content/images/Rabobank_CAO_2013_2015.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=35
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=35
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=145
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=130
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=130
http://www.rabobank.jobs/cs/nl/content/images/Rabobank_CAO_2013_2015.pdf


8 Index GRI G4 Uitgebreid (2014)

Materiële Aspecten Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening
Externe 
assurance

Diversiteit en gelijke kansen

G4-DMA •  Genderdiversiteit: vrouwen aan de top ü

G4-LA12 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per 
medewerkerscategorie naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde 
maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit.

•  Sociale indicatoren
•  Werknemerstabellen (leeftijd, geslacht)
•  Samenstelling raad van commissarissen en raad van bestuur:

- Man: 14
- Vrouw: 1
- 30-50 jaar: 2
- > 50 jaar: 13

•  Ledenraad:
-  Gestreefd wordt naar een samenstelling die een evenredige 

afspiegeling vormt van de samenstelling van de leden. Dit betekent 
een verdeling naar geslacht, leeftijd, marktsegment (particulier/
bedrijf) en soort bedrijf (MKB, overig en agrarisch).

Samenstelling van 
bestuurslichamen en 
onderverdeling van 
medewerkers per 
medewerkerscategorie naar 
maatschappelijke minderheid

Niet 
beschikbaar

ü

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen

G4-DMA •  Genderdiversiteit: vrouwen aan de top
•  Visie op belonen

De Rabobank streeft ernaar haar medewerkers gelijk te belonen – 
ongeacht of zij man of vrouw zijn.

ü

G4-LA13 Verhouding tussen basissalarissen en beloningen van mannen en vrouwen per 
medewerkerscategorie, naar belangrijke bedrijfslocatie.

•  Bijlage: jaarsalaris naar managementniveau en naar leeftijd ü

Lokale gemeenschappen

G4-DMA •  Samen Duurzaam Sterker
•  Doel: Versterken van de vitaliteit van gemeenschappen

ü

G4-SO1 Percentage van de bedrijfsactiviteiten met geïmplementeerde programma’s voor contact met 
lokale gemeenschappen, bepaling van hun effecten en voor ontwikkeling.

•  Verslag Rabobank Foundation
•  Kerngegevens

ü

G4-SO2 Bedrijfsactiviteiten met significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor lokale 
gemeenschappen.

•  Verslag Rabobank Foundation
•  Waardeketens verstevigen via partnerbanken
•  Food en agri

ü

G4-FS13 Toegangspunten voor dunbevolkte of economische achterstandsgebieden, naar soort. •  Australië: RaboDirect app
•  Toegang tot financiering
•  Toegang tot financiële diensten in ontwikkelingslanden

ü

G4-FS14 Initiatieven gericht op betere toegang tot financiële diensten voor mensen met een beperking. •  Verslag Rabobank Foundation ü

Naleving (maatschappij)

G4-DMA •  Code banken ü

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=36
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=56
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=57
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=36
https://www.rabobank.com/nl/images/2014-01-23-Visie_op_belonen.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=58
https://www.rabobank.com/nl/images/201412SamenduurzaamsterkerNL.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=28
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-rabo-foundation-klantenfonds2013.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=7
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-rabo-foundation-klantenfonds2013.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=10
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=15
https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=5
https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/themes/international-access-to-finance.html
https://economie.rabobank.com/PageFiles/3584/access_tcm64-75165.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-rabo-foundation-klantenfonds2013.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=143
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Materiële Aspecten Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening
Externe 
assurance

G4-SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het 
niet naleven van wet- en regelgeving.

•  6 niet-monetaire sancties ü

Etikettering van producten en diensten

G4-DMA Beleid voor de eerlijke ontwikkeling en verkoop van financiële producten en diensten.

Initiatieven gericht op het vergroten van financiële kennis naar type begunstigde.

•  Productgoedkeuring
•  Stimuleren van zelfredzaamheid
•  Kwetsbare groepen in Nederland

ü

G4-PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld binnen de 
organisatieprocedures ten behoeve van informatie over en etikettering van producten en 
diensten en het percentage belangrijke product- en dienstencategorieën dat onderhevig is aan 
dergelijke informatievereisten.

•  Productgoedkeuring
•  Samen Duurzaam Sterker
•  100%

ü

G4-PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat.

•  2 monetaire boetes
•  1 waarschuwing van de autoriteiten

ü

G4-PR5 Resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid. •  Klanttevredenheid
•  Kerngegevens
•  Strategie

ü

Privacy van klanten

G4-DMA •  IJzersterke bank: risicomanagement > ICT en cybercrime
•  IJzersterke bank: risicomanagement > Risicocultuur

ü

G4-PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken 
van klantgegevens.

•  Daling fraudecijfers ü

Naleving (productverantwoordelijkheid)

G4-DMA •  Productgoedkeuring
•  Code banken > Klantbelang centraal

ü

G4-PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en regelgeving 
betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten.

•  16.000 euro ü

Productportfolio

G4-DMA Beleid met specifieke maatschappelijke en milieugerelateerde onderdelen toegepast binnen 
bedrijfsonderdelen.

Procedures voor het beoordelen en doorlichten van milieugerelateerde en maatschappelijke 
risico’s binnen bedrijfsonderdelen.

Processen voor het monitoren van de manier waarop klanten in overeenkomsten of transacties 
opgenomen milieugerelateerde en maatschappelijke eisen implementeren en naleven.

Processen voor het verbeteren van de vaardigheid van het personeel ten aanzien van 
implementatie van milieugerelateerd(e) en maatschappelijk(e) beleid en procedures zoals 
toegepast binnen bedrijfsonderdelen.

Interactie met klanten, investeerders en zakenpartners over maatschappelijke en 
milieugerelateerde risico’s en mogelijkheden.

•  Duurzaamheidsbeleid
•  IJzersterke bank: risicomanagement > Kredietacceptatie
•  Doel: samenwerken met zakelijke klanten
•  Stakeholderbijlage

ü

G4-FS6 Percentage van de portfolio van bedrijfsonderdelen naar specifieke regio, omvang (bijv. micro/
MKB/groot) naar sector.

•  Geconsolideerde jaarrekening: (geografische informatie, 
verslaglegging per land)

ü

G4-FS7 Monetaire waarde van producten en diensten ontwikkeld om een specifiek maatschappelijk 
voordeel te genereren voor ieder bedrijfsonderdeel, opgesplitst naar doel.

•  Kerngegevens
•  Totaal duurzaam beheerd vermogen voor klanten en duurzame 

funding (bijlage)
•  Financieringen met een maatschappelijk karakter of een positieve 

maatschappelijke impact (bijlage)

ü

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=145
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=109
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=109
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=145
https://www.rabobank.com/nl/images/201412SamenduurzaamsterkerNL.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=20
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=7
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=12
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=89
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=84
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=145
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=144
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/policy/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=89
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=30
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=51
https://www.rabobank.com/nl/images/geconsolideerde-jaarrekening-2014-rabobank-groep.pdf#page=61
https://www.rabobank.com/nl/images/geconsolideerde-jaarrekening-2014-rabobank-groep.pdf#page=61
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=7
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=54
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=54
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=53
https://www.rabobank.com/nl/images/maatschappelijke-verslaglegging-2014-rabobank-groep.pdf#page=53
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Materiële Aspecten Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening
Externe 
assurance

G4-FS8 Monetaire waarde van producten en diensten ontwikkeld om een specifiek milieugerelateerd 
voordeel te genereren voor ieder bedrijfsonderdeel, opgesplitst naar doel.

•  Kerngegevens
•  Totaal duurzaam beheerd vermogen voor klanten en duurzame 

funding (bijlage)
•  Financieringen met een maatschappelijk karakter of een positieve 

maatschappelijke impact (bijlage)

ü

Actief eigenaarschap

G4-DMA Stembeleid toegepast op milieugerelateerde of maatschappelijke kwesties voor aandelen 
waarbij de verslaggevende organisatie stemrecht heeft of stemadvies geeft.

•  Klantfocus > Maatschappelijk verantwoord beleggen
•  Duurzaam beleggen

ü

G4-FS10 Percentage en aantal ondernemingen in de portefeuille van de instelling waarmee de 
verslaggevende organisatie contact heeft gehad over milieugerelateerde of maatschappelijke 
kwesties.

•  Totaal duurzaam beheerd vermogen voor klanten en duurzame 
funding (bijlage)

ü

G4-FS11 Percentage van de bezittingen onderhevig aan positieve en negatieve milieugerelateerde of 
maatschappelijke screenings.

•  Klantfocus > Maatschappelijk verantwoord beleggen ü
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