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Sinds 1 januari 2004 zijn beursvennootschappen verplicht in hun jaarverslag mededeling te doen 
van de naleving van de Nederlandse corporate governance code, volgens het principe ‘pas toe of leg 
uit’. Rabobank is geen beursgenoteerde onderneming, maar heeft vrijwel alle principes van de Code 
vrijwillig overgenomen. Waar van toepassing, leeft Rabobank de principes en best practicebepalingen 
nagenoeg volledig na. Er zijn enkele onderdelen van de Code waaraan Rabobank niet voldoet. 
Deze afwijkingen zijn grotendeels het gevolg van de coöperatieve structuur van Rabobank.

Rabobank kent geen algemene vergadering, maar een 

algemene ledenraad. Waar in de volgende artikelen van de 

Code gesproken wordt over de algemene vergadering, geldt 

dat Rabobank deze bepaling zo volledig mogelijk toepast op 

de algemene ledenraad: artikel 1.6., artikel 1.6.4., artikel 2.3.6., 

artikel 3.3., hoofdstuk 4 (geheel).

Rabobank geeft geen aandelen uit. De artikelen 2.7.5., 2.8.2, 

4.2.1., 4.2.6. en 4.3.4. tot en met 4.4.8. zijn derhalve niet 

van toepassing.

Artikel 3.4. en 3.4.1.
Informatie over de uitvoering van het beloningsbeleid 

is opgenomen in het hoofdstuk ‘Remuneration’ van het 

jaarverslag, alsmede in de Pillar 3 rapportage.

Artikel 4.1.6.
In artikel 15 en 16 van de statuten van Rabobank is een 

afwijkend proces vastgelegd, dat beter aansluit bij (het karakter 

van) de algemene ledenraad van Rabobank.

Artikel 4.1.10.
Het verslag van de algemene ledenraad wordt geplaatst op de 

besloten site van de algemene ledenraad.

Artikel 4.2.3.
Analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties, presentaties aan 

(institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf 

via de website van de vennootschap aangekondigd, maar niet 

via een persbericht. Daarnaast worden nieuwsbrieven verstuurd 

naar de beleggers die zich daarop hebben geabonneerd.

Artikel 4.3.
De leden van Rabobank worden niet in de gelegenheid gesteld 

om op afstand te stemmen. Gezien het feit dat de opkomst 

op de algemene ledenraad nagenoeg 100% is, is hier geen 

behoefte aan.

Hoofdstuk 5
De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn niet van toepassing, omdat 

Rabobank geen one tier board heeft.


