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1 Beheerste en integere bedrijfsvoering
1.1 Om haar positie als stabiele en betrouwbare partner te 

verkrijgen en te behouden, formuleert een bank een missie, 
een strategie en doelstellingen. Deze zijn gericht op de 
lange termijn en komen onder meer tot uitdrukking in het 
risicobeleid van de bank en het beleid ten aanzien van 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In de missie en strategie van Rabobank wordt expliciet beschreven dat de bank een 
betekenisvolle coöperatie wil zijn en op lange termijn succesvol wil blijven voor klanten, leden, 
medewerkers en maatschappij. Deze nieuwe strategie is eind 2015 vastgesteld. De ambitie 
is om in Nederland de meest klantgerichte bank te zijn en wereldwijd een leidende food- en 
agribank. De visies Bankieren voor Nederland en Banking for Food geven betekenis aan de 
klantgerichte coöperatie. De duurzaamheidsstrategie ‘Samen Duurzaam Sterker’ vormt een 
belangrijke bouwsteen in deze visies.

Voor meer informatie zie hoofdstuk Strategie in het jaarverslag 2015.

1.2 Een bank kiest haar positionering zodanig dat zakelijke 
belangen en de maatschappelijke rol die zij vervult, in 
elkaars verlengde liggen. Dat komt ook tot uitdrukking in 
de governancestructuur van de bank en is leidend bij de 
uitvoering van het op de missie, strategie en doelstellingen 
gebaseerde beleid van de bank.

Na jarenlang een zogeheten tweelaagse coöperatieve structuur te hebben gehad, werkt 
de Rabobank vanaf 1 januari 2016 vanuit één coöperatie, met één bankvergunning en één 
jaarrekening. In de nieuwe coöperatieve structuur werken alle lokale Rabobanken en Rabobank 
Nederland samen als Rabobank. Daarmee wil de bank zowel haar coöperatieve identiteit als 
haar bankbedrijf versterken. Met de nieuwe structuur anticipeert Rabobank tevens op wet- 
en regelgeving en is de bank in staat effectiever en efficiënter te reageren op toekomstige 
ontwikkelingen.

Voor meer informatie zie hoofdstuk Governance in het jaarverslag 2015.

1.3 De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn 
– met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden – 
verantwoordelijk voor de inrichting van een goede 
governancestructuur en voor de naleving van deze 
governanceprincipes.
De leden van die raden vervullen een voorbeeldfunctie voor 
alle medewerkers van de bank. In hun dagelijks handelen 
geven zij zich daar terdege rekenschap van. De raad van 
commissarissen beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de leden 
van de raad van bestuur hun voorbeeldfunctie vervullen.

Zoals verwoord in de reglementen van de raad van bestuur en raad van commissarissen zijn zij 
samen verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en een solide en transparante 
organisatiestructuur van Rabobank. Het kader voor de corporate governance wordt ten minste 
eenmaal per jaar geëvalueerd.
Tevens zorgt de raad van bestuur er voor dat elke substantiële wijziging in de corporate 
governance structuur van Rabobank onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking 
aan de algemene ledenraad wordt voorgelegd. Dit is reeds toegepast tijdens de Algemene 
Vergadering in december 2015 waarin unaniem is ingestemd met de aanpassingen in de 
besturing van Rabobank en de nieuwe governance is goedgekeurd.

Het functioneren van de leden van de raad van bestuur wordt periodiek door de raad van 
commissarissen geëvalueerd, waarbij de raad van commissarissen zich ervan vergewist of de 
leden van de raad van bestuur kunnen blijven voldoen aan geschiktheidseisen gesteld door de 
toezichthouder.

1.4 De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn 
– met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden 
– verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en 
handhaven van standaarden in de bank met betrekking 
tot integriteit, moraliteit en leiderschap. Daarnaast dragen 
zij zorg voor goede ‘checks & balances’ en het borgen van 
een robuuste IT-infrastructuur, die essentieel is voor het 
functioneren van de bank. Goede checks en balances betekent 
onder meer dat de compliance functie ook binnen de raad van 
bestuur en raad van commissarissen geborgd is.

De raad van bestuur bevordert verantwoord gedrag en een 
gezonde cultuur, zowel aan de top van de bank als door de 
hele organisatie heen. Hij heeft daarbij oog voor het belang van 
de klanten van de bank en andere stakeholders. De raad van 
commissarissen ziet daarop toe.

De uitgangspunten uit het Maatschappelijk Statuut gelden 
voor alle aangesloten banken. Deze uitgangspunten moeten 
in de organisatie van de bank worden geborgd en de bank 
betrekt deze ook in contacten met haar stakeholders. Daarmee 
wordt inzichtelijk op welke wijze de bank omgaat met de 
uitgangspunten uit het statuut.

Alle medewerkers leven de op hen van toepassing zijnde 
formele regelgeving én zelfregulering na. De raad van bestuur 
en de raad van commissarissen zijn daar – met inachtneming 
van ieders taken en bevoegdheden – verantwoordelijk 
voor. De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat de 
medewerkers bekend zijn en blijven met alle op de bank van 
toepassing zijnde regels, waarden en normen en blijven daar 
de aandacht op vestigen.
De raad van commissarissen ziet daarop toe.

Rabobank heeft een eigen gedragscode opgesteld en bevat uitgangspunten voor wie ‘wij als 
Rabobank-medewerker’ zijn en waarin principes zijn vastgelegd die gelden als leidraad voor 
het (ethisch) handelen van alle medewerkers van Rabobank Groep. Met de gedragscode als 
referentie kunnen de Rabobank-medewerkers zich spiegelen aan wat zij van elkaar verwachten: 
naar de klant, de samenleving en elkaar. De raad van bestuur stuurt op de naleving van deze 
gedragscode en handelt conform de moreel-ethische verklaring die ieder lid heeft ondertekend.

De raad van commissarissen ziet IT, als essentieel onderdeel van innovatie, steeds meer 
als drijvende kracht achter de strategie van de bank. Daarom wordt door de raad van 
commissarissen in reguliere vergaderingen tweemaal per jaar het onderwerp ICT diepgaand 
gesproken. Daarnaast heeft de raad van commissarissen de afgelopen jaren permante 
educatie (PE)-sessies gehouden over het onderwerp IT, innovatie en digitalisering. De raad 
van commissarissen wil, zo staat in het successieplan, zijn kennis op het vlak van IT graag 
behouden door herbenoemingen van zittende commissarissen in 2016 en op een later 
moment ook uitbreiden. De compliance functie valt in de raad van bestuur direct onder de 
verantwoordelijkheid van de voorzitter.

In 2014 is Rabobank gestart met het cultuurprogramma Culture Collective dat zich richt op 
de dagelijkse omgang met klanten en de samenwerking als medewerkers onderling. Op 
verschillende manieren daagt Culture Collective directieleden, managers, teamleiders en 
medewerkers uit om te reflecteren op eigen houding en gedrag en het effect ervan op anderen.
In 2015 hebben alle directieteams van lokale Rabobanken en managementteams van Rabobank 
Nederland (in totaal 133 teams) deelgenomen aan bijeenkomsten met de thema’s ‘Individu’, 
‘Medewerker’ en ‘Organisatie: Volledige Klantfocus‘.
De raad van commissarissen bespreekt, bewaakt en monitort de voortgang van het 
cultuurprogramma in haar vergaderingen en heeft ook deelgenomen aan het Forum van het 
cultuurprogramma om zelf te ervaren en doorleven wat het is.

Ter stimulans van de dialoog over houding en gedrag en de daarbij behorende dilemma’s in de 
dagelijkse werkpraktijk, is in juni 2015 binnen de Rabobank wereldwijd de Week van Waarden 
opgezet. Tijdens deze week is ook de aftrap gegeven voor het afleggen en ondertekenen van 
de bankierseed -ook door de raden van bestuur en commissarissen- zoals deze in het pakket 
Toekomstgericht Bankieren is vastgesteld.

Voor meer informatie zie hoofdstuk Maatschappelijk verslag in het jaarverslag 2015.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/mission-strategy/index.html
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2015/20151209_strategie.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/who-we-are/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/key-documents/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/gedragscode-rabobank-nl.pdf
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html
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2 Raad van commissarissen
2.1 De raad van commissarissen is zo samengesteld dat hij zijn taak 

naar behoren kan vervullen.
Hij stelt een risicocommissie en een auditcommissie in.
De leden van de raad van commissarissen zijn bereid en 
in staat om voldoende tijd voor hun taak vrij te maken en 
tonen inzet en betrokkenheid. Tegelijkertijd zijn zij kritisch en 
onafhankelijk.

De naleving van dit principe is verankerd in het reglement en in de daaruit voortvloeiende 
profielschets van de raad van commissarissen. Beide documenten zijn inhoudelijk getoetst aan, 
en waar nodig nader afgestemd op, de principes van de Code Banken.
Conform het reglement heeft de raad van commissarissen een audit en een risk committee 
ingesteld.

Bij iedere benoeming of herbenoeming beziet de raad van commissarissen op basis van een 
meerjarig successieplan welke kennis- en ervaringsdomeinen alsmede overige kwaliteiten 
en competenties op dat moment noodzakelijk worden geacht om als collectieve raad van 
commissarissen optimaal te kunnen functioneren. Het successieplan is onder meer gebaseerd 
op externe wet- en regelgeving, richtlijnen en codes, alsmede op interne richtlijnen. In het 
dynamische proces van successieplanning anticipeert de raad van commissarissen tijdig op 
interne en externe ontwikkelingen, waardoor het professioneel en adequaat functioneren van 
de raad van commissarissen zo goed mogelijk geborgd blijft.

Voor meer achtergrondinformatie zie de cv’s van de raad van commissarissen.
Alle leden van de raad van commissarissen zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) en ECB op 
geschiktheid getoetst. Bij de beoordeling van de geschiktheid heeft de toezichthouder niet 
alleen gekeken naar de kennis, ervaring en vaardigheden van de individuele commissarissen, 
maar ook naar de samenstelling van de raad van commissarissen als geheel. Bij hun benoeming 
hebben de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen toegezegd om voldoende 
beschikbaar en bereikbaar te zullen zijn om hun taken binnen de (commissie van de) raad van 
commissarissen naar behoren te vervullen. Tijdens de geschiktheidstoetsing van DNB/ECB 
wordt de beschikbare tijd van commissarissen expliciet onderzocht.

Rabobank voldoet aan art. 3:8 lid 3 en 4 Wft (nieuw) en art 91 leden 4 t/m 6 Richtlijn, waarin staat 
dat bestuurders en commissarissen van significante banken en beleggingsondernemingen niet 
meer functies mogen bekleden dan:
a)  één uitvoerende bestuursfunctie en twee niet-uitvoerende bestuursfuncties; of
b) vier niet-uitvoerende bestuursfuncties
DNB kan bestuurders of commissarissen toestemming verlenen om nog één andere niet-
uitvoerende bestuursfunctie te bekleden. Hiervan doet DNB melding aan de EBA.

2.2 Ieder lid van de raad van commissarissen is zich bewust van de 
maatschappelijke rol van een bank en van de belangen van de 
verschillende stakeholders.
Voor de leden van de risicocommissie en van de 
auditcommissie van de raad van commissarissen gelden 
specifieke competentie- en ervaringseisen. Leden van de 
risicocommissie beschikken over grondige kennis van de 
financieel-technische aspecten van het risicomanagement 
of over de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van 
risico’s mogelijk maakt. Leden van de auditcommissie moeten 
beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, 
interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een 
gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.

Conform het reglement van het risk committee bestaat het risk committee uit ten minste vier 
leden waaronder de voorzitter van de raad van commissarissen en de voorzitter van het audit 
committee. Alle leden zijn lid van de raad van commissarissen. De leden van het risk committee 
beschikken over passende kennis, vaardigheden en deskundigheid om de risicostrategie en 
risicobereidheid van Rabobank ten volle te begrijpen en te monitoren.

Conform het reglement van het audit committee bestaat het audit committee uit ten minste 
vier leden waaronder de voorzitter van de raad van commissarissen en de voorzitter van het risk 
committee. Alle leden zijn lid van de raad van commissarissen.
De samenstelling van het audit committee is zodanig dat een aantal leden beschikt over 
grondige kennis van interne beheersing, jaarrekening-technische zaken, eisen voor financiële 
rapportering, audit en de ontwikkelingen op deze gebieden, alsmede recente en relevante 
praktische ervaring op het gebied van financiële markten of over de nodige ervaring die een 
gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.

Voor meer achtergrondinformatie zie de cv’s van de leden waaruit blijkt dat aan dit principe 
wordt voldaan.

2.3 De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op 
de aanwezigheid van een programma van permanente 
educatie voor alle leden van de raad van commissarissen. 
Dit programma heeft tot doel de deskundigheid van de 
commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. 
De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante 
ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op 
corporate governance in het algemeen en die van de financiële 
sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens -en het belang 
van de klant, integriteit, IT-infrastructuur, risicomanagement, 
financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de raad van 
commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet 
aan de eisen van permanente educatie.

De beoordeling van de effectiviteit van het programma van 
permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie 
van het eigen functioneren van de raad van commissarissen.

Conform het reglement van de raad van commissarissen draagt de voorzitter van de raad 
van commissarissen zorg voor een goed functioneren van de raad. In dat kader ziet hij erop 
toe dat de commissarissen een introductieprogramma en het programma van permanente 
educatie (PE) volgen.
Vast onderdeel van de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen is de effectiviteit van 
het programma van permanente educatie.

De raad van commissarissen is in 2015 vijfmaal bijeengekomen voor sessies in het kader 
van permanente educatie. In de eerste sessie heeft de raad van commissarissen zich laten 
informeren over de voortgang van ‘Culture Collective’, het cultuurprogramma van Rabobank. 
De tweede educatiesessie ging in op de stand van zaken wat betreft de sociaal-culturele context 
van Nederland. In de derde sessie heeft de raad van commissarissen zich door diverse van 
interne en externe deskundigen laten informeren over de Volcker Rule en de impact daarvan op 
Rabobank. De vierde educatieve bijeenkomst stond geheel in het teken van het thema ‘IT in het 
hart van bankieren’. De vijfde en laatste sessie ging over talentmanagement en management 
development. Diverse leden van de raad van commissarissen hebben het afgelopen jaar ook 
gebruikt gemaakt van de standing invitation om educatieve sessies voor de raad van bestuur 
bij te wonen. Deze sessies kenden de thema’s: compliance USA, vlootschouw, performance 
management/belonen en talentmanagement.

Voor meer informatie zie hoofdstuk Verslag raad van commissarissen in het jaarverslag 2015.

2.4 Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van 
de raad van commissarissen wordt dit functioneren eens in de 
drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De 
betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, 
de cultuur binnen de raad van commissarissen en de relatie 
tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur 
maken deel uit van deze evaluatie.

De raad van commissarissen heeft in november 2015 een evaluatie van het eigen functioneren 
laten uitvoeren door een externe partij, overeenkomstig dit principe.
De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van 
commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur maken 
deel uit van deze evaluatie. Uit de evaluatie kwamen enkele thema’s naar voren waaraan de 
raad van commissarissen meer aandacht wenst te besteden.

Voor meer informatie zie hoofdstuk Verslag raad van commissarissen in het jaarverslag 2015.

https://www.rabobank.com/nl/images/reglement-rvc.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/profielschets-raad-van-commissarissen.pdf
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/board/supervisory-board-members.html
https://www.rabobank.com/nl/images/reglement-risk-committee.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/151109-samenstelling-commissies.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/reglement-audit-committee-1.pdf
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/board/supervisory-board-members.html
https://www.rabobank.com/nl/images/reglement-rvc.pdf
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html
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2.5 Ieder lid van de raad van commissarissen ontvangt een 
passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de 
werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de 
resultaten van de bank.

Voor de vergoeding van de voorzitter van de raad van commissarissen geldt dat een deel van 
deze vergoeding betrekking heeft op de rol als voorzitter van de raad van commissarissen en 
het deelnemen aan de diverse commissies uit de raad van commissarissen. Een ander deel 
van deze vergoeding heeft betrekking op het goed laten functioneren van de coöperatieve 
ledeninvloed die uniek is voor de Rabobank en die valt terug te voeren op de coöperatieve 
structuur. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het voorzitterschap van de Algemene 
Leden Raad (ALR). De vergoeding van de raad van commissarissen en commissies wordt 
vastgesteld door de ALR, tot en met 2015 door de Vertrouwenscommissie uit de CKV. De 
vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van Rabobank.

Voor meer informatie zie hoofdstuk Belonen in het jaarverslag 2015.

3 Raad van bestuur
3.1 De raad van bestuur is zo samengesteld dat hij zijn taak naar 

behoren kan vervullen. Ieder lid van de raad van bestuur is zich 
bewust van de maatschappelijke rol van een bank en van de 
belangen van de verschillende stakeholders.

Conform het reglement van de raad van bestuur worden de leden van de raad van bestuur 
door de raad van commissarissen in functie van lid van de raad van bestuur benoemd. De raad 
van commissarissen zal na advies van de raad van bestuur een profielschets opstellen waarin 
hij onder andere de integriteit en de naar het oordeel van de raad van commissarissen nodig 
geachte deskundigheid en beschikbaarheid van de raad van bestuur omschrijft. Voor iedere te 
vervullen vacature binnen de raad van bestuur stelt de raad van commissarissen daarnaast, na 
advies van de vertrouwenscommissie, een functieprofiel vast.
Alle leden van de raad van bestuur zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) en ECB op 
geschiktheid getoetst.

Zie ook de cv’s van de raad van bestuur.

3.2 Een van de leden van de raad van bestuur heeft de taak de 
besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt 
van risicobeheer voor te bereiden. Het betrokken lid van de 
raad van bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding van 
beslissingen die voor de bank van materiële betekenis voor 
het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen 
een afwijking van de door de raad van commissarissen 
goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen 
hebben. Het lid kan zijn/haar functie combineren met 
andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij/zij geen 
individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en 
onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden.
Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens 
aandacht besteed aan de impact die systeemrisico’s mogelijk 
hebben op het risicoprofiel van de bank.

Binnen Rabobank bestaan per 1 januari 2016 twee separate functies Chief Risk Officer (CRO) en 
Chief Financial Officer (CFO).
Binnen de raad van bestuur is de CRO belast met de voorbereiding van de besluitvorming 
binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer en rapporteert ten minste eenmaal 
per jaar aan de raad van commissarissen over de strategie en de risico’s verbonden aan de 
ondernemingen van Rabobank, uitkomsten van de beoordeling van de opzet en werking 
van de interne risicobeheersings-en controlesystemen en de organisatie-inrichting, alsmede 
significante wijzigingen hierin.
Hij wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de Rabobank van 
materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een 
afwijking van de door de raad van commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg 
kunnen hebben. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed 
aan het belang van financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico’s mogelijk hebben op 
het risicoprofiel van de Rabobank.

3.3 De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de 
aanwezigheid van een programma van permanente educatie 
voor alle leden van de raad van bestuur. Dit programma 
heeft tot doel de deskundigheid van de bestuurders op peil 
te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in 
ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen 
de bank en de financiële sector, op corporate governance in 
het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, 
op de zorgplicht jegens en het belang van de klant, integriteit, 
risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid 
van de raad van bestuur neemt deel aan het programma en 
voldoet aan de eisen van permanente educatie.

Conform het reglement van de raad van bestuur volgen de leden een programma van 
permanente educatie (PE). De leden van de raad van bestuur hebben in 2015 diverse 
bijeenkomsten gehad rond een breed aantal inhoudelijke thema’s. Daarnaast heeft de raad van 
bestuur in een aantal off sites specifiek aandacht besteed aan cultuur.
Naast het PE-programma wordt voor nieuw benoemde bestuursleden een 
introductieprogramma op maat opgesteld waarbinnen ze diverse interne en externe 
deskundigen spreken en werkbezoeken afleggen.

4 Risicobeleid
4.1 Het risicobeleid van een bank wordt gekenmerkt door een 

integrale aanpak, is transparant en is zowel op de korte als 
lange termijn gericht. Het risicobeleid houdt ook rekening met 
reputatierisico’s en niet-financiële risico’s.

Rabobank Groep hanteert een prudente benadering van risico’s door middel van strikte 
managementcontroles om de veiligheid van de bank te garanderen, de duurzame 
risicostrategie te accommoderen en de verliezen binnen Risk Appetite tot een minimum 
te beperken. Rabobank Groep heeft een sterke risicofunctie opgezet en een robuust kader 
voor risicomanagement geïmplementeerd om opkomende risico’s te kunnen identificeren 
en signaleren en om beslissingen te kunnen nemen op grond van een bewust gekozen, 
voorzichtige balans tussen risico en rendement, overeenkomstig de risicostrategie die binnen 
Risk Appetite dient te worden gehandhaafd

Rabobank identificeert en beheert voortdurend de genomen risico’s. Dat heeft geleid tot 
een alomvattend kader voor risicobeheersing, waarbinnen onder andere de risicobereidheid 
(‘Risk Appetite’) wordt vastgesteld, stresstests worden uitgevoerd, risicobeoordelingen worden 
uitgevoerd voor afzonderlijke groepsentiteiten en voor Rabobank Groep als geheel, en risico’s 
worden gemeten en gemonitord.

De risicostrategie van de Rabobank ondersteunt het management bij het realiseren van 
de ondernemingsstrategie door de grenzen vast te stellen die de onderneming met haar 
activiteiten niet mag overschrijden. De risicostrategie van de Rabobank richt zich op de 
volgende doelstellingen: a) het beschermen van de winst en de winstgroei, b) het handhaven 
van een degelijke financiële balans, c) het beschermen van de identiteit en reputatie van de 
bank: de Rabobank wil het fundamentele vertrouwen dat haar stakeholders in haar stellen 
borgen, d) een gezonde risico-rendementverhouding: de Rabobank wil transparantere keuzes 
maken met betrekking tot waar kapitaal het efficiëntst kan worden ingezet of waar sector-/
concentratierisicobeheer moet worden toegepast.

4.2 De raad van bestuur van een bank is verantwoordelijk voor 
het risicobeleid van de bank en waarborgt een adequaat 
risicomanagement. De risicobereidheid wordt op voorstel 
van de raad van bestuur tenminste één keer per jaar ter 
goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. 
Tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid 
worden ook ter goedkeuring aan de raad van commissarissen 
voorgelegd.

Het risicobeleid wordt vastgesteld door de raad van bestuur. In lijn met voorgaande jaren 
is de risicobereidheid vastgesteld door raad van bestuur en goedgekeurd door raad van 
commissarissen.
Tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid worden eveneens ter goedkeuring 
aan de raad van commissarissen voorgelegd.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html
https://www.rabobank.com/nl/images/reglement-rvb.pdf
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/board/executive-board-members.html
https://www.rabobank.com/nl/images/reglement-rvb.pdf
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4.3 De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de 
raad van bestuur gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt 
de raad van commissarissen het risicoprofiel van de bank en 
beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaalallocatie en 
liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met 
de goedgekeurde risicobereidheid en of de bedrijfsactiviteiten 
in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de 
bank. Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de raad van 
commissarissen geadviseerd door de risicocommissie van de 
raad van commissarissen.

Conform de reglementen van de raad van commissarissen en van het risk committee houdt de 
raad van commissarissen toezicht op het beleid van de raad van bestuur inzake alle materiële 
risico categorieën (zoals kredietrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, en operationeel risico) en 
interne procedures en controlemechanismen.
De raad van commissarissen beoordeelt of de kapitaalallocatie en het liquiditeitsbeslag in 
algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid en of de 
bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de Rabobank. 
Dit krijgt onder andere gestalte in de jaarlijkse goedkeuring van het groepsbudget en het 
fundingmandaat. Daarnaast wordt aan de hand van een rapportage het risicoprofiel van de 
Rabobank besproken.
Het risk committee verricht voor de raad van commissarissen de voorbereidende 
werkzaamheden voor deze onderwerpen.

Ter vervulling van deze taak ontvangen het risk committee en de raad van commissarissen op 
kwartaalbasis uitvoerige informatie over de ontwikkeling van de groepsonderdelen wat betreft 
resultaat, risico’s, vermogensbeslag en overige relevante parameters.

5 Audit
5.1 De raad van bestuur van een bank draagt zorg voor 

systematische controle op de beheersing van de risico’s die 
met de bedrijfsactiviteiten van de bank samenhangen.
Daartoe is binnen een bank een onafhankelijk gepositioneerde 
interne auditfunctie werkzaam. Het hoofd van die auditfunctie 
rapporteert aan de voorzitter van de raad van bestuur. Hij 
heeft ook een directe rapportagelijn naar de voorzitter van de 
auditcommissie van de raad van commissarissen.

De raad van bestuur maakt gebruik van de onafhankelijk gepositioneerde afdeling Audit 
Rabobank om vast te stellen dat de interne beheersing van de risico’s aan de te stellen eisen 
voldoet. Die verricht op basis van een uitgebreide risicoanalyse jaarlijks auditwerkzaamheden 
om te toetsen of belangrijke bedrijfsprocessen effectief functioneren en of de procedures 
en maatregelen die zijn gericht op de beheersing van de risico’s van de Rabobank adequaat 
zijn. De directeur van deze afdeling rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad 
van bestuur en heeft een directe rapportagelijn naar het audit committee uit de raad van 
commissarissen. In het jaarverslag staat een verklaring van de raad van bestuur dat de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen zo zijn ingericht dat de financiële verslaggeving juist en 
betrouwbaar kan worden geacht.

5.2 Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en 
de auditcommissie van de raad van commissarissen vindt 
periodiek informatie-uitwisseling plaats.

De risicoanalyse, het auditplan, het verslag van auditbevindingen en andere rapportages 
komen aan de orde in het audit committee. De risicoanalyse, het auditplan en het verslag van 
auditbevindingen worden ingebracht na afstemming met de externe accountant. Internal audit 
spreekt regelmatig met de voorzitter van de audit committee en de externe accountant. Eén 
keer per jaar wordt een private session gehouden van het audit committee met de chief audit 
executive.

5.3 De interne auditfunctie neemt het initiatief om tenminste 
één keer per jaar met De Nederlandsche Bank en de externe 
accountant in een vroeg stadium elkaars risicoanalyse, 
bevindingen en auditplan te bespreken. De raad van bestuur 
en de interne auditfunctie van de bank bevorderen dat dit 
tripartiet overleg periodiek plaatsvindt. Daarbij streven 
zij naar een duidelijke afbakening van ieders taken en 
verantwoordelijkheden.

Er vindt jaarlijks tripartite overleg over de genoemde onderwerpen plaats tussen DNB, de 
externe accountant en Rabobank (waaronder Audit Rabobank). Hiernaast deelt Audit Rabobank 
jaarlijks bilateraal de risicoanalyse, de bevindingen en het auditplan met achtereenvolgens de 
externe accountant en het DNB/ECB joint supervisory team.

6 Beloningsbeleid
6.1 Een bank voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam 

beloningsbeleid, dat eenduidig en transparant is, in lijn met 
nationale en internationale regelgeving.
Het beloningsbeleid is primair gericht op de lange termijn en 
in lijn met het risicobeleid van de bank. Het wordt gekenmerkt 
door evenwichtige verhoudingen, zowel intern als extern, 
waarbij de verwachtingen van de verschillende stakeholders 
en het maatschappelijk draagvlak in ogenschouw worden 
genomen. Het houdt verder rekening met de relevante 
internationale context.

Rabobank hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit past bij de 
strategie, het gewenste risicoprofiel, de coöperatieve doelstellingen en bij de kernwaarden.
Het beloningsbeleid sluit aan op een klantgerichte oriëntatie en houdt rekening met de 
lange termijnbelangen van de Rabobank, de internationale context van de markten waarop zij 
actief is en met de maatschappelijk geaccepteerde gebruiken op dit gebied. Uitgaand van haar 
coöperatieve identiteit, stelde de Rabobank in 2010 de Visie op belonen op, die de zorgvuldige 
toepassing van deze uitgangspunten binnen alle onderdelen van Rabobank Groep verder 
versterkt.
In 2011 is aan de ‘Visie op belonen’ gedetailleerde invulling gegeven door het opstellen van 
een Groepsbreed Beloningsbeleid (GBB), waarin tevens rekening is gehouden met de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van belonen. Het GBB wordt jaarlijks up to 
date gebracht, teneinde nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving te volgen. De raad 
van commissarissen keurt het GBB goed en ziet toe op de uitvoering ervan door de raad van 
bestuur.

Het GBB komt in Nederland tot uitdrukking in de Rabobank-cao en in de arbeidsvoorwaarden 
voor de raad van bestuur, het executive kader en de arbeidsvoorwaarden van alle onderdelen 
en dochterondernemingen van de Rabobank Groep in binnen- en buitenland. Gelet op de 
maatschappelijke ontwikkelingen ontvangen leden van de raad van bestuur sinds 2013 geen 
variabel inkomen of bonussen. Ook voor andere groepen medewerkers is de variabele beloning 
afgeschaft of wordt deze beperkt en zijn beloningspakketten versoberd. Zo is in de Rabobank-
cao een meerjarige (van 2012 t/m 2016) nullijn afgesproken. Ook voor de raad van bestuur en 
het executive kader geldt een meerjarige nullijn.

Voor meer informatie zie hoofdstuk Belonen in het jaarverslag 2015.

6.2 Het totale inkomen van een lid van de raad van bestuur van 
een bank ligt ten tijde van de vaststelling beneden de mediaan 
van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële 
sector, waarbij de relevante internationale context wordt 
meegewogen.

De beloning van de raad van bestuur wordt periodiek getoetst aan de markt.
Met ingang van 2013 ontvangen leden van de raad van bestuur geen variabel inkomen 
of bonussen. In 2014 heeft Hay Group, net als in 2013, benchmarkonderzoek uitgevoerd, 
waarin de inkomens van de leden van de raad van bestuur zijn vergeleken met de relevante 
referentiemarkt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met de raad van 
commissarissen en laten zien dat het totale inkomen beneden de mediaan van vergelijkbare 
functies binnen en buiten de financiële sector ligt. Sinds 2008 wordt een nullijn gehanteerd 
voor de vaste inkomens van de leden van de raad van bestuur; deze zijn sinds dat jaar niet 
aangepast aan de inflatie.

Voor meer informatie zie hoofdstuk Belonen in het jaarverslag 2015.

6.3 De variabele beloning van een lid van de raad van bestuur 
wordt vastgesteld in overeenstemming met nationale en 
internationale regelgeving.

Met ingang van 2013 ontvangen leden van de raad van bestuur geen variabel inkomen of 
bonussen.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/key-documents/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html
https://www.rabobank.com/nl/images/2014-01-23-Visie_op_belonen.pdf
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/archive-2015.html

