GRI-inhoudsopgave
Standaard toelichtingen deel I
Profiel

Toelichting

Rapporteringsniveau

Paginaverwijzing

Strategie en analyse
1.1

Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en
haar strategie.

●

Jaarverslag: pagina 2

1.2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.

●

Jaarverslag: pagina 6 - 7
Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 1, 2, 3, 4 duurzaamheid feiten en cijfers

2.

Organisatieprofiel

2.1

Naam van de organisatie.

●

Colofon

2.2

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

●

Jaarbericht: pagina 8 - 10

2.3

Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochterondernemingen en samen
werkingsverbanden.

●

Jaarverslag: pagina 23 - 24

2.4

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

●

Colofon

2.5

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties).

●

https://www.rabobank.com/nl/locateus/index.html

2.6

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

●

Jaarverslag: pagina 23

2.7

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten).

●

Jaarbericht: pagina 8 - 10

2.8

Omvang van de verslaggevende organisatie.

●

Jaarverslag: pagina 6 - 7

2.9

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom.

●

Jaarverslag: pagina 8

2.10

Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend.

●

Jaarverslag: pagina 44, 91

3.

Verslagparameters
●

Jaarverslag: colofon
Duurzaamheidsverslag: pagina 5

Verslagprofiel
3.1

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

3.2

Datum van het meest recente verslag.

●

April 2013

3.3

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.).

●

Jaarlijks

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.

●

Jaarverslag: colofon

3.4

Reikwijdte en afbakening van het verslag
3.5

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 5 - 6

3.6

Afbakening van het verslag (bijvoorbeeld landen, divisies, dochterondernemingen, gehuurde faciliteiten,
samenwerkingsverbanden, leveranciers).

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 6

3.7

Eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 6

3.8

Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom,
gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 6

3.9

De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen, waaronder de voor schattingen
gebruikte aannames.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 7

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

Profiel

Toelichting

3.10

Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie.

Rapporteringsniveau
●

Geen materiële gevolgen

Paginaverwijzing

3.11

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of
meetmethoden van het verslag.

●

Geen significante wijzigingen

3.12

GRI-inhoudsopgave.

●

Corporate website: GRI content index

3.13

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe assurance van het verslag.

●

Jaarverslag: colofon

●

Jaarverslag: pagina 117 - 124

4.

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
Bestuursstructuur

4.1

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste
bestuurslichaam.

4.2

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

●

Jaarverslag: pagina 119, 121 - 122

4.3

Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of nietleidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam.

●

De Rabobank heeft geen enkelvoudige bestuurstructuur

4.4

Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of medezeggenschap op het
hoogste bestuurslichaam.

●

Jaarverslag: pagina 119

4.5

Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van raad van bestuur en (top)managers en de (MVO)-prestaties
van de organisatie.

●

Jaarverslag: pagina 108

4.6

Processen waarmee de raad van bestuur waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden.

●

https://www.rabobank.com/nl/group/About_Rabobank_group/Corporate_governance/index.html

4.7

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van de raad van bestuur voor het sturen
van de MVO-strategie.

●

https://www.rabobank.com/nl/group/About_Rabobank_group/Corporate_governance/index.html

4.8

Intern ontwikkelde missieverklaringen en gedragscodes die van belang zijn voor de MVO-prestaties, met de
mate van invoering ervan.

●

https://www.rabobank.com/nl/group/About_Rabobank_group/Profile/Mission_and_values.html

4.9

Procedures van de raad van bestuur voor het overzien van de MVO-prestaties, met inbegrip van relevante risico’s
en kansen en naleving van internationaal overeengekomen standaarden en principes.

●

https://www.rabobank.com/nl/group/About_Rabobank_group/Corporate_governance/index.html

4.10

Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van de raad van bestuur, in het bijzonder betreffende
MVO-prestaties.

●

https://www.rabobank.com/nl/group/About_Rabobank_group/Corporate_governance/index.html

4.11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe.

●

Jaarverslag: pagina 111 - 116

4.12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of standaarden die de
organisatie onderschrijft.

●

https://www.rabobank.com/nl/group/sustainability/policies.html

4.13

Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.

●

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

4.14

Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 20

4.15

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 19

4.16

Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 25
Alle lokale Rabobanken hebben een ledenraad om de dialoog met de stakeholders te bevorderen. De ledenraad
is een formeel statutair instrument. De ledenraad vertegenwoordigt alle de lokale belanghebbenden en is
betrokken bij belangrijke beleidsvoorstellen. De statuten van de aangesloten bank vereisen dat de ledenraad ten
minste één keer per jaar bijeen komt, maar gebruikelijk is een frequentie van vier keer per jaar.
Dit mechanisme ligt aan de basis van de coöperatieve structuur van de Rabobank. Op groepsniveau is de dialoog
met interne en externe stakeholders ingebed in beleidsontwikkeling. Medewerkersparticipatie vindt onder meer
plaats via de Ondernemingsraad. De dialoog is gebaseerd op ondermeer een issuemanagement- en
stakeholderengagementplan. Alle typen stakeholderdialoog komen voor. Een brede en gestructureerde
stakeholderdialoog met externe stakeholders over de beleidsagenda van de toekomst vindt elke drie jaar plaats.

4.17

Reactie organisatie op de voornaamste onderwerpen en vraagstukken naar voren gekomen in contact met
stakeholders.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 20

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

Standaard toelichtingen deel II
Toelichting managementbenadering

DMAs

Toelichting

DMA PS

FSSS Prestatie-indicatoren
Disclosure on Management Approach PS

Rapporterings
niveau

Paginaverwijzing

Aspecten

Productportfolio

FS1

Beleid met specifieke sociale en milieu-aspecten toegepast binnen de verschillende bedrijfsonderdelen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 15

https://www.rabobank.com/nl/products_services/index.html

FS2

Procedures voor het inschatten en beoordelen van sociale en milieurisico’s binnen de verschillende
bedrijfsonderdelen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 15

FS3

Proces van hoe wordt gemonitord of de klant de gestelde sociale en milieu-eisen naleeft en
geïmplementeerd heeft.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 22

FS4

Proces om de competenties van het personeel gericht op de implementatie van het sociaal en milieubeleid en
procedures toegepast binnen de verschillende bedrijfsonderdelen te verbeteren.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 48 - 49

FS5

Interacties met klanten, investeerders en zakenpartners over sociale en milieurisico’s en kansen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22

Audits

●

https://www.rabobank.com/nl/group/sustainability/Organisation.html

Actief eigenaarschap

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 17 - 18, 35

DMA

Economische aspecten

Aspecten

- Economische prestaties

●

Jaarbericht: pagina 8 - 10

- Markten

●

Jaarbericht: pagina 8 - 10

- Indirecte impacts

●

Duurzaamheidsverslag pagina 17, 41

DMA

Milieu aspecten

Aspecten

- Materialen

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 4

- Energie

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 4

- Water

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 4

- Biodiversiteit

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 22

- Emissies en afval

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 4

- Producten en diensten

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 28

- Compliance

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 4

- Transport

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 4

- Overall

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 4

DMA

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Aspecten

- Werkgelegenheid

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 48 - 58

- Arbeidsverhoudingen

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 48 - 58

- Gezondheid en veiligheid

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 50

- Opleidingen

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 49

- Diversiteit en gelijke kansen

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 50

- Gelijke beloning voor mannen en vrouwen

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 50, 53,
Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 sociale indicatoren

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

Rapporterings
niveau

DMAs

Toelichting

DMA

Mensenrechten

Paginaverwijzing

Aspecten

- Investeringen en inkoop

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

- Non-discriminatie

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

- Vrijheid van vereniging en Collectieve onderhandelingen

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

- Kinderarbeid

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

- Preventie van gedwongen en verplichte arbeid

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

- Veiligheid

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

- Inheemse rechten

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

- Beoordeling

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

- Remediation

●

Jaarverslag: pagina 31 - 34
Duurzaamheidsverslag: pagina 19 - 22
https://www.rabobank.com/nl/images/beleid%20mensenrechten_tcm64-158499.pdf

DMA

Maatschappij en gemeenschap

Aspecten

- Gemeenschap

●

Jaarverslag: pagina 28 - 30,
Duurzaamheidsverslag: pagina 15 - 17

- Corruptie

●

Het accepteren of aanbieden van persoonlijke giften die de integriteit van de besluitvorming van het bedrijf
kunnen beinvloeden is niet toegestaan. Corruptie en betrokkenheid daarbij zijn niet toegestaan op basis van
de gedragscode Rabobank Groep en andere bedrijfsprincipes.
https://www.rabobank.com/nl/group/sustainability/policies.html

- Beleid publieke sector

●

Jaarverslag: pagina 34 - 37
Duurzaamheidsverslag: pagina 22 - 25

- Anti-competitief gedrag

●

Het beleid is dat de Rabobank zich strikt houdt aan regelgeving en ondertekende convenanten.

- Compliance

●

Het beleid is dat de Rabobank zich strikt houdt aan regelgeving en ondertekende convenanten. Het
compliance beleid is gebaseerd op onze gedragscode en andere bedrijfsprincipes.
https://www.rabobank.com/nl/group/sustainability/policies.html

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

Rapporterings
niveau

DMAs

Toelichting

DMA

Productverantwoordelijkheid

Aspecten

- Consumentenveiligheid en gezondheid

●

Jaarverslag: pagina 39 - 41
Duurzaamheidsverslag: pagina 28 - 29

- Product en service informatie

●

Jaarverslag: pagina 39 - 41
Duurzaamheidsverslag: pagina 28 - 29

Beleid voor verantwoorde dienstverlening.

●

Jaarverslag: pagina 39 - 41
Duurzaamheidsverslag: pagina 28 - 29

- Marketing communicatie

●

Jaarverslag: pagina 39 - 41
Duurzaamheidsverslag: pagina 28 - 29

- Privacy

●

Jaarverslag: pagina 39 - 41
Duurzaamheidsverslag: pagina 28 - 29

- Compliance

●

Jaarverslag: pagina 39 - 41
Duurzaamheidsverslag: pagina 28 - 29

FS15

● Geheel gerapporteerd
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Paginaverwijzing

◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

Standaard toelichtingen deel III
Prestatie-indicatoren

Rapporterings
niveau

Paginaverwijzing

Niet-gerapporteerde
aspecten

Redenen van
niet/partieel
rapporteren

Toelichting

Rapportage
in

FSSS Prestatie-indicatoren
Productportfolio
FS6

Onderverdeling (in percentages) van de portfolio van de bedrijfsonderdelen van de
organisatie naar regio, grootte en sector.

◑

Jaarverslag: pagina 8 - 18

FS7

Waarde in geld van producten en diensten ontwikkeld om een specifiek sociaal
maatschappelijk voordeel te bereiken per bedrijfsonderdeel, opgedeeld naar doel.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 17 - 18,
bijlage 2 KPI 1 en KPI 2

FS8

Waarde in geld van producten en diensten ontwikkeld om een specifiek
milieuvoordeel te bereiken per bedrijfsonderdeel, opgedeeld naar doel.

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 2 KPI 1 en KPI 2

●

Jaarverslag: pagina 115
instrumenten, procedures en informatie uit
ons MVO-monitoringsysteem wordt jaarlijks
extern geverifieerd.

Specifieke gegevens
per regio, grootte en
sector.

Niet materieel

In het jaarverslag rapporteert de
Rabobank informatie op groepsniveau,
wanneer specifieke ontwikkelingen per
regio of per sector een wezenlijke impact
op groepsniveau hebben zijn deze
ontwikkelingen volledig gerapporteerd.

Percentage en aantal

Niet
beschikbaar

Het betrokkenheidsprincipe van de
Rabobank is om duurzaamheid
gerelateerde problemen op te lossen in
samenwerking met de klant. Klanten met
activiteiten waarvan is vastgesteld dat er
hoge sociale en milieurisico’s bestaan
moeten zich committeren aan een plan
voor verbetering van hun processen.
Deze case-by-case benadering kan niet
makkelijk worden gerapporteerd in
percentages en getallen.

Audit
FS9

Dekking en frequentie van audits met betrekking tot implementatie van
milieubeleid en sociaal beleid en risicobeoordeling.

Actief eigenaarschap
FS10

Percentage en aantal bedrijven uit portfolio waarmee gesproken is over sociale en
milieukwesties.

◑

Jaarverslag: pagina 32
Duurzaamheidsverslag: pagina 20

FS11

Percentage van bezittingen positief en negatief gescreend op sociale en
milieuaspecten.

●

Jaarverslag: pagina 49
Duurzaamheidsverslag: pagina 35

FS12

Stembeleid over milieu of maatschappelijk gerelateerde onderwerpen t.a.v.
aandelen waarover de rapporterende organisatie het recht heeft om te stemmen,
dan wel stemadvies te geven.

●

Jaarverslag: pagina 49
Duurzaamheidsverslag: pagina 35

Economische prestatie-indicatoren
Economische prestaties
EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd.

●

Jaarverslag: pagina 26 - 27, 50, 71, 146

EC2

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

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 KPI 1 en KPI 2

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

2015

Rapporterings
niveau

Paginaverwijzing

EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde (pensioen)
uitkeringenplan van de organisatie.

●

Jaarverslag: pagina 110
Duurzaamheidsverslag: pagina 58

EC4

Significante financiële steun van een overheid.

●

Rabobank ontvangt geen financiele steun van
de overheid.

EC5

Verhouding van het standaard aanvangsalaris in vergelijking met het
minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties.

○

EC6

Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers
op belangrijke bedrijfslocaties.

◑

EC7

Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader afkomstig
uit de lokale gemeenschap.

○

Het is gebruikelijk voor de lokale Rabobanken
om zoveel mogelijk met lokale leveranciers
te werken.

Niet-gerapporteerde
aspecten

Aandeel van de
uitgaven lokale
leveranciers

Redenen van
niet/partieel
rapporteren

Toelichting

Niet materieel

Het beloningsbeleid van de Rabobank is
gericht op het bevorderen van een billijke
en consistente beloningsaanpak. Externe
benchmarking moet gericht zijn op het
betalen van niet meer dan de mediaan
van de relevante markt voor bestaande
activiteiten en functies, dit op basis van
totale beloning. De Rabobank vaart haar
eigen - relatief gematigde - koers bij het
vaststellen van de hoogte van salarissen.

Niet materieel

Het total volume van lokale inkoop is
relatief laag. De Rabobank maakt gebruik
van het FIRA beoordelingssysteem voor
het inzichtelijk maken van
duurzaamheidsaspecten in het profiel van
leveranciers.

Niet materieel

Geen specifiek beleid. Niet materieel
relevant voor stakeholders.

Niet materieel

Het volume gebruikte materialen is laag.

Indirecte economische gevolgen
EC8

Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten voor het
algemeen nut (commercieel, in natura of pro bono).

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 12, 17, 41 - 44

EC9

Beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de
omvang ervan.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 12, 17, 41 - 44

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

Milieu prestatie-indicatoren
Materialen
EN1

Totale hoeveelheid gebruikt papier naar gewicht of volume.

●

EN2

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen.

○

Energy
EN3

Direct energieverbruik door primaire energiebronnen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN4

Indirect energieverbruik door primaire energiebronnen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN5

Verbeteringen efficiëntie.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN6

Initiatieven om energie-efficiënte en op hernieuwbare energie gebaseerde
producten en diensten aan te bieden.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN7

Reductie van indirect energiegebruik.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

Rapportage
in

Rapporterings
niveau

Paginaverwijzing

Niet-gerapporteerde
aspecten

Redenen van
niet/partieel
rapporteren

Toelichting

Water
EN8

Totale waterverbruik.

●

EN9

Waterbronnen in belangrijke mate beïnvloed door terugtrekking van het water.

○

Niet materieel

Het volume watergebruik is laag.

EN10

Percentage en hoeveelheid gerecycled water.

○

Niet materieel

Het volume watergebruik is laag.

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4 (het volledige waterverbruik is
afkomstig uit leidingwater)

Biodiversiteit
EN11

Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, gehuurd wordt, beheerd wordt in
of grenst aan beschermde gebieden en gebieden met een hoge
biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.

○

Niet materieel

Gezien de aard van de bedrijfsprocessen
en de vestigingslocaties is deze indicator
niet van materieel belang.

EN12

Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op
de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge
biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.

○

Niet materieel

Biodiversiteit is als criterium opgenomen
in het kredietbeleid en wordt
meegewogen in de beleggingsdiensten.

EN13

Beschermde of herstelde habitats.

○

Niet materieel

Gezien de aard van de bedrijfsprocessen
en de vestigingslocaties is deze indicator
niet van materieel belang.

EN14

Strategieën, maatregelen en plannen voor het beheersen van de impact op
biodiversiteit.

●

EN15

Aantallen IUCN Rode Lijst soorten in beschermde gebieden waar die soorten met
uitsterving bedreigd worden, per categorie.

○

Niet materieel

Gezien de aard van de bedrijfsprocessen
en de vestigingslocaties is deze indicator
niet van materieel belang.

Niet materieel

De klimaatvoetadruk bestaat bijna geheel
uit CO₂-emissies. Andere broeikasgassen
worden uitgedrukt in CO₂-equivalenten
en opgenomen in onze opgave van
broeikasgassen.

Niet materieel

Gezien de aard van de bedrijfsprocessen
en de vestigingslocaties is deze indicator
niet van materieel belang.

Niet materieel

Het beleid is afval zo veel mogelijk te
verzamelen en te verwerken voor
hergebruik. Het doel is om de
hoeveelheid restafval zo gering mogelijk
te houden. Er zijn geen groepsbrede
cijfers voor de verwerking van restafval,
het meeste restafval wordt verwerkt in
afvalverbranding.

Duurzaamheidsverslag: pagina 16, 41

Emissies en afval
EN16

Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN17

Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN18

Initiatieven tot reducatie van broeikasgassen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN19

Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN20

NOx, SOx en andere significante luchtemissies naar type en gewicht.

◑

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

EN21

Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming.

○

EN22

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.

◑

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

● Geheel gerapporteerd

8

GRI-inhoudsopgave Rabobank Groep

◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

Geen specificatie
naar type emissie/
broeikasgas.

Geen specificatie
van afvaltype en
verwijderings
methode.

○ Niet gerapporteerd

Rapportage
in

Rapporterings
niveau

Paginaverwijzing

Niet-gerapporteerde
aspecten

Redenen van
niet/partieel
rapporteren

Toelichting

EN23

Afval uit het productieproces.

○

Niet van
toepassing

Geen significante hoeveelheden afval uit
het productieproces. Gezien de aard van
de bedrijfsprocessen en de vestigings
locaties is deze indicator niet van
materieel belang.

EN24

Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat
gevaarlijk is onder de bepalingen van het Verdrag van Bazel bijlage I, II, III, en VIII, en
het percentage afval dat internationaal is verzonden.

○

Niet van
toepassing

Geen significante hoeveelheden
getransporteerd of verwerkt afval.
Gezien de aard van de bedrijfsprocessen
en de vestigingslocaties is deze indicator
niet van materieel belang.

EN25

Identiteit, grootte, beschermde status, en de biodiversiteit van wateren en
aanverwante habitats in belangrijke mate beïnvloed door lozingen van water en
afvoer van de verslaggevende organisatie.

○

Niet van
toepassing

Geen significante lozingen van water.
Gezien de aard van de bedrijfsprocessen
en de vestigingslocaties is deze indicator
niet van materieel belang.

Niet van
toepassing

Geen significante hoeveelheden
verpakkingen. Gezien de aard van de
bedrijfsprocessen en de vestigingslocaties
is deze indicator niet van materieel
belang.

Niet materieel

De Rabobank voelt de verantwoordelijk
heid mee te zoeken naar noodzakelijke,
duurzame oplossingen waarbij het milieu
niet of zo min mogelijk belast wordt en
waarbij zuinig en efficiënt met
grondstoffen omgegaan wordt (zie ook
onze Food & Agribusiness Principles).
De aandacht voor de milieuimpact is
verankerd in de Gedragscode Rabobank
Groep. De Rabobank opereert al sinds
2007 klimaatneutraal.

Producten en diensten
EN26

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en
de omvang van deze compensatie.

●

EN27

Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld,
naar categorie.

○

Duurzaamheidsverslag: pagina 19, 21, 26 - 27

Compliance
EN28

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

●

Geen significante boetes en totaal aantal
niet-monetaire sancties wegens het niet
naleven van milieuwet- en -regelgeving.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 26 - 27,
bijlage 1 KPI 4

Transport
EN29

Milieu-impact van het vervoeren van producten, goederen en materialen gebruikt
voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van medewerkers.
Overall

EN30

Totale uitgaven voor milieubescherming en investeringen op type.

○

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd
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Rapportage
in
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Paginaverwijzing
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rapporteren

Toelichting

Rapportage
in

Sociale prestatie-indicatoren
Werkgelegenheid
LA1

Totale personeelsbestand naar type werk arbeidsovereenkomst en regio uitgesplits
naar man vrouw verdeling.

◑

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 sociale
indicatoren.

Man vrouw verdeling
naar type werk

Niet
beschikbaar

De gegevens worden vastgelegd maar
tot nu toe nog niet gerapporteerd.

LA2

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en
regio.

◑

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 sociale
indicatoren.

Geen gegevens per
regio

Niet materieel

Cijfers alleen op groepsniveau.
Verdere uitsplitsing is niet materieel
relevant voor onze stakeholders.

LA3

Faciliteiten voor full-time medewerkers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of
part-time werknemers.

●

Medewerkers van de Rabobank in Nederland
krijgen korting op hypothecaire financiering, de
meest voorkomende particuliere verzekeringen
en collectieve ziektekostenverzekering.

LA15

Percentage medewerkers dat terugkeert na zwangerschaps- of ouderschapsverlof
per geslacht.

○

Niet
beschikbaar

Na het betaald zwangerschapsverlof of
onbetaald ouderschapsverlof keert de
medewerker in beginsel terug in de
functie die daarvoor vervuld werd.

Niet
beschikbaar

Non-core indicator. De kosten van
implementatie wegen niet op tegen
de voordelen

Arbeidsverhoudingen
LA4

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

●

De Rabobank Groep in Nederland 100%, m.u.v.
het Executive Kader.

LA5

Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief
specificatie in collectieve overeenkomsten.

●

In Nederland 1 maand. Internationaal kunnen
opzegtermijnen verschillen in verband met
wet- en regelgeving.

Gezondheid en veiligheid
LA6

Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele
commissies ter bevordering van de gezondheid van de werknemers.

○

LA7

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werk
gerelateerde sterfgevallen per regio.

◑

LA8

Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma’s ten
behoeve van personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met
ernstige ziekten.

○

LA9

Gezondheidsonderwerpen in formele overeenkomsten met vakbonden.

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 sociale
indicatoren

Verdere specificatie niet materieel
geacht aangezien het beleid stuurt
op het voorkomen en bekorten van
ziekteverzuim.

Verdere specificatie
niet materieel geacht
aangezien het beleid
stuurt op het
voorkomen en
bekorten van
ziekteverzuim.

Niet materieel

Verdere specificatie niet materieel geacht
aangezien het beleid stuurt op het
voorkomen en bekorten van
ziekteverzuim.

Niet materieel

Gezien de aard van de bedrijfsprocessen
en de vestigingslocaties is deze indicator
niet van materieel belang.

Jaarverslag 102 - 103
Duurzaamheidsverslag: pagina 50 - 51

● Geheel gerapporteerd
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Geen rapportage over Niet materieel
ongevallen, ziekten en
verloren werkdagen.

◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

2015

2015

Rapporterings
niveau

Paginaverwijzing

Niet-gerapporteerde
aspecten

Redenen van
niet/partieel
rapporteren

Toelichting

Rapportage
in

Opleidingen
LA10

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen,
onderverdeeld naar werknemerscategorie.

○

LA11

Levenslang leren en employability.

●

Jaarverslag: pagina 101
Duurzaamheidsverslag: pagina 49

LA12

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en
loopbaanontwikkeling.

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 sociale
indicatoren

◑

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 sociale
indicatoren

●

Duurzaamheidsverslag: bijlage 1 sociale
indicatoren

Niet materieel

Trainingskosten worden gerapporteerd in
bijlage 1 sociale indicatoren. De
voordelen van specificatie van training in
uren wegen niet op tegen de kosten.

Verbijzondering
minderheden is niet
beschikbaar

Niet materieel

Juridische redenen beperken adequate
meting.

Verbijzondering
minderheden is niet
beschikbaar.

Niet materieel

Juridische redenen beperken adequate
meting.

Niet materieel

Het mensenrechtenbeleid van de
Rabobank is consistent met het raamwerk
van de Verenigde Naties voor grote
internationale ondernemingen.

Niet
beschikbaar

Geen kernindicator. De kosten van
implementatie wegen niet op tegen de
voordelen.

Diversiteit en gelijke kansen
LA13

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers naar
geslacht, leeftijdsgroep en minderheid (diversiteit).
Gelijke beloning voor mannen en vrouwen

LA14

Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per
medewerkerscategorie.

Sociale prestatie-indicatoren: mensenrechten
Investeringen en inkoop
HR1

Percentage en totaal van aantal investeringsovereenkomsten waarin clausules over
mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving is getoetst.

○

HR2

Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving
van de mensenrechten en op getroffen maatregelen.

●

HR3

Aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten
van mensenrechten.

○

De Rabobank Groep benadrukt bij alle
leveranciers (100%) dat zij mensenrechten
moeten respecteren en redelijke maatregelen
moeten nemen om zich ervan te vergewissen
dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.
De Rabobank Groep volgt dit door het screenen
van leveranciers om er zeker van te zijn dat ze
dezelfde principes hanteren als de Rabobank
Groep.

Non-discriminatie
HR4

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.

●

Er zijn in 2013 vijf incidenten gerapporteerd,
deze worden beoordeeld overeenkomstig de
processen ter voorkoming van ongewenst
gedrag.

●

De Rabobank respecteert de rechten van
werknemers volledig, waaronder, maar niet
uitsluitend, de vrijheid van vereniging en de
effectieve erkenning van het recht om collectief
te onderhandelen; het afschaffen van alle
vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid;
de effectieve afschaffing van kinderarbeid en de
afschaffing van de discriminatie op het vlak van
tewerkstelling en beroep.

Collectieve arbeidsverhoudingen
HR5

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen
gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en
collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen
ter ondersteuning van deze rechten.

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

2015

Rapporterings
niveau

Paginaverwijzing

Niet-gerapporteerde
aspecten

Redenen van
niet/partieel
rapporteren

Toelichting

Rapportage
in

Kinderarbeid
HR6

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van
kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning
van kinderarbeid.

●

De Rabobank respecteert de rechten van
werknemers volledig, waaronder, maar niet
uitsluitend, de vrijheid van vereniging en de
effectieve erkenning van het recht om collectief
te onderhandelen; het afschaffen van alle
vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid;
de effectieve afschaffing van kinderarbeid en de
afschaffing van de discriminatie op het vlak van
tewerkstelling en beroep.

●

De Rabobank respecteert de rechten van
werknemers volledig, waaronder, maar niet
uitsluitend, de vrijheid van vereniging en de
effectieve erkenning van het recht om collectief
te onderhandelen; het afschaffen van alle
vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid;
de effectieve afschaffing van kinderarbeid en de
afschaffing van de discriminatie op het vlak van
tewerkstelling en beroep.

Gedwongen arbeid en dwangarbeid
HR7

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van
gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht
op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid.

Veiligheid
HR8

Percentage van het beveiligingspersoneel dat training heeft gekregen over het
beleid van de organisatie of de procedures met betrekking tot mensenrechten.

○

Niet materieel

Gezien de aard van het bedrijfsproces
wordt dit als niet materieel beschouwd.

○

Niet van
toepassing

Niet van toepassing op de activiteiten van
de Rabobank.

Rechten van inheemse volken
HR9

Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking
en de getroffen maatregelen.
Beoordeling

HR10

Percentage en totaal van activiteiten die beoordeeld zijn met betrekking tot de
impact op mensenrechten.

◑

Duurzaamheidsverslag: pagina 21 - 22

Percentage en aantal

Niet
beschikbaar

Het mensenrechtenbeleid van de
Rabobank wordt geïmplementeerd, maar
er zijn nog geen betrouwbare cijfers voor
rapportage doeleinden.

2015

◑

Duurzaamheidsverslag: pagina 21 - 22

Aantal

Niet
beschikbaar

Het mensenrechtenbeleid van de
Rabobank wordt geïmplementeerd, maar
er zijn nog geen betrouwbare cijfers voor
rapportage doeleinden.

2015

Herstel
HR11

Aantal klachten ingediend, gerelateerd aan mensenrechten en opgelost via
formele klachtencommissies.

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd
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rapporteren

Toelichting

Sociaal: maatschappij
Lokale gemeenschappen
SO1 (FSSS)

Aard, reikwijdte en effectiviteit van programma’s en methoden die effect hebben
op gemeenschappen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 10, 12, 13 - 17

SO1 (G3.1)

Percentage van de activiteiten met lokale betrokkenheid, effectbeoordelingen en
ontwikkelingsprogramma’s.

●

100%

FS13

Toegangspunten in dunbevolkte gebieden of gebieden met een economische
achterstand.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 46 - 49

FS14

Initiatieven om mensen met een beperking betere toegang tot de dienstverlening
te verschaffen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 30, 50

SO9

Activiteiten met een aanzienlijk potentieel of daadwerkelijk negatieve gevolgen
voor lokale gemeenschappen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 21

SO10

Preventieve en risicobeperkende maatregelen, geïmplementeerd bij activiteiten
met een aanzienlijk potentieel of daadwerkelijk negatieve gevolgen voor lokale
gemeenschappen.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 21

Corruptie
SO2

Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptie
gerelateerde risico’s.

○

Vertrouwelijke
informatie

Het betreft bedrijfsgevoelige informatie,
waarmee we terughoudendheid
betrachten. De Rabobank heeft beleid om
corruptie te voorkomen.

SO3

Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en -procedures
van de organisatie heeft gevolgd.

○

Vertrouwelijke
informatie

Het betreft bedrijfsgevoelige informatie,
waarmee we terughoudendheid
betrachten. De Rabobank heeft beleid om
corruptie te voorkomen.

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van fraude/corruptie.

●

Geen corruputie incidenten

SO4

Beleid publieke sector
SO5

Standpunten betreffende publiekbeleid en deelname aan de ontwikkeling ervan,
evenals lobbyen.

●

Jaarverslag: pagina 34 - 37
Duurzaamheidsverslag: pagina 22 - 25

SO6

Totale waarde van financiële en in-natura-bijdragen aan politieke partijen, politici
en gerelateerde instellingen per land.

●

Totale waarde is nul

●

Totale waarde is nul

●

Jaarverslag: pagina 70 - 71

Anti-competitief gedrag
SO7

Totaal aantal rechtszaken vanwege anti-competitief gedrag, anti-trust, en
monopolistische praktijken en de resultaten daarvan.
Compliance

SO8

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

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd
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Sociaal: productverantwoordelijkheid
Consumentenveiligheid en gezondheid
PR1

Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid
en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het percentage
van belangrijke product- en dienstencategorieën die aan dergelijke procedures
onderhevig zijn.

○

Niet van
toepassing

Niet van toepassing in het licht van de
aard van producten en diensten.

PR2

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige
gedragscodes met betrekking tot gezondheid en veiligheid van producten en
diensten tijdens hun levenscyclus, naar type resultaat.

○

Niet van
toepassing

Niet van toepassing in het licht van de
aard van producten en diensten.

Vertrouwelijke
informatie

De Nederlandse Vereniging van Banken
publiceert de totale cumulatieve schade
als gevolg van cybercrime. De afspraak is
om niet per individuele bank te
rapporteren.

Product- en service informatie
PR3

Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door
procedures.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 28

PR4

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes met
betrekking tot product-en service-informatie en diensten.

●

24 incidenten

PR5

Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van
onderzoeken naar de klanttevredenheid.

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 28

FS16

Initiatieven gericht op het vergoten van de financiële kennis gerangschikt naar
type doelgroep (beneficiary).

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 17, 28,
bijlage 1 KPI 3

Marketingcommunicatie
PR6

Naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes over marketing (reclame,
promotie en sponsoring).

●

Duurzaamheidsverslag: pagina 28 - 30

PR7

Totaal aantal incidenten wegens niet-naleven van wet-en regelgeving en
gedragscodes betreffende marketing en communicatie uitingen.

●

23 incidenten

Privacy
PR8

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

○

Compliance
PR9

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

●

783 duizend euro

● Geheel gerapporteerd
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◑ Gedeeltelijk gerapporteerd

○ Niet gerapporteerd

Rapportage
in

