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1 https://www.rabobank.com/nl/images/sustainability-policy-framework-nl.pdf  

  
 
Rabobank gelooft dat duurzame ontwikkeling een voorwaarde is voor toekomstige welvaart. 
Zij zoekt mogelijkheden hieraan bij te dragen met haar bedrijfsactiviteiten. Rabobank 
respecteert de cultuur en gebruiken van de landen waarin zij actief is, voor zover deze niet 
conflicteren met haar eigen doelen en kernwaarden. Zij verleent uitstekende financiële 
diensten aan leden en klanten met inachtneming van de waarden in haar eigen Gedragscode 
Rabobank Groep: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.  
Deze waarden zijn het startpunt voor onze interne bedrijfsvoering, hoe we tegemoet komen 
aan de belangen van onze klanten en onze houding naar de omgeving.  
 
Rabobank erkent dat zij de mogelijkheid heeft om positieve maatschappelijke en sociale 
impact te creëren, maar dat ook het risico bestaat dat Rabobank geassocieerd wordt met de 
potentiële negatieve impact van haar bedrijfsvoering en van die van haar klanten en 
ondernemingen waarmee de Rabobank zakendoet, zoals leveranciers, en partijen waarbij zij 
samenwerkingsverbanden aangaat (hierna ook te noemen: ‘zakenpartners’).   
 
De inzet voor duurzame ontwikkeling is beschreven in het Duurzaamheidsbeleidskader van de 
Rabobank. De meest actuele versie van het beleid wordt gepubliceerd op de corporate 
website van de Rabobank1. 
De Rabobank verwacht van haar zakenpartners dat zij het Duurzaamheidsbeleidskader van de 
Rabobank onderschrijven door te handelen in overeenstemming met het volgende kernbeleid. 
 
Kernbeleid 
 
Milieu 
Van onze klanten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van en rekening houden met de 
potentiële impact van hun activiteiten op het milieu en dat zij proberen deze impact te 
vermijden of, wanneer dit niet mogelijk is, deze te beperken. Ze worden geacht te beschikken 
over passend beleid en passende programma’s om dit te bereiken.  
 
Mensenrechten 
Van alle klanten wordt verwacht dat zij bij hun activiteiten mensenrechten respecteren en 
bevorderen, zoals die zijn beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
van de Verenigde Naties, en hun invloed aanwenden om onder hun leveranciers soortgelijk 
gedrag te bevorderen. In het geval van onvermijdelijke negatieve impact wordt van hen 
verwacht dat zij zelf of in samenwerking met anderen zorgen voor herstel van de 
oorspronkelijke situatie door middel van legitieme middelen.  
 
Arbeidsnormen 
Van alle klanten wordt verwacht dat zij arbeidsnormen respecteren en bevorderen zoals 
beschreven in de ILO-verklaring over de fundamentele principes en rechten op het werk en 
aanverwante verdragen. Van hen wordt verwacht dit toe te passen in hun eigen 
bedrijfsvoering en hun invloed aan te wenden om onder hun leveranciers soortgelijk gedrag te 
bevorderen. In het geval van onvermijdelijke negatieve impact wordt van hen verwacht dat zij 
zelf of in samenwerking met anderen zorgen voor herstel van de oorspronkelijke situatie door 
middel van legitieme middelen.  
 
 
 



  

Anti-corruptie 
Wij verwachten dat onze zakenpartners hoge normen voor eerlijkheid en integriteit toepassen 
bij al hun wereldwijde activiteiten en in al hun zakelijke contacten. De Rabobank werkt in 
overeenstemming met haar kernwaarden en zet zich ervoor in om corruptie en omkoping in 
welke vorm dan ook te voorkomen. We tolereren dit niet binnen ons bedrijf of van de partijen 
met wie we zaken doen.  
 
 
De Rabobank heeft deze duurzaamheidsverklaring opgesteld voor al haar leveranciers en 
andere zakenpartners. De zakenpartner verklaart dat hij: 

• kennis heeft genomen van het Rabobank Beleidskader Duurzaamheid; 
• ermee instemt zich te houden aan de duurzaamheidsverklaring, met inbegrip van de 

bovenstaande kernbeleidslijnen, die van kracht zijn op het moment van 
ondertekening; 

• bevestigt dat het een proces heeft geïntegreerd voor het identificeren, voorkomen, 
verminderen van en verantwoording afleggen over materiële gevolgen voor de 
duurzaamheid van zijn activiteiten. Dit omvat het hebben van inkooprichtlijnen die 
aandacht besteden aan de duurzaamheidskwesties in haar toeleveringsketens, en 
waar relevant ook de duurzaamheidsaspecten zoals geïdentificeerd in het thema- en 
sectorbeleid van de Rabobank; 

• zich committeert te handelen in lijn met bovengenoemd beleid en Rabobank te 
informeren ingeval deze beleidslijnen (gedeeltelijk of tijdelijk) niet worden nageleefd; 

• zijn uiterste best zal doen om constructief en proactief mee te werken aan verificatie 
en rapportage door onafhankelijke derden, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk en 
toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving en/of (beroeps) regels. 

 

 

                                                             
 


