De Rabobank Groep (hierna te noemen: ‘Rabobank’) acht het voorzichtig tegen elkaar afwegen van
toegang tot natuurlijke hulpbronnen en de belangen van de van de samenleving, nodig voor
duurzame groei van welvaart en welzijn. 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’).
Rabobank is ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling een voorwaarde is voor toekomstige
welvaart. Deze verbondenheid met duurzame ontwikkeling, beschreven in het duurzaamheidsbeleid,
is een uitgangspunt voor het leveren van producten en diensten. Wij verwachten van onze
zakenpartners dat zij deze inzet onderschrijven. Onze inzet en verwachtingen van klanten en
zakelijke partners van Rabobank zijn hieronder kort samengevat. Een meer gedetailleerd overzicht
van deze inzet en verwachtingen en het volledige duurzaamheidsbeleid van de Rabobank zijn te
vinden in het Beleidskader Duurzaamheid van de Rabobank.
(https://www.rabobank.com/nl/images/sustainability-policy-framework.pdf)

Beleid voor Duurzame Ontwikkeling
Dit beleid omschrijft hoe de Rabobank beoogt een aandeel te nemen in duurzame ontwikkeling.

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 zakenpartner verklaart zich te committeren aan het Beleidskader Duurzaamheid van de Rabobank
en te voldoen aan bovenstaand beleid en bevestigt in de eigen operatie een proces te hebben
geïntegreerd van identificatie, voorkomen, mitigatie en zichzelf verantwoordelijk stellen voor
materiële duurzaamheidsimpact. Dit houdt tevens in het hebben van aanbestedingsrichtlijnen met
aandacht voor duurzaamheidskwesties in de waardeketens, en omvat waar relevant ook de
duurzaamheidskwesties zoals geïdentificeerd in het thema- en sectorbeleid van Rabobank.
De zakenpartner hanteert hiervoor (interne) controle- en managementsystemen en legt op eigen
initiatief en op verzoek van belanghebbende, waaronder ook Rabobank, verantwoording af. Ook
werkt de zakenpartner constructief en proactief mee aan verificatie, audit en rapportage door
onafhankelijke derden.

