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1 Inleiding 

Rabobank maakt zich sterk voor handhaving van strenge normen ten aanzien van bedrijfsethiek en 

veiligheid binnen de organisatie. Rabobank stimuleert een sterke cultuur van transparantie en 

integriteit waarin geen sprake is van misstanden of onregelmatigheden. Handhaving van een strenge 

ethische norm maakt het ook mogelijk om afwijkingen te signaleren en aan te pakken om (verdere) 

schade te voorkomen.  

1.1 Doelstelling 

De doelstelling van deze regeling is een uniforme, adequate procedure die het mogelijk maakt 

misstanden of onregelmatigheden veilig te melden in geval van mogelijke kwesties.  

 

Het uiten van kwaadwillige of ongegronde beschuldigingen op grond van dit beleid is niet toegestaan 

en indien dit aantoonbaar is, zal dit op zichzelf worden gezien als een misstand.  

1.2 Scope 

Deze klokkenluidersregeling geldt voor iedereen die werkt (of gewerkt heeft) bij Rabobank, ongeacht 

de functie, locatie of contractsduur, evenals voor iedereen die op enige wijze een zakelijke 

betrekking heeft (gehad) met Rabobank (zoals leveranciers). 

 

Deze regeling is gebaseerd op de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders en Europese 

Governance codes. In sommige landen kan het op grond van de wet- en regelgeving noodzakelijk zijn 

dit beleid aan te vullen of daarvan af te wijken. Deze plaatselijke regelingen moeten worden 

opgesteld in overleg met de Rabobank Global Cooperative Values Manager. 

 

Wanneer de plaatselijke eisen en dit beleid tegenstrijdig zijn, geldt altijd de strengere norm.  

1.3 Belangrijkste definities 

De belangrijkste termen in deze regeling hebben de volgende definitie:  

 

Rabobank: Coöperatieve Rabobank U.A. en haar dochterondernemingen;  

 

Melder: iedereen die op welke wijze dan ook werkt (of gewerkt heeft) bij Rabobank, evenals 

iedereen die enige vorm van zakelijke betrekkingen heeft (gehad) met Rabobank (zoals leveranciers) 

en die op grond van deze regeling een melding doet. 

 

Vertrouwenscommissie: de in artikel 3.1 van deze regeling genoemde commissie;  

 

Bureau Speak Up: het in artikel 3.2 van deze regeling genoemde bureau; 

 

Groepsdirectie: de groepsdirectie van Rabobank;  

 

Raad van commissarissen: de raad van commissarissen van Rabobank; 
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Misstanden of onregelmatigheden: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking 

tot Rabobank waarbij het maatschappelijke of organisatorische belang op het spel staat, zoals:  

• een strafbaar feit, of dreiging daarvan;  

• een overtreding - of dreigende overtreding - van wet- en regelgeving; 

• een overtreding - of dreigende overtreding - van intern beleid, zoals de Rabobank 

Gedragscode;  

• een overtreding - of dreigende overtreding - van de bankierseed; 

• een geval - of dreiging - van opzettelijk onjuiste verklaringen aan instanties of personen die 

belast zijn met het toezicht op naleving van wettelijke regelgeving of 

onderzoeksmedewerkers met wettelijke bevoegdheden;  

• een geval - of dreiging - van opzettelijke achterhouding, vernietiging of manipulatie van 

informatie over de hierboven vermelde feiten;  

• directe of indirecte aantasting - of dreigende aantasting - van de reputatie van Rabobank op 

welke wijze dan ook. 
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2 Voorwaarden van de regeling 

2.1 Vertrouwelijkheid 

Op verzoek van de melder behandelt Rabobank de melding anoniem. Het kan voor Rabobank 

noodzakelijk zijn om de identiteit van de melder bekend te maken als zij daartoe wettelijk verplicht 

is, maar dit gebeurt niet zonder overleg vooraf met de melder. 

Iedereen die informatie ontvangt over een melding is verplicht deze geheim te houden, tenzij hij/zij 

of zij op grond van deze regeling of de wet verplicht is deze informatie aan een derde partij te 

verstrekken. Informatie over een melding omvat onder andere informatie over vermoedelijke 

misstanden of onregelmatigheden, de melder en degene die vermoedelijk verantwoordelijk is voor 

het misstanden of de onregelmatigheden (de aangegeven persoon). 

2.2 Bescherming 

Rabobank stelt redelijkerwijs alles in het werk om ervoor te zorgen dat de melder na de melding van 

misstanden of onregelmatigheden geen vergelding, represailles of andere negatieve gevolgen 

ondervindt. De bank neemt dergelijke vergelding of represaille zeer ernstig op. Wanneer de melder 

meent dat hij/zij slachtoffer is van vergelding, kan deze dit melden bij Bureau Speak Up. Wanneer 

een medewerker tegen de melder of andere betrokken personen represailles of vergeldende 

maatregelen neemt, kan dit overeenkomstig het bestaande beleid van Rabobank reden zijn voor 

disciplinaire acties. In geval van vergelding door een zakelijke partner treft Rabobank passende 

maatregelen. 

Bovengenoemde bescherming is ook van kracht als het vermoeden van misstanden of 

onregelmatigheden niet bewezen kan worden in een onderzoek.  

Dezelfde bescherming is van kracht voor leden van de vertrouwenscommissie en Bureau Speak Up, 

want de uitvoering van hun functies mag op geen enkele wijze in het gedrang komen als gevolg van 

hun taken op grond van deze regeling. Personen die op een andere wijze betrokken zijn bij een 

onderzoek (bijvoorbeeld personen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de misstand of 

onregelmatigheden, zoals getuigen) mogen daarvan evenmin schade of nadelige gevolgen 

ondervinden. 

Wanneer een melding ongegrond blijkt, breidt Rabobank de bescherming tegen vergelding en 

represailles uit naar de aangegeven persoon (het onderwerp van de melding). Rabobank, en 

voornamelijk het verantwoordelijke lijnmanagement, moet alle redelijke maatregelen treffen om de 

aangegeven persoon te beschermen tegen negatieve gevolgen. 

2.3 Meldingsprocedure 

Een cultuur van transparantie en integriteit is voor Rabobank zeer belangrijk. Daarom moedigt 

Rabobank medewerkers en zakelijke partners aan vermoedens van misstanden of 

onregelmatigheden eerst te bespreken met het verantwoordelijke management of een interne 

vertrouwenspersoon (indien van toepassing), Bureau Speak Up, Human Resources of een andere 

interne partij die zij vertrouwen. De melder kan zijn melding anoniem doen. 
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Een melder kan het vermoeden van misstanden of onregelmatigheden rechtstreeks melden bij 

Bureau Speak Up (speakup@rabobank.nl) indien: 

• de melder  zich niet comfortabel voelt om de zaak te melden bij het management; 

• het vermoeden van misstanden betrekking heeft op het management van melder; of 

• het management na de melding geen actie onderneemt. 

 

De contactinformatie van Bureau Speak Up is te vinden via de Speak Up-knop of link op Raboweb of 

de Sharepoint-website van het organisatieonderdeel waar melder werkt. 

 

Als het vermoeden van misstanden of onregelmatigheden betrekking heeft op een lid van de 

Groepsdirectie van Rabobank kan de melder de melding ook rechtstreeks doen bij de 

vertrouwenscommissie of bij de raad van commissarissen van Rabobank. 

 

Als de melder zich niet comfortabel voelt om via interne kanalen een melding te doen, kan deze:  

• contact opnemen met de externe vertrouwensadviseur van Rabobank (zoals vermeld op de 

website van Rabobank); of 

• contact opnemen met de Speak Up-hotline van Rabobank of het Speak Up-platform 

gebruiken. Deze hotline en dit platform worden bemand door een onafhankelijke derde partij 

(zoals vermeld op de website van Rabobank). Via de hotline en het platform kunnen 

vermoedens van misstanden of onregelmatigheden anoniem gemeld worden. 

 

Richtlijnen voor externe meldingen zijn te vinden in de artikelen 2.6 en 2.8 van deze regeling. 

2.4 Vervolgprocedure 

Bureau Speak Up beoordeelt de inhoud van de melding en verifieert de informatie voor zover 

mogelijk. Bureau Speak Up brengt de vertrouwenscommissie op de hoogte van alle meldingen die 

het ontvangt en geeft advies over de mogelijke vervolgstappen. 

 

De vertrouwenscommissie besluit of er voldoende aanleiding is voor een onderzoek. De 

vertrouwenscommissie kan verzoeken om een onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door de afdeling 

Fraud & Corporate Security (F&CS) van Rabobank of door een externe partij, overeenkomstig het 

protocol voor intern onderzoek van F&CS.  

 

Als het vermoeden van misstanden of onregelmatigheden betrekking heeft op een lid van de 

Groepsdirectie van Rabobank kan de raad van commissarissen het initiatief nemen voor een 

onderzoek. 

 

Wanneer het gaat om misstanden of onregelmatigheden buiten Nederland brengt Bureau Speak Up 

het regionale Hoofd van Compliance op de hoogte van de melding. Wanneer een melding 

rechtstreeks wordt gedaan bij een plaatselijke partij, zoals Compliance of Human Resources, stellen 

deze Bureau Speak Up op de hoogte van de melding. 

 

Wanneer het vermoeden van misstanden of onregelmatigheden beschouwd wordt als ernstig stelt 

Bureau Speak Up de voorzitter van de vertrouwenscommissie onmiddellijk op de hoogte. In een 

mailto:speakup@rabobank.nl
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dergelijk geval brengt de voorzitter van de vertrouwenscommissie onmiddellijk de voorzitters van de 

Groepsdirectie van Rabobank en de raad van commissarissen op de hoogte.  

 

Bureau Speak Up laat aan de melder weten of diens vermoeden van misstanden of 

onregelmatigheden nader onderzocht zal worden. Bureau Speak Up houdt de melder regelmatig op 

de hoogte van de voortgang van de procedure. Om redenen van vertrouwelijkheid wordt de inhoud 

niet gedeeld met de melder. 

 

Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van misstanden of onregelmatigheden, wordt het 

verantwoordelijk management daarvan op de hoogte gebracht en krijgt zij het verzoek om een 

besluit te nemen of passende maatregelen te treffen overeenkomstig het bestaande beleid van 

Rabobank. Bureau Speak Up stelt de melder op de hoogte wanneer het onderzoek is afgerond en of 

er maatregelen zijn getroffen.  

 

Indien dit op grond van het geldende recht verplicht is, stelt Rabobank de desbetreffende bevoegde 

instantie of rechtshandhavingsinstantie op de hoogte van het (vermoeden van) misstanden of 

onregelmatigheden, overeenkomstig het protocol voor intern onderzoek F&CS. 

2.5 Verslaglegging 

Rabobank houdt een dossier bij van alle activiteiten, meldingen en informatie die zijn ontvangen op 

grond van deze regeling. Deze dossiers kunnen eerste contactmeldingen bevatten, verslagen van 

vergaderingen en gesprekken over (vermeende) misstanden en onregelmatigheden en alle feiten uit 

een onderzoek. 

 

De dossiers moeten bewaard en gewist worden in overeenstemming met de geldende wet- en 

regelgeving en de Group Global Record Keeping Standard.  

 

Alle persoonsgegevens die verzameld zijn ten behoeve van de melding op grond van deze regeling 

gebruikt, bewaart en slaat Rabobank op in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving 

en de Rabobank Privacycode. 

2.6 Externe melding 

Een melder kan een vermoeden van misstanden of onregelmatigheden alleen aan partijen buiten 

Rabobank doen als van hem/haar in redelijkheid niet verwacht kan worden dat hij/zij een interne 

melding doet. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:  

• de melder heeft de in artikel 2.3 van deze regeling vermelde interne meldingsprocedure 

gevolgd, maar daarop werd geen adequate actie ondernomen; of 

• het misstanden of de onregelmatigheden leveren direct gevaar op voor personen, goederen 

of bezittingen en de melder meent in redelijkheid dat interne melding niet zal leiden tot de 

noodzakelijke acties.  

 

In geval van een externe melding wordt de melder verzocht zorgvuldig af te wegen welk 

meldingskanaal gelet op de situatie het best geschikt is. Zo nodig kan de melder hierover advies 

krijgen zoals uiteengezet is in artikel 2.8 van deze regeling. 
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2.7 Rapportage 

De vertrouwenscommissie brengt binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar verslag 

uit aan de raad van commissarissen over haar werk gedurende dat kalenderjaar. De 

vertrouwenscommissie stuurt een kopie van haar verslag aan de Groepsdirectie. Als een verslag 

betrekking heeft op een dochteronderneming van Rabobank waarvoor deze regeling geldt, 

rapporteert de vertrouwenscommissie ook over haar werk met betrekking tot deze melding aan de 

raad van commissarissen van die dochteronderneming, met een kopie aan de directie. Als de 

dochteronderneming geen raad van commissarissen heeft, wordt het verslag naar haar directie of 

bestuur gestuurd. 

2.8 Advies 

Iedereen die een vermoeden heeft van misstanden of onregelmatigheden en advies wil krijgen over 

de regeling of te nemen stappen, kan contact opnemen met:  

 Bureau Speak Up (speakup@rabobank.nl);  

 de externe vertrouwensadviseur van Rabobank (zoals vermeld op de website van Rabobank); 
of 

 zijn/haar eigen extern adviseur. De adviseur is verplicht alle informatie vertrouwelijk te 
behandelen. 

 

In sommige landen bestaan speciale organisaties die adviseren over het melden van zorgen. Deze 

kunnen ook benaderd worden voor advies over het doen van een melding.  

 

mailto:speakup@rabobank.nl
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3 Taken en verantwoordelijkheden  

3.1 Vertrouwenscommissie 

De vertrouwenscommissie bestaat in ieder geval uit het Hoofd Compliance, het Hoofd Legal en een 

senior HR Manager. Het Hoofd Compliance treedt op als voorzitter van de vertrouwenscommissie.  

 

De leden van de vertrouwenscommissie kunnen vervangen worden door een door hen aangewezen 

afgevaardigde. Indien een lid van de vertrouwenscommissie mogelijk betrokken is bij een gemelde 

kwestie kan de voorzitter van de vertrouwenscommissie besluiten dat dit lid niet deelneemt aan de 

behandeling van de melding en de besluitvorming daarover. 

 

Indien de vertrouwenscommissie dit noodzakelijk acht, kan de voorzitter interne of externe 

deskundigen uitnodigen om de vertrouwenscommissie bij te staan. 

 

Een lid van Bureau Speak Up treedt op als secretaris van de vertrouwenscommissie. 

 

De vertrouwenscommissie heeft de volgende taken:  

• besluiten of een onderzoek moet worden gestart naar aanleiding van een melding van 

misstanden of onregelmatigheden; 

• verzoeken om uitvoering van een onderzoek overeenkomstig artikel 2.4;  

• op basis van de resultaten van het onderzoek aanbevelingen doen over te ondernemen 

actie(s) en 

• bewaken van de nakoming van haar aanbevelingen over te ondernemen acties. 

 

De leden van de vertrouwenscommissie zijn bevoegd om hun taken op grond van deze 

klokkenluidersregeling onafhankelijk uit te voeren en zelfstandig besluiten te nemen zonder last of 

ruggespraak. 

 

De vertrouwenscommissie komt zo vaak bijeen als nodig is voor het bespreken van meldingen en in 

ieder geval om de drie maanden. De vertrouwenscommissie kan alleen besluiten nemen als ten 

minste twee van de drie permanente leden deelnemen aan de beraadslagingen. Besluiten worden 

op de eerste plaats genomen op basis van consensus. Indien de leden er niet in slagen consensus te 

bereiken, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. 

3.2 Bureau Speak Up 

Bureau Speak Up bestaat uit interne deskundigen op onder andere de gebieden Compliance en HR. 

Het hoofd van de onderzoeksafdeling is voorzitter van het Bureau. 

 

Bureau Speak Up heeft de volgende taken: 

 ontvangst en registratie van meldingen van vermoedelijk misstanden of onregelmatigheden; 

 adviseren van de vertrouwenscommissie over het vervolg op meldingen van vermoedelijk 
misstanden of onregelmatigheden en (of en hoe) naar de melder moet worden verwezen; 

 registratie van meldingen van verdenkingen van misstanden of onregelmatigheden in het Case 
Management System, overeenkomstig de wereldwijde norm voor verslaglegging van de Groep; 

 optreden als secretaris van de vertrouwenscommissie, waaronder het opstellen van 
conceptverslagen van bevindingen en aanbevelingen van de vertrouwenscommissie.  
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4 Monitoring 

4.1 Monitoringprogramma  

Met een adequate klokkenluidersregeling kan Rabobank laten zien dat zij een omgeving heeft 

waarin melders veilig melding kunnen doen in het onverhoopte geval van mogelijke kwesties.  

 

Rabobank heeft een monitoringprogramma waarmee periodiek getoetst wordt of de hoofdpunten 

van deze regeling goed verankerd zijn in de organisatie. Deze procedure is opgenomen in het Risk & 

Control Framework. Door middel van de analyse van de kernbedrijfsprestaties en risico-indicatoren 

is Rabobank in staat om mogelijke niet-naleving van de complianceregels te achterhalen.  

4.2 Toetsingsprogramma 

Rabobank heeft een toetsingsprogramma dat gericht is op een op risico's gebaseerde, dynamische 

en onafhankelijke procedure, ontworpen voor rapportage over de operationele effectiviteit van 

beheersmaatregelen en naleving van deze regeling. Dit programma toetst op basis van de risico's de 

adequaatheid van de toegepaste beheersmaatregelen.   

 

De relevante beheersmaatregel voor deze regeling is dat elke entiteit binnen Rabobank een 

procedure moet hebben voor interventie en escalatie. Dit betekent dat ongepast gedrag van 

medewerkers van Rabobank gemeld moet worden en dat daartegen op passende wijze moet 

worden opgetreden overeenkomstig plaatselijk geldend beleid en procedures.  

 

De meeste onderdelen van Rabobank hebben dit beheer gecentraliseerd door middel van een Speak 

Up-knop met betrokkenheid van Bureau Speak Up. In sommige landen kan het op grond van de wet- 

en regelgeving noodzakelijk zijn deze procedure voor interventie en escalatie aan te passen. 

Rabobank-entiteiten in die landen moeten de beheersmaatregelen jaarlijks toetsen.  

 

De zachte beheersmaatregel (stimuleren van openheid om vrijuit te spreken) is onderdeel van de 

toets 'omgaan met risico's' en geldt voor alle entiteiten van Rabobank. 
 


