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Lokaal Statuut Rabobank 
 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Definities Algemene bepalingen 
Artikel 1 
1.1 In dit reglement hebben de volgende termen de navolgende betekenis:  

a. afdelingen: organisatieverbanden van leden op basis van onder andere 
geografische criteria (en ieder afzonderlijk: een "afdeling"); 

b. algemene ledenraad: (i) een orgaan dat bestaat uit de alr-leden en (ii) de 
vergadering waarin deze alr-leden vergaderen; 

c. alr-lid: een lid van de lokale raad van commissarissen dat als afgevaardigde naar 
de algemene ledenraad is aangewezen door de lokale ledenraad (en alle alr-leden 
samen: de “alr-leden”); 

d. functieprofiel: korte beschrijving van de gewenste kwaliteiten, expertise en 
ervaring van een functionaris binnen een orgaan of gremium; 

e. kieskring: een orgaan waarin een lid is ingedeeld ten behoeve van de verkiezing 
van leden van een lokale ledenraad (en alle kieskringen samen: de "kieskringen"); 

f. kringraad: een met een kring verbonden gremium dat bestaat uit een lid van elke 
lokale raad van commissarissen in die kring (en alle kringraden samen: de 
“kringraden”); 

g. ledenbeleidsplan: het door de lokale directeur opgestelde lokale 
ledenbeleidsplan; 

h. lid: een lid van Rabobank (en alle leden van Rabobank samen: de "leden"); 
i. lokale bank: een met een afdeling verbonden onderdeel van het bankbedrijf van 

Rabobank in Nederland; 
j. lokale directeur: een persoon met de titel directeur coöperatieve Rabobank die 

verantwoordelijk is voor een lokale bank (en alle lokale directeuren samen: 
“lokale directeuren”); 

k. lokaal statuut: dit reglement; 
l. lokale ledenraad: een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die zijn benoemd 

door een kieskring (en alle lokale ledenraden samen: de " lokale ledenraden"); 
m. lokale raad van commissarissen: een lokaal toezichthoudend orgaan (en alle 

lokale raden van commissarissen samen: de "lokale raden van commissarissen"); 
n. model huishoudelijk reglement kieskringen: het modelreglement waarin nadere 

regels zijn opgenomen over de taken en werkzaamheden van de kieskringen en de 
indeling van de leden in kieskringen; 

o. profielschets: korte beschrijving van de gewenste kwaliteiten, expertise en 
ervaring  binnen een orgaan of gremium als geheel; 

p. raad van bestuur: de raad van bestuur van Rabobank; 
q. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van Rabobank; 
r. Rabobank: Coӧperatieve Rabobank U.A.; 
s. Rabobank groep: Rabobank en de met haar in een groep verbonden 

rechtspersonen en vennootschappen; 
t. regeling bevoegdheden lokale bank en kring: de regeling waarin de raad van 

bestuur bevoegdheden aan het kring management team, de lokale directeur en 
de lokale raad van commissarissen  heeft toegekend om hun taken te kunnen 
uitvoeren; 

u. schriftelijk: schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg;  
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v. statuten: de statuten van Rabobank; 
w. werkgeversreglement: het reglement waarin de onderlinge verhoudingen zijn 

opgenomen tussen een lokale raad van commissarissen, de kringraad, de raad van  
bestuur en een lokale directeur over de invulling van de werkgeversrol ten 
aanzien van het werkgeverschap van een lokale directeur. 

1.2 Het lokaal statuut is van toepassing op iedere afdeling (waaronder iedere lokale 
ledenraad en lokale raad van commissarissen). 

1.3 Het lokaal statuut kan worden gewijzigd door de raad van bestuur onder goedkeuring 
van de raad van commissarissen en de algemene ledenraad. 

 
Hoofdstuk 2 Organisatie afdelingen 
Organisatie en rechten van de leden 
Artikel 2 
2.1 De leden zijn ingedeeld in afdelingen (zonder rechtspersoonlijkheid). De raad van 

bestuur stelt onder goedkeuring van de algemene ledenraad de kaders van de indeling 
vast. Ieder lid behoort tot een afdeling. 

2.2 Iedere afdeling heeft: 
a. een of meer kieskringen; 
b. een lokale ledenraad, en 
c. een lokale raad van commissarissen. 

 Iedere afdeling is gekoppeld aan een lokale bank. Iedere lokale bank heeft een lokale 
directeur. 

2.3 De lokale ledenraad zal bij de samenvoeging of splitsing van de afdeling ervoor zorgen 
dat de afdeling te allen tijde gekoppeld is aan de lokale bank waarvan de naam 
overeenkomt met de naam van de afdeling. 

2.4 De leden hebben met betrekking tot de afdeling waarbij een lid is ingedeeld de 
volgende rechten: 
a. de rechten zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement 

kieskringen; 
b. de vastgestelde notulen van een vergadering van de lokale ledenraad alsmede van 

de kieskring waartoe een lid behoort in te zien; 
c. inzicht in ontwikkelingen in de performance van de lokale bank, welke de lokale 

ledenraad bespreekt en zich een oordeel over vormt. 
 
Kieskringen 
Artikel 3 
3.1 Iedere afdeling kent ten behoeve van de verkiezing van de leden van de lokale 

ledenraad één of meer kieskringen. 
3.2 Iedere lokale ledenraad stelt - op voorstel van de lokale directeur en onder goedkeuring 

van de lokale raad van commissarissen - een huishoudelijk reglement kieskringen vast. 
De lokale ledenraad neemt het model huishoudelijk reglement kieskringen hierbij als 
uitgangspunt. 

 
Lokale ledenraad 
Taak 
Artikel 4 
4.1 Naast de overigens in dit lokaal statuut genoemde taken en bevoegdheden heeft iedere 

lokale ledenraad de volgende taken en bevoegdheden: 
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a. de vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement kieskringen in 
overeenstemming met artikel 3; 

b. de advisering over het ledenbeleidsplan; 
c. de vaststelling van het aantal leden van de lokale ledenraad, in overeenstemming 

met artikel 5; 
d. het voeren van overleg met de lokale directeur over de voordracht van personen 

voor de benoeming als lid van de lokale ledenraad; 
e. de samenvoeging of splitsing van de afdeling, in overeenstemming met de 

artikelen 19 en 20; 
f. de vaststelling van een profielschets met betrekking tot de samenstelling van de 

lokale ledenraad, in overeenstemming met artikel 5.2; 
g. de aanbeveling, benoeming, schorsing en ontslag van leden van de lokale raad van 

commissarissen en zijn voorzitter, het alr-lid, zijn vertegenwoordiger in de 
kringraad en de technisch voorzitter van de lokale ledenraad in overeenstemming 
met de artikelen 13 en 14; 

h. het toekennen van een vergoeding aan de leden van de lokale raad van 
commissarissen, in overeenstemming met artikel 13.12; 

i. het bespreken van en zich een oordeel vormen over de commerciële en 
maatschappelijke lokale performance; 

j. het zich een oordeel vormen en uitspreken over het door de leden van de lokale 
raad van commissarissen uitgeoefende coöperatief toezicht; 

k. de vaststelling van de kaders en voorwaarden waaronder bestedingen aan 
doeleinden van plaatselijk of algemeen belang kunnen worden gedaan op voorstel 
van de lokale directeur, onder goedkeuring van de lokale raad van 
commissarissen; 

l. de vaststelling van het bedrag dat jaarlijks kan worden bestemd ter besteding 
voor doeleinden van plaatselijk of algemeen belang op voorstel van de lokale 
directeur, onder goedkeuring van de lokale raad van commissarissen, en met 
inachtneming van de kaders en voorwaarden als bedoeld in sub k. Dit bedrag is (i) 
maximaal 10% van de nettowinst uit de eigen activiteiten van de lokale bank over 
het afgelopen boekjaar, en (ii) minimaal EUR 25.000. Een bedrag dat (i) hoger is 
dan die 10% en (ii) meer is dan die EUR 25.000, behoeft de goedkeuring van de 
raad van bestuur. Als de bestemming reserveringen betreft in een winstuitkering-, 
innovatie- of startersfonds ten behoeve van het verstrekken van garanties of 
(bijzondere) leningen aan klanten of het nemen van participaties vindt vooraf 
overleg plaats met de raad van bestuur; 

m. de aanwijzing van twee leden, uit zijn midden, die ingevolge artikel 11.3 zullen 
meewerken aan de voorlopige vaststelling van de notulen van de vergadering van 
de lokale ledenraad, en 

n. de ondersteuning van de lokale directeur en de lokale bank bij het onderhouden 
van contacten met leden en op maatschappelijk gebied. 

4.2 De lokale directeur en lokale raad van commissarissen verschaffen de lokale ledenraad 
tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn taak. De lokale 
ledenraad is bevoegd van de lokale directeur en/of de lokale raad van commissarissen 
alle inlichtingen te vragen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.  
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Samenstelling en benoeming 
Vergoeding 
Artikel 5 
5.1 De lokale ledenraad heeft minimaal 30 en ten hoogste 50 leden. Het aantal leden van de 

lokale ledenraad wordt met inachtneming van de eerste zin bepaald door de lokale 
ledenraad op voorstel van de lokale directeur. Is het aantal leden minder dan 30, dan 
worden zo spoedig mogelijk maatregelen genomen tot aanvulling van zijn ledental.  
Indien en zolang het aantal leden van de lokale ledenraad minder is dan 30 vereist 
besluitvorming over benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de lokale raad van 
commissarissen als bepaald in artikel 13 een twee/derde meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 25 leden van de lokale 
ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd de verplichting zo 
spoedig mogelijk maatregelen te nemen het ledental aan te vullen. 

5.2 De lokale ledenraad stelt in overleg met de lokale directeur een profielschets op met 
betrekking tot de samenstelling van de lokale ledenraad. Hij neemt de 
modelprofielschets hierbij als uitgangspunt. De raad van bestuur stelt deze 
modelprofielschets vast onder goedkeuring van de algemene ledenraad.  

5.3 De lokale directeur draagt na overleg met de lokale ledenraad of een afvaardiging 
daarvan kandidaten voor de lokale ledenraad voor. Dit gebeurt aan de kieskr ing die 
bevoegd is tot benoeming van de kandidaten. 
Daarnaast kunnen ten minste 10 leden van de kieskring die bevoegd zijn tot benoeming 
gezamenlijk kandidaten voor de lokale ledenraad voordragen. De lokale directeur geeft 
daartoe tijdig kennis aan de leden van die kieskring van: 
a. de periode waarbinnen zij kandidaten kunnen voordragen; 
b. het aantal vacatures, en 
c. de lijst met de door de lokale directeur voorgedragen kandidaten.  

5.4 Tot lid van de lokale ledenraad kunnen slechts de leden die zijn ingedeeld bij de afdeling 
worden benoemd. Leden van de lokale ledenraad kunnen niet zijn personen die in 
dienst zijn van of werkzaam zijn bij de Rabobank groep of lid zijn van de lokale raad van 
commissarissen of de raad van commissarissen. 

5.5 Elke kieskring streeft ernaar dat de samenstelling van de uit zijn midden afkomstige 
leden van de lokale ledenraad een afspiegeling vormt van de leden van de kieskring.  

5.6 Leden van de lokale ledenraad treden in functie op de eerstvolgende vergadering van de 
lokale ledenraad na hun benoeming. 

5.7 Een lid van de lokale ledenraad treedt automatisch af na afloop van de eerste lokale 
ledenraad die wordt gehouden nadat hij na zijn laatste (her)benoeming vier jaar lid van 
de lokale ledenraad is geweest. De lokale ledenraad stelt hiervoor een rooster van 
aftreden vast en wel zodanig dat elk jaar zo mogelijk eenzelfde aantal leden van de 
lokale ledenraad aftreedt. Een aftredend lid van de lokale ledenraad is direct 
herbenoembaar met inachtneming van lid 8 van dit artikel. 

5.8 De maximale zittingsduur van een lid van de lokale ledenraad is acht jaar en een lid van 
de lokale ledenraad treedt automatisch af na afloop van de eerste lokale ledenraad die 
wordt gehouden na het moment waarop hij acht jaar lid is geweest van de lokale 
ledenraad. Voor de vaststelling van deze maximale zittingsduur is bepalend het totaal 
aantal zittingsjaren als lid van een lokale ledenraad (waaronder ook het lidmaatschap 
van een andere lokale ledenraad). 
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5.9 Een lid van de lokale ledenraad kan worden geschorst en ontslagen door de kieskring 

die het lid heeft benoemd. Gedurende de schorsing kan het lid van de lokale ledenraad 
zijn rechten als lid van de lokale ledenraad (waaronder het recht de lokale ledenraad bij 
te wonen en daarin stem uit te brengen) niet uitoefenen. 

5.10 Een lid van de lokale ledenraad defungeert: 
a. door ontslag door de kieskring die hem heeft benoemd; 
b. door vrijwillig of periodiek aftreden; 
c. doordat hij niet langer als lid bij de afdeling is ingedeeld; 
d. zodra hij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft 

aangevraagd of de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is, onder 
curatele is gesteld, over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk bewind is ingesteld 
of ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld; 

e. doordat lid 4, laatste volzin, van dit artikel op hem van toepassing wordt;  
f. doordat zijn afdeling wordt samengevoegd met een andere afdeling of zijn 

afdeling wordt gesplitst in overeenstemming met de artikelen 19 en 20. 
5.11 De lokale ledenraad ontvangt een door de raad van bestuur onder goedkeuring van de 

algemene ledenraad vastgestelde vergoeding. 
 
Bijeenroeping en oproeping 
Artikel 6 
6.1 De lokale ledenraad wordt bijeengeroepen door de lokale directeur of door de lokale 

raad van commissarissen als hij dit in het belang van de afdeling acht.  
6.2 De lokale directeur is tot bijeenroeping verplicht als:  

a. besluitvorming door de lokale ledenraad op grond van dit lokaal statuut is vereist;  
b. daarom schriftelijk, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, is 

verzocht door 
(i) ten minste een/tiende van de leden van de lokale ledenraad, of 
(ii) de raad van bestuur. 

De raad van bestuur zal dit verzoek in ieder geval doen in geval van wijziging of intrekking van 
(een gedeelte van) de bevoegdheden van de lokale raad van commissarissen zoals 
omschreven in de regeling bevoegdheden lokale bank en kring. 

6.3 Als er een verzoek als bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel is ingediend, zorgt de lokale 
directeur ervoor dat de lokale ledenraad binnen vier weken na indiening van het 
verzoek wordt gehouden. Als binnen 14 dagen na indiening van het verzoek geen lokale 
ledenraad is opgeroepen, kunnen de leden van de lokale ledenraad die het verzoek 
hebben gedaan, respectievelijk kan de raad van bestuur zelf een lokale ledenraad 
bijeenroepen. 

 
Bijwonen vergaderingen 
Artikel 7 
7.1 De oproeping van de lokale ledenraad vindt schriftelijk plaats.  
7.2 Tussen de dag waarop de oproeping wordt verzonden en de dag waarop de lokale 

ledenraad wordt gehouden liggen ten minste zeven dagen. In spoedeisende gevallen 
kan de termijn tot één werkdag worden verkort tenzij de benoeming van een lid van de 
lokale raad van commissarissen aan de orde wordt gesteld. 
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7.3 Bij de oproeping worden de agenda, de plaats en het tijdstip van de lokale ledenraad 

vermeld. De agenda wordt vastgesteld door de lokale directeur.  
Als een lokale ledenraad wordt opgeroepen op grond van artikel 6.3, worden de te 
behandelen onderwerpen vastgesteld door de leden van de lokale ledenraad of de raad 
van bestuur die tot bijeenroeping bevoegd zijn. Als een lokale ledenraad wordt 
opgeroepen door de lokale raad van commissarissen op grond van artikel 6.1, kunnen 
de te behandelen onderwerpen ook worden vastgesteld door de lokale raad van 
commissarissen. 

7.4 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een/tiende van de 
leden van de lokale ledenraad gezamenlijk of de raad van bestuur wordt:  
a. opgenomen in de agenda bij de oproeping, of 
b. op dezelfde wijze aangekondigd als de oproeping, 
als de lokale directeur het verzoek niet later dan op de 30ste dag voor die van de lokale 
ledenraad heeft ontvangen. 

7.5 Over onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kan in de lokale ledenraad een 
besluit worden genomen, tenzij de voorzitter van de lokale ledenraad, één/vijfde of 
meer van de leden van de lokale ledenraad of de lokale directeur zich tegen 
behandeling van het onderwerp verzet. 

 
Leiding 
Artikel 8 
8.1 De vergadering van de lokale ledenraad wordt geleid door het lid van de lokale raad van 

commissarissen dat daartoe door de ledenraad in de functie van technisch voorzitter 
van de lokale ledenraad is benoemd of bij diens afwezigheid een door de lokale raad van 
commissarissen aangewezen plaatsvervanger. Mocht de lokale raad van commissarissen 
niet in het voorzitterschap voorzien, dan wijst de lokale ledenraad zelf uit zijn midden 
een persoon aan die de vergadering leidt. 

8.2 Als een lokale ledenraad wordt opgeroepen op grond van het bepaalde in artikel  6.3, 
wijzen de verzoekers zelf een vergadergerechtigd persoon aan die de vergadering van 
de lokale ledenraad leidt. 

 
Stemrecht en deelname 
Artikel 9 
9.1 Ieder lid van de lokale ledenraad heeft in de lokale ledenraad één stem. Een lid van de 

lokale ledenraad dat is geschorst heeft geen stem. 
9.2 Een lid van de lokale ledenraad kan zich in de lokale ledenraad door een ander lid van 

de lokale ledenraad laten vertegenwoordigen. Een lid van de lokale ledenraad kan in 
geen geval voor meer dan één lid van de lokale ledenraad als gevolmachtigde of 
vertegenwoordiger stem uitbrengen. 

9.3 De aanwijzing of volmacht moet schriftelijk zijn en zijn overgelegd voordat het lid van de 
lokale ledenraad als gevolmachtigde aan de stemming kan deelnemen. 

9.4 Toegang tot de lokale ledenraad en het recht het woord te voeren in de lokale 
ledenraad hebben, naast de leden van de lokale ledenraad, tevens:  
a. de lokale directeur; 
b. de leden van de lokale raad van commissarissen; 
 

  



 

Juli 2021  7 
 

 
 
 
 
c. de leden van de raad van bestuur en andere door de raad van bestuur aan te 

wijzen functionarissen van Rabobank; 
d. de leden van de raad van commissarissen, en 
e. door de lokale directeur uitgenodigde derden. 

9.5 De lokale directeur en de leden van de lokale raad van commissarissen, de raad van 
bestuur en de raad van commissarissen hebben in de lokale ledenraad een adviserende 
stem. 

 
Besluitvorming 
Artikel 10 
10.1 De lokale ledenraad besluit bij een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen, tenzij dit lokaal statuut anders bepaalt. 
10.2 Als de stemmen staken of als niet de juiste meerderheid is verkregen, is het voorstel 

verworpen. 
10.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt. 
10.4 De persoon die de vergadering van de lokale ledenraad leidt bepaalt de wijze van 

stemmen. 
 
Notulen 
Artikel 11 
11.1. De vergadering van de lokale ledenraad wordt genotuleerd. De persoon die de 

vergadering van de lokale ledenraad leidt, wijst één of meer secretarissen aan die belast 
zijn met de notulering. 

11.2. De notulen van de vergadering van de lokale ledenraad moeten het aantal leden van de 
lokale ledenraad vermelden dat aanwezig of vertegenwoordigd was, en daarnaast alle 
besluiten die zijn genomen. 

11.3. De notulen moeten uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop de vergadering 
van de lokale ledenraad is gehouden voorlopig worden vastgesteld door de persoon die 
de vergadering leidt, de secretaris en twee leden van de lokale ledenraad die daartoe 
door de lokale ledenraad op voorstel van de persoon die de vergadering leidt uit zijn 
midden zijn aangewezen. De voorlopig vastgestelde notulen zullen vervolgens zo 
spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld aan de leden van de lokale ledenraad.  

11.4 De voorlopig vastgestelde notulen worden in de eerstvolgende vergadering van de 
lokale ledenraad definitief vastgesteld en ten blijke daarvan gewaarmerkt door de 
persoon die de vergadering leidt en/of de secretaris van de vergadering.  

11.5. De persoon die de vergadering leidt en de secretaris van de vergadering van de lokale 
ledenraad zijn gezamenlijk bevoegd een verklaring op te stellen die wordt ondertekend 
en wordt afgegeven over besluiten die in de vergadering van de lokale ledenraad zijn 
genomen. 

 
Lokale raad van commissarissen 
Taak 
Artikel 12 
12.1 Iedere lokale raad van commissarissen heeft tot taak: 

a. het toezien op de commerciële en maatschappelijke performance van de lokale 
bank; 
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b. het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de lokale directeur op 
grond van en in overeenstemming met het werkgeversreglement; 

c. het verbinden van de leden van de afdeling en de samenleving met de lokale 
bank, de kring waartoe de afdeling behoort en het collectief van Rabobank; 

d. het adviseren van de lokale directeur bij de uitoefening van zijn taak, en de 
ondersteuning van de lokale directeur en de lokale bank bij het onderhouden van 
contacten op maatschappelijk gebied; 

e. de ondersteuning van de lokale directeur en de lokale bank bij het onderhouden 
van contacten op maatschappelijk gebied. 

12.2 Naast de overigens in dit lokaal statuut, de regeling bevoegdheden lokale bank en kring 
en het werkgeversreglement verleende taken en bevoegdheden heeft de lokale raad 
van commissarissen de volgende taken en bevoegdheden: 
a. de goedkeuring van de vaststelling van het ledenbeleidsplan;  
b. de goedkeuring van het huishoudelijk reglement kieskringen; 
c. het doen van voordrachten voor de benoeming van leden van de lokale raad van 

commissarissen en de toekenning van hun functies binnen de lokale raad van 
commissarissen; 

d. de goedkeuring van de samenvoeging of splitsing van de afdeling in 
overeenstemming met de artikelen 19 en 20, en 

e. de goedkeuring van besluiten van de lokale directeur waarvoor op grond van de 
regeling bevoegdheden lokale bank en kring goedkeuring door de lokale raad van 
commissarissen vereist is. 

12.3 Het alr-lid of zijn plaatsvervanger neemt deel aan de algemene ledenraad deel zonder 
last of ruggespraak. 

12.4 De lokale raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het 
belang van Rabobank en de met haar verbonden onderneming(en).  

12.5 De lokale raad van commissarissen verschaft de lokale ledenraad inlichtingen, iedere 
keer dat daarom wordt verzocht. 

12.6 De lokale directeur verschaft de lokale raad van commissarissen tijdig de gegevens die 
hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. De lokale raad van commissarissen, of 
ieder lid van de lokale raad van commissarissen, is bevoegd alle door hem gewenste 
inlichtingen te vragen van de lokale directeur. 

12.7 De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de raad van commissarissen en de 
algemene ledenraad een reglement voor de lokale raad van commissarissen op. Dit 
reglement bevat nadere bepalingen over de taken en werkzaamheden van de lokale 
raad van commissarissen. 

 
Samenstelling en benoeming 
Vergoeding 
Artikel 13 
13.1 De lokale raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. 

De lokale ledenraad bepaalt op voorstel van de lokale raad van commissarissen en met 
inachtneming van de vorige zin het aantal leden van de lokale raad van commissarissen.  

13.2 Leden van de lokale raad van commissarissen kunnen slechts zijn natuurlijke personen 
die als lid zijn ingedeeld bij de afdeling. 
Leden van de lokale raad van commissarissen kunnen niet zijn:  
a. personen die lid zijn van de lokale ledenraad of de raad van commissarissen; 
b. personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn bij de Rabobank groep;  
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c. personen die enig beroep, bedrijf of functie uitoefenen in de financiële 

dienstverlening of een beroep, bedrijf of functie uitoefenen welke door de raad van 
bestuur als onverenigbaar is aangewezen. 

De raad van bestuur kan ontheffing verlenen van het hiervoor onder c bepaalde. 
13.3 De lokale raad van commissarissen stelt een profielschets voor de samenstelling van de 

lokale raad van commissarissen vast. Hij neemt de modelprofielschetsen hierbij als 
uitgangspunt. De raad van bestuur stelt deze modelprofielschets vast onder 
goedkeuring van de algemene ledenraad. Daarnaast stelt de lokale raad van 
commissarissen met inachtneming van de profielschets voor iedere te vervullen 
vacature binnen de lokale raad van commissarissen een functieprofiel vast.  

13.4 De leden van de lokale raad van commissarissen worden op voordracht van de lokale 
raad van commissarissen benoemd door de lokale ledenraad met inachtneming van lid 8 
van dit artikel. Als er (tijdelijk) geen lokale raad van commissarissen in functie is draagt 
de lokale directeur een lid voor. 

13.5 De lokale directeur, de lokale ledenraad en de bij de kring betrokken ondernemingsraad 
kunnen aan de lokale raad van commissarissen personen aanbevelen als lid van de 
lokale raad van commissarissen te worden voorgedragen. De lokale raad van 
commissarissen deelt met hen daartoe tijdig (i) wanneer en ten gevolge waarvan in zijn 
midden een plaats moet worden vervuld en (ii) het bijbehorende functieprofiel. 

13.6 De lokale raad van commissarissen geeft aan de lokale ledenraad, de bij de kring 
betrokken ondernemingsraad en de lokale directeur kennis van de naam van degene die 
hij voordraagt. 

13.7 De lokale ledenraad benoemt de voorgedragen persoon. Als de lokale ledenraad de 
voorgedragen persoon niet benoemt, maakt de lokale raad van commissarissen een 
nieuwe voordracht op met inachtneming van dit artikel. 

13.8 De lokale ledenraad benoemt op voordracht van de lokale raad van commissarissen 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel en met inachtneming van de laatste zin 
van lid 4 van dit artikel, de voorzitter van de lokale raad van commissarissen, de 
technisch voorzitter van de lokale ledenraad, het alr-lid, de vertegenwoordiger in de 
kringraad en - indien aanwezig - de vertegenwoordiger in de 
kringremuneratiecommissie in functie. Een lid van de lokale raad van commissarissen 
mag maximaal twee functies combineren, waarbij de functies van voorzitter van de 
lokale raad van commissarissen en lid kringremuneratiecommissie niet meetellen. De 
lokale raad van commissarissen wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en 
een plaatsvervangend lid van de kringraad en - indien aanwezig - de 
kringremuneratiecommissie aan. Hij wijst tevens uit zijn midden een secretaris aan en 
zijn plaatsvervanger(s). 

13.9 Een lid van de lokale raad van commissarissen treedt automatisch af na afloop van de 
eerste lokale ledenraad die wordt gehouden nadat hij na zijn laatste (her)benoeming 
drie jaar lid van de lokale raad van commissarissen is geweest. De lokale raad van 
commissarissen stelt hiervoor een rooster van aftreden vast. Een aftredend lid van de 
lokale raad van commissarissen is direct herbenoembaar met inachtneming van lid  10 
van dit artikel. Een aftredend lid van de lokale raad van commissarissen die is benoemd 
ter vervanging van een lid van de lokale raad van commissarissen dat voortijdig is 
gedefungeerd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger, 
tenzij bij zijn benoeming anders is bepaald. 
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13.10 De maximale zittingsduur van een lid van de lokale raad van commissarissen 

is negen jaar en een lid van de lokale raad van commissarissen treedt automatisch af na 
afloop van de eerste lokale ledenraad die wordt gehouden na het moment waarop hij 
negen jaar lid is geweest van de lokale raad van commissarissen. 

 Voor de vaststelling van deze maximale zittingsduur is bepalend het totale aantal 
zittingsjaren als lid van een lokale raad van commissarissen (waaronder ook het 
lidmaatschap van een andere lokale raad van commissarissen). 

13.11 De lokale raad van commissarissen meldt iedere benoeming, schorsing of defungeren 
van een lid van de lokale raad van commissarissen aan de raad van bestuur.  

13.12 De lokale ledenraad kan op voorstel van de lokale directeur, na advies van de raad van 
bestuur, een vergoeding toekennen aan de leden van de lokale raad van 
commissarissen. 

 
Schorsing en ontslag 
Artikel 14 
14.1 De lokale ledenraad is bevoegd een lid van de lokale raad van commissarissen te 

schorsen en te ontslaan. De lokale raad van commissarissen kan daarnaast een van zijn 
leden schorsen. Als de schorsing niet binnen één maand door ontslag wordt gevolgd 
vervalt deze. 

14.2 Een lid van de lokale raad van commissarissen defungeert: 
a. als hij geen lid van de afdeling meer is; 
b. door vrijwillig of periodiek aftreden; 
c. door ontslag door de lokale ledenraad; 
d. zodra hij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft 

aangevraagd of de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is, onder 
curatele is gesteld, over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk bewind is ingesteld 
of ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld; 

e. doordat hij lid wordt van de lokale ledenraad of de raad van commissarissen 
f. doordat hij in dienst treedt van of werkzaam wordt bij Rabobank groep; 
g. doordat hij, behoudens ontheffing door de raad van bestuur, enig beroep, bedrijf 

of functie gaat uitoefenen in de financiële dienstverlening of een beroep, bedrijf 
of functie gaat uitoefenen welke door de raad van bestuur als onverenigbaar is 
aangewezen, en 

h. doordat zijn afdeling wordt samengevoegd met een andere afdeling of zijn 
afdeling wordt gesplitst in overeenstemming met de artikelen 19 en 20. 

14.3 De leden van de lokale raad van commissarissen die door de lokale ledenraad zijn 
geschorst of ontslagen kunnen binnen één maand na de schorsing of het ontslag in 
beroep gaan bij de raad van commissarissen. De regeling hiervoor is opgenomen in 
artikel 53 van de statuten. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 
lid van de lokale raad van commissarissen geschorst in de uitoefening van zijn rechten 
als lid van de lokale raad van commissarissen. 

 
Goedkeuring lokale raad van commissarissen 

Advies en goedkeuring lokale ledenraad 
Artikel 15 
15.1 Als de lokale raad van commissarissen door belet of ontstentenis niet in staat is een 

besluit tot goedkeuring op grond van dit lokaal statuut of de regeling bevoegdheden  
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lokale bank en kring te nemen en een spoedige beslissing noodzakelijk is, kan het besluit 
tot goedkeuring door de raad van bestuur worden genomen. Het besluit van de raad van 
bestuur treedt in de plaats van het besluit van de lokale raad van commissarissen. Als er 
nog leden van de lokale raad van commissarissen in functie zijn, neemt de raad van 
bestuur een dergelijk besluit slechts na de leden van de lokale raad van commissarissen 
te hebben gehoord. 

15.2 Als de lokale raad van commissarissen, in een geval waarin de lokale directeur op grond 
van dit lokaal statuut of de regeling bevoegdheden lokale bank en kring de goedkeuring 
van de lokale raad van commissarissen nodig heeft, deze goedkeuring niet verleent en 
de lokale directeur zijn voorstel niet wil wijzigen en het bovendien een aangelegenheid 
betreft waarvan afdoening noodzakelijk is, kan de lokale directeur zich wenden tot de 
raad van bestuur met het verzoek een besluit over de goedkeuring te nemen. Als de 
raad van bestuur, na de lokale directeur en de lokale raad van commissarissen te 
hebben gehoord, besluit tot goedkeuring, treedt dit besluit tot goedkeuring in de plaats 
van de vereiste goedkeuring van de lokale raad van commissarissen.  

15.3 Als de lokale ledenraad (tijdelijk) geheel ontbreekt en daardoor niet in staat is een 
besluit tot goedkeuring of advies op grond van dit lokaal statuut of de regeling 
bevoegdheden lokale bank en kring te nemen en een spoedige beslissing noodzakelijk is, 
kan het besluit tot goedkeuring of advies door de raad van bestuur worden genomen. 
Het besluit van de raad van bestuur treedt in de plaats van het besluit van de lokale 
ledenraad. 

 
Vergaderingen 
Artikel 16 
16.1 De lokale raad van commissarissen vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo 

dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de lokale raad van commissarissen 
daar om verzoeken. De lokale raad van commissarissen vergadert daarnaast als de 
lokale directeur daar om verzoekt. 

16.2. De lokale raad van commissarissen wordt opgeroepen door de voorzitter. Tussen de dag 
van de oproeping en de dag van de vergadering liggen ten minste acht dagen, tenzij de 
leden van de lokale raad van commissarissen een andere termijn overeenkomen. In 
spoedeisende gevallen, te bepalen door de voorzitter, kan deze termijn tot 
drie werkdagen worden verkort. 

16.3 Als de voorzitter na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet 
binnen drie werkdagen de oproeping heeft verzonden, kunnen de verzoekers zelf tot 
oproeping overgaan. 

16.4 De lokale directeur woont de vergaderingen van de lokale raad van commissarissen, of 
een deel daarvan, bij tenzij de lokale raad van commissarissen anders besluit. 
Bovendien kan de lokale raad van commissarissen anderen uitnodigen een vergadering 
van de lokale raad van commissarissen, of een deel daarvan, bij te wonen.  

16.5 De voorzitter zit de vergaderingen voor. Bij zijn afwezigheid zit de plaatsvervangend 
voorzitter de vergaderingen voor. Bij zijn afwezigheid voorziet de lokale raad van 
commissarissen zelf in zijn leiding. 

 
Besluitvorming 
Artikel 17 
17.1 Ieder lid van de lokale raad van commissarissen heeft in de vergadering één stem. Een 

lid van de lokale raad van commissarissen dat is geschorst, heeft geen stem.  
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De lokale raad van commissarissen is slechts bevoegd besluiten te nemen als meer dan 
de helft van het aantal in functie zijnde leden van de lokale raad van commissarissen in 
de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

17.2 Een lid van de lokale raad van commissarissen kan zich in een vergadering van de lokale 
raad van commissarissen door een ander lid van de lokale raad van commissarissen 
laten vertegenwoordigen. Een lid van de lokale raad van commissarissen kan in geen 
geval voor meer dan één ander lid van de lokale raad van commissarissen stem 
uitbrengen. 

17.3 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. 
17.4 Alle besluiten worden door de vergadering met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen genomen. 
Als de stemmen staken is het voorstel verworpen. 

17.5 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  
17.6 De lokale raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit 

schriftelijk gebeurt en meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de 
lokale raad van commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreekt. Een 
dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de lokale raad van 
commissarissen en van het nemen ervan wordt mededeling gedaan aan alle leden van 
de lokale raad van commissarissen en aan de lokale directeur.  

 
Notulen 
Artikel 18 
18.1 Iedere vergadering wordt in opdracht van de voorzitter van de vergadering van de 

lokale raad van commissarissen genotuleerd. Deze notulen zijn vertrouwelijk.  
18.2 De notulen worden in de volgende vergadering van de lokale raad van commissarissen 

vastgesteld en vervolgens gewaarmerkt door de voorzitter en/of de secretaris. 
Vervolgens worden deze op een door de voorzitter vast te stellen wijze aan de lokale 
directeur bekend gemaakt. 

 
Hoofdstuk 3 Samenvoeging en splitsing van afdelingen 
Samenvoeging van afdelingen 
Artikel 19 
19.1 De lokale ledenraad kan besluiten tot het samenvoegen van de afdeling met één of 

meer andere afdelingen. De lokale ledenraad is hiertoe slechts bevoegd op voorstel van 
de lokale directeur en onder goedkeuring van de lokale raad van commissarissen en de 
raad van bestuur en nadat de leden zijn gehoord. 

19.2 Een voorstel van de lokale directeur tot samenvoeging van de afdeling omvat:  
a. de naam en de indeling van de (nieuwe) afdeling na samenvoeging; 
b. de naam van de lokale directeur van de (nieuwe) lokale bank na samenvoeging;  
c. de samenstelling van de lokale raad van commissarissen van de (nieuwe) afdeling 

na samenvoeging, en 
d. een huishoudelijk reglement kieskringen van de (nieuwe) afdeling na 

samenvoeging, overeenkomstig artikel 3.2. 
19.3 De lokale ledenraad kan het besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel slechts nemen 

(i) met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering van de lokale ledenraad waarin ten minste twee/derde van de leden 
van de lokale ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd is, en 
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(ii) als de aan de afdeling gekoppelde lokale bank op overeenkomstige wijze 
wordt samengevoegd. 

Als in de vergadering niet ten minste twee/derde van de leden van de lokale ledenraad 
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. 
Deze tweede vergadering wordt gehouden binnen één maand na afloop van de 
eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan het besluit tot samenvoeging 
worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte 
stemmen ongeacht het aantal leden van de lokale ledenraad dat aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

19.4 Als een afdeling wordt samengevoegd, wordt voor de zittingsduur van de leden van de 
lokale ledenraad en de lokale raad van commissarissen de zittingsduur bij een afdeling 
die door samenvoeging is opgegaan in een andere afdeling meegeteld.  

 
Splitsing van een afdeling 

Artikel 20 
20.1 De lokale ledenraad kan besluiten tot het splitsen van de afdeling in één of 

meer (nieuwe) afdelingen. De lokale ledenraad is hiertoe slechts bevoegd op voorstel 
van de lokale directeur en onder goedkeuring van de lokale raad van commissarissen en 
de raad van bestuur en nadat de leden zijn gehoord. 

20.2 Een voorstel van de lokale directeur tot splitsing van de afdeling omvat:  
a. de namen en de indeling van de (nieuwe) afdelingen na de splitsing; 
b. de namen van de lokale directeurs van de (nieuwe) lokale banken na de splitsing; 
c. de samenstelling van de lokale raden van commissarissen van de 

(nieuwe) afdelingen na de splitsing, en 
d. een huishoudelijk reglement kieskringen van de (nieuwe) afdelingen na splitsing, 

overeenkomstig artikel 3.2. 
20.3 De lokale ledenraad kan het besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel slechts nemen (i) 

met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering van de lokale ledenraad waarin ten minste twee/derde van de leden van de 
lokale ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd is en (ii) als de aan de afdeling 
gekoppelde lokale bank op overeenkomstige wijze wordt gesplitst. 
Als in de vergadering niet ten minste twee/derde van de leden van de lokale ledenraad 
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. 
Deze tweede vergadering wordt gehouden binnen één maand na afloop van de eerste 
vergadering. In deze tweede vergadering kan het besluit tot splitsing worden genomen 
met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het 
aantal leden van de lokale ledenraad dat aanwezig of vertegenwoordigd is.  

20.4 Ingeval van splitsing van een afdeling wordt voor de zittingsduur van de leden van de 
lokale ledenraad en de lokale raad van commissarissen de zittingsduur bij een afdeling 
die is gesplitst meegeteld. 

 
Hoofdstuk 4 Geheimhouding 
Geheimhouding 
Artikel 21 
21.1 Behoudens door de raad van bestuur aangewezen functionarissen, aan wie op hun 

verzoek relevante inlichtingen moeten worden verstrekt, en behoudens alle andere 
door de raad van bestuur aangewezen instanties, zal niemand aan derden inlichtingen 
mogen verstrekken over wat hem in verband met zijn werkzaamheden of anderszins uit  
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hoofde van zijn functie bij de afdeling of Rabobank ter kennis is gekomen, een en ander 
behoudens andersluidende voorschriften van wet- of regelgeving. Deze 
geheimhoudingsplicht zal door de betrokkenen ook na het beëindigen van hun 
werkzaamheden bij een afdeling of Rabobank strikt in acht moeten worden genomen.  

21.2 Schending van de verplichting tot geheimhouding kan aanleiding zijn tot schorsing of 
ontslag, onverminderd de aansprakelijkheid van de betrokkenen tot vergoeding van de 
door hem veroorzaakte schade. 

 
Overgangsregeling I 
Samenstelling lokale ledenraad en zittingsduur leden lokale ledenraad 
Artikel 22 
22.1 In afwijking van artikel 5.1 kon een lokale ledenraad op 1 januari 2016 bestaan uit meer 

dan 50 leden. Als de lokale ledenraad uit meer dan 50 leden bestaat, dan: 
a. worden vacatures die ontstaan door het defungeren van een lid van de lokale 

ledenraad, anders dan defungeren door periodiek aftreden waarbij 
herbenoeming mogelijk is, in de lokale ledenraad niet vervuld, en 

b. stelt de lokale ledenraad steeds op voorstel van de lokale directeur zijn aantal 
overeenkomstig naar beneden bij. 

22.2 Voor een lid van de lokale ledenraad dat in functie is getreden op 1 januari 2016 geldt 
dat de periode dat hij lid was van de ledenraad van een coöperatieve bank die lid was 
van Rabobank meetelt voor de bepaling van de zittingsduur als genoemd in de 
artikelen 5.7 en 5.8. 

22.3 Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2024. 
 
Overgangsregeling II 
Samenstelling lokale raad van commissarissen en zittingsduur leden lokale raad van 
commissarissen 
Artikel 23 
23.1 In afwijking van artikel 13.1 kon een lokale raad van commissarissen op 1 juli 2021 

bestaan uit meer dan vijf leden. Als de lokale raad van commissarissen uit meer dan vijf 
leden bestaat, dan: 
a. worden vacatures die ontstaan door het defungeren van een lid van de lokale 

raad van commissarissen, anders dan defungeren door periodiek aftreden waarbij 
herbenoeming mogelijk is, in de lokale raad van commissarissen niet vervuld, en 

b.  stelt de lokale ledenraad steeds op voorstel van de lokale raad van 
commissarissen zijn aantal overeenkomstig naar beneden bij.  

23.2 Voor een lid van de lokale raad van commissarissen dat in functie is getreden 
op 1 januari 2016 geldt in afwijking van het bepaalde in de artikelen 13.9 en 13.10 dat 
zijn meest recente benoemingstermijn als lid van de raad van commissarissen van een 
coöperatieve bank die lid was van Rabobank wordt geëerbiedigd. Vervolgens kan hij 
herbenoemd worden als lid van een lokale raad van commissarissen met inachtneming 
van een maximale zittingsduur van twaalf jaar waarbij geldt dat de periode dat hij lid 
was van een raad van commissarissen van een coöperatieve bank, die lid was van 
Rabobank, meetelt voor de bepaling van de maximale zittingsduur. 
Voor het overige blijft artikel 13.9 en de laatste volzin van artikel 13.10 op deze leden 
van de lokale raad van commissarissen van toepassing. 

23.3 Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2028. 


