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1 Inleiding
Duurzaamheid: strategie en benadering
Als duurzame coöperatieve bank hebben we
duurzaamheid geïntegreerd in onze bedrijfsvoering.
Onze inclusieve aanpak is erop gericht om onze
klanten stap voor stap te laten verduurzamen, net
als onszelf. We zetten onze financiële oplossingen,
sectorspecifieke kennis en netwerken in om onze
klanten de mogelijkheid te bieden hun activiteiten,
woningen en ondernemingen toekomstbestendig te
maken.
Transitie naar een duurzame wereld
Vanuit onze coöperatieve mentaliteit werken
we samen aan oplossingen waar iedereen beter
van wordt: oplossingen die goed zijn voor onze
klanten, de samenleving, de wereld om ons heen
én voor onszelf. Zo stimuleren we de transitie
naar een duurzame wereld waarin zorg voor
mens, natuur en klimaat hand in hand gaat met
(nieuwe) verdienmodellen. We ondersteunen de
Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN), waarbij we
onze aandacht vooral richten op het leveren van
een bijdrage aan de energie- en voedseltransitie,
de realisatie van een circulaire economie en het
financiële welzijn van onze klanten.
Over deze Global Standard
Deze Global Standard voor duurzame ontwikkeling
(Global Standard) beschrijft wat wij verwachten
van onze klanten en partners met betrekking tot
duurzaamheid. Deze standaard bevat verplichte
maar praktische richtlijnen en geeft richting aan
onze eigen bedrijfsvoering. De Global Standard
omvat vier componenten, namelijk:
1. Het kernbeleid dat van toepassing is op alle
klanten en zakenpartners en gaat over de
belangrijkste milieu-, maatschappelijke en
bestuurlijke kwesties.
2. Het themabeleid over thematische kwesties die
wij als materieel beschouwen.
3. Het sectorbeleid over gevoelige sectoren en
waardeketens.

4. Algemene informatie over het beleid en de
toepassing daarvan (hoofdstuk 1 en 2), informatie
over de rollen en verantwoordelijkheden
(hoofdstuk 4) en de implementatie van het beleid
(hoofdstuk 5).

het PPM-kader wordt beleid ingedeeld in (i) Global
Policies, (ii) Global Standards en (iii) Procedures:

1.4 Inhoud van deze Global
Standard

•

Deze Global Standard onderscheidt drie soorten
beleid:

•

1.1 Doelstellingen
Doel
De Global Standard ondersteunt onze zakelijke
besluitvorming op alle niveaus en vormt een
referentiekader voor hoe wij willen omgaan met
kansen en risico’s binnen de context van onze directe
en indirecte duurzaamheidsimpact.
Omgaan met onze impact
Ons duurzaamheidsbeleid is in lijn met de Richtlijnen
voor Multinationale Ondernemingen van de
Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO). Ons beleid richt zich
zowel op de (potentiële) directe gevolgen die
Rabobank veroorzaakt of waar Rabobank aan
bijdraagt door onze eigen activiteiten, als op
onze (potentiële) indirecte gevolgen – zowel
negatieve als positieve – door de activiteiten van
onze klanten en hun waardeketens. Het beleid zet
uiteen hoe wij duurzaamheidsrisico’s van onze
eigen bedrijfsvoering en die van onze klanten
en zakenpartners identificeren, voorkomen,
verminderen en rekenschap geven van hoe
deze risico’s worden aangepakt. Dit omvat onze
beoordeling van hoe onze klanten risico’s binnen
hun waardeketen identificeren, voorkomen,
verminderen en rekenschap geven van hoe deze
risico’s worden aangepakt.

1.2 Policies and Procedures
Management
Rabobank hanteert een zogenoemd Policies
and Procedures Management (PPM)-kader dat
verplichte vereisten definieert voor (onder meer)
de ontwikkeling en structuur van beleid. Volgens

•

Global Policies beschrijven de principes voor
bedrijfsvoering die Rabobank wil naleven bij
het volgen van haar missie en strategie. De
Global Policies zijn documenten met een hoog
abstractieniveau en beschrijven het ‘waarom’.
Global Standards bevatten verplichte maar
praktische richtlijnen en beschrijven het ‘wat’.
Global Procedures beschrijven hoe
Policies en Standards geïmplementeerd
en geoperationaliseerd moeten worden in
processen (‘hoe’).

Volgens het PPM-kader is dit document een
‘Global Standard’ omdat het beschrijft wat wij
van onze klanten en zakenpartners verwachten.
De hiërarchie van de verschillende vormen van
duurzaamheidsbeleid is hieronder afgebeeld. We
verwijzen naar de inhoud in deze Global Standard als
‘beleid’. We verwijzen naar het gehele document als
de Global Standard voor duurzame ontwikkeling.

1.3 Reikwijdte
Deze Global Standard geldt voor de Coöperatieve
Rabobank U.A. inclusief alle rechtspersonen waarin
Rabobank >50% kapitaal of stemrecht heeft.1 Deze
Global Standard moet worden toegepast door alle
vestigingen, bedrijfsonderdelen, afdelingen en
dochterondernemingen, tenzij anders vermeld in dit
document.

1. kernbeleid
2. themabeleid
3. sectorbeleid
Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over de
verschillende vormen van beleid, de toepasselijkheid
op klanten en zakenpartners, de beleidsstructuur en
de praktische gevolgen ervan voor de dialoog met
klanten en zakenpartners.

1.5 Gerelateerde interne Global
Policies, Global Standards en
overige relevante documenten
Dit document is bedoeld om gelezen te worden
in samenhang met de volgende documenten, die
allemaal te vinden zijn in het Policy House Portal:
•
•
•
•
•
•
•

Global Policy voor duurzame ontwikkeling
Global Standard on embedding sustainability in
credit risk assessment for wholesale clients
Armaments industry implementation guidelines
Implementation guidelines extractive industries
Issue engagement procedure on material
sustainability signals involving clients
Risk Appetite Statement Rabobank Group
Global Policy on Corruption

Global Policy voor duurzame
ontwikkeling (’waarom’)
Global Standard voor duurzame
ontwikkeling (’wat’)

Vanwege de leesbaarheid van het beleidskader wordt daar waar
gesproken wordt over klanten gerefereerd aan klanten die producten
en diensten afnemen van Rabobank en deelnemingen (>50% kapitaal
of stemrecht) inclusief de hier genoemde producten. Bij Private
Banking hebben we als doelstelling om onze diensten waar mogelijk
in lijn te brengen met ons duurzaamheidsbeleid.

1

Procedures (’hoe’)
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1.6 Onze verbondenheid
met duurzame initiatieven
Rabobank neemt deel aan veel wereldwijde
en lokale initiatieven om een hoger niveau van
duurzaamheid te realiseren. Voorbeelden daarvan
zijn het partnerschap met VN Environment, de World
Business Council for Sustainable Development en
diverse ronde tafels. Daarnaast neemt Rabobank
deel aan diverse initiatieven met betrekking tot
duurzaamheid van externe organisaties en van
de financiële sector. De belangrijkste externe
initiatieven worden hieronder beschreven.
United Nations Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals (SDG’s,
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) zijn
opgesteld om een einde te maken aan armoede, de
planeet te beschermen en welvaart en welzijn voor
iedereen te waarborgen. Deze nieuwe wereldwijde
duurzame ontwikkelingsagenda moet voor 2030
worden gerealiseerd. Als coöperatieve bank die
maatschappelijk een impact wil hebben en als
missie heeft Growing a better world together,
voelt Rabobank een verantwoordelijkheid om een
betekenisvolle bijdrage te leveren aan het realiseren
van de 17 SDG’s van de VN. Daarom hebben we
onze bijdrage aan de SDG’s van de VN opgenomen
in onze strategische ambities en hebben onze
strategische prioriteiten raakvlakken met veel SDG’s.
Door ons bij onze beslissingen te focussen op deze
prioriteiten leveren wij een betekenisvolle bijdrage
aan de volgende SDG’s in het bijzonder: SDG2
(Geen honger), SDG7 (Betaalbare en duurzame
energie), SDG8 (Eerlijk werk en economische groei),
SDG11 (Duurzame steden en gemeenschappen),
SDG12 (Verantwoorde consumptie en productie),
SDG13 (Klimaatactie), SDG15 (Leven op het land) en
SDG17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken).
UN Global Compact
Global Compact vraagt ondernemingen om
wereldwijd breed gedragen principes te hanteren
en samen te werken met de VN. Het is uitgegroeid
tot een kritisch platform voor de VN dat effectief
samenwerkt met mondiale ondernemingen die zich
inzetten voor hogere principes.

7
UNEP Finance Initiative
Het United Nations Environment Programme
Finance Initiative (UNEP FI) is in 1992 opgericht als
een platform dat de VN en de financiële sector
samenbrengt. Het is een wereldwijde samenwerking
van meer dan tweehonderd instellingen, waaronder
banken, verzekeraars en fondsbeheerders, die
samenwerken met UNEP om inzicht te verkrijgen in
de gevolgen die ecologische en maatschappelijke
overwegingen hebben op financiële prestaties.
Rabobank onderschrijft de UNEP Statement of
Commitment by Financial Institutions on Sustainable
Development en laat zich leiden door de hierin
opgenomen toezeggingen.
VN-Principes voor verantwoord bankieren
De Principes voor verantwoord bankieren vormen
een kader dat moet waarborgen dat de strategie en
praktijken van aangesloten banken in lijn zijn met
de visie die de samenleving voor de toekomst heeft
uitgestippeld in de SDG’s en het VN-klimaatakkoord
van Parijs. Rabobank was een van de eerste banken
die deze Principes voor verantwoord bankieren
ondertekende, nog voor de officiële wereldwijde
lancering in september 2019.
UN Guiding Principles on Business and Human
Rights
De UN Guiding Principles on Business and Human
Rights (UNGP’s) is een instrument dat bestaat uit
31 principes die het VN-raamwerk ‘Protect, Respect
and Remedy’ implementeren en operationaliseren.
Het is een wereldwijde standaard voor de naleving
van mensenrechten in het bedrijfsleven. Rabobank
onderschrijft de UNGP’s.
OESO-richtlijnen voor multinationale
ondernemingen
De missie van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het
stimuleren van beleid dat het economische
en maatschappelijke welzijn van mensen
wereldwijd verbetert. De OESO biedt een forum
waarin overheden kunnen samenwerken om
ervaringen te delen en oplossingen te zoeken
voor veelvoorkomende problemen. De organisatie

streeft ernaar samen te werken met overheden om
te begrijpen wat bepalend is voor economische,
maatschappelijke en ecologische verandering. De
OESO stelt ook internationale normen vast voor
een verscheidenheid aan zaken, van landbouw
en belastingen tot en met de veiligheid van
chemicaliën. Rabobank onderschrijft de richtlijnen
van de OESO en laat zich leiden door haar principes.

ten aanzien van natuurlijk kapitaal te integreren in
financiële producten en diensten en deze mee te
nemen in de financiële administratie, publicatie en
verslaggeving. Het initiatief is in het leven geroepen
door de United Nations Environment Programme
Finance Initiative (UNEP FI) en het Global Canopy
Programme (GCP). Rabobank heeft de NCD
ondertekend en is lid van de NCD Working Groups.

Equator Principles
De Equator Principles (EP) is een vrijwillig
risicobeheerkader dat wordt toegepast door
financiële instellingen voor het bepalen, beoordelen
en beheren van milieu- en maatschappelijke
risico’s in projecten en projectgerelateerde
financieringen. Dit kader biedt onder andere
een minimumstandaard voor de due diligence
voorafgaand aan het project en voor de monitoring
van de geïdentificeerde risico’s tijdens de looptijd
van het project.

1.7 Ontheffing

De EP gelden voor vijf specifieke financiële
producten (wereldwijd, over alle sectoren heen)
boven een bepaalde financiële grens. Het betreft:
1) adviesdiensten voor projectfinanciering,
2) projectfinanciering2, 3) projectgerelateerde
zakelijke kredieten, 4) overbruggingsleningen
en 5) projectgerelateerde herfinanciering en
projectgerelateerde overnamefinanciering.
Rabobank past de EP toe.

De volgende procedure moet worden gevolgd bij
het aanvragen van een ontheffing:

Finance for Biodiversity Pledge
Met de Finance for Biodiversity Pledge doen
financiële instellingen de belofte dat zij hun kennis
delen, de dialoog voeren met bedrijven, hun
impact beoordelen, doelen stellen en openlijk
verslag uitbrengen over hun voortgang in 2024
over de positieve en negatieve gevolgen die hun
investeringen hebben op biodiversiteit.

Wanneer een entiteit, bedrijfsonderdeel of afdeling
tijdelijk niet kan voldoen aan deze Global Standard
of een deel daarvan, moet het management van
de betreffende entiteit, het bedrijfsonderdeel of de
afdeling een ontheffing aanvragen. Een ontheffing is
vereist wanneer deze Global Standard in zijn geheel
of gedeeltelijk niet kan worden geïmplementeerd
voor de gestelde deadline of wanneer deze Global
Standard in strijd is met lokale wet- of regelgeving.

•

•

•

Rabobank definieert ‘projectfinanciering’ als een
financieringsmethode waarbij we primair kijken naar de omzet die
een afzonderlijk project oplevert, zowel als bron van terugbetaling
en als dekking van het risico. Terugbetaling hangt daarom in de
eerste plaats af van de kasstromen en de dekkingswaarde van de
projectassets van het project. ‘Projectgerelateerde bedrijfskredieten’
worden door Rabobank gedefinieerd als bedrijfskredieten waarbij het
grootste deel van de opbrengsten voortkomt uit een enkel project.
Voor definities van ‘adviesdiensten voor projectfinanciering’ en
‘overbruggingsleningen’ hanteren wij de definities van de Equator
Principles.

2

Natural Capital Declaration
De Natural Capital Declaration (NCD) is een
wereldwijd door de financiële sector geïnitieerd en
door CEO’s ondertekend initiatief, om overwegingen

Het management van de entiteit, het
bedrijfsonderdeel of de afdeling dient een
schriftelijk verzoek tot ontheffing in (met behulp
van het PPM-formulier voor ontheffingen) en
stuurt dit naar sustainabilitypolicies@rabobank.nl.
Na ontvangst van het ontheffingsverzoek neemt
de afdeling Duurzaamheid & Klimaat een besluit
over het verzoek. De afdeling Duurzaamheid &
Klimaat kan verzoeken om goedkeuring van een
(of meer) Global Management Team(s) of van
(leden van) de groepsdirectie.
De afdeling Duurzaamheid & Klimaat geeft de
aanvrager een schriftelijke reactie met behulp
van het PPM-formulier voor ontheffingen.
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9
De afdeling Duurzaamheid & Klimaat brengt de
Global PPM Coordinator op de hoogte in het
geval een ontheffing wordt verleend.
De afdeling Duurzaamheid & Klimaat houdt een
overzicht bij van alle verleende en afgewezen
ontheffingen.

1.8 Procedures voor het
omgaan met uitzonderingen en
schendingen

civiele procedures en strafrechtelijke onderzoeken.
Indien van toepassing zullen aanvullende
vergoedingsgerelateerde maatregelen worden
getroffen in overeenstemming met de Global Policy
on Remuneration. Bij het bepalen welke disciplinaire
maatregelen passend zijn, worden alle relevante
omstandigheden meegenomen in de beslissing.

2 Introductie tot de Global Standard

De procedure voor disciplinaire maatregelen en de
rechten van medewerkers hieromtrent is geregeld in
de Global Standard on Disciplinary Action.

Deze Global Standard onderscheidt drie soorten
duurzaamheidsbeleid, namelijk:

2.1 Overzicht en beleidssoorten
2.1.1 Beleidssoorten

•

Zie paragraaf 5.1.3 voor onze procedures voor het
omgaan met uitzonderingen op het beleid en
schending van het beleid.

1.9 Disciplinaire maatregelen
Van iedereen die bij Rabobank werkt, wordt
verwacht dat hij of zij handelt volgens de ethische
en professionele gedragsnormen zoals die zijn
vastgelegd in de Gedragscode, het intern beleid en
de normen en procedures van Rabobank en/of de
toepasselijke nationale financiële, civielrechtelijke,
strafrechtelijke en tuchtrechtelijke wetgeving en
gedragscodes van de bedrijfssector.
Schending van onze gedragsnormen kan
ernstige gevolgen hebben voor Rabobank, haar
medewerkers, haar klanten en zakenpartners.
Iedereen die bij Rabobank werkt wordt daarom
geacht te handelen in overeenstemming met de
gedragsnormen die in deze Standard uiteen worden
gezet en ongewenste incidenten transparant te
bespreken. Op die manier voldoen we aan onze
waarden van professionaliteit en moedig en
betekenisvol handelen zoals beschreven in onze
Gedragscode, en dragen we bij aan de missie en
reputatie van Rabobank als een ijzersterke bank.
Schending van de gedragsnormen die in deze
Standard worden beschreven, kan resulteren
in interne disciplinaire maatregelen, tot en met
beëindiging van het dienstverband. Afhankelijk van
de schending kan iedereen die bij Rabobank werkt
ook worden onderworpen aan (nationaal) strafrecht,

•

•

Het kernbeleid gaat over de voornaamste
milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke
kwesties en geldt zowel voor al onze klanten als
voor onze zakenpartners in alle sectoren, via al
onze producten en diensten.
Het themabeleid gaat in op thematische
kwesties die wij van wezenlijk belang
beschouwen voor onze activiteiten. Het
themabeleid geldt als het thema relevantie heeft
voor een specifieke klant of zakenpartner.
Het sectorbeleid heeft betrekking op sectoren
en hun waardeketens die volgens ons de meest
wezenlijke (potentiële) negatieve gevolgen voor
samenleving en milieu hebben. Het sectorbeleid
is van toepassing op klanten en zakenpartners die
actief zijn in die specifieke sectoren, industrieën
of waardeketens.

Er zijn ook activiteiten waarbij Rabobank niet
betrokken wil zijn, zoals bepaalde processen en de
productie van en handel in specifieke producten.
Die activiteiten worden beschreven in het kern-,
thema- en sectorbeleid en worden samengevat in
de Lijst van uitsluitingen van Rabobank (zie paragraaf
3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3). Deze Lijst van uitsluitingen wordt
periodiek herzien.

2.1.2 Toepasselijkheid op klanten
en zakenpartners
De verwachtingen zoals beschreven in het
kernbeleid gelden altijd voor alle klanten en
zakenpartners. Het themabeleid is alleen van
toepassing als het specifieke onderwerp relevant is
voor een klant of zakenpartner. De verwachtingen
die uiteengezet zijn in het sectorbeleid zijn alleen
relevant voor klanten en zakenpartners die in deze

specifieke sectoren, industrieën of waardeketens
actief zijn.

2.1.3 Beleidsoverzicht
Global Policy voor duurzame ontwikkeling
Global Standard voor duurzame ontwikkeling

Kernbeleid

Themabeleid

Sectorbeleid

2.1.4 Leeswijzer
In dit document zijn definities cursief weergegeven.
Verwijzingen naar andere delen van het document
en verwijzingen naar een andere (interne) Global
Standard, Global Policy of andere publicaties zijn
weergegeven in oranje.

2.1.5 Beleidsstructuur en
praktische gevolgen voor de
klantdialoog
Elk kern-, thema- en sectorbeleid volgt dezelfde
structuur, zodat lezers eenvoudig kunnen navigeren
naar de delen die voor hen het relevantst zijn. Deze
structuur heeft de volgende delen:
Waarom dit beleid?
• Elk beleid begint met een beschrijving van het
belang, de context en de mogelijke negatieve
gevolgen die samenhangen met het onderwerp
of de sector.
Doel
• Beschrijft het algemene doel dat het beleid wil
bereiken.

Inleiding

Introductie tot de Global Standard

Kernbeleid

Themabeleid

Sectorbeleid

Lijst van uitsluitingen

Functies en verantwoordelijkheden

Uitvoering, monitoring en verslaglegging

Bijlage

10
Reikwijdte
• Beschrijft op welke partijen in de waardeketen
het beleid van toepassing is.
Het beleid
• Elk beleid begint met een beschrijving op welke
manier Rabobank zich inzet voor de eigen
activiteiten, bijvoorbeeld door producten en
diensten te leveren en te ontwikkelen, kennis
te delen, onze netwerken in te zetten en te
innoveren.
• De paragraaf Wat wij van anderen verwachten
zet de uitgangspunten voor duurzame
bedrijfsvoering uiteen waarvan wij verwachten
dat elke klant en zakenpartner deze als een
basisvereiste naleeft.
• De paragraaf Wat wij uitsluiten beschrijft
per thema de activiteiten of klanten die niet
verenigbaar zijn met de uitgangspunten voor
duurzame bedrijfsvoering of de missie van
Rabobank. De uitgesloten activiteiten en klanten
van alle thema’s zijn ook samengevat in de Lijst
van uitsluitingen van Rabobank aan het eind van
hoofdstuk 3.
Hoe wij prestaties monitoren
• Beschrijft voorbeelden van indicatoren
waarover Rabobank de dialoog kan aangaan
met klanten en waarmee Rabobank de
duurzaamheidsprestaties van klanten en
zakenpartners kan toetsen. De impact van
duurzaamheidsrisico’s kunnen afhangen van
de specifieke activiteit, de sector, de omvang
van de onderneming van de klant, de regio, het
product dat Rabobank aanbiedt, van Rabobank’s
risicoblootstelling en van de relatie die Rabobank
met de klant of zakenpartner heeft. Rabobank
kan verschillende risicogebaseerde maatregelen
voor de uitvoering toepassen, met drempels
en frequenties die in verhouding staan tot die
risico’s.
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Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
• Beschrijft hoe wij best practices en voortdurende
verbetering willen bevorderen, en hoe wij met
onze klanten en zakenpartners in dialoog gaan
om transities richting duurzaamheid te faciliteren.
Praktische implicaties voor de klantdialoog
Elk beleid omvat vier delen die specifiek betrekking
hebben op ons klantengagement:
• Het deel Wat wij van anderen verwachten
beschrijft de waarden en uitgangspunten voor
bedrijfsvoering waarvan wij verwachten dat
elke klant en zakenpartner deze naleeft (of zich
er overtuigend aan committeert en hieraan
werkt). Rabobank streeft naar een inclusieve
aanpak vanuit de dialoog in plaats van zakelijke
relaties uit te sluiten met klanten die nog niet
aan deze verwachtingen voldoen. Zie paragraaf
5.1.1 voor meer informatie over onze benadering
onder Regelmatige dialoog. Een klant die deze
waarden en principes niet naleeft en die zich niet
overtuigend committeert aan stappen richting
deze waarden en principes, handelt volgens ons
niet in overeenstemming met ons beleid.
• Het deel Wat wij uitsluiten beschrijft de
activiteiten of klanten die niet verenigbaar
zijn met de uitgangspunten voor duurzame
bedrijfsvoering of de missie van Rabobank. De
activiteiten op deze lijst vallen niet onder onze
inclusieve aanpak vanuit de dialoog. Klanten of
activiteiten die zijn uitgesloten, beschouwen wij
als niet-verenigbaar met ons beleid.
• Het deel Hoe wij prestaties monitoren
geeft richting aan onze regelmatige
dialoog met klanten en zakenpartners. Het
beschrijft voorbeelden van operationele
controlemaatregelen die aantonen dat onze
uitgangspunten voor duurzame bedrijfsvoering
(nog steeds) worden nageleefd.
• Het deel Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen is opgenomen om onze klanten
en zakenpartners te motiveren zich continu te
verbeteren. Dit gaat verder dan de operationele
controlemaatregelen.

2.1.6 Externe versie van ons beleid

Bestaande klanten
Wij erkennen dat er situaties zijn die voortkomen
uit diensten die zijn geleverd vóór invoering
van dit beleid, of uit klantrelaties die zijn
aangegaan vóór invoering van dit beleid. Hierbij
zullen bestaande contractuele verbintenissen
gerespecteerd worden, maar bij het vernieuwen of
uitbreiden van deze verbintenissen zal er van geval
tot geval worden gekeken hoe er rekening kan
worden gehouden met dit beleid.

Deze Global Standard beschrijft wat wij verwachten
van onze klanten en zakenpartners met betrekking
tot duurzaamheid. Daarom hebben wij ook een
publiekelijk toegankelijke versie getiteld Beleidskader
duurzaamheid.
We nodigen collega’s uit en moedigen ze aan de
externe versie van ons beleid te delen met klanten
en zakenpartners. De externe versie van ons beleid is
te vinden op onze website.
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Global Standard voor duurzame ontwikkeling
Doel:
• Activiteiten en
verantwoordelijkheid
Rabobank

Beleid:
• Wat wij van anderen
verwachten
• Wat wij uitsluiten

Belangrijke controlemaatregelen:
• Hoe wij prestaties monitoren
• Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen

Kernbeleid

Milieu

Mensenrechten

Themabeleid
• Dierenwelzijn
• Beleggen in agrarische
grondstofderivaten
• Land governance
• Biodiversiteit
• Gentechnologie bij planten

➊
➋

➋

➊

Arbeidsrechten

Anticorruptie

Sectorbeleid
• Landbouw
• Landbouwchemicaliën
• Viskwekerij en visserij
• Wapenindustrie
• Biomassa
• Cacao, koffie,
thee en katoen
• Energie

➋

• Bosbouw
• Winningsindustrie
• Palmolie
• Scheepssloop
en -recycling
• Soja
• Suikerriet

Van toepassing op alle klanten
Van toepassing op klanten die in deze specifieke sectoren, industrieën of waardeketens actief zijn
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Milieubeleid
Waarom dit beleid?
Rabobank erkent dat haar eigen activiteiten en de
activiteiten van haar klanten nadelige consequenties
kunnen hebben voor het milieu. Milieuvervuiling,
schaarste van natuurlijke hulpbronnen,
klimaatverandering, beschikbaarheid van water, en
verlies aan biodiversiteit en ecosystemen zijn risico’s
voor alle levende wezens en niet-levende dingen in
het natuurlijke milieu.
Ondernemingen die hun potentiële nadelige
gevolgen voor het milieu niet serieus adresseren,
kunnen ernstige en wellicht onomkeerbare
milieuschade aanrichten. Daarnaast lopen ze
een aanzienlijk bedrijfsrisico en verlagen ze
hun economische vitaliteit. Ervoor zorgen dat
economische activiteiten de grenzen voor mondiale
milieuverandering (planetaire grenzen) niet
overschrijden, dat is de uitdaging waar we voor staan.

Doel
Het doel van dit kernbeleid is het vaststellen van
een voorzorgsbenadering bij de toetsing van de
uitdagingen op het terrein van milieu, zowel die
waar wijzelf voor staan, als die voor onze klanten en
zakenpartners. Het is bedoeld als een grondslag die
ondergrenzen kan bewaken, duidelijk maakt welke
principes voor bedrijfsvoering gelden en hoe deze te
realiseren, verbeteringen faciliteert en stimuleert om
waar mogelijk best practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit kernbeleid is van toepassing op onze eigen
bedrijfsvoering en activiteiten, en op al onze klanten
en zakenpartners. De mate van toepassing hangt
af van het type bedrijf, de omvang, producten
en activiteiten ervan en waar het actief is, en
omvat de verantwoordelijkheid voor en controles

•
op waardeketens en met name hun mogelijke
negatieve gevolgen voor het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen (inclusief het genereren van afval) en
op de kwaliteit van bodem, lucht en water. Rabobank
beschikt ook over een Biodiversiteitsbeleid, dat nauw
samenhangt met milieuvraagstukken.
Definities
Circulaire economie: In een circulaire economie
worden producten ontworpen met het oog op
efficiëntie en worden materialen zoveel mogelijk
hergebruikt. Dit verlaagt niet alleen het verbruik
van grondstoffen, maar draagt ook bij aan een
lagere CO2-uitstoot en stimuleert innovatie, nieuwe
activiteiten en meer werkgelegenheid.
Planetaire grenzen: Volgens het Stockholm
Resilience Center vormen de planetaire grenzen
een conceptueel kader dat bepaalt binnen welke
grenzen de mensheid moet blijven om duurzaam
gebruik te kunnen blijven maken van de natuurlijke
hulpbronnen van de aarde. Dit concept is gebaseerd
op wetenschappelijk bewijs dat het handelen van de
mens sinds de industriële revolutie de belangrijkste
oorzaak is van de wereldwijde klimaatverandering.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op milieugebied zullen wij bij onze
eigen activiteiten:
•

klanten in ons portfolio identificeren die
materiële gevolgen voor samenleving en milieu

•

kunnen veroorzaken en daarmee het gesprek
aangaan;
met betrekking tot onze eigen bedrijfsvoering
natuurlijke hulpbronnen zoals energie en water
zo efficiënt en optimaal mogelijk benutten en het
milieu beschermen of verbeteren (bijvoorbeeld
door duurzame inkoop, duurzaam vastgoed en
duurzame IT);
de ontwikkeling van een circulaire economie
bevorderen.

•

•

•

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij
zaken met partijen die onze principes delen. Op
milieugebied doet Rabobank daarom zaken met
klanten en zakenpartners die:
•

•

In een notendop
•

zich bewust zijn van de mogelijk negatieve
gevolgen die zij kunnen veroorzaken voor het
milieu, hier rekening mee houden bij het nemen
van zakelijke beslissingen en ernaar streven
deze gevolgen te vermijden of, wanneer dit niet
mogelijk is, deze te minimaliseren;
zich bewust zijn van de milieurisico’s in hun
waardeketen en alleen zaken doen met partijen
die kunnen aantonen dat zij ook sectorspecifieke
erkende standaarden en praktijken hanteren.

•

•

We zijn ons ervan bewust dat de mate waarin een
klant dit kan bewerkstelligen bij leveranciers afhangt
van de invloed die de klant heeft op de keten en
van de relatieve grootte van de onderneming ten
opzichte van andere partijen in de waardeketen.
In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij dergelijke
activiteiten. Op het gebied van milieu doen wij geen
zaken met betrekking tot:

productie van of handel in producten die
pcb’s (polychloorbyfenil) bevatten of andere
persistente organische verontreinigende stoffen
(POP’s) die internationaal zijn verboden of
waarvan productie wordt beëindigd3;
productie van of handel in ozonlaag afbrekende
stoffen (ozone depleting substances of ODS)
die internationaal zijn verboden of waarvan
productie wordt beëindigd4;
productie van of handel in geneesmiddelen
die internationaal zijn verboden of waarvan
productie wordt beëindigd.

•

Waarborgen dat de economische
activiteiten de grenzen voor mondiale
milieuverandering (planetaire grenzen) niet
overschrijden is de uitdaging waar we voor
staan.
Milieuvervuiling, schaarste van natuurlijke
hulpbronnen, klimaatverandering,
beschikbaarheid van water, en verlies aan
biodiversiteit en ecosystemen zijn risico’s
voor alle levende wezens en niet-levende
dingen in het natuurlijke milieu.
Klanten en zakenpartners moeten op de
hoogte zijn van en rekening houden met
de potentiële milieugevolgen van hun
activiteiten en proberen deze gevolgen te
vermijden of, wanneer dit niet mogelijk is,
deze te beperken.
Klanten en zakenpartners worden geacht te
beschikken over passend beleid en passende
programma’s of activiteiten om negatieve
gevolgen te voorkomen en te verminderen.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat zij:
Conform de lijst van het Verdrag van Stockholm.
Conform de lijst met verminderingsdoelen en afbouwdata volgens
het Montreal Protocol.

3
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voldoen aan onze bovengenoemde
verwachtingen en – als dat nog niet volledig het
geval is – voortdurende verbetering laten zien;
sectorspecifieke bedrijfsprincipes en
managementpraktijken hanteren en de beste
beschikbare technologieën gebruiken die de
omgeving niet schaden;
natuurlijke hulpbronnen, waaronder water,
efficiënt en optimaal gebruiken.

Van klanten met activiteiten die mogelijk aanzienlijke
nadelige gevolgen kunnen hebben, verzamelen wij
ook informatie die aantoont dat zij:
•

•

•

•

•

•

•

een milieubeleid hebben dat laat zien dat ze
zich bewust zijn van het risico om milieuschade
aan te richten en dat zij die risico’s transparant
communiceren;
een milieubeheersysteem hanteren dat
impactmonitoring en controlemaatregelen
omvat die in verhouding staan tot de
geïdentificeerde risico’s en mate van invloed;
de te verwachten milieugevolgen die
samenhangen met hun processen, goederen en
diensten gedurende de volledige levenscyclus
daarvan toetsen en meenemen in hun
besluitvorming;
preventieve principes en technieken hanteren
ter voorkoming van vervuiling en de voor de
specifieke omstandigheden beste beschikbare
technologieën gebruiken in overeenstemming
met goede internationale praktijken;
het vrijkomen van milieuverontreinigende
stoffen zoveel mogelijk vermijden, minimaliseren
en beheersen onder routinematige, nietroutinematige en ongevalsgerelateerde
omstandigheden die potentieel lokale, regionale
of grensoverschrijdende gevolgen hebben;
over procedures beschikken om ernstige
ongevallen en noodgevallen onmiddellijk aan de
bevoegde autoriteiten te melden;
in geval er mondiaal, nationaal of regionaal
erkende standaarden zijn, de daaruit volgende
managementpraktijken toepassen zoals
aangetoond door onafhankelijke verificatie of
certificering.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
met betrekking tot het milieu moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

•

zo min mogelijk water te gebruiken en
onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van
waterschaarste, vooral in gebieden waar daarvan
sprake is;
voorwaarden over naleving van
milieugerelateerde criteria op te nemen in hun
contracten met onderaannemers en leveranciers.

Mensenrechtenbeleid
Waarom dit beleid?
Mensenrechten zijn universeel beschermd en
iedereen heeft er recht op, ongeacht nationaliteit,
ras, geslacht, religie of cultuur. Onderbouwd door
de principes van waardigheid, gelijkwaardigheid
en wederzijds respect, gelooft Rabobank dat het
respecteren van mensenrechten cruciaal is voor
sterke en inclusieve gemeenschappen en beschouwt
elke inbreuk op de menselijke waardigheid als
onacceptabel.
Wij dragen een verantwoordelijkheid om de
internationale mensenrechten die zijn vastgelegd
in de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens van de VN en in internationaal recht5
te respecteren en te onderschrijven. Als zodanig
hebben wij vastgesteld dat klantenacceptatie,
het verstrekken van kredieten en leaseproducten,
projectfinanciering en investeringen ons grootste
potentiële risico vormen voor nadelige gevolgen
voor mensenrechten, en daarom voeren wij due
diligence op het gebied van mensenrechten uit als
een manier om proactief potentiële schendingen
van mensenrechten te beperken.

Doel
Het doel van dit kernbeleid is het beschermen
en onderschrijven van mensenrechten, en het
identificeren, voorkomen en verminderen van
nadelige gevolgen van onze eigen activiteiten en
van die van onze klanten en zakenpartners.
Dit beleid ondersteunt onze naleving van de
UN Guiding Principles on Business and Human
Rabobank erkent de mensenrechten zoals vastgelegd in het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
discriminatie van vrouwen, het Verdrag inzake de rechten van het
kind, de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren en de
verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

5

Rights, wereldwijd de belangrijkste standaard voor
staten om mensenrechten te beschermen, voor
ondernemingen om mensenrechten te respecteren
en voor slachtoffers om toegang te krijgen tot
herstel. Het is bedoeld als een grondslag die
ondergrenzen kan bewaken, duidelijk maakt welke
principes voor bedrijfsvoering gelden en hoe deze te
realiseren, verbeteringen faciliteert en stimuleert om
waar mogelijk beproefde werkwijzen te hanteren.

Reikwijdte
Dit kernbeleid is van toepassing op onze eigen
bedrijfsvoering en activiteiten, en op al onze klanten
en zakenpartners. De mate van toepassing hangt
af van het type bedrijf, de omvang, producten en
activiteiten ervan en waar het actief is, en
omvat de verantwoordelijkheid voor en controles op
waardeketens.
Definities
Due-diligenceproces voor mensenrechten: Volgens
het Bureau van de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten, is het due-diligenceproces
voor mensenrechten een manier om proactief
mogelijke en werkelijke nadelige gevolgen voor de
mensenrechten te beheersen. Het bestaat uit vier
componenten: (i) het identificeren en beoordelen
van de gevolgen die een onderneming kan
veroorzaken of waaraan een onderneming kan
bijdragen via haar eigen activiteiten, of die direct
gerelateerd zijn aan de eigen activiteiten, producten
en diensten of via zakelijke relaties; (ii) integreren van
en passende actie ondernemen voor alle relevante
bedrijfsprocessen; (iii) het volgen van de effectiviteit
van maatregelen en processen om negatieve
gevolgen aan te pakken; (iv) communiceren hoe
gevolgen voor mensenrechten worden aangepakt
en (getroffen) stakeholders laten zien dat er
toereikend beleid en toereikende processen worden
toegepast.
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Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op het gebied van mensenrechten
zullen we bij onze eigen activiteiten:

medewerkers, managers, bestuurders en leden
van de raad van toezicht.7
Bovendien zullen wij als werkgever de rechten
van onze werknemers, zoals beschreven in ons
Arbeidsrechtenbeleid volledig respecteren.
Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van mensenrechten doet Rabobank
daarom zaken met klanten en zakenpartners die:
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

de mensenrechten respecteren en
onderschrijven die zijn vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens van de VN en in internationale wet- en
regelgeving;
de UN Guiding Principles on Business and Human
Rights respecteren;
waar en wanneer mogelijk positief bijdragen aan
mensenrechten;
periodiek de risico’s beoordelen door onze
financiële producten en diensten, relaties en
portefeuilles te analyseren;
alle redelijke en toepasselijke due diligence
uitvoeren met betrekking tot mensenrechten
binnen onze commerciële relaties, waaronder
leveranciers en andere zakelijke relaties: zie
hieronder voor meer informatie over hoe due
diligence met betrekking tot mensenrechten
voortgang monitort;
nadelige gevolgen voor de mensenrechten
van onze eigen activiteiten en onze relaties
met klanten, zakenpartners, medewerkers en
overige belanghebbenden in de samenleving
voorkomen en verminderen;
mensenrechtenprincipes opnemen in het
proces voor het oprichten van joint ventures en
overnames van bedrijven;
landen uitsluiten op basis van risico’s
en sancties, inclusief sancties wegens
mensenrechtenschendingen;
grondig onderzoek uitvoeren en een dialoog
aangaan6 met stakeholders om specifieke
richtlijnen te kunnen meegeven aan onze

•

de mensenrechten die zijn vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens en in gerelateerde internationale wet- en
regelgeving respecteren en onderschrijven,
inclusief de UN Guiding Principles on Business
and Human Rights;
voorkomen dat zij schendingen van
mensenrechten veroorzaken of daaraan
bijdragen door werkelijke of potentiële negatieve
gevolgen voor de mensenrechten die direct
via zakelijke relaties met onder andere klanten,
partners en partijen in de samenleving verband
houden met hun activiteiten, producten en
diensten te identificeren, voorkomen, beperken
en er rekenschap over af te leggen.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.

Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze
missie en principes. Wij leveren geen producten
en diensten aan partijen die geassocieerd worden
met dergelijke activiteiten. Op het gebied van
mensenrechten doen wij geen zaken met partijen
die:
•

moedwillig en structureel internationaal
geaccepteerde mensenrechten schenden;
transacties doen die mogelijk in strijd zijn met
sancties die worden opgelegd door de VN, de
Europese Unie of andere wettige sancties die
van toepassing zijn op de landen waarin de bank
actief is, inclusief sancties met betrekking tot
mensenrechten.

•

Mensenrechtenprincipes vormen een basis voor dialoog en
besluitvormingsprocedures in ondernemingsraden, binnen onze
Commissie Ethiek en in de dialoog met ngo’s, vakbonden en andere
stakeholders.

7

Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont:
• dat aan de bovengenoemde verwachtingen
wordt voldaan.
De belangrijkste aspecten van ons duediligenceproces voor mensenrechten zijn als volgt:
•
•

In een notendop
•

•

•
Rabobank ziet het belang in van een betekenisvolle dialoog over
mensenrechten met zowel interne als externe stakeholders. De
stakeholderdialoog is met name van belang voor het identificeren,
beoordelen en het oplossen van klachten bij de stakeholders van
Rabobank.

6

Hoe wij prestaties monitoren

Rabobank voert due-diligenceprocessen
inzake mensenrechten uit in onze relaties
met onze klanten en zakenpartners. Het duediligenceproces van Rabobank beoordeelt
nadelige gevolgen voor mensenrechten
die wij mogelijk veroorzaken of waar wij
mogelijk aan bijdragen via onze eigen
bedrijfsvoering en activiteiten, en de
gevolgen waarbij wij direct betrokken
zijn via relaties met onze klanten en hun
waardeketens, zakenpartners of andere
entiteiten, al dan niet van de overheid, in
de landen waarin wij actief zijn.
Klanten en zakenpartners moeten
mensenrechten zoals beschreven in de
UN Guiding Principles on Business and
Human Rights respecteren bij het nemen
van zakelijke beslissingen en van hun
leveranciers eisen dat deze hetzelfde doen.
Van klanten en zakenpartners verwachten
wij dat ze de mensenrechten kennen
en dit in de praktijk tonen. In het geval
van onvermijdelijke nadelige gevolgen
moeten zij in samenwerking met anderen
via legitieme procedures zorgen voor
rechtsherstel.

•

Het proces is gericht op het aantonen dat er geen
inbreuk wordt gemaakt op mensenrechten.
Het proces varieert in complexiteit afhankelijk
van de omvang van de onderneming, het risico
van ernstige gevolgen voor de mensenrechten
en de aard en context van de activiteiten.
Het is een doorlopend proces van identificeren
en beoordelen van werkelijke en potentiële
gevolgen voor de mensenrechten (op individuen
en gemeenschappen en hun rechten), handelen
op basis van bevindingen, de effectiviteit van de
reactie volgen en laten zien hoe gevolgen voor
de mensenrechten worden aangepakt.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek op
het gebied van mensenrechten moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

•

contractvoorwaarden over naleving van onze
criteria inzake geïdentificeerde mogelijke
nadelige gevolgen voor de mensenrechten op te
nemen in hun contracten met onderaannemers
en leveranciers;
transparant te zijn over hun risico’s op het
veroorzaken van of bijdragen aan nadelige
gevolgen voor de mensenrechten en hoe zij deze
risico’s beheersen;
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•

•

•

•

transparant te zijn over eventuele schendingen
van mensenrechten die zij hebben veroorzaakt
of waaraan zij hebben bijgedragen en deze via
legitieme procedures te herstellen of mee te
werken aan het herstel ervan;8
openlijk verslag uit te brengen over hun
inspanningen en resultaten wat betreft hun duediligenceproces voor mensenrechten;
te werken met een effectieve stakeholderdialoog,
inclusief een klachtenprocedure op operationeel
niveau voor alle negatieve gevolgen voor
mensenrechten die zij hebben veroorzaakt of
waaraan zij hebben bijgedragen, en – voordat
zij nieuwe activiteiten ontwikkelen – getroffen
stakeholders te betrekken in een goed
geregistreerd overleg en met respect voor de
kwetsbaarheid van mensenrechtenverdedigers;
Rabobank te adviseren over klachtengerelateerde
informatie of gevallen van het niet naleven van
dit beleid te melden.

Arbeidsrechtenbeleid
Waarom dit beleid?
Arbeidsrechten zijn mensenrechten met betrekking
tot de relatie tussen werknemers en werkgevers.
Deze zijn vastgelegd in verschillende wetten en
verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO) en maken integraal deel uit van de UN
Guiding Principles on Business and Human Rights
en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van
de VN. De SDG’s zijn gericht op het realiseren van
eerlijk werk voor iedereen en het stimuleren van
een leefbaar loon. De belangrijkste arbeidsrechten
omvatten de vrijheid van vereniging en het recht
op collectieve arbeidsonderhandelingen, het
uitbannen van alle vormen van dwangarbeid (ook
wel moderne slavernij genoemd), het afschaffen van
kinderarbeid, en het uitbannen van discriminatie
ten aanzien van werk en beroep. Andere breed
geaccepteerde normen hebben betrekking op
arbeidsomstandigheden zoals arbonormen en het
maximale aantal arbeidsuren.

Doel
Het doel van dit kernbeleid is arbeidsrechten te
ondersteunen die gericht zijn op het beschermen
van zowel werknemers als hun werkgevers. Het is
bedoeld als een grondslag die ondergrenzen kan
bewaken, duidelijk maakt welke principes voor
bedrijfsvoering gelden en hoe deze te realiseren,
verbeteringen faciliteert en stimuleert om waar
mogelijk best practices te hanteren.

Definities
Leefbaar loon: Het loon dat een arbeider voor een
standaardwerkweek op een specifieke locatie
ontvangt en dat voldoende is om de arbeider en
zijn of haar gezin een fatsoenlijke levensstandaard
te bieden.
Moderne slavernij: De situatie waarin iemand
gedwongen wordt, onder bedreiging of met
geweld, om te werken voor weinig of geen loon en
niet bij machte is zelf te bepalen welk werk hij of zij
doet of op welke locatie. Moderne slavernij omvat
mensenhandel, huishoudelijke slavernij, gedwongen
deelname aan criminaliteit en schuldslavernij.
Daarnaast is het een economische misdaad die vaak
hand in hand gaat met witwassen.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op het gebied van arbeidsrechten
zullen we bij onze eigen activiteiten:
•

Reikwijdte
Zelfs met het beste preventieve beleid en best practices kan het
zijn dat Rabobank onbedoeld de oorzaak is van of bijdraagt aan
nadelige gevolgen. Indien dit het geval is, zullen we er alles aan
doen om de situatie te herstellen, zelfstandig of in samenwerking
met de juiste externe partner. Rabobank heeft daarom
klachtenprocedures ingesteld, en wij verwachten dat ook de
samenwerkings- en multistakeholderinitiatieven waaraan Rabobank
deelneemt klachtenprocedures en/of andere middelen voor een
adequate verantwoordingsplicht aanbieden.

8

Dit kernbeleid is van toepassing op Rabobank zelf en
op al haar klanten en zakelijke relaties, inclusief hun
waardeketens.

de fundamentele rechten hooghouden zoals
die zijn beschreven in de kernverdragen van
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en
uiteengezet zijn in diens Verklaring inzake de
Fundamentele Principes en Rechten op het
Werk9 en voorkomen dat we schendingen van de
arbeidsrechten veroorzaken of daaraan bijdragen;

Rabobank erkent het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,
de Verklaring inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het
Werk en de Tripartiete Beginselverklaring betreffende multinationale
ondernemingen en sociaal beleid van de Internationale
Arbeidsorganisatie en de OESO-richtlijnen voor multinationale
ondernemingen.

9
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alle arbeidsrechten van onze medewerkers
respecteren, waaronder de vrijheid van
vereniging en erkenning van het recht op
collectieve arbeidsonderhandelingen, en een
veilige en gezonde werkomgeving bieden;
een bedrijfscultuur bevorderen die berust op
bewustzijn van arbeidsrechten door middel van
het verspreiden en aanbieden van informatie en
training;
discriminatie op de werkvloer uitbannen en
diversiteit en inclusie respecteren (van geslacht,
etniciteit, nationaliteit, lichamelijke beperking en
seksuele geaardheid);
toegang bieden tot klachtenprocedures
waarmee klachten en geschillen doeltreffend
kunnen worden opgelost.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.

•

•

•

•

alle arbeidsrechten respecteren zoals beschreven
in de Verklaring inzake de Fundamentele
Principes en Rechten op het Werk van de IAO;
gevolgen voor de mensenrechten die direct
verbonden zijn aan hun activiteiten via zakelijke
relaties met onder andere klanten, partners
en partijen in de samenleving identificeren,
voorkomen, verminderen en er rekenschap over
afleggen;
wanneer zij schendingen van arbeidsrechten
hebben veroorzaakt of daaraan hebben
bijgedragen deze via legitieme procedures
herstellen of meewerken aan het herstel ervan;
transparant zijn over hun risico’s op het
veroorzaken van of bijdragen aan schendingen
van arbeidsrechten en hoe zij deze risico’s
beheersen (inclusief moderne slavernij);
werken met een effectieve stakeholderdialoog,
inclusief een klachtenprocedure op operationeel
niveau, voor alle schendingen van arbeidsrechten
(inclusief genderspecifiek geweld en seksuele
intimidatie) die zij hebben veroorzaakt of
waaraan zij hebben bijgedragen.

•

•
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die geassocieerd worden met
dergelijke activiteiten.

•

•

In een notendop
•

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van arbeidsrechten doet Rabobank
daarom zaken met klanten en zakenpartners die:
•

Bijlage

•

Rabobank streeft ernaar zowel werknemers
als werkgevers te beschermen door van
klanten en zakenpartners te verwachten
dat zij arbeidsrechten respecteren en
bevorderen zoals beschreven in de
Verklaring inzake de Fundamentele
Principes en Rechten op het Werk van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en
aanverwante verdragen.
Van alle klanten en zakenpartners wordt
verwacht dat zij het recht op collectieve
arbeidsonderhandelingen respecteren,
schending hiervan (moderne slavernij,
kinderarbeid) voorkomen en hun invloed
aanwenden om onder hun zakenpartners
soortgelijk gedrag te bevorderen.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat zij:
•

bevestigen aan de bovengenoemde
verwachtingen te voldoen en – als dat nog niet
volledig het geval is – voortdurende verbetering
laten zien, met name op onderstaande punten;

arbeidsrechten laten meewegen bij het nemen
van zakelijke beslissingen, waaronder eerlijke
aanstelling van werknemers en het voorkomen
van moderne slavernij, en normen voor maximale
arbeidsuren respecteren;
diversiteit op de werkplek respecteren en
bevorderen, met gelijke kansen voor iedereen
(inclusief maar niet beperkt tot genderdiversiteit);
werken aan het systematisch verbeteren van de
gezondheid en veiligheid van werknemers en op
dat gebied een preventiecultuur ontwikkelen;
transparant zijn over eventuele schendingen van
de arbeidsrechten.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Op het
gebied van arbeidsrechten moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•
•

een leefbaar loon voor hun werknemers te
bepalen en ernaar te streven hen dit te betalen;
contractvoorwaarden over naleving van onze
criteria inzake arbeidsrechten op te nemen in hun
contracten met onderaannemers en leveranciers.
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Anticorruptiebeleid
De Global Policy on Corruption wordt beheerd door
de afdeling Compliance van Rabobank. In dit deel
geven we een samenvatting van en verwijzen we
naar de Global Policy on Corruption en gerelateerde
documenten.

Waarom dit beleid?
Rabobank stimuleert een cultuur van transparantie
en integriteit. Wij geloven dat ondernemingen
verantwoording moeten afleggen en integer
moeten handelen zodat stakeholders op ze kunnen
vertrouwen. Corruptie is misbruik maken van je
positie voor persoonlijk of zakelijk gewin en kan
bestaan uit omkoping, afpersing of witwasserij.
Rabobank hanteert al jaren een zerotolerancebeleid
met betrekking tot corruptie. Al meer dan tien jaar
is Rabobank lid van de UN Global Compact. Deze
organisatie is gecommitteerd aan het voorkomen
van omkoping, afpersing en elke andere vorm van
corruptie. We tolereren dit niet binnen ons bedrijf of
van de partijen met wie we zaken doen.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten en
diensten te leveren, kennis te delen en samen te
werken via haar netwerken. Wij maken onderscheid
tussen gevolgen waar wij rechtstreeks invloed op
hebben en die waaraan wij direct verbonden zijn via
onze relaties met klanten en zakenpartners. Op het
gebied van anticorruptie zullen wij bij onze eigen
activiteiten:
•

•

Doel
De Global Policy on Corruption en gerelateerde
Global Standards zijn opgesteld met als doel de
integriteit van onze onderneming te beschermen.

•

Reikwijdte
Dit kernbeleid is van toepassing op onze eigen
bedrijfsvoering en activiteiten, en op al onze
klanten en zakenpartners. Het geldt voor al onze
medewerkers en voor partijen die Rabobank
vertegenwoordigen, waaronder alle zakenpartners
met wie wij werken. Aanvullende richtlijnen met
betrekking tot dit beleid zijn te vinden in onze
Verklaring Anti-Corruptie.

•

•

alle wetten naleven die zijn gericht op het
tegengaan van omkoping en corruptie, met
inbegrip van de UK Bribery Act 2010 en de US
Foreign Corrupt Practices Act, in alle landen
waarin wij actief zijn;
medewerkers aanmoedigen elk vermoeden van
omkoping of een andere vorm van corruptie
binnen of verband houdend met Rabobank te
melden. Deze procedure, die wordt beschreven
in de Whistle-blower Policy van Rabobank,
zet uiteen op welke manieren het vermoeden
van corruptie onder de aandacht kan worden
gebracht, onder meer via Bureau Speak Up en de
Vertrouwenscommissie;
effectieve organisatorische en administratieve
maatregelen hanteren zodat wij alle
redelijke stappen kunnen nemen om
belangenverstrengeling te identificeren en te
beheersen, zoals beschreven in de Conflict of
Interest Statement van Rabobank;
ons volledig inzetten voor de strijd tegen het
witwassen van geld en terrorismefinanciering,
en voor het voorkomen van overtreding
van sanctiewetgeving en andere relevante
regelgeving afgekondigd door regeringen en
regelgevende autoriteiten;
ons gedragen volgens onze ambities en
intenties zoals die worden beschreven in
onze Gedragscode.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen.
Rabobank doet daarom zaken met klanten en
zakenpartners die zich inzetten om omkoping en
corruptie in welke vorm dan ook te vermijden en die
de risico’s gerelateerd aan omkoping en corruptie in
hun eigen activiteiten verminderen en beheersen.

In een notendop
•

•

Rabobank is gecommitteerd aan het
toepassen van hoge normen voor eerlijkheid
en integriteit bij al haar wereldwijde
activiteiten en in al haar zakelijke contacten.
Wij werken volgens de waarden zoals
vastgelegd in onze Gedragscode en zetten
ons ervoor in om corruptie en omkoping
in welke vorm dan ook te voorkomen. Wij
tolereren dit niet binnen ons bedrijf of van
de partijen met wie we zakendoen.
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Themabeleid

Dierenwelzijn

Handel in agrarische
grondstofderivaten

Land governance

Biodiversiteit

Gentechnologie bij planten
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Beleid handel in agrarische
grondstofderivaten
Waarom dit beleid

Reikwijdte

Agrarische grondstofderivaten kunnen futures,
termijncontracten, opties en swaps zijn van
agrarische grondstoffen. In onze optiek spelen
derivatenmarkten een cruciale rol bij prijsvorming
en het compenseren van prijsrisico’s. Nu de
markten krapper en volatieler worden, groeit
de behoefte aan toegang tot instrumenten om
deze toenemende prijsrisico’s te compenseren.
Wij zijn een leidende food- en agribank en een
strategische partner voor ondernemingen binnen
de hele wereldwijde voedselketen. Vanuit die rol
faciliteren we spelers in deze waardeketen (onze
food- en agribusinessklanten) bij het benutten van
derivateninstrumenten en -markten.

Dit beleid is van toepassing op klanten en
zakenpartners die handelen in agrarische
grondstofderivaten via Rabobank.

Wat wij verwachten van anderen
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen.
Op het gebied van agrarische grondstofderivaten
drijft Rabobank daarom handel met klanten en
zakenpartners die:
•

Ondanks de belangrijke rol die de handel in
agrarische grondstofderivaten kan spelen in
het afdekken van risico’s, kan deze ook worden
gebruikt voor speculatieve doeleinden. Er is
aanhoudend debat over de mogelijke nadelen van
de inzet van agrarische grondstofderivaten voor
speculatie vanwege de mogelijk nadelige gevolgen
hiervan, zoals een destabiliserend effect op de
landbouwgrondstoffenmarkt.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten
en zakenpartners. Met betrekking tot handel in
agrarische grondstofderivaten zullen wij bij onze
eigen activiteiten:
•

•

Doel
Dit beleid beschrijft ons standpunt over handel in
agrarische grondstofderivaten en in welke vorm
wij die als acceptabel beschouwen. Het is bedoeld
als een grondslag die ondergrenzen kan bewaken,
duidelijk maakt welke principes voor bedrijfsvoering
gelden en hoe deze te realiseren, verbeteringen
faciliteert en stimuleert om waar mogelijk best
practices te hanteren.

•

uitsluitend voor niet-speculatieve
doeleinden voor eigen rekening handelen in
grondstofderivaten;
onderzoek en verdere analyse van de
gevolgen van commercialisering van de
landbouwgrondstoffenmarkten ondersteunen,
met onder meer als doel de prijsrisico’s voor
kleinschalige producenten te verminderen;
in gesprek gaan met onder meer beleidsmakers,
toezichthouders en beurzen voor
grondstof-futures over de stabiliteit van de
landbouwgrondstoffenmarkten op de lange
termijn, en de governance en transparantie van
grondstof-futures en over-the-counter (OTC)markten verbeteren.

uitsluitend handelen in agrarische
grondstofderivaten voor het afdekken of
beperken van risico’s.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van handel in agrarische
grondstofderivaten zullen wij niet:
•

de in handel in agrarische grondstofderivaten
voor speculatieve doeleinden faciliteren.

In een notendop
•

•

Rabobank faciliteert klanten op de
derivatenmarkt voor agrarische
grondstoffen omdat wij een cruciale rol
kunnen spelen bij het compenseren van
prijsrisico’s (hedging).
Om destabilisering van voedselmarkten te
voorkomen zal Rabobank niet voor eigen
rekening handelen in grondstofderivaten
voor puur speculatieve doeleinden.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat:
•

de handel in agrarische grondstofderivaten
via Rabobank puur is bedoeld voor het
compenseren van prijsrisico’s.
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Dierenwelzijnsbeleid
Waarom dit beleid
Dierenwelzijn is het welbevinden van dieren, dat
vanuit het perspectief van menselijke interactie
inhoudt dat dieren worden voorzien in hun fysieke
en mentale behoeften. Rabobank gelooft dat
goed dierenwelzijn inhoudt dat een dier gezond,
doorvoed en veilig is, leeft in comfortabele
omstandigheden, zijn natuurlijke gedrag kan tonen
en niet lijdt aan pijn, angst of ongemak. Goed
dierenwelzijn vereist ook de preventie van ziekten en
diergeneeskundige behandeling, passend onderdak,
management en een humane behandeling.
Dierenwelzijn is een belangrijk vraagstuk dat wordt
erkend in zowel relevante sectorspecifieke normen
en goede praktijken, als in uiteenlopende mate
in lokale wetgeving. Bovendien zijn er regionale
verschillen in huidige praktijken waar rekening mee
gehouden moet worden.
Wij geloven dat gezonde dieren bijdragen aan
een financieel gezond dierhouderijbedrijf. Hoewel
intensieve veeteelt weliswaar vaak efficiënt is, wordt
daarmee niet altijd het dierenwelzijn gewaarborgd.
Dit beleid beschrijft onze aanvaardbare
minimumnormen en vormt onze wereldwijde
benchmark.

Doel
Het doel van dit beleid is onderkennen dat
dierenwelzijnsmanagement zowel minimalisering
van negatieve ervaringen als het bevorderen van
positieve ervaringen moet omvatten.10 Om negatieve
ervaringen tot een minimum te beperken en te
voorzien in de fysieke behoeften van dieren, net als
hen de kans te geven normaal gedrag te vertonen,
moeten in onze optiek de ‘Five Animal Freedoms’
worden gewaarborgd. Deze zijn:
Positieve ervaringen bevorderen betekent verbetering van het
dierenwelzijn door middel van verrijkende ervaringen, zodat ze zich
kunnen gedragen op een manier die hen comfort, zelfverzekerdheid
en keuzemogelijkheden biedt.
10

1. Vrij van honger en dorst zijn dankzij onbeperkte
toegang tot vers water en voeding waarmee het
dier gezond en krachtig blijft.
2. Vrij van ongemak zijn door te zorgen voor een
geschikte omgeving inclusief onderdak en een
comfortabel rustgedeelte.
3. Vrij van pijn, verwondingen en ziektes zijn door
preventie of spoedige diagnose en behandeling.
4. Vrij zijn om (het meest) soorteigen gedrag te
vertonen door het aanbieden van voldoende
ruimte, de juiste faciliteiten en gezelschap van
soortgenoten.
5. Vrij van angst en stress zijn door te zorgen voor
omstandigheden en behandeling die mentaal
lijden vermijden.

en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op het gebied van dierenwelzijn
zullen wij bij onze eigen activiteiten:
•
•

•

•
Dit beleid is bedoeld als een grondslag die
ondergrenzen kan bewaken, duidelijk maakt welke
principes voor bedrijfsvoering gelden en hoe deze te
realiseren, verbeteringen faciliteert en stimuleert om
waar mogelijk best practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de veehouderijsector
en de bijbehorende waardeketen, van het houden
van dieren, tot vervoer, verwerking (slacht) en
voedselproductie, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, vlees, zuivel, eieren, vis en leer. Daarnaast
is het van toepassing op partijen met activiteiten
gerelateerd aan gezelschapsdieren en dieren die
worden gebruikt voor experimentele doeleinden.
Zie voor eisen met betrekking tot andere belangrijke
duurzaamheidskwesties ook ons Landbouwbeleid en
Viskwekerij- en visserijbeleid.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten

het respect voor en de bescherming van
dierenwelzijn actief bevorderen;
ons voedsel- en landbouwonderzoek en onze
duurzaamheidsexpertise up-to-date houden
over algemeen geaccepteerde, moderne en
wetenschappelijke inzichten in dierenwelzijn die
voortvloeien uit de erkenning dat dieren wezens
met gevoel zijn;
actief deelnemen aan de Global Roundtable
for Sustainable Beef en het Dairy Sustainability
Framework;
bestaande klanten en zakenpartners wiens
activiteiten gerelateerd zijn aan dieren voor
amusements- en culturele evenementen helpen
bij de overgang van hun ondernemingen naar
een andere sector.

•

•

Landbouwhuisdieren
Wat waardeketens voor landbouwhuisdieren aangaat
doen wij zaken met klanten die de ambitie hebben
om goede praktijken te hanteren wat betreft:
•

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van dierenwelzijn doet Rabobank daarom
zaken met klanten en zakenpartners die:
•
•

•

zich bewust zijn van de mogelijkheid dat zij
dierenwelzijnskwesties kunnen veroorzaken
of daaraan kunnen bijdragen en dus
voorzorgsmaatregelen treffen om dit te
vermijden door de vijf vrijheden (zoals hierboven
beschreven) te waarborgen, en die in staat zijn
het management van belangrijke risico’s voor
het inbreuk maken op deze vrijheden tijdens het
fokken, mesten, slachten en/of vervoeren goed te
beschrijven en te onderbouwen;
het welzijn van dieren respecteren en
beschermen door positieve ervaringen te
bevorderen en dieren de verrijkende kans
te geven zich te gedragen op een manier
die hen comfort, zelfverzekerdheid en
keuzemogelijkheden biedt;

zich voortdurend inspannen het niveau
van dierenwelzijn te verhogen, in lijn met
internationaal geaccepteerde benchmarks
en goede praktijken zoals beschreven in de
richtlijnen inzake dierenwelzijn van de Europese
Unie, de Good Practice Note van de International
Finance Corporation (IFC): Improving Animal
Welfare in Livestock Operations en de
Gezondheidscode voor land- en waterdieren van
de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE),
passend bij de verschillen in lokale wetgeving
voor dierenwelzijn en marktpraktijken voor
dierhouderij op verschillende geografische
locaties;
niet betrokken zijn bij dierproeven met dieren
met gevoel.

•

voedsel en water – alle dieren moeten toegang
hebben tot voldoende voedsel en water
zodat zij in hun behoeften zijn voorzien voor
normaal functioneren en soorteigen gedrag.
Gemedicineerd of verrijkt voeder of water moet
uitsluitend gebruikt worden op professioneel
advies en wanneer dit niet schadelijk is voor de
gezondheid en het welzijn van het dier;
hormonen en antibiotica – het gebruik van
hormonen en antibiotica bij dieren moet
voldoen aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving, en antibiotica mag niet worden
gebruikt voor routinematige ziektepreventie
of groeibevordering. Antibiotica bedoeld voor
menselijk gebruik mag niet worden ingezet voor
dieren in voedselproductie;
veehouderschap – eigenaren of houders van
dieren waken over het welzijn van hun dieren
en moeten ten minste waarborgen dat ze geen
onnodige pijn, stress of ander leed bij hen
veroorzaken. Ook moeten welzijnsverrijkende
mogelijkheden voor het dier worden
aangeboden.
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Gezelschapsdieren
Voor gezelschapsdieren gelden dezelfde normen als
voor landbouwhuisdieren (zie hierboven).

volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.

Dieren die worden gebruikt voor experimentele
doeleinden
Rabobank doet alleen zaken met betrekking tot
dieren die worden gebruikt voor de ontwikkeling,
productie, kwaliteitsbeoordeling, testen van
effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen,
voedingsmiddelen en andere stoffen of producten
wanneer:

Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van dierenwelzijn doen
wij geen zaken die betrekking hebben op:

•

•

•

•

de drie V-principes (vervangen, verminderen,
verfijnen) worden toegepast;
na specifieke beoordeling de doeleinden van
het experiment/onderzoek (dat wil zeggen de
verwachte voordelen ervan) als gerechtvaardigd
worden beschouwd:
• voor het behandelen van ziekten of
gezondheidsproblemen bij mensen, dieren
of planten;
• voor het behandelen van fysiologische
aandoeningen bij mensen, dieren of planten;
• voor de bescherming van de natuurlijke
omgeving in het belang van mensen of
dieren;
ze kunnen aantonen via een kosten-batenanalyse
dat de voordelen zwaarder wegen dan de
nadelen, en dat specifieke aandacht is besteed
aan het maximaliseren van de voordelen en het
minimaliseren van de nadelen;
het dier wordt geëuthanaseerd via een
goedgekeurde methode, zo snel en pijnloos
mogelijk, wanneer na afronding van de
experimenten het welzijn van het dier niet kan
worden gegarandeerd;
personen die experimenten uitvoeren of hieraan
deelnemen wetenschappelijk competent zijn
en de passende opleiding en training hebben
gevolgd. Alle betrokken fokkerijen, leveranciers
en gebruikers moeten goedgekeurd zijn door de
bevoegde autoriteiten.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet

•

•

•
•

•

In een notendop

•
•
•

•
•

•
•
•

productie of verwerking van, of handel in
angorawol;
productie of verwerking van, of handel in bont;
traditionele productie van en handel in ganzenen/of eendenlever;
handel in of onbevoegde vangst van in het
wild levende dieren of producten gemaakt van
soorten die zijn opgenomen in Appendix I en
II van de Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES, Overeenkomst inzake de internationale
handel in bedreigde in het wild levende dieren plantensoorten) en/of soorten op de Rode
Lijst van bedreigde dier- en plantensoorten
van de IUCN;
het organiseren van diergevechten voor
entertainment;
culturele evenementen en ander gebruik van
dieren waaronder zeedieren of vissen voor
entertainmentdoeleinden;
de jacht op zeezoogdieren en het ontvinnen van
haaien;
klonen van dieren voor commerciële doeleinden;
gebruik van bedreigde diersoorten of primaten
voor experimentele doeleinden, uitgezonderd in
de volgende beperkte zeer specifieke gevallen:
• als het doel van het betreffende experiment/
onderzoek het voortbestaan van de
betrokken diersoort betreft;
• als deze diersoort aantoonbaar de enige
geschikte kandidaat is voor het betreffende
biomedische doel.

•

Rabobank beoordeelt dierenwelzijn op
basis van wetenschappelijke kennis en
toonaangevende, wereldwijd geaccepteerde
best practices en standaards.
Van klanten en zakenpartners wordt
verwacht dat zij de vijf vrijheden
waarborgen (vrij van honger en dorst,
van pijn, verwondingen en ziektes, van
ongemak, van angst en stress, en vrij om
soorteigen gedrag te vertonen).
Verder wordt van klanten en zakenpartners
verwacht dat zij voortdurend de normen
voor dierenwelzijn verbeteren en dieren
de gelegenheid bieden positief gedrag te
ontwikkelen.
Wij hanteren strikte richtlijnen met
betrekking tot dierproeven (verwijzend naar
de drie V-principes: vervangen, verminderen,
verfijnen) en voor culturele evenementen
waarbij dieren betrokken zijn.

•

•

•

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat zij:
•

•

onze (hieronder gespecificeerde) richtlijnen
toepassen voor dieren onder de zorg en invloed
van mensen in de volgende categorieën:
landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, dieren
gebruikt voor experimentele doeleinden;
transparant zijn en verantwoording afleggen over
incidenten met betrekking tot dierenwelzijn.

Landbouwhuisdieren
Specifiek met betrekking tot landbouwhuisdieren
(inclusief transport en slacht) verzamelen wij
ondersteunende informatie die het volgende
aantoont:
•

Gepaste huisvestingssystemen – als
huisvestingssystemen worden gebruikt, moeten

•

•

•

deze de soortspecifieke behoeften van het
dier voor beweging, functionele ruimtes,
milieuverrijking en rusten ondersteunen. Het
huisvestingssysteem moet de dieren beschermen
tegen schadelijk gedrag, verwondingen en stress.
Gezondheid en ziekte – er moet een
gezondheidsprogramma worden toegepast,
waarbij dieren periodiek getest worden en indien
nodig passende maatregelen worden getroffen.
Veehouderijpraktijken – alle gehanteerde
veehouderijpraktijken moeten ongemak,
verwonding en pijn die dieren kunnen ervaren
minimaliseren. Met name voor praktijken die
bij de uitvoering ervan verwonding en pijn
veroorzaken (bijvoorbeeld onthoornen of
castreren), moeten indien mogelijk alternatieven
gebruikt worden of pijnverlichtende maatregelen
worden genomen.
Vervoer – de tijd dat dieren tijdens transport
volledig in hun bewegingsvrijheid worden
beperkt, mag de voorgeschreven maximale duur
niet overschrijden. De dieren moeten tijdens de
reis gedurende de rusttijden van de chauffeur
uitgeladen worden. Ze moeten kunnen rusten
en voer en water krijgen. De gehanteerde
praktijken moeten het ongemak en het risico op
verwonding minimaliseren.
Slacht – de omgang met en slacht van de dieren
dient te verlopen op een manier die zo min
mogelijk ongemak en pijn met zich meebrengt.
Rabobank beseft dat het noodzakelijk is om
rekening te houden met de voorschriften van
bepaalde religieuze gebruiken om zonder
bedwelming te slachten. In dat laatste geval
moet men indien mogelijk omkeerbare
bedwelming gebruiken.
Genetica en raskeuze – de keuze van rassen en
fokdoelstellingen moet niet alleen gebaseerd zijn
op maximale productie en/of winst, maar houdt
ook rekening met dierenwelzijnseisen. Daarnaast
moeten de gebruikte rassen zich aantoonbaar
kunnen aanpassen aan de omgeving waarin zij
leven.
Veehouderschap – omdat de houding en het
gedrag van veehouders dieren negatief of
positief kunnen beïnvloeden, moeten zij te allen
tijde de dieren met zorg behandelen.
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Rabobank onderstreept het belang van en
de behoefte aan passende training voor alle
(medewerkers van) veehouders en de invoering
van prikkels om het gebruik van goede
managementpraktijken te stimuleren.
Gezelschapsdieren
Wat betreft gezelschapsdieren verzamelen wij
specifiek ondersteunende informatie met betrekking
tot:
•
•
•
•

•

passende huisvesting;
gezondheid en ziekte;
genetica en raskeuze;
pijnlijke houderijpraktijken moeten, indien
toegepast, uitgevoerd worden door een
dierenarts;
speciale voorzorgsmaatregelen die moeten
worden genomen voor vervoer over een lange
afstand.

Dieren gebruikt voor experimentele doeleinden
Wat betreft dieren die worden gebruikt voor
experimentele doeleinden verzamelen wij
specifiek informatie die aantoont dat wanneer
er experimenten worden uitgevoerd, de drie
V-principes in acht worden genomen. Deze houden
het volgende in:
•

•

•

Vervang het gebruik van proefdieren door
alternatieve technieken of vermijd het gebruik
van proefdieren;
Verminder het aantal dieren en beperk dit tot
een minimum, zodat er (meer) informatie wordt
verkregen van hetzelfde of een kleiner aantal
dieren;
Verfijn de manier waarop experimenten worden
uitgevoerd zodat dieren zo min mogelijk lijden.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
met betrekking tot dierenwelzijn moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

•

•

•

de ‘accepted good practice’ zoals gepubliceerd
door de IFC (Good Practice Note: Improving
Animal Welfare in Livestock Operations) na te
leven;
stappen te nemen richting de verantwoorde
minimumnormen van het FARMS Initiative
met betrekking tot hoe landbouwhuisdieren
worden gehouden, vervoerd en geslacht. Wat
betreft huisvesting moedigt het FARMS Initiative
sterk aan om over te schakelen op kooivrije
huisvesting voor legkippen en groepshuisvesting
voor zeugen in 2025. Andere best practices zijn:
maximaal 30 kg/m2 voor vleeskuikens; minimaal
2,25 m2/per dier voor zeugen; 13,5 m2/per dier
voor melkkoeien;
hun score of niveau in de Business Benchmark
on Farm Animal Welfare (BBFAW) te verbeteren,
als ze al zijn geëvalueerd, of een individuele
BBFAW-self-assessment uit te voeren (kosteloos
verkrijgbaar bij het BBFAW-secretariaat) om
zichzelf te vergelijken met 150 andere bedrijven
in de voedingsindustrie wereldwijd;
overwegingen met betrekking tot dierenwelzijn
mee te nemen bij het toepassen van goede
praktijken voor regeneratieve landbouw en
lokale toeleveringsketens, met name voor de
toelevering van voer.

Biodiversiteitsbeleid
Waarom dit beleid?
Biodiversiteit beschermen en in stand houden,
ecosysteemdiensten behouden en natuurlijke
hulpbronnen passend beheren is van fundamenteel
belang voor duurzame ontwikkeling. De
landbouwsector, waarin veel van onze klanten
actief zijn, kan enerzijds verlies aan biodiversiteit
veroorzaken, maar is anderzijds in de kern juist
afhankelijk van ecosysteemdiensten (zoals zoet water,
CO2-opslag en bodemvorming). Veel wereldwijde
voedselgewassen, waaronder de meeste fruit- en
groentesoorten, koffie en cacao, hebben bovendien
dieren nodig voor hun bestuiving. Pogingen om
biodiversiteit te verbeteren, beschermen en herstellen
kunnen uiteindelijk leiden tot landbouwsystemen
en het landbeheer daaromheen die veerkrachtig en
succesvol zijn.
De vijf veranderingen in de natuur met wereldwijd
de grootste impact en het grootste verlies aan
biodiversiteit zijn: veranderingen in gebruik van
land en zee (waaronder herbestemming van land
en ontbossing); directe exploitatie van organismen;
klimaatverandering; vervuiling; en invasie van
uitheemse soorten.11 Er zijn meerdere oorzaken
die aan deze veranderingen ten grondslag
liggen, maar ontbossing, met name als land wordt
herbestemd voor landbouwdoeleinden, is een van
de belangrijkste. De mate waarin waardeketens
bijdragen aan verlies aan biodiversiteit verschilt
per sector of product, per land of regio van
herkomst, en is afhankelijk van het behoud of de
koolstofwaarden van de getroffen biodiversiteit. Wij
geloven dat de beste aanpak voor het stoppen en
verminderen van ontbossing en andere vormen
van biodiversiteitsverlies bestaat uit een positieve
dialoog met overheid, maatschappij en de
11
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services (IPBES, Intergouvernementeel Platform voor
Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten).

landbouwgemeenschap, en actieve bevordering van
best practices in productie en inkoop.

Doel
Het doel van dit beleid is onze klanten en
zakenpartners aanmoedigen om de verbetering
van biodiversiteit en ecosysteemdiensten op te nemen
in het verdienmodel. Daarnaast streeft dit beleid
ernaar de risico’s op biodiversiteitsverlies als gevolg
van hun activiteiten te identificeren, voorkomen en
verminderen. Het is bedoeld als een grondslag die
ondergrenzen kan bewaken, duidelijk maakt welke
principes voor bedrijfsvoering gelden en hoe deze te
realiseren, verbeteringen faciliteert en stimuleert om
waar mogelijk best practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op klanten en
zakenpartners van wie wij de gevolgen van hun
activiteiten op biodiversiteit van wezenlijk belang
beschouwen. Deze gevolgen kunnen direct
of indirect ontstaan via waardeketens en de
biodiversiteit van land- en zeeschappen betreffen.
Dat betekent dat dit beleid van toepassing is op
de categorieën upstream (primaire producenten
met directe impact); midstream (handelaren en
distributeurs) en downstream (producenten en
verkopers van consumentengoederen). Ontbossing
is een zeer belangrijke, alhoewel niet de enige,
oorzaak van biodiversiteitsverlies binnen de
reikwijdte van dit beleid. Ook water speelt voor veel
van onze klanten als ecosysteemdienst een cruciale rol
binnen de context van biodiversiteit en als onderdeel
van ons Milieubeleid. Voor de sectoren en regio’s
die volgens Rabobank worden geconfronteerd met
de grootste risico’s wat biodiversiteit betreft, hebben
wij specifiek sectorbeleid opgesteld. Hoe dit beleid
bijvoorbeeld van toepassing is op commerciële
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houtkap is onderwerp van ons Bosbouwbeleid.
Op dit moment hebben wij het Amazonebioom
aangemerkt als hoogrisicogebied voor ontbossing.
Definities
Biodiversiteit: Volgens het VN-Verdrag inzake
biologische diversiteit (CBD) is biodiversiteit de
verscheidenheid aan levende organismen van
allerlei herkomst met inbegrip van, onder andere,
terrestrische, mariene en andere aquatische
ecosystemen en de ecologische complexen waarvan
zij deel uitmaken; dit kan ook de verscheidenheid
omvatten binnen soorten, tussen soorten en van
ecosystemen.
Ecosysteemdiensten: Volgens de IFC zijn
ecosysteemdiensten de voordelen die mensen,
inclusief bedrijven, genieten van ecosystemen.
Ecosysteemdiensten worden in vier categorieën
verdeeld: (i) voorzienende diensten-, namelijk de
producten die mensen uit ecosystemen verkrijgen
(bijv. voedsel, drinkwater, hout, vezels, medicinale
planten); (ii) regulerende diensten, namelijk de
voordelen die mensen genieten door de regulering
van ecosysteemprocessen (bijv. zuivering van
oppervlaktewater, koolstofopslag en -sequestratie,
klimaatregulering, bescherming tegen natuurlijke
gevaren); (iii) culturele diensten, namelijk de nietmateriële voordelen die mensen genieten van
ecosystemen (zoals natuurgebieden als heilige plaats
en gebieden die belangrijk zijn voor recreatie en
esthetische schoonheid); en (iv) ondersteunende
diensten, namelijk natuurlijke processen die
noodzakelijk zijn voor de levering van de andere
diensten (zoals bodemvorming, nutriëntenkringloop,
primaire productie).
Ontbossing: Volgens het Accountability Framework
is ontbossing het verlies aan natuurbos als gevolg
van: i) herbestemming als landbouwgrond of
ander gebruik dat geen bos is; ii) herbestemming
als boomplantage; of iii) ernstige en langdurige
degradatie. Verlies aan natuurbos dat aan deze
definitie voldoet wordt beschouwd als ontbossing,
ongeacht of het legaal gebeurt of niet, en zonder
dat herbebossing of andere compensatie wordt
meegewogen.
Gebieden met een hoge beschermingswaarde (high
conservation values of HCV’s): Het HCV Network

onderscheidt de volgende categorieën:
• HCV 1: Concentratie van biologische diversiteit,
met inbegrip van endemische soorten en
zeldzame of bedreigde soorten die van betekenis
zijn op mondiaal, regionaal of nationaal niveau.
• HCV 2: Intacte boslandschappen en grote
ecosystemen op landschapsniveau en
ecosysteemmozaïeken die van betekenis zijn
op mondiaal, regionaal of nationaal niveau, en
waar levensvatbare populaties van de meeste
autochtone soorten voorkomen in natuurlijke
patronen met betrekking tot verspreiding en
talrijkheid.
• HCV 3: Zeldzame, bedreigde of met uitsterven
bedreigde ecosystemen, habitats of
toevluchtsoorden.
• HCV 4: Ecosystemen die basale diensten leveren
in kritieke situaties, waaronder bescherming van
stroomgebieden, erosiebestrijding of kwetsbare
bodems en hellingen.
• HCV 5: Gebieden en hulpbronnen van
fundamenteel belang voor de vervulling van de
basisbehoeften van lokale gemeenschappen
of inheemse volkeren (voor levensonderhoud,
gezondheid, voeding, water etc.), die in
samenwerking met deze gemeenschappen of
inheemse volkeren zijn geïdentificeerd.
• HCV 6: Gebieden, hulpbronnen, habitats en
landschappen van mondiaal of nationaal
cultureel, archeologisch of historisch belang
en/of van cruciaal belang voor de culturele,
ecologische, economische of religieuze/heilige
betekenis voor de traditionele cultuur van lokale
gemeenschappen of inheemse volkeren, die in
samenwerking met deze gemeenschappen of
inheemse volkeren zijn geïdentificeerd.
High carbon stock: Volgens de zogeheten High
Carbon Stock-benadering verwijst high carbon
stock (grote koolstofvoorraad) naar gebieden met
een grote hoeveelheid opgeslagen koolstof en
biodiversiteit. De mate van HCS is afhankelijk van
het soort vegetatie, naast andere factoren in het
landschap, zoals veengronden. De vegetatie in een
gebied kan worden verdeeld in zes verschillende
klassen op basis van analyses van satellietgegevens
en resultaten van veldonderzoeken. Deze zes
klassen zijn: High Density Forest (bos met hoge

dichtheid), Medium Density Forest (bos met
gemiddelde dichtheid), Low Density Forest (bos met
lage dichtheid), Young Regenerating Forest (jong
herstellend bos), Scrub (struikgewas), en Cleared/
Open Land (vrijgemaakt/open land). De eerste vier
klassen worden beschouwd als potentiële high
carbon stock-bossen.
Zero net deforestation (Netto-nul ontbossing): Volgens
het Accountability Framework betekent zero net
deforestation dat er tussen twee tijdstippen netto
geen sprake is van verlies aan bosgebied, waarbij
wordt gekeken naar zowel verlies door ontbossing als
naar toename door regeneratie en herstel van bos.
Zero net deforestation wordt doorgaans beoordeeld
voor een specifiek geografisch gebied en een
bepaald tijdskader. Zero net deforestation kan
betrekking hebben op een relevante doelstelling op
landschappelijke, jurisdictionele, of nationale schaal
en kijkt naar het totaal van alle sectoren en elke vorm
van landgebruik.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op het gebied van biodiversiteit zullen
wij bij onze eigen activiteiten:
•

•

nadelige gevolgen voor biodiversiteit en
ecosysteemdiensten identificeren en voorkomen
dat we daaraan bijdragen;
onze producten en diensten inzetten om
klanten te helpen bij het voorkomen van
biodiversiteitsverlies door herbestemming
van land, en met name zero net deforestation
te bereiken door klanten in bosrijke landen te
stimuleren biodiversiteit en ecosysteemdiensten
te beschermen, verbeteren en behouden, en
uitsluitend gedegradeerde grond om te zetten
in landbouwgrond om op die manier ontbossing

•

•

te ontmoedigen;
duurzame landbouwpraktijken (met
name precisielandbouw) en evenwichtige
landgebaseerde, klimaatslimme en
natuurinclusieve landbouw bevorderen,
ondersteund door bottom-upoplossingen zoals
de ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor,
de Planet Impact Lening van Rabobank (voor
Nederlandse boeren), de Open Bodem Index en
de Organic Transition Loan (voor boeren in de
VS);
in gesprek gaan met stakeholders om in
samenwerking oplossingen voor biodiversiteit tot
stand te brengen zoals:
• de Finance for Biodiversity Pledge, waarmee
financiële instellingen de ambitie uitspreken
om kennis te delen, de dialoog aan te
gaan met bedrijven, negatieve gevolgen
te beoordelen, doelen vast te stellen en in
2024 openlijk verslag uit te brengen over de
voortgang van de positieve en negatieve
gevolgen die hun financiering heeft op
biodiversiteit;
• de Informal Working Group in voorbereiding
op een Taskforce for Nature-related Financial
Disclosures, om te kunnen voorzien in de
nodige rapportage, meetmethodes en
gegevens op basis waarvan de financiële
sector beter inzicht krijgt in de risico’s voor,
afhankelijkheden van en gevolgen voor de
natuur;
• de Natural Capital Declaration (NCD),
in het leven geroepen door het
Financieringsinitiatief van het VNMilieuprogramma (UNEP FI) en het Global
Canopy Programme om overwegingen ten
aanzien van natuurlijk kapitaal te integreren
in onze financiële producten en diensten,
financiële administratie, verantwoording en
verslaggeving.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van biodiversiteit doet Rabobank daarom
zaken met klanten en zakenpartners die:
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zich bewust zijn van risico’s en mogelijkheden die
een positieve dan wel negatieve impact hebben
op biodiversiteit en ecosysteemdiensten, met name
de risico’s van hun eigen bedrijfsvoering en
waardeketens met betrekking tot ontbossing en
herbestemming van land, en de ambitie hebben
dit aan te pakken, in verhouding tot hun risico’s
en invloed;
uitsluitend gedegradeerd land herbestemmen
om te voorkomen dat ze de herbestemming,
degradatie of uitputting van gebieden met een
high conservation value (HCV) of high carbon stock
(grote koolstofvoorraad) veroorzaken of daaraan
bijdragen, zelfs indien wettelijk toegestaan, en
voor andere gebieden zero net deforestation
bereiken;
vrijelijk tot stand gekomen, voorafgaande en
weloverwogen toestemming verkrijgen van
de betrokken gemeenschappen wanneer
er plannen worden ontwikkeld die nadelige
gevolgen kunnen hebben voor de biodiversiteit of
ecosysteemdiensten en andere high conservation
values met sociale aspecten (culturele en
gemeenschapswaarden), wanneer uit ons
onderzoek blijkt dat de lokale wetgeving onze
principes niet voldoende onderbouwt.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.

Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze
missie en principes. Wij leveren geen producten
en diensten aan partijen die geassocieerd worden
met dergelijke activiteiten. Op het gebied van
biodiversiteit doen wij geen zaken die zijn
gerelateerd aan:

In een notendop

•

•

•

•

•

•
•

•

•

herbestemming of ontbossing van gebieden
met een high conservation value (met
bijvoorbeeld waardevolle soorten, landschappen,
ecosystemen, milieudiensten, basisbehoeften
voor lokale gemeenschappen, culturele waarden
voor inheemse volkeren);
land in geselecteerde gebieden of jurisdicties
met een hoog ontbossingsrisico als onderpand
te aanvaarden als dit in de afgelopen vijf jaar is
ontbost, zelfs als dat legaal is gebeurd;
opzettelijk introduceren van uitheemse
soorten in natuurlijke landschappen of mariene
omgevingen die niet zijn aangemerkt als
landbouwgebied;
handel in of ongeautoriseerde vangst van wilde
dieren of producten van wilde dieren die onder
bescherming staan van CITES of soorten op de
Rode Lijst van bedreigde dier- en plantensoorten
van de IUCN.

Bovendien doen wij geen zaken met klanten of
zakenpartners die:
•

•

de afgelopen vijf jaar betrokken waren bij illegale
ontbossing of andere illegale herbestemming van
land;
de afgelopen vijf jaar illegale branden hebben
toegepast voor het vrijmaken van land;
actief zijn in wettelijk beschermde gebieden
zoals aangemerkt door nationale regelgeving en/
of internationaal aangemerkt voor bescherming
door de International Union for Conservation
of Nature (IUCN I- en II-gebieden), de UNESCO
Werelderfgoedlijst en/of Ramsar-watergebieden;
oorzaak zijn van of opzettelijk bijdragen aan het
verminderen van de populatie van bedreigde
soorten (op de Rode Lijst van bedreigde dier- en
plantensoorten van de IUCN).

•

•

Rabobank streeft naar het verbeteren van
biodiversiteit en ecosysteemdiensten en
stimuleert goede landbouwpraktijken, die
onderling van elkaar afhankelijk zijn.
Rabobank wil voorkomen dat zij bijdraagt
aan nadelige gevolgen voor biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en streeft naar zero net
deforestation.
Van klanten en zakenpartners verwachten
wij dat zij geen gebieden met hoge
beschermingswaarden (high conservation
values) of grote koolstofvoorraden (high
carbon stock) herbestemmen of daaraan
bijdragen, of actief zijn in wettelijk of
internationaal beschermde gebieden.
Verder verwachten wij van klanten en
zakenpartners dat zij niet bijdragen aan
netto ontbossing of dit veroorzaken,
noch aan de afname van de populatie van
bedreigde soorten.
Downstreamklanten moeten
beschikken over een inkoop- en
traceerbaarheidssysteem voor het toetsen
en selecteren van leveranciers wanneer
zij inkopen van regio’s met een verhoogd
ontbossingsrisico of andere nadelige
gevolgen voor de biodiversiteit.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat:
•

klanten in sectoren en regio’s die wij hebben
beoordeeld en geïdentificeerd als gebieden
met een hoog risico op biodiversiteitsverlies (zie
ook ons sectorbeleid) passende en relevante
praktijken hanteren in verhouding tot hun risico’s
en invloed, die de impact van hun activiteiten
of waardeketens op de biodiversiteit monitoren
en beheersen (waaronder, maar niet beperkt tot,
certificering van productie of inkoop). Specifiek

voor regio’s die zijn aangemerkt als gebieden
met een hoog ontbossingsrisico bevorderen
wij het gebruik van georuimtelijke oplossingen
om grondbezit in kaart te brengen en het
monitoren van landgebruik te verbeteren in
grondstoffenwaardeketens. Dit om te voorkomen
dat we handelsstromen financieren die direct
gerelateerd zijn aan ontbossing.
Upstream
Van onze upstreamklanten en zakenpartners
verwachten wij dat ze kunnen aantonen dat:
•

•

ze een strategie hebben geïmplementeerd,
in verhouding tot hun risico’s en invloed, die
biodiversiteitsverlies voorkomt en vermindert
volgens een hiërarchie waarbij allereerst
gevolgen worden vermeden (d.w.z. zero net
deforestation), vervolgens onvermijdelijke
gevolgen verminderen en in laatste instantie
onvermijdelijke resterende gevolgen worden
gecompenseerd indien vermijdings- en
verminderingsmaatregelen tekortschieten (d.w.z.
zero net deforestation);
praktijken waar zij invloed op hebben niet leiden
tot abusievelijke of onbedoelde introductie van
uitheemse soorten (inclusief via transport) in de
natuur.

Midstream and downstream
Van onze midstream- en downstreamklanten
en andere zakenpartners verwachten wij dat zij
bovendien aantonen dat:
•

ze voor hun inkoopactiviteiten bij regio’s of
jurisdicties met een hoog risico op nadelige
gevolgen voor de biodiversiteit sectorspecifieke
best practices hebben geïmplementeerd
voor beoordeling, selectie, transparantie en
traceerbaarheid van leveranciers, in verhouding
tot hun risico’s en invloed (bijvoorbeeld op basis
van voortgang richting verificatie of certificatie).
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Land-governancebeleid

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
op het gebied van biodiversiteit stimuleren wij onze
klanten en zakenpartners om:
•

•

•

•

•

de prestatienorm met betrekking tot biodiversiteit
van de IFC na te leven, met name als we
projecten financieren die opereren of inkopen in
niet-OESO-landen met hogere aan biodiversiteit
gerelateerde risico’s;
voor handelaren en kopers direct betrokken
bij grondstoffen met ontbossingsrisico, in
verhouding tot hun risico en invloed, geleidelijk
het aandeel van hun toeleveringsketens te
verhogen dat wordt beheerd volgens strategieën
die biodiversiteitsverlies voorkomen en
verminderen, bijvoorbeeld via geverifieerde of
gecertificeerde inkoop;
in relevante sectoren en regio’s de ambitie
uitspreken om te voldoen aan een NDPE-beleid
(geen ontbossing, geen veenontginning en geen
uitbuiting) en daarmee verder te gaan dan zero
net deforestation;
actief kansen te beoordelen om te investeren
in innovatieve oplossingen zoals betaling voor
ecosysteemdiensten (Payments for Ecosystem
Services) en andere ingrepen die een positief
gevolg hebben voor biodiversiteit;
openlijk verslag uit te brengen over hun
(potentiële negatieve) gevolgen voor biodiversiteit
en ecosysteemdiensten.

Waarom dit beleid?
Land governance heeft betrekking op de regels,
processen en structuren waarmee beslissingen tot
stand komen over toegang tot land en het gebruik
ervan, de manier waarop dergelijke beslissingen
worden geïmplementeerd en gehandhaafd, en de
manier waarop wordt omgegaan met conflicterende
belangen op het gebied van land. Daarnaast omvat
land governance ook het concept van cultureel
erfgoed, en dat het landschap vaak een belangrijke
culturele waarde heeft voor de gemeenschappen
die erin leven. Veranderingen in het bestuur en
het gebruik van land en natuurlijke hulpbronnen
kunnen zowel positieve als negatieve economische,
maatschappelijke, ecologische en politieke gevolgen
hebben voor gemeenschappen, families en andere
stakeholders. Inherente schaarste van land kan
leiden tot ingrijpende geschillen en conflicten,
vooral wanneer er sprake is van zwak bestuur met
betrekking tot het grondeigendom of wanneer de
praktische bescherming van landrechten door de
overheid beperkt is. Deze conflicten kunnen een
aanzienlijke invloed hebben op gemeenschappen
die vaak onvoldoende in staat zijn om hun legitieme
belangen te verdedigen.
Rabobank is zich ervan bewust dat binnen rurale
bevolkingsgroepen verschillende gemeenschappen
disproportioneel getroffen kunnen worden door
veranderingen in het bestuur en het gebruik
van land. We onderkennen dat met name onze
klanten in de primaire productie en in de food- en
agriwaardeketens land-governancekwesties kunnen
veroorzaken of hieraan kunnen bijdragen, en dat de
bijbehorende risico’s afhankelijk zijn van het soort
grondstof en de landen waarin ze actief zijn.

Doel
Het doel van dit beleid is te verzekeren dat de
financiële beslissingen die invloed hebben
op toegang tot land en het gebruik van land,

de landrechten respecteren en geen conflict
veroorzaken tussen verschillende gebruikers of
andere nadelige gevolgen hebben. Het is bedoeld
als een grondslag die ondergrenzen kan bewaken,
duidelijk maakt welke principes voor bedrijfsvoering
gelden en hoe deze te realiseren, verbeteringen
faciliteert en stimuleert om waar mogelijk best
practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op de activiteiten
van klanten en zakenpartners bij wie wij land
governance als van wezenlijk belang beschouwen.
Dit kan het geval zijn als ze worden beïnvloed
door, of invloed hebben op, regels, processen en
structuren op basis waarvan beslissingen worden
genomen met betrekking tot toegang tot land en
het gebruik ervan. Dit beleid geldt met name voor
bedrijven die actief zijn in de primaire productie,
de food- en agribusiness en de winningsindustrie
en gerelateerde waardeketens, maar kan afhankelijk
zijn van hun risico of invloed binnen hun
toeleveringsketen.
Definities
Cultureel erfgoed: Volgens de International Council
on Monuments and Sites is cultureel erfgoed
een benaming voor de levenswijzen die een
gemeenschap heeft ontwikkeld en van generatie op
generatie heeft doorgegeven, waaronder gebruiken,
praktijken, plaatsen, voorwerpen, vormen van
artistieke expressie en waarden. Cultureel erfgoed
wordt vaak uitgedrukt als ofwel immaterieel of
materieel cultureel erfgoed.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
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te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op het gebied van land governance
zullen wij bij onze eigen activiteiten:
•

•

•

•

legitieme grondeigendomsrechten en de rechten
van lokale gemeenschappen en individuen
respecteren;
erkennen dat inheemse volkeren een
bijzonder kwetsbare groep zijn in bepaalde
gemeenschappen en specifieke internationaal
erkende rechten hebben;
solide en eerlijke land-governancepraktijken
bevorderen, met inbegrip van de Voluntary
Guidelines on the Responsible Governance
of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the
Context of National Food Security (VGGT),
tenzij in een Local Standard van Rabobank is
onderbouwd dat dit beter gereguleerd wordt
door lokale wet- en regelgeving;
reageren op klachten die wij ontvangen
over conflicten rondom landrechten in onze
samenwerking met klanten.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van land governance doet Rabobank
daarom zaken met klanten en zakenpartners die:
•

•

•
•

•

legitieme grondeigendomsrechten en de rechten
van lokale gemeenschappen en individuen
respecteren;
geen ernstige conflicten in verband met
grondbezit en/of het gebruik van land of de
toegang daartoe veroorzaken of daaraan
bijdragen;
zich niet inlaten met landroofpraktijken;
zich bewust zijn van de risico’s van landconflicten
bij hun primaire activiteiten en/of in hun
waardeketen;
uitgangspunten hanteren voor duurzame en/of
verantwoorde bedrijfsvoering ter bevordering
van goede land governance en geschikte

bestuursstructuren, land-governancebeleid en
-managementsystemen implementeren; en
toegankelijke, controleerbare
klachtenmechanismen aanbieden.

•

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze
missie en principes. Wij leveren geen producten
en diensten aan partijen die geassocieerd worden
met dergelijke activiteiten. Op het gebied van land
governance doen wij geen zaken die zijn gerelateerd
aan:
•

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling als
periodiek. Hiervoor passen we een risicogebaseerde
benadering toe en verzamelen we ondersteunende
informatie die aantoont dat zij:
•

•

nieuwe landontwikkeling die leidt tot conflicten
over grondeigendomsverhoudingen met lokale
gemeenschappen of inheemse volkeren.

In een notendop
•

•

•

Rabobank verwacht van haar klanten dat
zij goede land governance bevorderen
(geschikte bestuursstructuren,
managementsystemen en geschikt
land-governancebeleid implementeren
die legitieme grondeigendomsrechten
respecteren).
Klanten moeten gebruikmaken van
inclusieve bedrijfsmodellen en alternatieve
investeringsvormen die mogelijk gunstiger
zijn voor de bestaande landgebruikers en
gemeenschappen, en die geen commerciële
overdracht van grondeigendom vereisen
in zwakke bestuurstechnische en
conflictgevoelige contexten.
Daarnaast wordt van hen verwacht
dat zij de dialoog aangaan met lokale
gemeenschappen en open, transparante,
effectieve en toegankelijke procedures
hanteren om klachten en geschillen te
documenteren en op te lossen.

•

•

•

zich bewust zijn van hun potentiële negatieve
gevolgen (of hun bijdrage aan gevolgen via de
waardeketen) voor land-governancekwesties
en de lokale kaders voor eigendomsrechten
begrijpen, inclusief de gangbare regels,
regelingen en bureaucratische processen;
voor nieuwe grootschalige commerciële
activiteiten of projectfinanciering onafhankelijk
onderzoek uitvoeren naar maatschappelijke
en ecologische consequenties, de gevolgen
voor mensenrechten en/of de gevolgen voor
het levensonderhoud van huishoudens, en dat
in deze onderzoeken wordt aangegeven hoe
het toekomstige gebruik van projectgrond
samenhangt met huidig gebruik en bewoning
van de grond. Bovendien moet de informatie
aantonen dat zij de aan grondeigendom
gerelateerde risico’s hebben geanalyseerd in het
beoogde projectgebied en op nationaal niveau;
in geval van grootschalige activiteiten of
projectfinanciering geaccepteerde best practices
hanteren zoals vastgelegd in de UN Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples wanneer
een project wordt voorgesteld op land dat
eigendom is van inheemse volkeren en wanneer
er negatieve gevolgen worden verwacht. Waar
dit relevant is voor de omvang en de locatie van
het project kan bovendien de IFC Prestatienorm
7 inzake inheemse volkeren een vereiste zijn.
De vrijelijk tot stand gekomen, voorafgaande
en weloverwogen toestemming (Free Prior and
Informed Consent, FPIC) van deze getroffen
gemeenschappen moet ook worden verkregen
voordat het project doorgang kan vinden;
risico’s voor landconflicten in hun waardeketens
voorkomen of verminderen en zorgen dat
leveranciers de toepasselijke regelgeving
naleven, met name wat betreft FPIC, in
verhouding met hun risico’s en invloed binnen

•

•

de waardeketen;
overleggen met relevante stakeholders om
risico’s vast te stellen, te voorkomen en te
verminderen en om potentiële en werkelijke
negatieve gevolgen van veranderingen in land
governance en landgebruik te herstellen, met
name met de getroffen lokale gemeenschappen
omdat zij vaak belangrijke informatie hebben
over het gebied. Alle aspecten met een
potentieel negatief gevolg moeten worden
beoordeeld en vastgelegd, net als de
inspanningen om deze gevolgen te voorkomen
of te minimaliseren. De klant moet ervoor zorgen
dat getroffen gemeenschappen op een cultureel
passende en begrijpelijke manier worden
geïnformeerd;
doeltreffend omgaan met geschillen over
landrechten en beschikken over tijdgebonden
plannen en een goede staat van dienst in het
oplossen van conflicten over grondeigendom;
overeenkomsten over grondeigendom die zijn
gemaakt met gemeenschappen en anderen
monitoren en naleving handhaven.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
We stimuleren de transitie richting duurzame
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek op
het gebied van land governance moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

•

verantwoord om te gaan met landbeheer,
inclusief het respecteren van grondbezit en
landrechten en het recht op vrije, voorafgaande
en geïnformeerde toestemming van alle
belanghebbenden met betrekking tot
veranderingen in landeigendom of landgebruik,
het toepassen van een context- of conflictanalyse
en het aanpakken van genderongelijkheid daarin;
commerciële, grootschalige veranderingen
in landeigendomsrechten te vermijden als er
alternatieven bestaan die
 nadelige gevolgen
voor inheemse volkeren en andere lokale
gemeenschappen voorkomen of verminderen,
met inbegrip van een passende vergoeding in
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•

•

•

geld en/of door cultureel passende duurzame
ontwikkelingsmogelijkheden;
inclusieve bedrijfsmodellen toe te passen en een
landschapsbenadering te volgen die oog heeft
voor de totale integrale balans van landgebruik in
plaats van slechts één afzonderlijke economische
activiteit;
klachtenprocedures te hanteren die
evenredig zijn, op een bij de cultuur
passende en begrijpelijke manier worden
gecommuniceerd, toegankelijk en transparant
zijn voor en verantwoording afleggend
aan alle belanghebbenden, en die een
passende bescherming bieden aan milieu- en
mensenrechtenverdedigers die vergelding
voorkomt;
voor klanten in de waardeketen, in verhouding
tot hun risico’s en positie in die waardeketen:
hun zeggenschap of invloed, kennis en
netwerken (bijv. relevante rondetafelgesprekken)
toepassen om ervoor te zorgen dat (agribusiness)
toeleveringsketens in overeenstemming zijn
met vrijwillige regelingen, met name de VGGT,
en dat de rechten van inheemse volkeren,
veehouders en andere kwetsbare groepen van
lokale gemeenschappen naar behoren worden
gerespecteerd.

Gentechnologiebeleid bij planten
Waarom dit beleid?

Doel

Rabobank is er stellig van overtuigd dat de
toepassing van gentechnologie bij planten een
belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen
van toekomstige maatschappelijke problemen
rondom voedselzekerheid en volksgezondheid
en aan de ontwikkeling van ecologisch duurzame
productieprocessen. Gentechnologie bij planten kan
in de landbouw worden gebruikt om gewassen te
ontwikkelen met een grotere opbrengst, verbeterde
voedingswaarde, meerwaarde voor de consument,
een grotere weerstand tegen en tolerantie voor
droogte of bodemomstandigheden, en bijdragen
aan het verminderen van het gebruik van pesticiden.

Dit beleid beschrijft onder welke voorwaarden
duurzame gentechnologie bij planten een
belangrijke rol kan spelen voor het veiligstellen van
voedselzekerheid. Het is bedoeld als een grondslag
die ondergrenzen kan bewaken, duidelijk maakt
welke principes voor bedrijfsvoering gelden en
hoe deze te realiseren, verbeteringen faciliteert
en stimuleert om waar mogelijk best practices te
hanteren.

Gentechnologie bij planten wordt echter
geassocieerd met potentiële negatieve of
onbeoogde gevolgen, zoals risico’s voor
voedselveiligheid (toxische en allergene gevolgen),
milieuschade, ethische bezwaren over het
respecteren van de integriteit en complexiteit van
levensvormen, beperkingen van de keuzevrijheid
voor zowel de producent als de consument,
intellectuele eigendomsrechten (patenten) of
andere beschermingsmaatregelen die leiden tot
concentratie van macht en ondermijning van
toegang tot voedsel. Bovendien spelen er steeds
terugkerende twijfels en meningsverschillen over
de noodzaak voorzorgsmaatregelen te nemen
tegen (onbeoogde) nadelige gevolgen, met
name met betrekking tot genetisch gemodificeerde
organismen (gmo’s) en – in mindere mate – nieuwe
veredelingstechnieken (NBT’s, specifiek CRISPR-Cas9),
evenals met betrekking tot productdetectie,
productkwaliteit en verplichte etikettering.
Verschillende jurisdicties passen verschillende
regelgeving toe, ongeacht het feit dat internationale
handel verschillende regio’s doorkruist, met
betrekking tot ofwel de toegepaste technieken of de
producten die daarvan het resultaat zijn. Omdat die
echter voortdurend in ontwikkeling zijn, worden ze
niet breed begrepen of ondersteund.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op de activiteiten
van klanten en zakenpartners bij wie wij het
onderwerp gentechnologie bij planten van
wezenlijk belang beschouwen. Hoewel voor
boeren die werken met zaden en de afnemers
van hun producten algemeen kernbeleid en
sectorbeleid blijven gelden, zal ons beleid voor
deze bedrijven in de downstreamwaardeketen
zijn afgeleid van effectbeoordelingen en de
dialoog met stakeholders. Dit beleid is gericht op
productontwikkelingsactiviteiten waarbij zowel
genetisch gemanipuleerde organismen (gmo’s) als
nieuwe veredelingstechnieken (NBT’s) in planten
gebruikt worden. Toepassingen bij dieren vallen
buiten de reikwijdte van dit beleid en moeten
per geval beoordeeld worden, in lijn met ons
Dierenwelzijnsbeleid.
Definities
Genetisch gemanipuleerde organismen (gmo’s): gmo’s
verwijst naar producten die tot stand zijn gekomen
met behulp van gentechnologie of genetische
manipulatie, waarbij DNA van bacteriën, virussen of
andere planten is geïntroduceerd.
Nieuwe veredelingstechnieken (NBT’s): NBT’s bestrijken
een breed spectrum aan technieken die gerichte
mutagenese en natuurlijke DNA-herstelprocessen
toepassen, wat resulteert in producten die lijken op
de producten die tot stand komen met traditionele
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veredelingstechnieken. Nieuw gegenereerde
varianten kunnen in drie categorieën worden
ondergebracht: i) planten die nieuwe stukjes DNA
bevatten; ii) planten met mutaties in hun DNA; en
iii) planten zonder nieuwe stukjes DNA en zonder
mutaties.

•

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op het gebied van gentechnologie
bij planten zullen wij bij onze eigen activiteiten:
•

•

de zorgen, mogelijkheden en dilemma’s in
verband met gentechnologie bij planten
duidelijk onderkennen en hier actief en open
over communiceren met wetenschappers, ethici,
politici en maatschappelijke organisaties;
kredietaanvragen met betrekking tot
productontwikkeling per geval beoordelen en
documenteren binnen hun eigen specifieke
context en uitsluitend met duidelijke
rechtvaardiging voor uitzonderingen in de fase
van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op
een niet-commerciële schaal.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen.
Op het gebied van gentechnologie bij planten
doet Rabobank daarom zaken met klanten en
zakenpartners die:
•

bij hun productontwikkeling de veiligheid van
mensen, natuur en het milieu in acht nemen en
over een overtuigend potentieel beschikken om
meerwaarde te bieden aan zowel het milieu als

•

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze
missie en principes. Wij leveren geen producten
en diensten aan partijen die geassocieerd worden
met dergelijke activiteiten. Op het gebied van
gentechnologie bij planten doen wij geen zaken met
partijen die betrokken zijn bij:
•
•

In een notendop

aan de gebruikers van de plantaardige producten
waarin moderne veredelingstechnieken of
gentechnologie is verwerkt;
transparant zijn, verantwoording afleggen en
inspelen op de wensen van stakeholders, inclusief
overwegingen met betrekking tot de omvang en
aard van productetikettering die relevant is voor
het producttype, namelijk of het nieuw DNA of
mutaties bevat, of geen van beide;
voor productie van of handel in levende genetisch
gemanipuleerde organismen toestemming
verkrijgen van het importerende land en voldoen
aan alle eisen van het Protocol van Cartagena.

het klonen van dieren voor commerciële
doeleinden;
het klonen van mensen (en gerelateerde
activiteiten).

•

•

Rabobank is er stellig van overtuigd dat
gentechnologie bij planten een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de oplossing van
toekomstige maatschappelijke vraagstukken
op het terrein van voedselzekerheid
en volksgezondheid en aan de
ontwikkeling van ecologisch duurzame
productieprocessen.
Van onze klanten en zakenpartners
verwachten wij dat ze verantwoord opereren
bij het ontwikkelen van producten die
gentechnologie bij planten toepassen. Met
name met de belangen van de samenleving
moet zeer zorgvuldig worden omgegaan en
de communicatie met stakeholders moet
open verlopen.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat:
•

•

•

zij verantwoording afleggen over het doel
van het product (voor het milieu en de
productgebruiker), de toegepaste technieken en
dat zij nadelige gevolgen voor mensen, natuur en
het milieu voorkomen of beperken;
producten die op een commerciële schaal zijn
uitgebracht, veilig zijn gebleken en zonder
onderscheid toegankelijk zijn voor gebruikers;
ze niet alleen lokale wet- en regelgeving naleven,
maar ook regelingen hebben getroffen die
veranderingen en verschillen in markteisen
monitoren en hier passend op reageren voor
producten die nieuw DNA en mutaties bevatten
(waaronder klantverwachtingen, als deze verder
gaan dan de naleving van de wet, bijvoorbeeld
om de keuze voor de consument transparant te
maken);

•

activiteiten op het terrein van genetische
materialen en genetische manipulatie uitsluitend
worden uitgevoerd wanneer ze voldoen aan
de vergunnings- en verwerkingseisen zoals
beschreven in het VN Verdrag inzake biologische
diversiteit en de gerelateerde Richtsnoeren van
Bonn of het Nagoya Protocol.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
op het gebied van gentechnologie bij planten
moedigen wij onze klanten en zakenpartners aan
om:
•

actief in dialoog te gaan met stakeholders in de
wetenschap, politiek en samenleving en in te
gaan op hun ecologische, sociale en ethische
zorgen, kansen en dilemma’s.
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Sectorbeleid

Landbouwchemicaliën

Viskwekerij en visserij

Landbouw

Cacao, koffie,
thee en katoen

Biomassa

Energie

Wapenindustrie

Winningsindustrie
Palmolie
Bosbouw

Soja
Scheepssloop en -recycling

Suikerriet
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Landbouwbeleid
Waarom dit beleid?
Rabobank onderkent de essentiële rol die landbouw
speelt in de wereldwijde voedselvoorziening en
stimuleert duurzame landbouw omdat daarmee
deze rol op een verantwoorde manier wordt vervuld.
Als wereldwijde food- en agribank hebben wij
aanzienlijke commerciële belangen in de duurzame
productie van veel sectoren en waardeketens van
landbouwgrondstoffen (zoals zuivel, eieren, vlees,
plantaardige eiwitalternatieven, granen, oliezaden,
aardappelen, fruit en groenten, bloemen, wol, leer
etc.). Wij erkennen ook dat het beheer van natuurlijke
systemen en het begrijpen en vinden van de
balans tussen winst, de planeet en haar bevolking
uiterst complex zijn, zelden synchroon lopen en in
uitvoering te wensen overlaten.
Een verantwoorde financiering en goede
landbouwpraktijken impliceren het behoud van de
primaire bronnen voor de landbouw, waaronder
land, bodem en water. Samen met onze klanten
streven we ernaar onomkeerbare gevolgen te
voorkomen en bestaande landbouwsystemen
te versterken door de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen te verminderen, een halt toe
te roepen aan ontbossing en het verlies aan
ecosystemen en biodiversiteit, dierenwelzijn te
bevorderen, mensenrechten te respecteren, de
kwaliteit en beschikbaarheid van water te behouden,
bodemgezondheid te verbeteren, reststromen
van landbouwproducten te minimaliseren,
verlies en verspilling te verminderen (inclusief
voedselverspilling) en de kloof te dichten in kennis
van voedingssystemen tussen niet-agrarische
stedelijke gemeenschappen en agrarische rurale
gemeenschappen.
Een aantal van de grootste op export gerichte
ondernemingen hebben uiterst efficiënte schaalen productiviteitsvoordelen, waaronder efficiënt
landgebruik en het beheer van emissies in lucht,
bodem en water. Toch zijn er maatschappelijke

zorgen rondom de schaal van de landbouw,
bijvoorbeeld met betrekking tot monocultuur,
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen,
chemische meststoffen, genetisch gemanipuleerde
zaden, grootschalige irrigatie en, met name, de
mogelijke directe en indirecte nadelige gevolgen
van de veeteeltsector in verband met de behoefte
aan diervoer. Zorgen moeten worden getoetst
en meegenomen in het licht van het feit dat
kleinschalige landbouw, met circulaire en lokaal
gerichte toeleveringsketens, mogelijk niet op zichzelf
in staat is om de wereld van voedsel te voorzien.
De uitdaging is hoe we (het beste van) beide
systemen kunnen combineren om een duurzaam
productiesysteem voor voedsel en vezels te
waarborgen.

Doel
Het doel van dit beleid is het bevorderen van
duurzame agrarische praktijken, wat wij definiëren
als het vermogen van onze klanten om financieel te
bloeien, waarbij ze tegelijk fungeren als bewakers
van de natuurlijke omgeving waarbinnen ze
opereren, en in staat zijn positief bij te dragen aan
het verbeteren van hun lokale gemeenschappen. Dit
beleid richt zich bovendien op het in een context
plaatsen en ondersteunen van transities en toetsing,
en is bedoeld als grondslag die ondergrenzen kan
bewaken, duidelijk maakt welke principes voor
bedrijfsvoering gelden en hoe deze te realiseren,
verbeteringen te faciliteren en stimuleren om waar
mogelijk best practices te hanteren.

zeer uiteenlopend van aard en vinden plaats
in zeer verschillende regio’s, sommige met
strengere regelgevende kaders dan andere. Deze
primaire producenten houden zich bezig met
veehouderij op verschillende schaal, met een- of
meerjarige gewassen en ook met glastuinbouw en
stadslandbouw. Vergelijkbare verantwoordelijkheden
zijn ook van toepassing op midstream- en
downstreamactiviteiten in de voedselsector ter
ondersteuning van boeren, maar zijn in dit beleid
niet verder uitgewerkt. Daarnaast worden specifieke
eisen gesteld aan gewassen met een hoog
duurzaamheidsrisico in ons sectorbeleid12, tenzij in
Local Standards van Rabobank wordt onderbouwd
dat dit specifieke beleid al wordt gedekt door lokale
wet- en regelgeving.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op het gebied van landbouw zullen
wij bij onze eigen activiteiten:
•

•

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de agrarische
waardeketen. Het geldt voor primaire producenten,
van grote agrarische conglomeraten tot individuele
boeren. De activiteiten van onze klanten zijn

•

actief het wetenschappelijke en publieke debat
volgen over de voor- en nadelen van de schaal
van productie;
voortdurend in dialoog blijven met autoriteiten
en andere relevante stakeholders ter bevordering
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties, onder andere SDG 2:
Geen honger, met focus op het in staat stellen
van onze klanten om hun mogelijkheden
te optimaliseren om te voldoen aan de
toegenomen vraag naar voedsel en vezels;
de ontwikkeling van bedrijfsmodellen voor een
circulaire economie bevorderen als dit relevant is

Met name Landbouwchemicaliën, Viskwekerij en visserij, Biomassa,
Cacao, koffie, thee en katoen, Palmolie, Soja en Suikerriet.

12

•

om te voldoen aan het doel van dit beleid, met
name in toeleveringsketens voor veevoeder;
actief deelnemen in toonaangevende
(wereldwijde) netwerken en
rondetafelgesprekken, met name:
• de Global Roundtable for Sustainable Beef
en zijn regionale afdelingen, zoals de US
Roundtable for Sustainable Beef;
• het Dairy Sustainability Framework.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van landbouw doet Rabobank daarom
zaken met klanten en zakenpartners die:
•

•

•

zich binden aan ons Dierenwelzijnsbeleid,
Biodiversiteitsbeleid, Land-governancebeleid,
en Gentechnologiebeleid bij planten, als wij dit
van wezenlijk belang beschouwen voor hun
activiteiten;
rekening houden met de lokale beschikbaarheid
van hulpbronnen (specifiek bij het beheren van
land, water, bodem, klimaat, kapitaal, arbeid,
kennis en infrastructuur);
naar behoren aandacht besteden aan de
mogelijke effecten van transport (kosten,
emissies, dierenwelzijn).

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van landbouw doen wij
geen zaken die zijn gerelateerd aan:
•

uitgesloten activiteiten die zijn gespecificeerd in
ons Dierenwelzijnsbeleid.
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In een notendop
•

•

Wij werken met grote en kleine boeren
in onze klantportefeuille in de primaire
landbouwproductie om een optimale
productie van verhandelbare grondstoffen
en verse producten te faciliteren, waarbij
tegelijk verantwoord wordt omgegaan
met productiemiddelen, land (waaronder
elke uitbreiding of herbestemming van
land naar landbouwgrond), biodiversiteit,
water, afvalproducten, uitstoot (inclusief
broeikasgassen), veiligheid en gezondheid.
Wij stimuleren boeren om het beheer
van hun landbouwbedrijf continu te
verbeteren en zich weerbaar te maken tegen
klimaatverandering.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat zij:
•

•

•

Bijlage

voldoen aan de eisen van ons
Dierenwelzijnsbeleid, Biodiversiteitsbeleid, Landgovernancebeleid, en Gentechnologiebeleid bij
planten, als wij dit beschouwen als van wezenlijk
belang voor hun activiteiten;
productie van verhandelbare grondstoffen en
producten beheren en optimaliseren op basis van
duurzamer geproduceerde productiemiddelen,
waaronder:
• minimale uitstoot van mineralen, metalen en
broeikasgassen afkomstig van dieren, mest en
kunstmest;
• het gebruik van antibiotica, hormonen,
groeiverbeteraars, geneesmiddelen en
andere landbouwchemicaliën verantwoord
toepassen. Hieronder valt ook dat preventieve
toediening van antibiotica zoveel mogelijk
wordt teruggebracht, en in lijn moet zijn met
lokale wetgeving en sectorspecifieke normen;
bodemgezondheid verbeteren, erosie
minimaliseren en tegelijk de opslag van

•
•

•

organisch materiaal in de bodem verhogen,
en verantwoord gebruikmaken van
landbouwproductiemiddelen;
elke uitbreiding of herbestemming van land (van
niet-landbouwgrond) verantwoord beheren;
beschikken over de juiste lokale vergunningen
en goedkeuringen voor alle irrigatie- en
watersystemen;
voldoen aan alle lokale arbowetgeving en wetten
met betrekking tot arbeidsrelaties, in lijn met de
principes in ons Arbeidsrechtenbeleid.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
met betrekking tot landbouw moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

•

•

•

•

•

een holistisch managementplan te ontwikkelen
voor inventarisatie en planning, zodat er continu
sprake is van verbetering van onder meer
biodiversiteit en het aanpassingsvermogen
(veerkracht) aan klimaatverandering, in
verhouding tot hun risico’s en invloed (zoals
omvang, productportfolio, locatie en andere
omstandigheden van de klant);
luchtemissies te verminderen (met name de
uitstoot van broeikasgassen) en te meten of
schattingen te doen per oppervlakte-eenheid
of productie-/voedingseenheid en stappen te
nemen richting CO2-neutraliteit;
beschikbaarheid, benutting en kwaliteit van
oppervlakte- en grondwater te verbeteren,
met name in gebieden waar sprake is van
waterschaarste;
de residuele toxiciteit te verminderen in
producten, bodem, water, niet-geteelde
vegetatie, mensen en wilde dieren, in lijn met de
principes van ons Milieubeleid;
raskeuze te verbeteren, naast hoge standaarden
voor dierenwelzijn en in lijn met ons
Dierenwelzijnsbeleid;
mogelijkheden voor een circulaire economie te
benutten, zoals:

•

•

•

•

•

voor voer (zo veel mogelijk lokale inkoop,
gebruiken van afval en bijproducten van de
voedingsindustrie, voer gebruiken dat ook
duurzaam is geteeld);
• emissiearm mestbeheer toe te passen;
• duurzamere verpakking te gebruiken
die strookt met de noodzaak om
voedselverspilling te voorkomen;
andere (veelbelovende) nieuwe technologieën
en productiemodellen in te zetten die de
nadelige gevolgen voor bodem, water,
klimaatverandering en biodiversiteit
verminderen, zoals geïntegreerde systemen voor
akkerbouw en boslandbouw;
zichzelf en personeel dat zij in dienst hebben
voortdurend bij te scholen, op te leiden en te
ontwikkelen, met inbegrip van overwegingen
voor opvolgingsplanning;
periodiek de dialoog aan te gaan met
stakeholders, waaronder overheden, ngo’s,
intergouvernementele organisaties, lokale
gemeenschappen en de samenleving in het
algemeen;
samen met partners in de waardeketen praktijken
in te voeren die voedselverlies en -verspilling
verminderen, langdurige en eerlijke relaties
binnen de keten bevorderen (bijvoorbeeld door
eerlijke prijzen te hanteren), en de waardeketen
transparanter en traceerbaarder maken
(bijvoorbeeld met behulp van digitalisering).
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Landbouwchemicaliënbeleid
Waarom dit beleid?
Landbouwchemicaliën zijn synthetische actieve
productingrediënten en -formuleringen die
worden gebruikt in de landbouw om gewassen
en grondstoffen te beschermen tegen onkruid,
plaagdieren en ziekten, met als doel grotere
oogstopbrengsten te realiseren en verlies na
de oogst te verminderen. Deze stoffen zijn een
integraal onderdeel geworden van de meeste
landbouwsystemen en zijn instrumenteel in het
realiseren van de wereldwijde voedselproductie.
Met landbouwchemicaliën is het ook mogelijk
landbouw te bedrijven zonder grondbewerking,
wat een positief effect kan hebben op de
hoeveelheid organisch materiaal in de bodem en
op de bodemstructuur, wat kan leiden tot minder
uitstoot van broeikasgassen. Landbouwchemicaliën
kunnen echter naar hun aard, en zonder verantwoord
productgebruik, ook negatieve gevolgen veroorzaken.
Door hun productie (inclusief waardeketen) en
door hun gebruik (inclusief distributie en opslag)
kunnen landbouwchemicaliën direct of indirect
materiële nadelige gevolgen hebben voor:
mensen (zoals acute en chronische toxiciteit als
gevolg van onjuiste verwerking, toepassing en
andere vormen van blootstelling); het milieu (zoals
dieren, planten, water, bodem en de ozonlaag);
en – nog minder goed begrepen – ecologie (zoals
insecten, bodemleven en biodiversiteit, net als
de gevolgen verderop in de voedselketen). Het
publieke debat loopt door over de toekomstige rol
van gewasbescherming in landbouwmethoden
met een hogere opbrengst in vergelijking met
alternatieven, zoals circulaire landbouwmethoden,
geïntegreerde plaagbestrijding en precisielandbouw.
Hoewel markttoegang, productie, distributie en
gebruik van landbouwchemicaliën is gereguleerd,
kan dit per regio enorm verschillen en komen ze
desondanks illegaal op de markt vanwege gebrek
aan regelgevend toezicht, niet-naleving of gebrek
aan handhaving. Rabobank gelooft dat alle partijen

in de volledige waardeketen, plus toezichthouders
en handhavers, de verantwoordelijkheid delen om
de veilige productie en verwerking en het veilig
gebruik van landbouwchemicaliën te waarborgen en
nadelige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of
te verminderen.

Doel
Het doel van dit sectorbeleid is het bevorderen
van transities in gewasbescherming richting
voedselzekerheid op lange termijn, betere
volksgezondheid en het verkleinen van de
ecologische voetafdruk van landbouwsystemen.
Het is bedoeld als een grondslag die ondergrenzen
kan bewaken, duidelijk maakt welke principes voor
bedrijfsvoering gelden en hoe deze te realiseren,
verbeteringen faciliteert en stimuleert om waar
mogelijk best practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit sectorbeleid is van toepassing op
landbouwchemiebedrijven, met name grote
klanten die actieve ingrediënten en formuleringen
produceren binnen de waardeketen van de
agrochemische sector.
Ons kernbeleid en sectorbeleid blijven van
toepassing op alle klanten en zakenpartners
die actief zijn in de handel in en distributie
en gebruik van landbouwchemicaliën. Wij
onderscheiden de volgende schakels in de
waardeketen van landbouwchemicaliën:
upstream (chemiebedrijven die werkzame stoffen
produceren, landbouwchemiebedrijven die actieve
ingrediënten en formuleringen produceren);
midstream (handelaren en distributeurs van
landbouwchemicaliën); en downstream (boeren
en primaire producenten, d.w.z. de gebruikers van
landbouwchemicaliën voor en na de oogst).
Landbouwchemicaliën kunnen zowel
synthetische ingrediënten en formuleringen voor

gewasbescherming, als meststoffen omvatten. De
reikwijdte van dit beleid beperkt zich uitsluitend tot
ingrediënten en formuleringen voor synthetische
gewasbeschermingsmiddelen.
Definities
Werkzame stoffen met een hoger risico: Werkzame
stoffen en formuleringen die voldoen aan
Criterium 8 van de definitie van zeer gevaarlijke
pesticideformuleringen volgens de Internationale
Gedragscode voor pesticidenbeheer van de FAO
en WHO, gebaseerd op een wetenschappelijk
gefundeerd, internationaal breed geaccepteerd
en juridisch of multilateraal geaccepteerd
classificatiesysteem en die ernstige nadelige
gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid
en/of het milieu of de ecologie.
Zeer gevaarlijke pesticideformuleringen: Pesticiden
die voldoen aan een of meer van de Criteria 1
tot 8 van de Internationale Gedragscode voor
pesticidenbeheer van de FAO en WHO (te weten
pesticiden door de WHO gecategoriseerd als 1A of
1B; gecategoriseerd als 1A of 1B volgens het GHS
(Globally Harmonized System on Classification
and Labelling of Chemicals); stoffen die verboden
zijn volgens het Verdrag van Stockholm inzake
persistente organische verontreinigende stoffen
(POP’s); of stoffen die zijn opgenomen in Bijlage III
van het Verdrag van Rotterdam en andere pesticiden
waarvan is aangetoond dat ze een hoger risico
geven op ernstige of onomkeerbare nadelige
effecten op menselijke gezondheid of het milieu).
Geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen
(Integrated Pest Management of IPM): Een
ecosysteemaanpak voor gewasteelt en
-bescherming die verschillende beheerstrategieën
en -praktijken combineert om gezonde gewassen te
telen en het gebruik van pesticiden te minimaliseren.
IPM is een methode van aanpak om het agrarisch
ecosysteem te analyseren en de diverse elementen
ervan te beheren zodat plaagdieren worden
bestreden en op een acceptabel niveau gehouden
(actiedrempel), waarbij wordt gekeken naar de eisen
voor economie, gezondheid en milieu.13
Bron: http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/
theme/spi/scpi-home/managing-ecosystems/integratedpestmanagement/en/

13

Product stewardship (verantwoord productgebruik):
Een benadering voor het beheren van materialen
en producten om hun gevolgen voor het milieu, de
menselijke gezondheid en veiligheid gedurende hun
hele levenscyclus te verlagen.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren, door financiële producten en
diensten te leveren, kennis te delen en samen te
werken via haar netwerken. Wij maken onderscheid
tussen gevolgen waar wij rechtstreeks invloed op
hebben en die waaraan wij direct verbonden zijn via
onze relaties met klanten en zakenpartners. Op het
gebied van landbouwchemicaliën zullen wij bij onze
eigen activiteiten:
•

•

•

ondersteuning verlenen aan de transitie richting
voedselzekerheid op de lange termijn, betere
volksgezondheid en het verkleinen van de
ecologische voetafdruk van ons voedselsysteem
door duurzamere landbouwmethoden mogelijk
te maken;
de dialoog met, en tussen, stakeholders
faciliteren en stimuleren met betrekking tot
duurzamere landbouwsystemen, product
stewardship, en de mogelijkheid om categorieën
landbouwchemicaliën met veel negatieve
neveneffecten dringend te vervangen door
effectieve oplossingen die zo min mogelijk
neveneffecten hebben;
passende maatregelen treffen zodra een
wetenschappelijk gefundeerde identificatie
en classificatie van de gevolgen van werkzame
stoffen met een hoger risico op mensen, het milieu
of de ecologie is aanvaard.

Inleiding

Introductie tot de Global Standard

Kernbeleid

Themabeleid

Sectorbeleid

Lijst van uitsluitingen

Functies en verantwoordelijkheden

Uitvoering, monitoring en verslaglegging

Bijlage

56

57
Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij
zaken met partijen die onze principes met ons
delen. Op het gebied van landbouwchemicaliën
doet Rabobank daarom zaken met klanten en
zakenpartners die:

In een notendop

•

•

•

•

•

zeer gevaarlijke pesticiden en werkzame stoffen met
een hoger risico vervangen, of de productie ervan
verlagen, of ze vervangen door andere effectieve
en zo min mogelijk schadelijke werkzame stoffen
en formuleringen van biologische of chemische
oorsprong, of door op technologie gebaseerde
oplossingen of alternatieve landbouwpraktijken;
product stewardship toepassen, met inbegrip
van productie, distributie en maatregelen om
de illegale verkoop van (formuleringen van) hun
landbouwchemicaliën te voorkomen en zorgen
voor de veilige opslag en het veilige gebruik van
hun landbouwchemicaliën;
bereid en in staat zijn om op de hoogte te blijven
van het wetenschappelijk debat rond de nadelige
gevolgen van landbouwchemicaliën voor het
milieu, en hierin een genuanceerd standpunt
innemen.

•

•

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank
definieert activiteiten die onverenigbaar zijn
met onze missie en principes. Wij leveren geen
producten en diensten aan partijen die betrokken
zijn bij deze activiteiten. Op het gebied van
landbouwchemicaliën doen wij geen zaken met:
•

klanten of zakenpartners van wie is aangetoond
dat ze niet voldoen aan lokale wet- en
regelgeving wat betreft de markttoegang,
productie, distributie en het gebruik van
landbouwchemicaliën.

Wij ondersteunen de transitie richting
voedselzekerheid op de lange termijn,
een betere volksgezondheid en het
verkleinen van de ecologische voetafdruk
van ons voedselsysteem door duurzamere
landbouwmethoden.
Rabobank, onze klanten en onze
zakenpartners moeten daarvoor op de
hoogte blijven van het wetenschappelijk
debat rondom de nadelige gevolgen van
landbouwchemicaliën.
Wij geloven dat:
• het noodzakelijk is zeer gevaarlijke
pesticiden en werkzame stoffen met
een hoger risico te vervangen door
andere effectieve, minder schadelijke
oplossingen of praktijken;
• alle partijen in de gehele waardeketen,
plus toezichthouders en handhavers,
de verantwoordelijkheid delen om
te zorgen voor de veilige productie,
verwerking en het veilig gebruik van
landbouwchemicaliën en nadelige
gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen
of verminderen.
Van onze klanten verwachten wij dat zij
product stewardship toepassen, oftewel
verantwoordelijkheid nemen voor het
product, met inbegrip van productie,
distributie en maatregelen om de illegale
verkoop van landbouwchemicaliën te
voorkomen en veilige opslag en veilig
gebruik ervan te waarborgen.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat ze:
•

toezien op de spoedige vervanging van zeer
gevaarlijke pesticiden en geleidelijke vervanging
van actieve ingrediënten met een hoger risico

•

•

•

•

•

•

binnen een redelijk tijdsbestek, beschreven in
tijdgebonden plannen en waarbij proactieve
investeringen in alternatieve oplossingen
(waaronder die in R&D en opschaling van
de productie) een verlengd tijdsbestek
kan rechtvaardigen voor het bestaande
klantenbestand;
alle relevante lokale wet- en regelgeving naleven
met betrekking tot markttoegang, productie,
distributie en gebruik van landbouwchemicaliën;
alle redelijke stappen hebben genomen om
de illegale verkoop en het illegaal gebruik van
(formuleringen van) hun landbouwchemicaliën
te voorkomen;
richtlijnen hebben gegeven voor het veilig
opslaan en gebruiken van landbouwchemicaliën,
rekening houdend met de omstandigheden op
de doelmarkten;
zich houden aan de internationale standaards
voor het omgaan met de risico’s voor milieu,
gezondheid en veiligheid en gevaarlijk afval van
al hun productiefaciliteiten (IFC Prestatienorm
en de MGV-richtlijnen van de Wereldbank) en
hun toeleverings- en distributieketens (zoals
deelname aan het Together for Sustainabilityinitiatief);
zich houden aan de Internationale Gedragscode
voor de distributie en het gebruik van pesticiden
van de Food and Agriculture Organisation (FAO)
inzake de productie, verkoop, distributie van en
de reclame voor pesticiden;
het wetenschappelijk debat rond de nadelige
gevolgen van pesticiden op de gezondheid van
mensen en/of het milieu en de ecologie actief
volgen en/of eraan deelnemen, en dat zij hierin
een genuanceerd standpunt innemen.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
met betrekking tot landbouwchemicaliën moedigen
wij onze klanten en zakenpartners aan om:
•

•
•

•

•

op basis van een wetenschappelijk onderbouwd
plan landbouwchemicaliën van WHO Klasse 2
geleidelijk te vervangen voor alle toepassingen,
uitgezonderd voor toepassingen waarvoor
geen goed alternatief in de vorm van een
IPM (Integrated Pest Management) methode
beschikbaar is;
best practices voor product stewardship aan te
nemen en toe te passen;
hun commitment aan het ondersteunen
van de transformatie naar duurzamere
landbouwmethoden te schragen door middel
van R&D en door te investeren in:
• nieuwe biologische stoffen en minder
schadelijke landbouwchemicaliën;
• datagedreven technologieën die gericht
zijn op het bevorderen van toepassing van
biologische stoffen en het verminderen van
het gebruik van landbouwchemicaliën in het
veld (zoals precisielandbouw);
• nieuwe landbouwsystemen;
• agronomie gericht op het verhogen van de
productiviteit van de landbouwchemicaliën
en/of het minimaliseren van hun
schadelijkheid.
in het publieke domein informatie te delen over
alle R&D-resultaten, (her)registratieprocessen en
hun public-affairsstrategie;
een open dialoog te voeren met de
maatschappij.
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Viskwekerij- en visserijbeleid
Waarom dit beleid?

Reikwijdte

Viskwekerij en wilde vangst leveren een bijdrage
aan een voedzaam voedselaanbod voor lokale,
nationale en internationale markten, en genereren
inkomsten die lokale en nationale economieën
ondersteunt. Helaas wordt de visverwerkende sector
ook geassocieerd met mogelijke nadelige gevolgen
voor het milieu en levensonderhoud, terwijl de
alsmaar stijgende vraag een uitdaging vormt voor de
productie van vis in de toekomst.

Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in waardeketens
voor viskwekerij, visserij (wilde visvangst) en
visverwerkende industrie, tenzij expliciet anders
gespecificeerd. Viskwekerij heeft betrekking op
visteelt die onder gecontroleerde omstandigheden
plaatsvindt. Deze activiteiten leiden tot het kweken
en/of oogsten van waterorganismen zoals vissen,
schaal- en weekdieren en planten. Bij de visserijsector
gaat het om wilde visvangst. De visverwerkende
sector heeft betrekking op verwerking en
handel. Vanwege het verschil tussen viskwekerij,
visserij (wilde visvangst) en de visverwerkende
industrie hebben we voor elke activiteit de diverse
verwachtingen gespecificeerd.

In deze sector kunnen zowel upstreamactiviteiten
(waaronder inputtoeleveringsketens) als verwerking
in de midstream (waaronder distributie en opslag)
oorzaak zijn van en bijdragen aan materiële nadelige
gevolgen voor: mensen (zoals voedselzekerheid voor
lokale gemeenschappen, arbeidsomstandigheden,
voedselveiligheid); dieren (zoals het welzijn in
viskwekerijen); milieu en klimaat (zoals vervuiling
van oppervlaktewater, niet-duurzame vismethodes,
verlies aan biodiversiteit, uitputting van de visstand,
vangst van en handel in bedreigde soorten); en
maatschappelijke en milieugevolgen hoger of lager
in de waardeketen.

Doel
Het doel van dit beleid is om voorwaarden uiteen te
zetten die gelden voor een duurzame viskwekerij,
visserij en visverwerkingssector, zodat deze zijn
centrale rol kan spelen in het garanderen van
voedselzekerheid. Dit beleid is bedoeld als een
grondslag die ondergrenzen kan bewaken, duidelijk
maakt welke principes voor bedrijfsvoering gelden
en hoe deze te realiseren, verbeteringen faciliteert
en stimuleert om waar mogelijk best practices te
hanteren.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten en
diensten te leveren, kennis te delen en samen te
werken binnen haar netwerken.
Wij maken onderscheid tussen gevolgen waar wij
rechtstreeks invloed op hebben en die waaraan wij
direct verbonden zijn via onze relaties met klanten
en zakenpartners. Op het gebied van viskwekerij en
visserij zullen wij bij onze eigen activiteiten:
•

steun verlenen aan sectorinitiatieven zoals
het Marine Stewardship Council (MSC) en het
Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen.
Op het gebied van viskwekerij, visserij en de
visverwerkende industrie doet Rabobank daarom

zaken met klanten en zakenpartners die zich binden
aan ons Dierenwelzijnsbeleid, Biodiversiteitsbeleid
en Land-governancebeleid, als wij dit beschouwen
als van wezenlijk belang voor hun activiteiten. In de
praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek aangaan
met klanten die nog niet volledig aan al onze
verwachtingen voldoen, mits ze beschikken over een
acceptabel tijdgebonden plan om dit te realiseren.

en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van viskwekerij en visserij
doen wij geen zaken als deze gerelateerd zijn aan:
•

illegale, ongeregistreerde en ongereguleerde
visserij en aan visserij gerelateerde activiteiten en
verwerking;
jacht op zeezoogdieren en het vinnen van
haaien;
het gebruik van dynamiet en vergif in de visserij;
of
zeevisserij met drijfnetten met een lengte van
meer dan 2,5 km.

•
Viskwekerij
Met betrekking tot waardeketens in de viskwekerij
doen wij zaken met klanten die de ambitie hebben
om goede praktijken te hanteren wat betreft:
•
•

het toepassen van voedselveiligheidsnormen;
de traceerbaarheid (van hun vis) tot aan de
viskwekerij.

Visserij (wilde visvangst)
Met betrekking tot waardeketens in visserij (wilde
visvangst) doen wij zaken met klanten die de ambitie
hebben goede praktijken te hanteren wat betreft:
•

•

vissen op een manier die niet leidt tot
overbevissing of uitputting van de visstand en
die aantoonbaar bijdraagt aan het herstel van
uitgeputte soorten, zoals niet vissen in Marine
Protected Areas (MPA’s) en de beschermde
gebieden van het Natura 2000-netwerk; en
vangstmethoden die zo min mogelijk gevolgen
hebben voor andere zeedieren en/of natuurlijke
habitats en de vangst van niet-doelsoorten
vermijdt.

Visverwerkende industrie
Met betrekking tot waardeketens in de
visverwerkende industrie doen wij zaken met
klanten die de ambitie hebben goede praktijken
te hanteren en:
•
•

in hun inkoopbeleid aandacht besteden aan
duurzaamheidskwesties voor de visserij; en
voedselveiligheidsnormen toepassen.

Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie

•
•

In een notendop
•
•

Rabobank gelooft dat duurzame visserij kan
bijdragen aan voedselzekerheid.
Klanten zijn actief in drie bedrijfssegmenten
– viskwekerij, visserij (wilde visvangst) en de
visverwerkende industrie – met specifieke
vereisten voor elk segment, namelijk:
• V
 an klanten actief in de viskwekerij wordt
verwacht dat zij voorzorgsmaatregelen
nemen door stappen te nemen richting
certificatie van een geloofwaardig
keurmerk, zoals dat van het Aquaculture
Stewardship Council (ASC), en visvoer
inkopen bij verantwoordelijke
leveranciers.
• V
 an klanten actief in de visserij
(wilde visvangst) wordt verwacht
dat zij certificering behalen van een
geloofwaardig keurmerk zoals dat van het
Marine Stewardship Council (MSC) en zich
onthouden van ongeautoriseerde vangst
van en handel in bedreigde soorten.
• V
 an klanten actief in de visverwerkende
industrie wordt verwacht dat zij ervoor
zorgen dat hun toeleveringsketen beter
traceerbaar is om duurzame praktijken
voor viskwekerij en wilde visvangst te
stimuleren.
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Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen
we ondersteunende informatie die aantoont dat
de klant aan de bovengenoemde verwachtingen
voldoet via geloofwaardige (voortgang in de richting
van) relevante certificering. Alle klanten die actief
zijn in de viskwekerij, visserij en visverwerkende
industrie moeten voldoen aan de eisen van ons
Dierenwelzijnsbeleid, Biodiversiteitsbeleid en
Land-governancebeleid, als wij dit beschouwen als
van wezenlijk belang voor hun activiteiten;

Visserij (wilde visvangst)
Specifiek van al onze klanten en zakenpartners die
actief zijn in de visserij (wilde visvangst) verwachten
wij dat ze:

Visserij (wilde visvangst)
Specifiek met betrekking tot de visserij (wilde
visvangst) moedigen wij onze klanten en
zakenpartners aan om:

•

actie ondernemen om certificering te behalen
van een geloofwaardig keurmerk voor duurzame
visserij, bijvoorbeeld het Marine Stewardship
Council (MSC).

•

Visverwerkende industrie
Specifiek van al onze klanten en zakenpartners die
actief zijn in de visverwerkende industrie verwachten
wij dat ze:

•

•
Viskwekerij
Specifiek van al onze klanten en zakenpartners die
actief zijn in de viskwekerij verwachten wij dat ze:
•

•

•

•

•

actie ondernemen om certificering te behalen
van een geloofwaardig keurmerk, bijvoorbeeld
het Aquaculture Stewardship Council (ASC) of de
Best Aquaculture Practices (BAP);
toereikende maatregelen treffen om de
onverminderde kwaliteit en beschikbaarheid
van oppervlaktewater en de waterhoudende
bodemlagen (aquifers) te waarborgen;
adequate maatregelen nemen om de schadelijke
gevolgen van de introductie van uitheemse
of genetisch gemanipuleerde soorten te
minimaliseren;
voer afnemen bij betrouwbare leveranciers die
een verantwoorde benadering hanteren voor
grondstoffeninkoop (van plantaardige en dierlijke
oorsprong), bij voorkeur bij leveranciers met een
Global Standard for Responsible Supply (IFFO RS)
certificering; en
een effectbeoordeling uitvoeren voor de
gevolgen voor de samenleving en het milieu
voordat zij nieuwe kweekactiviteiten opstarten,
en de resultaten van dit onderzoek meenemen
in planning, management en bedrijfsvoering van
deze activiteiten.

naar beste kunnen zorgen voor een betere
traceerbaarheid en certificering in hun
toeleveringsketen.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen

Visverwerkende industrie
Specifiek met betrekking tot de visverwerkende
industrie moedigen wij onze klanten en
zakenpartners aan om:
•

•
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering.
Viskwekerij
Specifiek met betrekking tot viskwekerij moedigen
wij onze klanten en zakenpartners aan om:
•

•

•
•

de richtlijnen met accepted good practices
voor viskwekerij zoals gepubliceerd door de IFC
(Good Practice Note: Improving Animal Welfare in
Livestock Operations) na te leven;
zich in te zetten voor gesloten systemen voor
de beheersing van watergebruik, ziekten en
broedstock;
duurzame alternatieven te vinden voor het
gebruik van visolie en vismeel als voer; en
transparant te zijn over hun plannen om de
productie van duurzaam gekweekte vis te
vergroten.

sectorspecifieke goede praktijken te handhaven,
energiezuinige vaartuigen te gebruiken, te
zorgen voor voldoende gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden en hun medewerkers
voldoende beloning te bieden; en
transparant te zijn over hun plannen om het
aandeel duurzaam gevangen vis te vergroten.

transparant te zijn over hun huidige visproductie
of -inkoop en hun plannen om het aandeel
duurzaam gevangen of gekweekte vis te
vergroten; en
de wild gevangen vis die zij inkopen te
traceren naar specifieke schepen en bronnen
om inkoop van beschermde of bedreigde
diersoorten te vermijden en te voorkomen dat ze
betrokken raken bij negatieve kwesties rondom
mensenrechten en arbeidsrechten.
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Wapenindustriebeleid
Waarom dit beleid?

Reikwijdte

Onder wapens wordt verstaan: al hetgeen in
algemene zin wordt aangeduid als wapens en
wapensystemen (inclusief productspecifieke
onderdelen) die bruikbaar zijn in activiteiten zoals
oorlog, criminaliteit, jacht en wetshandhaving.
Ze kunnen worden verdeeld in controversiële
en niet-controversiële wapens. Wij erkennen
het recht van democratische landen om zich te
verdedigen. Tegelijkertijd staan mensenrechten en
de wapenindustrie op gespannen voet met elkaar.
De handel in wapens en de wapenindustrie kunnen
immers leiden tot schending van de mensenrechten,
vooral in conflictsituaties en in landen met een
controversieel regime.

Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de waardeketen van
de wapenindustrie (met inbegrip van productie,
onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening,
management, systeemintegratie, testen, verkopen,
distributie en onderhoud).

De primaire focus van Rabobank is de voedings- en
landbouwsector. Toch is het essentieel dat we een
standpunt innemen over de wapenindustrie, omdat
hieraan gerelateerde bedrijfsactiviteiten vaak deel
uitmaken van grote conglomeraten. Wij willen op
geen enkele manier betrokken zijn bij controversiële
wapens. Voor niet-controversiële wapens hanteren
wij het principe ‘Nee, tenzij’ met strikte eisen waar
(potentiële) klanten aan moeten voldoen.

Doel
Het doel van dit beleid is duidelijk maken welke
controversiële activiteiten en klanten door Rabobank
worden uitgesloten en welke voorwaarden gelden
voor het principe ‘Nee, tenzij’ voor activiteiten in
verband met niet-controversiële wapens. Het beleid
is bedoeld als een grondslag die ondergrenzen
kan bewaken, duidelijk maakt welke principes voor
bedrijfsvoering gelden en hoe deze te realiseren,
verbeteringen faciliteert en stimuleert om waar
mogelijk best practices te hanteren.

Definities
Wapens: Al hetgeen in algemene zin wordt
aangeduid als wapens en wapensystemen, inclusief
productspecifieke onderdelen, deelsystemen,
reserveonderdelen, onderhoud, bediening,
bemiddeling en advisering, die bedoeld zijn voor en
bruikbaar zijn in gewapende conflicten en daaraan
een substantiële bijdrage kunnen leveren. Wapens
kunnen worden verdeeld in controversieel en nietcontroversieel.
Wapenindustrie: De algemeen geaccepteerde en
praktisch toepasbare definitie van de wapenindustrie
luidt als volgt: een industrie waarin wapens en
hiervan afgeleide producten worden gemaakt
voor en aangekocht door de krijgsmacht, private
beveiligingsorganisaties of de politiemacht van een
land.
Controversiële wapens: Rabobank onderscheidt zeven
soorten controversiële wapens: clusterwapens,
antipersoonsmijnen, witte fosfor die wordt gebruikt
voor explosieve wapens of munitie, munitie met
verarmd uranium, biologische wapens, chemische
wapens en kernwapens.14
14
Er bestaat geen algemeen geaccepteerde definitie van
controversiële wapens. Daarom definieert Rabobank ‘controversiële
wapens’ op basis van de volgende conventies en verdragen: Verdrag
inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de
productie en de overdracht van anti-personeelsmijnen en inzake de
vernietiging van deze wapens (Verdrag van Ottawa, 1997); Verdrag
tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van
voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en
inzake de vernietiging van deze wapens (1972); Verdrag tot verbod
van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het
gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze
wapens (1992); Verdrag inzake clustermunitie (Verdrag van Oslo, 2008)
en Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (1968, ook
Non-proliferatieverdrag genoemd).

Deze worden als controversieel beschouwd
vanwege hun humanitaire gevolgen en/of het grote
aantal burgerslachtoffers dat zij veroorzaken, vaak
nog vele jaren na het einde van de conflicten waarin
ze gebruikt worden.
Controversiële regimes: Landen waarvoor zowel
een wapenembargo als financiële sancties en
reisbeperkingen gelden van de VN, de Verenigde
Staten en/of de Europese Unie, en landen die niet
onderworpen zijn aan bovengenoemde sancties,
maar die volgens Rabobank wel een verhoogd risico
lopen op gewapende conflicten en/of schending
van de mensenrechten.
Controversiële doeleinden: Het gebruik van (nietcontroversiële) wapens wordt als controversieel
beschouwd als de wapens potentieel gebruikt
kunnen worden voor het uitlokken van conflicten
of het verhogen van spanningen en daarmee een
negatief gevolg hebben voor de vrede, veiligheid en
stabiliteit in de regio.
Tweeërlei gebruik: Producten en technologieën die
normaal worden gebruikt voor burgertoepassingen,
maar die mogelijk voor militaire doeleinden kunnen
worden ingezet.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners.
Met betrekking tot de wapenindustrie hanteren wij
een beleid dat is gebaseerd op het principe van
‘Nee, tenzij’. In aanvulling op wat wij van anderen
verwachten, betekent dit dat wij binnen het kader
van onze beleggingsdienstverlening (inclusief
vermogensbeheer en daaraan gerelateerd advies)
geen rechtstreekse investeringen faciliteren in
controversiële wapens. Verder zullen wij niet met
eigen middelen beleggen in:

•
•
•

activiteiten die betrekking hebben op
controversiële wapens; of
staatsobligaties die zijn uitgegeven door
controversiële regimes; of
effecten die zijn uitgegeven door
ondernemingen die betrokken zijn bij de
productie van of handel in wapens die worden
geleverd aan controversiële regimes.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van de wapenindustrie doet Rabobank
daarom zaken met klanten en andere zakenrelaties
die betrokken zijn bij niet-controversiële wapens
wanneer:
•

•

•

de onderneming alle relevante wet- en
regelgeving naleeft, zoals beschikken over de
juiste exportvergunning als er sprake is van
export van goederen voor militaire doeleinden
en goederen voor tweeërlei gebruik, om te
waarborgen dat ze worden ingezet voor civiele
doeleinden; en
de onderneming geen zakenrelaties heeft met
tussenpersonen, omdat hierdoor het werkelijke
doel van de financiering en het uiteindelijke
gebruik van het wapengerelateerde product snel
uit het zicht raken; en
Rabobank ervan verzekerd is dat de wapens
niet gebruikt zullen worden voor controversiële
doeleinden.

In praktijk betekent het principe ‘Nee, tenzij’ dat we
geen zaken doen met klanten die nog niet volledig
aan al deze verwachtingen voldoen.
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Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van de wapenindustrie
beschouwen wij de activiteiten als dermate
schadelijk dat wij geen zaken willen doen met
ondernemingen die:
•

•

•

controversiële wapens ontwikkelen, produceren,
verhandelen, vermarkten, verkopen, distribueren,
transporteren en/of onderhouden;
niet-controversiële wapens en munitie
ontwikkelen, produceren, verhandelen,
vermarkten, verkopen, distribueren, transporteren
en/of onderhouden die gebruikt kunnen worden
voor controversiële doeleinden;
niet-controversiële wapens of wapengerelateerde
producten leveren aan overheidsdiensten in
controversiële regimes.

Bovendien kiest Rabobank ervoor geen zakelijke
relatie aan te gaan met overheidsdiensten van
controversiële regimes, inclusief hun centrale banken.

In een notendop
Rabobank zal:
• niet met eigen middelen beleggen in
activiteiten die verband houden met
controversiële wapens of controversiële
regimes;
• geen financiële diensten verlenen aan
bedrijven die betrokken zijn bij controversiële
wapens;
• geen financiële diensten verlenen aan
bedrijven die betrokken zijn bij (nietcontroversiële) wapens tenzij zij voldoen aan
strikte voorwaarden om gebruik ervan voor
controversiële doeleinden te voorkomen;
• geen rechtstreekse investeringen binnen het
kader van onze beleggingsdienstverlening
faciliteren (inclusief vermogensbeheer en
daaraan gerelateerd advies) in activiteiten
die verband houden met controversiële
wapens.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen
we ondersteunende informatie. Rabobank hanteert
aanvullende interne uitvoeringsrichtlijnen in lijn met
ons Wapenindustriebeleid die verdere details en
sturing bieden voor de praktische uitvoering van dat
beleid.

Biomassabeleid
Waarom dit beleid?
Biomassa, biogas en biobrandstoffen worden
voornamelijk gemaakt van ofwel restgrondstoffen
(zoals rioolslib, organisch afval, gebruikte frituurolie
en mest), of in beperkte mate van voedselgewassen
(zoals suikerriet, mais, soja en palmolie), of van
bosbouwproducten (afkomstig van snoei, bosbouw,
houtteelt en houtkap) of sloophout uit de bouw.
Het gebruik van biomassa kan ervoor zorgen dat
er minder fossiele grondstoffen nodig zijn om te
voorzien in de brandstof- en energiebehoefte
voor transport, warmte en elektriciteit, en kan
op die manier positieve gevolgen hebben
voor milieu en klimaat. Biomassa wordt ook in
toenemende mate toegepast als grondstof in de
bouwsector (bijvoorbeeld voor houten constructies,
biobeton), voor chemische toepassingen (zoals
biocomposieten) en als bodemverbeteraar. De
veelzijdigheid ervan en de mogelijkheid om zowel
de voedsel- als de energiemarkt te bedienen biedt
wereldwijd kansen voor boeren. Bovendien heeft
biomassa uit restgrondstoffen een groot potentieel
als input in een circulaire economie. Dit is met name
het geval boven in de waardepiramide, waarin
biomassa als bron voor voedsel en farmaceutische
producten hoger wordt gewaardeerd dan bron
voor diervoer, vezel en brandstof. Biomassa en
biobrandstof afkomstig van voedselgewassen,
houtteelt en houtkap kunnen echter ook leiden tot
nadelige milieu- (zoals biodiversiteit, lucht, bodem
en water) en maatschappelijke gevolgen, afhankelijk
van de productieschaal en geografische locatie.

Doel
Het doel van dit sectorbeleid is waarborgen dat onze
financieringsactiveiten van (met name niet-residuele)
biomassagrondstoffen (in alle toepassingsvormen)
evenwichtige en netto positieve impact opleveren,
zo hoog mogelijk in de waardepiramide. Dit beleid
is bedoeld als een grondslag die ondergrenzen

kan bewaken, duidelijk maakt welke principes voor
bedrijfsvoering gelden en hoe deze te realiseren,
verbeteringen faciliteert en stimuleert om waar
mogelijk best practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de waardeketen van
biomassa, tenzij expliciet anders gespecificeerd.
Dit omvat upstream- (fabrikanten van biomassa),
midstream- (verwerkers, handelaren en
vervoerders) en downstreambedrijven (inkopers
van biomassa15). De reikwijdte omvat alle soorten
biomassagrondstoffen, en alle toepassingen van
biomassa in biobrandstoffen, biogas, bio-energie,
biomaterialen (zoals bioplastics en biofoams)
en biochemie (zoals bemestingsmiddelen en
smeermiddelen).
Definities
Biobrandstoffen: Vloeibare brandstoffen die zijn
gemaakt uit biomassa, hoofdzakelijk toegepast in
transport. De meest voorkomende biobrandstoffen
zijn bio-ethanol (een alternatief voor benzine) en
biodiesel (een alternatief voor diesel).
Biogas: Gas geproduceerd door de afbraak van
biomassagrondstoffen (met name restmateriaal van
landbouwgewassen, afval en mest), wat primair
methaan en CO2 oplevert.
Biomassa: Levende of recent gestorven plantaardige
of dierlijke organismen.
Biomassagrondstoffen: Elke regio heeft zijn eigen
lokaal gegenereerde biomassagrondstof uit
landbouw (voor dat doel geteeld of reststromen),
bos en stedelijke bronnen. De meest voorkomende
soorten biomassa zijn: granen en zetmeelgewassen
(suikerriet, mais, tarwe, suikerbiet, industriële

Voor wie onderstaande indirect van toepassing is (via midstreamen downstreamondernemingen) en enkel van toepassing op de
activiteiten die verband houden met biomassa.

15
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zoete aardappel); agrarisch restafval (maisstengels,
tarwestro, rijststro); voedselafval; bosbouwmaterialen
(resten van houtkap, bosbeheer en houtteelt);
dierlijke bijproducten (mest); energiegewassen
(vingergras, miscanthus, hybride populier, wilg,
algen) en stedelijk afval (gemeentelijk vast afval,
rioolslib en gebruikt frituurvet).

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van biomassa doet Rabobank daarom
zaken met klanten en zakenpartners die:

•
•

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten en
diensten te leveren, kennis te delen en samen te
werken via haar netwerken. Wij maken onderscheid
tussen gevolgen waar wij rechtstreeks invloed op
hebben en die waaraan wij direct verbonden zijn
via onze relaties met klanten en zakenpartners. Wat
betreft biomassa zullen wij bij onze eigen activiteiten:
•

•

•

•

de ontwikkeling van een biogebaseerde en
circulaire economie ondersteunen, waarin
biomassa en met name de reststromen worden
gebruikt als grondstof voor biogebaseerde
toepassingen;
een evenwichtige en op het voorzorgsbeginsel
gebaseerde aanpak hanteren waarvan het
doel om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen (door middel van biomassa) even
belangrijk is als het voorkomen van andere
schadeaspecten (zoals aan biodiversiteit,
gemeenschappen en water etc.);
beoordelen wat de netto
broeikasgasuitstootvoordelen zijn van het
gebruik van biomassa en het aantal jaren
om koolstof weer vast te leggen vergeleken
met het reductiepotentieel van vermeden
ontbossing (CO2-reductie) om bij te dragen aan
de wereldwijde klimaatdoelstellingen voor 2030
en 2050;
de discussie in wetenschap en in
multistakeholdernetwerken volgen, zoals de
Roundtable on Sustainable Biomaterials, de EUtaxonomie en certificeringsprogramma’s (ISCC,
FSC, NTA8080) en dit beleid overeenkomstig
aanpassen waar dit nodig wordt geacht.

Downstream
Specifiek met betrekking tot downstream klanten
doet Rabobank zaken met klanten en andere
zakenpartners die:

•

transparant zijn over hun huidige productie,
verwerking, handel in of inkoop van biomassa
en over hun plannen om duurzame productie
en gebruik van biomassa in de toekomst
te waarborgen, bijvoorbeeld door alleen
houtpellets met een geloofwaardige certificering
te gebruiken;
technologie en activa in investeringsperioden
en technologieën afstemmen op het VNklimaatakkoord van Parijs.

Upstream
Specifiek met betrekking tot upstreamklanten doet
Rabobank zaken met klanten en zakenpartners die:
•

land governance en biodiversiteit respecteren op
een manier die in lijn is met de principes in ons
Land-governancebeleid en Biodiversiteitsbeleid
(met name ter voorkoming van ontbossing).

Midstream en downstream
Specifiek met betrekking tot midstream- en
downstreamklanten doet Rabobank zaken met
klanten en zakenpartners die:
een inkoopbeleid of inkooprichtlijnen hanteren
om te garanderen dat de biomassa voldoet aan
de hierboven genoemde principes, te zorgen
voor traceerbaarheid en te waarborgen dat de
principes zoals beschreven in ons Palmoliebeleid,
Suikerrietbeleid, Sojabeleid, Bosbouwbeleid en
Biodiversiteitsbeleid worden nageleefd, als deze
van toepassing zijn.

In een notendop
•

uitsluitend biomassa gebruiken om de
energietransitie te realiseren in plaats van de
levensduur van energiecentrales te verlengen,
en daarmee de regeringsplannen voor die
transitie richting een koolstofarme economie
ondersteunen.

•

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.

•

Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van biomassa doen wij
geen zaken als deze gerelateerd zijn aan:
•

•
•

of Nature (IUCN I- en II-gebieden), locaties
op de UNESCO Werelderfgoedlijst of Ramsarwatergebieden.

het herbestemmen of ontbossen van
gebieden met een high conservation value,
zelfs als dit wettelijk is toegestaan (zie ons
Biodiversiteitsbeleid);
herbestemmingen die conflicten omtrent
grondbezit veroorzaken met lokale
gemeenschappen of inheemse volkeren.

Bovendien doen wij geen zaken met klanten en
zakenpartners die:
•

•
•

de afgelopen vijf jaar betrokken waren bij illegale
ontbossing of andere illegale herbestemming
van land;
de afgelopen vijf jaar illegale branden hebben
toegepast voor het vrijmaken van land;
opereren in wettelijk beschermde gebieden die
zijn aangeduid door nationale regelgeving en/
of internationaal onder bescherming zijn gesteld
door de International Union for Conservation

•

Biomassa zou gebruikt moeten worden
volgens een hiërarchie die de voorkeur geeft
aan farmaceutische producten, voedsel,
voer, vezel en uiteindelijk brandstof.
Voor energietoepassingen wordt de
voorkeur gegeven aan biomassa uit
restgrondstoffen, wat moet bijdragen aan de
transitie naar een koolstofarme economie.
Rabobank verwacht van haar klanten
dat ze geen biomassagrondstoffen
gebruiken die afkomstig zijn uit HCSA
(High Carbon Stock Areas, gebieden met
een hoge koolstofvoorraad), of geen
biomassagrondstoffen gebruiken die een
vervanging zijn van basisvoedselgewassen
wanneer er aanwijzingen zijn voor
(lokale) voedselonzekerheid.
Terwijl aanzienlijke maatschappelijke en
milieuschade moet worden voorkomen, kan
het gebruik van biomassa tegelijk voordelen
bieden wat betreft broeikasgasuitstoot,
rekening houdend met de totale
levenscyclus van de biomassagrondstoffen
vergeleken met fossiele grondstoffen.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat klanten
en zakenpartners:
•

alles in het vermogen stellen dat
de gebruikte biomassa geen (grond
voor) basisvoedselgewassen vervangt
wanneer er aanwijzingen zijn voor lokale
voedselonzekerheid, of het milieu, biodiversiteit
of levenskwaliteit voor lokale gemeenschappen
aantast;
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voor gebruik van niet-residuele
biomassagrondstoffen beschikken over relevante
certificering zoals Roundtable on Sustainable
Biomaterials, FSC, ISCC, NTA8080, REDII en/
of Better Biomass. Daarnaast verwachten wij
van klanten en zakenpartners dat zij voor
niet-residueel hout (zoals pellets) aanvullend
ecologisch en maatschappelijk duediligenceonderzoek uitvoeren als de biomassa
wordt ingekocht buiten de Benelux of Duitsland.

Downstream
Specifiek met betrekking tot downstreamklanten
verzamelen we ondersteunende informatie die
aantoont dat:
•

•

•

de gebruikte biomassa geen aanzienlijke nadelige
gevolgen heeft vanuit een maatschappelijk of
milieuoogpunt, zoals geur of emissies;
voor bestaande technologieën een
klimaatrisicoanalyse is uitgevoerd op basis van
het GHG Protocol, een internationale GHGrapportagenorm van het World Resources
Institute (WRI) en het World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD);
voor nieuwe technologieën ecologische en
maatschappelijke voordelen zijn gevalideerd
door een onafhankelijk proces van ecologisch en
maatschappelijk due-diligenceonderzoek, met
inbegrip van een levenscyclusanalyse.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek op
het gebied van biomassa moedigen wij onze klanten
en zakenpartners aan om:
•
•

het gebruik van biomassagrondstoffen zo hoog
mogelijk in de waardepiramide toe te passen;
op de hoogte te blijven van nieuwe
beleidsontwikkelingen en zorgen die leven in de
samenleving via internationale samenwerking
en een dialoog met stakeholders, met

•

bijzondere aandacht voor de zorgen van lokale
gemeenschappen;
voordelen te bieden aan lokale
gemeenschappen, zoals mogelijkheden om
in het levensonderhoud te voorzien, energieen brandstofzekerheid en economische en
maatschappelijke stabiliteit.

Beleid cacao, koffie, thee en katoen
Waarom dit beleid?
Marktgewassen zoals cacao, koffie, thee en katoen
worden geteeld door miljoenen boeren over
de hele wereld, waaronder veel kleinschalige
boeren, en wereldwijd verhandeld voor gebruik
in consumentenproducten zoals voedingswaren
en dranken, consumptiegoederen en kleding. De
productie van deze gewassen staat voor ernstige
duurzaamheidsuitdagingen vanwege de mogelijke
nadelige gevolgen, met name als ze afkomstig zijn
van opkomende markten. Die uitdagingen worden
steeds vaker erkend. Kwesties die de duurzaamheid
en levensvatbaarheid van deze sectoren kunnen
ondermijnen zijn onder meer leefbaar inkomen voor
boeren, slechte arbeidsomstandigheden, schending
van mensenrechten, schade aan het milieu en
slechte agrarische praktijken die opbrengst en
productiviteit onder druk zetten. Bovendien drijft de
klimaatverandering de productie van deze gewassen
verder richting de grens van wat fysiologisch
mogelijk is. De verantwoordelijkheid binnen de
waardeketen heeft zich vertaald in certificering en
ketenbeheersing, maar de effectiviteit daarvan blijft
discutabel. Er is geen uniforme oplossing voor de
transformatie van deze sectoren. De verschillende
schakels in de waardeketen hebben hierin allemaal,
net als de toezichthouders en ngo’s, een belangrijke
rol te vervullen.

Doel
Dit beleid biedt ondersteuning aan handelsbedrijven
en producenten van consumentengoederen
downstream in de waardeketen van koffie,
cacao, thee en katoen. Het heeft tot doel om de
nadelige gevolgen die zij kunnen veroorzaken,
waaraan ze kunnen bijdragen, of waaraan ze direct
verbonden kunnen zijn effectief aan te pakken,
bedrijfsrisico’s te verminderen en bij te dragen aan
verbetermogelijkheden. Dit beleid is bedoeld als een
grondslag die ondergrenzen kan bewaken, duidelijk
maakt welke principes voor bedrijfsvoering gelden

en hoe deze te realiseren, verbeteringen faciliteert
en stimuleert om waar mogelijk best practices te
hanteren.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten
en zakenpartners die actief zijn in de
waardeketen van koffie, cacao, thee en
katoen, waaronder producenten, handelaren,
verwerkers, groothandelaren en verkopers van
consumentengoederen. Het richt zich op de manier
waarop de downstreamwaardeketen omgaat met
kwesties in de primaire productie, in verhouding tot
zijn risico’s en de mate van invloed of impact die hij
kan hebben. Overige kwesties downstream in de
koffie-, thee-, cacao- en katoensectoren (verwerking
of productie) vallen buiten de reikwijdte van dit
beleid, tenzij ze onderwerp zijn van ons kern- of
themabeleid.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten en
diensten te leveren, kennis te delen en samen te
werken via haar netwerken. Wij maken onderscheid
tussen gevolgen waar wij rechtstreeks invloed op
hebben en die waaraan wij direct verbonden zijn via
onze relaties met klanten en zakenpartners. Op het
gebied van cacao, koffie, thee en katoen zullen wij bij
onze eigen activiteiten:
•

•

relevante sectorinitiatieven met
multistakeholderbenaderingen zoals Better
Cotton Initiative, Global Coffee Platform en
World Cocoa Foundation ondersteunen in hun
geleidelijke ontwikkeling;
(kleine) boeren in opkomende markten
ondersteunen door financiële diensten te
verlenen (bijvoorbeeld blended finance) en
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de capaciteit van coöperaties te vergroten via
de activiteiten van Rabobank Partnerships en
Rabobank Foundation en via hun partners,
waaronder onze grootzakelijke klanten.
Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen.
Op het gebied van cacao, koffie, thee en katoen
doet Rabobank daarom zaken met klanten en
zakenpartners die:
•

•

•

In een notendop
•

zich binden aan de principes van ons Landgovernancebeleid en Biodiversiteitsbeleid, als wij
dit beschouwen als van wezenlijk belang voor
hun activiteiten.

Voor handelaren en producenten/verkopers
van consumentengoederen
Specifiek met betrekking tot handelaren en
downstreamverwerkers en -verkopers van
consumentengoederen doet Rabobank zaken met
klanten en zakenpartners die:
•

Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Met betrekking tot cacao, koffie, thee en
katoen hanteren wij geen aanvullende uitsluitingen.

zich binden aan zero net deforestation en hun
grondstoffen inkopen van productielocaties
die bos met een high conservation
value beschermen (zie verder ons Landgovernancebeleid en Biodiversiteitsbeleid);
bij hun eigen activiteiten en in hun
toeleveringsketen mensenrechten
respecteren, waaronder het bieden van goede
arbeidsomstandigheden en het betalen van een
fatsoenlijk loon aan arbeiders;
lid zijn van of anderszins steun verlenen aan
een relevant sectorinitiatief om aan te tonen dat
ze verantwoordelijkheid voor de waardeketen
nemen en waarborgen dat ze voldoen aan lokale
milieu- en maatschappelijke wet- en regelgeving
voor hun toeleveringsketen.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.

•

Rabobank gelooft dat elke afzonderlijke
schakel in de waardeketen een belangrijke
verantwoordelijkheid en taak heeft om
nadelige gevolgen te voorkomen en
te verminderen, om zo duurzame en
levensvatbare cacao-, koffie-, thee- en
katoensectoren op lange termijn te
ondersteunen.
Van klanten en zakenpartners wordt
verwacht dat zij hun commitments vertalen
in inkooppraktijken en overige maatregelen
om de duurzame productie van deze
grondstoffen te faciliteren.

•

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
met betrekking tot cacao, koffie, thee en katoen
moedigen wij onze klanten en zakenpartners aan
om:
•
•

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat ze:
Voor primaire producenten/boeren
• voortgang boeken met ecologische en
maatschappelijke prestaties en efficiënt gebruik
van hulpbronnen, inclusief maatregelen
ter bescherming van de waterkwaliteit en
-kwantiteit, bodembeheerpraktijken, gebruik,
toepassing en opslag van landbouwchemicaliën
en afvalbeheer.
Voor handelaren en producenten/verkopers
van consumentengoederen
• een inkoopbeleid hebben dat rekening houdt
met de verantwoordelijkheid binnen de
waardeketen en aandacht besteedt aan de
materiële gevolgen in hun toeleveringsketen;

ambitieuze inkooptargets ondersteunen of
behalen om het volume en de ketenbeheersing
van duurzame gewassen te vergroten als aandeel
van het totale volume dat hun toeleveringsketens
binnenkomt. De targets kunnen evenredig zijn
aan de risico’s en mate van invloed die zij hebben
binnen de waardeketen.

•

•

zich in te zetten voor langetermijnhandelsrelaties
met boeren;
lid te worden van sectorinitiatieven zoals
Better Cotton Initiative (BCI), World Cocoa
Foundation, Global Coffee Platform, 4C, Ethical
Tea Partnership etc., om de ontwikkeling en het
gebruik van goede landbouwpraktijken en best
practices in de sector te ondersteunen;
zich in te zetten voor leefbare inkomens voor
producenten en leefbare lonen voor ingehuurde
arbeidskrachten op de boerderijen;
actief te investeren in
duurzaamheidsprogramma’s voor (kleine)
boeren en hun gemeenschappen, in
herbebossingsprogramma’s en in klimaatslimme
landbouw.

Inleiding

Introductie tot de Global Standard

Kernbeleid

Themabeleid

Sectorbeleid

Lijst van uitsluitingen

Functies en verantwoordelijkheden

Uitvoering, monitoring en verslaglegging

Bijlage

72

73

Het beleid

Energiebeleid
Waarom dit beleid?

Reikwijdte

De wereldwijde energiesector is een essentiële
leverancier voor transport en industrie,
warmte- en elektriciteitsopwekking, landbouw
en energieverbruik (koken, productie van
consumentengoederen, etc.). De wereldwijde
energiewaardeketen kan een substantiële
bijdrage leveren aan de uitstootvermindering
van broeikasgassen door de energiemix om
te vormen van hoofdzakelijk fossiele naar
voornamelijk hernieuwbare energiebronnen en
door hun eigen uitstoot te verminderen. Verder
leveren optimalisering, efficiënt eindgebruik en de
circulaire economie ook een bijdrage aan verlaging
van het energieverbruik, de koolstofintensiteit en
emissies. Naast gevolgen voor klimaatverandering
hebben andere mogelijke negatieve gevolgen
van de energiesector betrekking op uitputting
van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling (lucht,
lozingen en gevaarlijk afval), milieuverstoring
(van habitats en ecosystemen), gezondheids- en
veiligheidskwesties op het werk (met betrekking
tot luchtvervuiling, ongevallen en letsels)
en gevolgen voor lokale gemeenschappen
(bijvoorbeeld door watervervuiling,
landvordering en ontheemding).

Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de waardeketen van
de energiesector, zowel voor hernieuwbare als voor
fossiele energie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
In dit beleid onderscheiden we de volgende
activiteiten in de energiewaardeketen:

Doel
Hoewel het gebruik van fossiele energie nog
altijd een realiteit en een noodzaak is in de
meeste economieën en huishoudens, is het doel
van dit beleid onze klanten en zakenpartners
in de energiewaardeketen te ondersteunen bij
hun verantwoorde en duurzame transitie naar
energiemixen en -systemen die voldoen aan
internationaal overeengekomen klimaat- en
duurzaamheidsdoelstellingen. Dit beleid is
bedoeld als een grondslag die ondergrenzen kan
bewaken, duidelijk maakt welke principes voor
bedrijfsvoering gelden en hoe deze te realiseren,
verbeteringen faciliteert en stimuleert om waar
mogelijk best practices te hanteren.

•

•

•

•

•

Exploratie en winning van fossiele energie,
inclusief het vervoer naar de verwerking van
fossiele brandstoffen of de energieproductie,
levering van materieel en diensten aan
winningsbedrijven. Op deze activiteiten van
klanten in de energiesector zijn de upstreameisen
van het Winningsindustriebeleid van toepassing.
Verwerking en productie: raffinage en
elektriciteitsopwekking (petrochemische
industrie, raffinaderijen, energie- en
warmteopwekking, vergassingsinstallaties,
etc.). Op enkele activiteiten van deze
energiesectorklanten is ook het Biomassabeleid
van toepassing.
Energie-infrastructuur en projecten
daarvoor, zoals windmolenparken, zonneenergienetwerken, waterkrachtcentrales,
biodieselraffinaderijen, faciliteiten voor CO2 afvang, -opvang en -opslag (CCS en DACS).
Handels- en logistieke activiteiten en diensten
die speciaal zijn ontworpen of uitsluitend worden
gebruik voor de energiesector, waaronder
handel, vervoer, pijplijnen, opslagfaciliteiten,
vaartuigen, floating production storage and
offloading vessels (FPSO’s), bijmengen en de
transmissie, distributie en verhandeling van
elektriciteit.
De specifieke bepalingen van dit beleid zijn niet
van toepassing op klanten en zakenpartners
die alleen energie gebruiken in, onder meer, de
verwerkende industrie, het vervoer, de woon- en
landbouwsector. Deze vorm van energiegebruik
is in algemenere zin onderwerp van ons
Milieubeleid.

Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Met betrekking tot de energiesector
zullen wij bij onze eigen activiteiten:
•

•

•

•

onszelf positioneren als de financiële partner
voor transities naar toekomstbestendig
ondernemen in de koolstofarme economie,
in lijn met onze internationale verplichtingen.
Dit zijn onder meer de doelen van het VNklimaatakkoord van Parijs, de tussentijdse
doelstelling van de Europese Green Deal
om de broeikasgasuitstoot in 2030 met
minimaal 55% te verminderen ten opzichte
van het niveau van 1990, en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), waarvan
SDG 7 specifiek is gericht op het verzekeren van
toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame
en moderne energie voor iedereen;
versnelde ontwikkeling faciliteren van
energietechnologieën en infrastructuur (voor
productie, verwerking, transport, opslag) die
resulteren in een aanzienlijke vermindering van
de broeikasgasuitstoot, zodat onze portefeuille
in lijn blijft met de recentste duurzame
ontwikkelingsscenario’s van het Internationaal
Energieagentschap zodra deze beschikbaar zijn;
een evenwichtige aanpak hanteren waarmee
we inspanningen voor het verminderen van
broeikasgasuitstoot beoordelen om significante
negatieve impact voor andere maatschappelijke
en milieudoelstellingen (bijvoorbeeld voor
gemeenschappen, biodiversiteit, water, etc.) te
voorkomen, en om naleving van (inter)nationale
normen en benaderingen te waarborgen;
de voetafdruk van onze eigen activiteiten en
onze directe leveranciers verminderen en de
resterende scope 1- en scope 2-emissies volgens
het Greenhouse Gas Protocol compenseren.

Wat wij van anderen verwachten
Rabobank heeft een aantal minimumverwachtingen
van alle klanten in de energiesector met activiteiten
in de upstream, midstream en/of downstream van
de waardeketen. Als waardegedreven organisatie
doen wij zaken met partijen die onze principes met
ons delen. Met betrekking tot de energiesector doet
Rabobank daarom zaken met klanten en andere
zakenpartners die:
•

•

•

•

•

de ambitie hebben potentiële materiële risico’s
binnen hun eigen activiteiten en waardeketens
aan te pakken die de transitie kunnen
belemmeren om de doelstellingen van het
VN-klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen te realiseren;
transparant zijn, verantwoording afleggen en de
dialoog aangaan over hun beleid, prestatie en
vooruitgang;
zich openlijk hebben gecommitteerd aan het
VN-klimaatakkoord van Parijs en aan ons verslag
uitbrengen over hun relatieve en absolute omzet
uit thermische steenkool, als het klanten betreft
met aan thermische steenkool gerelateerde
activiteiten. Van deze klanten (inclusief zij die
handelen in en gebruik maken van speciaal
hiervoor ontworpen of exclusief hiervoor
gebruikte producten en diensten) verwachten
wij dat zij een maximale relatieve omzet van 5%
hebben (gecorrigeerd voor prijsschommelingen)
en deze vanaf 2020 gestaag verlagen tot 0% in
2030 in ontwikkelde landen en in 2040 in de rest
van de wereld, opdat ze voldoen aan het VNklimaatakkoord van Parijs;
een ‘rechtvaardige energietransitie’ tot stand
brengen, wat betekent dat ze zich richten op
zowel het reduceren van broeikasgasuitstoot
als bijdragen aan belangrijke maatschappelijke
en milieubehoeften, met name eerlijk werk,
maatschappelijke inclusie en armoedebestrijding;
zich binden aan ons Land-governancebeleid en
Biodiversiteitsbeleid, als wij dit beschouwen als
van wezenlijk belang voor hun activiteiten (zoals
waterkracht- en biomassaprojecten, zonneenergie- en windkrachtprojecten, etc.).
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In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits
ze beschikken over een acceptabel tijdgebonden
plan om dit te realiseren. Wij beoordelen alle klanten
in de energiesector vóór ultimo 2022 en aan de
verwachtingen zal worden voldaan vóór ultimo
2024 (hetgeen wordt weerspiegeld in het
tijdgebonden plan).
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitgesloten activiteiten van Rabobank
definieert activiteiten die onverenigbaar zijn met
onze missie en principes. Wij leveren geen producten
en diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Wat betreft de energiesector doen wij
geen zaken als deze gerelateerd zijn aan:

•

•

•
•

•

•

bestaande of nieuwe ontwikkeling
van kolenmijnen, steenkolenhandel,
steenkolencentrales, overname van bestaande
aan steenkool gerelateerde assets, aan
steenkool gerelateerde infrastructuren en
specifiek ontworpen of exclusief gebruikte
producten en diensten, en het transport tot aan
de productiefaciliteit, verwerking, of raffinage
van steenkoolproducten (ongeacht de absolute
drempel in tonnen). Wij kunnen de handel in
hoogwaardige metallurgische steenkool die
wordt gebruikt voor de productie van staal en
basismetalen alleen rechtstreeks financieren
zolang de sector overschakelt op alternatieve
koolstof- en energiebronnen;
de exploratie, winning of productie van
schaliegas of andere niet-conventionele
fossiele natuurlijke hulpbronnen (met name
teer/zandolie, schalieolie, schaliegas of
mijngas), gerelateerde assets, noch aan de
productie of levering van specifiek ontworpen
of exclusief gebruikte producten en diensten.
Verder sluiten wij zaken uit die gerelateerd zijn
aan het transport tot aan de productiefaciliteit,
productie, verwerking of raffinage van deze
fossielebrandstofproducten, uitgezonderd het
financieren van handelsentiteiten waar het
pijplijntransport van meerdere (conventionele
fossielebrandstof)producten plaatsvindt die

•

daardoor niet afzonderlijk traceerbaar zijn;
nieuwe aardolie-exploratie en winning daarvan,
inclusief nieuwe FPSO’s (Floating Production
Storage and Offloading) voor aardolieproductie;
handelsstromen van energie afkomstig
uit gebieden en energieprojecten die niet
voldoen aan ons Biodiversiteitsbeleid,
bijvoorbeeld gewonnen in gebieden die op de
Werelderfgoedlijst staan, gebieden met een ‘high
conservation value’ of HCSA (High Carbon Stock
Areas, gebieden met een hoge koolstofvoorraad),
of projecten voor zonne- en windenergie
waarvoor ontbossing nodig is of die zijn opgezet
in gebieden met een ‘high conservation value’ en
gebieden die op de Werelderfgoedlijst staan;
de exploratie en winning van aardgas onder de
Waddenzee;
de offshore olie- en gasexploratie en de winning
daarvan in het Noordpoolgebied;
nieuwe kernenergiecentrales of activiteiten in
de nucleaire waardeketen1 die direct gerelateerd
zijn aan de productie van kernenergie (tot
een kernenergiebeleid is ontwikkeld en
gepubliceerd).

In een notendop
Rabobank wil een koploper zijn in het
ondersteunen van de energietransitie door:
• het financieren van activiteiten die de
energietransitie in de hele waardeketen
versnellen, met nadruk op schone
energieopwekking, koolstofarme
brandstoffen, energie-efficiëntie en de
benodigde infrastructuur;
• de dialoog aan te gaan met klanten en
zakenpartners over de aanpak van materiële
kwesties en risico’s, en hun inspanningen bij
hun energietransitie te ondersteunen.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en vooruitgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat:

alle klanten2 en zakenpartners in de
energiewaardeketen:
• een klimaatrisicoanalyse hebben uitgevoerd
(bij voorkeur volgens de TCFD-methodologie)
waarin de fysieke klimaatrisico’s en
transitieklimaatrisico’s zijn bepaald, als hun
omzet meer bedraagt dan 250 miljoen euro en
250 medewerkers;
• emissies rapporteren van hun eigen activiteiten
en energieleveringsketen (scope 1, 2 en 3
conform het Greenhouse Gas Protocol), als hun
omzet meer bedraagt dan 250 miljoen euro en
250 medewerkers;
• een beleid voor milieu, gezondheid en
veiligheid hanteren op basis van internationale
normen, zoals een certificering voor
Occupational Health and Safety Management
(OHSAS 18001) of ISO 45001, als zij assets
bezitten voor het opwekken, verwerken,
transporteren of opslaan van energie;
• nadelige maatschappelijke en milieugevolgen
voorkomen of verminderen, met name voor
water- en luchtvervuiling, afval en gevaarlijke
materialen3;
• de kans op ongevallen minimaliseren door
gebruik te maken van de best beschikbare
technieken, over noodplannen beschikken voor
materiële risico’s en zorgen voor voldoende
gezonde en veilige arbeidsomstandigheden4;
• in dialoog gaan met stakeholders op wie hun
activiteiten van invloed zijn;
• voldoen aan de eisen van ons
Biodiversiteitsbeleid en Land-governancebeleid,
als wij dit beschouwen als van wezenlijk belang
voor hun activiteiten.
klanten voor activiteiten met betrekking tot
energie-exploratie en -winning:
• voldoen aan de eisen van ons
Winningsindustriebeleid.
klanten voor activiteiten met betrekking tot
verwerking, productie en handel:
• een duurzaam inkoopbeleid hanteren dat is
gebaseerd op wereldwijde normen, zoals de
OESO-richtlijnen, de Verklaring van de IAO
inzake de Fundamentele Principes en Rechten

•

op het Werk en de UN Guiding Principles
on Business and Human Rights, voor het
aanpakken van alle materiële maatschappelijke
(mensenrechten, arbeidsomstandigheden etc.),
milieu- (uitstoot, afvalvermindering etc.) en
biodiversiteitskwesties. Of – als dit niet mogelijk
is – zich houden aan de algemene voorwaarden
die de grote olie- en gasmaatschappijen
hebben geformuleerd voor eisen op het gebied
van milieu, governance en veiligheid5;
als zij bioraffinaderijen bezitten en gebruikte
frituuroliën en -vetten (Used Cooking Oil,
UCO) en/of plantaardige oliën vermengen met
biodiesel of hernieuwbare diesel, zij voldoen
aan en verslag uitbrengen volgens het ISCCcertificeringssysteem (door ISCC-certificering
aan te vragen of door ISCC-gecertificeerde
UCO’s in te kopen) en, binnen de EU, voldoen
aan de Europese richtlijn voor hernieuwbare
energie (RED2), en aan ons Biomassabeleid.

klanten voor infrastructuurprojecten in de
energiesector:
• een impactbeoordeling uitvoeren voor de
gevolgen voor de samenleving en het milieu in
overeenstemming met ons materiële kern- en
themabeleidskader, of, indien van toepassing,
voldoen aan de Equator Principles (inclusief de
IFC-prestatienormen en de EHS richtlijnen van
de Wereldbank).

Medische doeleinden uitgezonderd.
Met uitzondering van infrastructuurprojecten in de
energiesector, aangezien hiervoor een milieu- en socialeimpactbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van de Equator
Principles IV of in overeenstemming met de materiële kern- en
themabeleid van ons Beleidskader Duurzaamheid.
3 
Niet van toepassing voor “Pure Trader”, aangezien
geïncorporeerd in de procurement verwachtingen zoals
hieronder beschreven.
4 
Idem 3.
5 
Zoals de ICS/OCIMF Ship-to-ship Transfer Guide, ITOPF (voor
tankers), veiligheidsinformatiebladen, passende training, afzien
van smeergeld en corruptie. Vaartuigen moeten bemand,
bediend en onderhouden worden volgens de aanbevelingen
van de IMO, ISGOTT/ISGINTT (indien van toepassing) en OCIMF.
1

2 
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Bosbouwbeleid

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
op het gebied van energie moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

•

•

•

•

een openbaar beschikbare
energietransitiestategie (van fossiele naar
voornamelijk hernieuwbare energiealternatieven)
te ontwikkelen en implementeren die hun directe
en indirecte emissie-intensiteit op bedrijfsniveau
afstemt op de sectordoelstellingen volgens het
VN-klimaatakkoord van Parijs, het recentste Net
Zero Emissions 2050 van het IEA en de (EU-)
doelstelling om uitstoot van broeikasgassen in
2030 met minimaal 55% te verminderen.
zich bij het ontwikkelen van hun
energietransitiestrategie voor de korte,
middellange en lange termijn te houden aan
normen en richtlijnen zoals de EU-taxonomie
voor duurzame financiering, het Carbon
Disclosure Project en Science Based Targets
initiative;
versneld de transitie te realiseren naar minder
koolstof intensieve energie (zoals gas als
transitiebrandstof), schone energieopwekking en
oplossingen voor energieopslag (zoals waterstof,
accu’s) mogelijk te maken, en mogelijkheden
voor CO2 -opslag en -benutting;
recycling- en terugwinningstechnologieën te
innoveren voor de productie van hernieuwbare
oplossingen in plaats van nieuwe materialen te
gebruiken;
het Sea Cargo Charter te onderschrijven of zich
te houden aan de beginselen en doelstelling van
dit handvest wanneer zij vaartuigen voor het
transport van energiebrandstoffen bezitten of
charteren.

Waarom dit beleid?
Onder bosbouw verstaan we het creëren, beheren,
gebruiken, behouden, herstellen en verzorgen van
bossen, zowel in natuurlijke als plantagehabitats. De
bosbouwsector omvat de levering van grondstoffen
aan een groot aantal andere sectoren. De inkoop
en verwerking van bosbouwproducten kan
echter oorzaak zijn van of bijdragen aan materiële
nadelige gevolgen voor: mensen (bijv. slechte
behandeling en schending van de rechten van
inheemse volkeren en lokale gemeenschappen,
geschillen over grondbezit en landgebruik); het
milieu (zoals ontbossing in gematigde, arctische
en tropische zones met onomkeerbare nadelige
gevolgen, menselijke verstoring van beschermde
gebieden, bodem- en watererosie en vervuiling,
verstoring van bos- en veengebieden of houtkap
en branden, woestijnvorming); en het klimaat (zoals
grote hoeveelheden broeikasgasuitstoot en daaraan
gerelateerde klimaatverandering). Bovendien
is er een risico op handel in hout van illegale
of onbekende oorsprong of die gewelddadige
gewapende conflicten aanwakkert of hout van
bedreigde boomsoorten of de IUCN Rode Lijst van
bedreigde dier- en plantensoorten.

Doel
Dit beleid heeft als doel duurzame bosbouw
te bevorderen en nadelige maatschappelijke
en ecologische risico’s die aan deze sector zijn
gerelateerd te identificeren, voorkomen en
verminderen. Het is bedoeld als een grondslag die
ondergrenzen kan bewaken, duidelijk maakt welke
principes voor bedrijfsvoering gelden en hoe deze
te realiseren, en stimuleert om waar mogelijk best
practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de waardeketen van

bosbouw, tenzij expliciet anders gespecificeerd. Om
de verschillende vereisten te kunnen vaststellen,
onderscheidt dit beleid de volgende schakels in
de waardeketen: upstream (primaire producenten,
bedrijven die betrokken zijn bij het verbouwen en
kappen van hout op industriële plantages en in
gematigde, arctische en tropische bosgebieden)
en midstream- of downstreamklanten (handelaren,
grootzakelijke houtleveranciers, ondernemingen die
actief zijn in de houtskool-, pulp- en papierindustrie,
en verkopers van consumentengoederen).

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten en
diensten te leveren, kennis te delen en samen te
werken via haar netwerken. Wij maken onderscheid
tussen gevolgen waar wij rechtstreeks invloed op
hebben en die waaraan wij direct verbonden zijn
via onze relaties met klanten en zakenpartners. Op
het gebied van bosbouw zullen wij bij onze eigen
activiteiten:
•

•

de principes voor duurzaam bosbeheer
ondersteunen en promoten zoals die zijn
gecertificeerd door het Forest Stewardship
Council (FSC) en het Programme for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC);
ernaar streven zakelijke klanten te helpen bij het
bereiken van zero net deforestation, bijvoorbeeld
bij papieren verpakkingen.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van bosbouw doet Rabobank daarom
zaken met klanten en zakenpartners die:
•

zich binden aan ons Biodiversiteitsbeleid en ons
Land-governancebeleid, als wij dit van wezenlijk
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•

•
•

belang beschouwen voor hun activiteiten;
certificering behalen aan de hand van het
FSC-keurmerk of, als onderbouwd kan worden
dat dit (nog) niet haalbaar is, van het PEFC of
gelijkwaardige andere programma’s;
in hun inkoopbeleid aandacht besteden aan
duurzaam bosbeheer;
streven naar een netto positief resultaat in het
opslaan van CO2.

•

de afgelopen vijf jaar illegale branden hebben
toegepast voor het vrijmaken van land; of
houtkapmateriaal inkopen dat bestemd is voor
gebruik in tropisch regenwoud.

•

Bovendien doen wij geen zaken als deze gerelateerd
zijn aan:

•

•

•
•

Van klanten die nog geen volledige FSC- of PEFCcertificering hebben behaald, verwachten wij
specifiek dat zij:
•

•

•

•

herbestemmen of ontbossen van gebieden met
een high conservation value.

In een notendop
•

zich verbinden tot het behalen van certificering
of verificatie aan de hand van het FSC-keurmerk
of het nationale PEFC-keurmerk voor primaire
productie of verwerking, volgens een acceptabel
tijdgebonden plan;
zich onthouden van ontbossing van oerbossen
of drassige gebieden in gematigde, arctische en
tropische zones;
duurzame bosbeheerpraktijken toepassen
die negatieve gevolgen voor het milieu en de
biodiversiteit vermijden;
een gedocumenteerd traceersysteem invoeren.

•

•

•
In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van bosbouw doen wij
geen zaken met partijen die:
•

oorzaak zijn van of bijdragen aan illegale handel
of de kap van en handel in hout van bedreigde
boomsoorten die onder bescherming staan van
CITES (the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora),
zonder de daarvoor vereiste vergunningen; of

•

Rabobank verwacht van haar klanten
dat zij kunnen aantonen duurzame
bosbeheerpraktijken te hanteren, met name
door het behalen van certificering van het
Forest Stewardship Council (FSC) of het
Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC).
Klanten moeten aantonen dat zij voortgang
boeken bij het behalen van een netto
positieve koolstofbalans.
Downstreamklanten moeten een
inkoopbeleid hanteren dat rekening houdt
met duurzaamheidskwesties die spelen in
de bosbouw.
Klanten die nog bezig zijn met het behalen
van certificering of gecertificeerde inkoop
moeten beschikken over een acceptabel
tijdgebonden plan.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat zij:
•

•

voldoen aan de eisen van ons
Biodiversiteitsbeleid en Land-governancebeleid,
als wij dit van belang achten voor hun
activiteiten;
voortgang boeken met FSC-certificering of een
van de nationale PEFC-certificeringen voor hun
onderneming en haar houtproducten;

plannen hebben opgesteld en voortgang
boeken richting het bereiken van een netto
positieve koolstofbalans;
in hun inkoopbeleid aandacht besteden aan
duurzaamheidskwesties in de bosbouw;
een gedocumenteerd traceersysteem hebben
ingevoerd;
hun volume FSC- of PEFC-gecertificeerd hout
steeds verder vergroten als onderdeel van het
totale houtvolume dat hun toeleveringsketen
binnenkomt.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
met betrekking tot bosbouw moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan dat zij:
•

•

•

sectorspecifieke best practices verder
ontwikkelen en toepassen, waaronder
duurzaamheidsverslaggeving;
voor bouwbedrijven: alleen werken met hout dat
is gecertificeerd volgens het bosbeheercertificaat
van het Forest Stewardship Council (FSC);
transparant zijn over de doeltreffendheid van de
traceerbaarheid en over de gevolgen, inclusief de
koolstofbalans.
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Winningsindustriebeleid
Waarom dit beleid?
Gewonnen bronnen (metalen en mineralen)
worden verwerkt en gebruikt in diverse
industriële en consumentenproducten. Zo levert
fosfaatwinning bijvoorbeeld grondstoffen op
voor de meststoffenproductie, worden lithium
en diverse andere metalen gebruikt in batterijen
en silicium in zonnepanelen. Rabobank is ervan
overtuigd dat de winningsindustrie tot op zekere
hoogte onmisbaar is voor de toelevering van
mineralen en metalen (bijvoorbeeld voor bouw,
infrastructuur, hernieuwbare energie) en dat
deze industrie kan verduurzamen door het
gebruik van nieuwe technologieën en verbeterde
managementtechnieken (in de toeleveringsketen)
in combinatie met aandacht voor verschillende
ecologische en maatschappelijke uitdagingen.

•

•
•

•

•
Vrijwel al onze klanten opereren in midstreamen downstreamwaardeketens van mineralen en
metalen en niet in de winning zelf, met uitzondering
van fosfaatwinning, waardoor zij niet de directe
controle hebben over de winning en productie
van natuurlijke hulpbronnen (inclusief fossiele
delfstoffen). Niettemin staan ze voor dezelfde
uitdagingen en risico’s omdat ze als schakel in de
waardeketen ook verantwoordelijkheid dragen.
Wij willen onze klanten zo verantwoord mogelijk
van dienst zijn, met name wat betreft de invloed
die zij binnen hun toeleveringsketens kunnen
uitoefenen op duurzame transities en binnen de
wettelijke mogelijkheden van de jurisdicties waarin
zij opereren. De upstream winningsindustrie heeft
doorgaans een grote voetafdruk en potentieel
aanzienlijke gevolgen voor maatschappij en milieu in
de regio’s waar zij actief is. De uitdagingen zijn onder
meer:
•

een eerlijke behandeling van inheemse
volkeren en lokale gemeenschappen, inclusief
het voorkomen van culturele ontwrichting
en conflicten over grondbezit en bezit van
natuurlijke hulpbronnen;

de effecten terugdringen van herbestemming
van natuurlijke habitats die leidt tot verlies
van biodiversiteit, land en levensonderhoud
in direct betrokken gemeenschappen en
gemeenschappen die stroomafwaarts van de
activiteiten wonen;
het voorkomen van afval en vervuiling van
grond- en oppervlaktewater, lucht en bodem;
manieren te vinden om broeikasgasuitstoot
en de daarmee samenhangende gevolgen
voor klimaatverandering tot een minimum
te beperken, en de doelstelling van het VNklimaatakkoord van Parijs realiseren;
bijdragen aan economische en maatschappelijke
voortgang van het land en de lokale
gemeenschappen, mede door verantwoording af
te leggen en transparant te zijn;
vermijden van corruptie, omkoping en het
ten onrechte genereren van opbrengsten
uit grondstoffen die zijn gewonnen in
conflictgebieden, oftewel conflictmineralen.

Doel
Het doel van dit beleid is onze klanten ondersteunen
in het voortdurend verbeteren van hun
milieuprestaties en koolfstofefficiëntie wat betreft
hun producten en processen, en transparantie
hieromtrent te vergroten. Dit beleid is bedoeld als
een grondslag die ondergrenzen kan bewaken,
duidelijk maakt welke principes voor bedrijfsvoering
gelden en hoe deze te realiseren, verbeteringen
faciliteert en stimuleert om waar mogelijk best
practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de winningsindustrie
en gerelateerde waardeketens, tenzij expliciet
anders gespecificeerd. Upstreamprocessen
omvatten mijnbouw, baggeren, delven en boren
van metalen, mineralen, aggregaten, kolen, olie

en gas uit de aarde, net als diepzeemijnbouw.
Midstreamactiviteiten, waaronder handel in en
transport, opslag en voorraadbeheer van harde
grondstoffen, vallen onder de reikwijdte van dit
beleid, net als handelaren en distributeurs van
natuurlijke hulpbronnen (groothandelaren en
verkopers van consumentengoederen), en een deel
van de offshoredienstensector. Dit beleid is ook
van toepassing op ondernemingen met kapitaal
in scheepvaart, pijpleidingtransport, tankopslag
of leveranciers van materieel en diensten aan
ondernemingen in winning, raffinage en productie.
Dit beleid bestrijkt ook de winning van fossiele
delfstoffen.

•

Definities
Winningsindustrie: De term winningsindustrie
verwijst naar het ontginnen van metalen, mineralen,
aggregaten, olie en gas aan de aarde. Onder
winningsprocessen vallen mijnbouw, baggeren,
delven, boren en diepzeemijnbouw.
Harde grondstoffen: Een grondstof die wordt
gewonnen of verkregen uit een niet-agrarische bron
(in tegenstelling tot zachte grondstoffen). Harde
grondstoffen zijn onder meer metalen, olie en
diamanten.

•

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten en
diensten te leveren, kennis te delen en samen te
werken via haar netwerken. Wij maken onderscheid
tussen gevolgen waar wij rechtstreeks invloed op
hebben en die waaraan wij direct verbonden zijn
via onze relaties met klanten en zakenpartners. Met
betrekking tot de winningsindustrie zullen wij bij onze
eigen activiteiten:
•

ons inzetten om onze portfolio zodanig om
te vormen dat we financiering beperken aan
ondernemingen die ondermaats presteren
op het gebied van transparantie of het
stellen van doelen voor koolstofefficiëntie en
milieuprestaties;

zorgen omtrent de winningsindustrie bespreken
met een bredere groep (niet-commerciële)
stakeholders en op de hoogte blijven van nieuwe
inzichten.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van metalen, mineralen en mijnbouw
doet Rabobank daarom zaken met klanten en
zakenpartners die:
•

zich binden aan de eisen van ons
Biodiversiteitsbeleid en Land-governancebeleid,
als wij dit van belang achten voor hun activiteiten;
voor midstream en downstream: in hun
inkoopbeleid aandacht besteden aan de
duurzaamheidskwesties voor mijnbouw, om te
waarborgen dat upstreamleveranciers aan alle
verwachtingen voldoen.

Upstream
Specifiek met betrekking tot upstreamklanten doet
Rabobank zaken met klanten en zakenpartners die:
•

•

•

•

hun activiteiten en operatie dusdanig plannen,
uitvoeren en afsluiten dat deze bevorderlijk zijn
voor duurzame ontwikkeling;
activiteiten vermijden in (inter)nationaal
wettelijk beschermde gebieden met een hoge
biodiversiteitswaarde zoals HCV-, HCS- en
veengebieden;
zich onthouden van activiteiten die het
levensonderhoud van lokale gemeenschappen
aanzienlijk en negatief beïnvloeden;
aanvullend due-diligenceonderzoek uitvoeren om
te waarborgen dat ze geen bijdrage leveren aan
gewapende conflicten via corruptie, omkoping
en witwaspraktijken of ten onrechte opbrengsten
genereren uit grondstoffen die zijn gewonnen
in conflictgebieden. En een beleidsstatement
hebben over het vermijden van conflictmineralen
als er sprake is van mijnbouwactiviteiten voor
de winning van tantalium of coltan (colombotantaliet), tin (cassiteriet), wolfraam en goud.
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In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij dergelijke
activiteiten. Op het gebied van winningsindustrie
doen wij geen zaken met betrekking tot:
•

productie van, handel in of gebruik van
ongebonden asbestvezels16;
mijnbouw van en handel in ruwe diamanten,
tenzij voorzien van Kimberley Processcertificering;
opblazen van bergtoppen (mountaintop
removal);
dumping van mijnafval en residuen in rivieren of
in zee.

•

•
•

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat ze:
•

•

Upstream
Specifiek met betrekking tot upstreamklanten
verzamelt Rabobank bovendien ondersteunende
informatie die aantoont dat zij:

•

Rabobank is ervan overtuigd dat de
winningsindustrie onmisbaar is en kan
verduurzamen door het gebruik van
nieuwe technologieën en verbeterde
managementtechnieken in hun
waardeketens, waar doorgaans meerdere
ecologische en maatschappelijke
uitdagingen gelden.
Wij willen onze klanten en zakenpartners
ondersteunen bij het voortdurend
verbeteren van hun producten en
bedrijfsprocessen, met name wat
betreft de invloed die zij binnen hun
toeleveringsketens kunnen uitoefenen
op duurzame transities, onder meer op
het gebied van koolstofefficiëntie, land
governance, bescherming van biodiversiteit
en vermijding van conflictmineralen.

Dit geldt niet voor de aanschaf en het gebruik van gebonden asbest
cementplaten met een asbestgehalte van minder dan 20%.

16

Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Op het
gebied van de winningsindustrie moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

•

•
•

In een notendop
•

voldoen aan de eisen van ons
Biodiversiteitsbeleid en Land-governancebeleid,
als wij dit van belang achten voor hun
activiteiten;
processen inrichten die garanderen dat alle
(harde) grondstoffen afkomstig zijn van legale
activiteiten.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen

•

•

•

•

•

hun activiteiten en operatie dusdanig plannen,
uitvoeren en afsluiten dat dit bevorderlijk is
voor duurzame ontwikkeling (sanering van
mijnen, herstel van verstoorde gebieden en het
ontmantelen van offshore faciliteiten);
de kans op ongevallen beperken door gebruik te
maken van de beste beschikbare technieken en
over noodplannen beschikken, met name voor
risico’s in het beheren van mijnafval;
de milieuprestatie van hun bedrijfsvoering
continu verbeteren op basis van gestelde doelen
om nadelige milieugevolgen te voorkomen of
verminderen;
gebruikmaken van getrainde veiligheidsdiensten
ter bescherming van de openbare veiligheid
conform de Voluntary Principles on Security and
Human Rights;
verslag uitbrengen over betalingen en
omzet, en over de geboekte voortgang
bij de verwezenlijking van concrete
duurzaamheidsdoelen;
klachtenprocedures effectief toepassen (zie ook
ons Mensenrechtenbeleid).

transparant te zijn over hun duurzaamheidsbeleid
en -prestaties in overeenstemming met
internationale richtlijnen (zoals het Extractive
Industries Transparency Initiative) en over
de effecten van hun bedrijfsvoering op
klimaatverandering en omgekeerd, dat wil
zeggen welke invloed klimaatverandering heeft
op hun activiteiten;
ervoor te zorgen dat metalen op verantwoorde
wijze worden geproduceerd en met een focus op
het einde van hun levenscyclus om circulariteit
en ‘stadsmijnbouw’ te stimuleren;
zorgen die leven over de winningsindustrie
te bespreken met een bredere groep (nietcommerciële) stakeholders.

Upstream
Wij moedigen specifiek onze upstreamklanten en
-zakenpartners aan om:
•

•

goede praktijken toe te passen, zoals beschreven
in richtlijnen en rapporten (bijvoorbeeld de
Voluntary Principles on Security and Human
Rights), onder andere het zeker stellen van
gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
en het bieden van voldoende beloning aan
medewerkers;
energiezuiniger te winnen en te produceren,
bijvoorbeeld met behulp van fabrieken die
gedeeltelijk draaien op zonne-energie.
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Palmoliebeleid
Waarom dit beleid?

Reikwijdte

Palmolie is de meestgebruikte plantaardige olie
ter wereld en de vraag ernaar blijft toenemen.
Palmolie is eetbaar en kan op tal van manieren
worden gebruikt, onder meer in voedingsmiddelen
en persoonlijke verzorgingsproducten. Daarnaast
is het een belangrijke bron van biobrandstof.
Palmolieondernemingen die hun potentiële
negatieve gevolgen niet effectief aanpakken,
kunnen echter serieuze ecologische en
maatschappelijke schade aanrichten.

Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de waardeketen
van palmolie, tenzij expliciet anders gespecificeerd.
Om de diverse vereisten te kunnen definiëren,
onderscheidt dit beleid de volgende schakels in
de waardeketen: upstream (de productie door
oliepalmtelers en oliemolens) en midstream en
downstream (handelaren, transporteurs, verwerkers,
fabrikanten, groothandelaren en verkopers van
consumentengoederen).

Ondanks de relatief hoge opbrengst van oliepalmen
kan de grootschalige landgebruiksverandering
die nodig is voor de aanleg van plantages
leiden tot ontbossing (van biodiverse bossen),
habitatverlies, ontginning van veenland en
bijdragen aan uitstoot van broeikasgassen.
Bovendien kan dit commerciële druk uitoefenen op
de landrechten van inheemse volkeren en lokale
gemeenschappen, en leiden tot de uitbuiting van
plantagearbeiders. Om deze risico’s te verminderen,
hebben multistakeholderinitiatieven geleid tot
samenwerking binnen de waardeketen, onder meer
in de vorm van certificering. De omvang van de
positieve gevolgen blijft echter onder druk staan
als gevolg van het bestaan van afzetmarkten voor
minder duurzaam geproduceerde palmolie.

Definities
Palmolie: Alle producten die vallen binnen de
reikwijdte en definities van de Ronde Tafel
voor Duurzame Palmolie (RSPO), waaronder
(ruwe) palmolie, palmpitschilfers, palmpitolie en
palmoliederivaten.

Doel
Het doel van dit sectorbeleid is het bevorderen en
ondersteunen van een duurzame palmoliesector.
Het is bedoeld als een grondslag die ondergrenzen
kan bewaken, duidelijk maakt welke principes voor
bedrijfsvoering gelden en hoe deze te realiseren,
verbeteringen faciliteert en stimuleert om waar
mogelijk best practices te hanteren.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten
en zakenpartners. Op het gebied van palmolie
ondersteunen en bevorderen wij bij onze eigen
activiteiten:
•

de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO)
en haar certificeringsprogramma.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van palmolie doet Rabobank daarom
zaken met klanten en zakenpartners die:

Bovendien doen wij geen zaken met klanten en
zakenpartners die:

•

•

•

zich binden aan de principes van ons
Biodiversiteitsbeleid en Land-governancebeleid,
als wij dit beschouwen als van wezenlijk belang
voor hun activiteiten;
lid zijn van de RSPO en voor hun productie en
herkomst van grondstoffen beschikken over
een tijdgebonden plan voor het behalen van
RSPO-certificering of verificatie aan de hand
van RSPO-principes en -criteria die waarborgt
dat productie en herkomst van de grondstoffen
geen ontbossing, aanplant op veen(gronden)
en uitbuiting (NDPE, no deforestation, no new
plantings on peat, no exploitation) veroorzaken of
daaraan bijdragen, en geschillen over grondbezit
vermijden met lokale gemeenschappen of
inheemse volkeren.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van palmolie doen wij
geen zaken als deze gerelateerd zijn aan:

•

In een notendop
Vanwege de potentiële negatieve gevolgen die
worden geassocieerd met palmolie, waaronder
ontbossing en uitbuiting, verwacht Rabobank
van haar klanten dat zij:
• RSPO-certificering behalen volgens de
RSPO-principes en -criteria op basis van een
tijdgebonden plan (bij productie);
• het volume RSPO-gecertificeerde palmolie
steeds verder vergroten als onderdeel
van het totale volume palmolie dat hun
toeleveringsketens binnenkomt (bij inkoop).

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat zij:
•

•
•

•

het herbestemmen of ontbossen van
gebieden met een high conservation value,
zelfs als dit wettelijk is toegestaan (zie ons
Biodiversiteitsbeleid);
nieuwe landontwikkeling die leidt tot conflicten
over grondbezit met lokale gemeenschappen of
inheemse volkeren.

de afgelopen vijf jaar betrokken waren bij illegale
ontbossing of andere illegale herbestemming
van land;
de afgelopen vijf jaar illegale branden hebben
toegepast voor het vrijmaken van land.

•

voldoen aan de eisen van ons
Biodiversiteitsbeleid en Land-governancebeleid,
als wij dit beschouwen als van wezenlijk belang
voor hun activiteiten;
de principes en criteria van de RSPO naleven
door certificering of verificatie op basis van een
tijdgebonden plan (bij productie);
het aandeel van de toeleveringsketen van door
RSPO gecertificeerde palmolie steeds verder
uitbreiden, gebaseerd op een inkoopbeleid dat
aandacht besteedt aan duurzaamheidskwesties
die spelen rondom de productie van palmolie
(voor inkoop).
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Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
met betrekking tot palmolie moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

sectorspecifieke best practices verder te
ontwikkelen en toe te passen, bijvoorbeeld via
deelname aan aanvullende sectorinitiatieven,
investeren in duurzaamheidsprogramma’s voor
(kleine) boeren en hun gemeenschappen en in
herbebossingsprogramma’s en klimaatslimme
landbouw.

Scheepssloop en -recyclingbeleid
Waarom dit beleid?

Doel

Scheepsrecycling is de sloop en recycling van
schepen (en scheepsmaterialen), vaartuigen en
installaties voor offshoreactiviteiten. Rabobank
gelooft dat overheden en de private sector
verantwoordelijk zijn voor een bijdrage aan de
duurzame ontwikkeling van de scheepvaartsector
en voor het vermijden en verminderen van risico’s
die gepaard gaan met onverantwoordelijke
scheepsrecyclingpraktijken. Verantwoorde
scheepsrecycling draagt daarentegen bij aan
duurzame ontwikkeling, aan het creëren van een
circulaire economie en aan een toename van de
welvaart en het welzijn van gemeenschappen. Dit
kan vervolgens marktkansen verbeteren.

Dit beleid beschrijft de wijze waarop Rabobank
bijdraagt aan het ontwikkelen van een duurzamere
scheepssloop- en scheepsrecyclingsector. Het is
bedoeld als een grondslag die ondergrenzen kan
bewaken, duidelijk maakt welke principes voor
bedrijfsvoering gelden en hoe deze te realiseren,
verbeteringen faciliteert en stimuleert om waar
mogelijk best practices te hanteren.

De scheepssloop- en scheepsrecyclingsector
ontmantelt afgeschreven schepen voor staal en
andere recyclebare materialen. Veel onderdelen van
een schip, van de rompconstructie tot machinerie,
zijn recyclebaar en herbruikbaar als schroot. Als het
schip echter niet op een correcte en veilige manier
wordt gesloopt, vormt scheepsrecycling een groot
risico voor mens en milieu. Het kan leiden tot hoge
aantallen dodelijke ongevallen, verwondingen en
werkgerelateerde ziekten. Aan scheepssloop zijn
grote gevaren verbonden, waaronder het vrijkomen
van kankerverwekkende en giftige stoffen. Die
stoffen kunnen werknemers bedwelmen of kunnen
in de bodem en kustwateren gedumpt worden,
wat aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor
samenleving en milieu.
Er bestaat een verhoogd risico op negatieve
gevolgen voor samenleving en milieu als het werk
wordt uitgevoerd onder slecht gecontroleerde
omstandigheden op stranden, via de zogenaamde
beaching- of slipwaymethoden of wanneer
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden
veronachtzaamd.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de waardeketen
van de scheepvaartsector, primair in de sloop en
recycling van schepen en vaartuigen, tenzij expliciet
anders gespecificeerd. Hieronder vallen bedrijven
die vaartuigen bezitten, exploiteren, beheren en
charteren of die betrokken zijn bij de constructie,
verkoop en, meestal indirect, recycling van schepen
of offshorevaartuigen en -installaties. Ons beleid
geldt voor klanten en zakenpartners die werken
met schepen met een brutotonnage van meer dan
500 ton.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners. Op het gebied van scheepssloop en
-recycling zullen wij bij onze eigen activiteiten:
•

verantwoorde scheepvaart, offshoreactiviteiten
en scheepsrecycling bevorderen;
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•

•

het bewustzijn van de economische,
maatschappelijke en ecologische risico’s die
inherent zijn aan scheepsrecycling vergroten
bij ondernemingen, medewerkers en
gemeenschappen;
bijdragen aan de introductie van
milieuvriendelijkere vaartuigen die efficiënter
gebruikmaken van materialen, grondstoffen en
brandstoffen en die ontworpen zijn om recycling
aan te moedigen.

wet- en regelgeving rondom scheepsrecycling.
Dergelijke kopers of tussenpersonen worden in
deze context ook wel ‘cash buyers’ genoemd.

In een notendop
•
•

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen.
Op het gebied van scheepssloop en -recycling
doet Rabobank daarom zaken met klanten en
zakenpartners die:
•
•
•

aantoonbaar risico’s in verband met
scheepsrecycling vermijden of verminderen;
zich houden aan de Responsible Ship Recycling
Standards (RSRS);
proactief investeren in verduurzaming van hun
waardeketen.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.

•

•

•

•

scheepssloop of -recycling via zogenaamde
beaching- of slipwaymethoden. Wij beschouwen
deze ontmantelingsmethoden als schadelijk voor
zowel de arbeiders als voor het milieu;
verkoop van vaartuigen aan het eind van
hun levensduur waarbij het vaartuig wordt
omgevlagd om niet te hoeven voldoen aan

Rabobank stimuleert veilige en
milieuvriendelijke scheepsrecycling.
Dit beleid geldt voor klanten en
zakenpartners die werken met schepen met
een brutotonnage van meer dan 500 ton.
Wij verwachten van klanten en
zakenpartners dat zij zich houden aan
de Responsible Ship Recycling Standards
(RSRS).
Onze eigen investeringen moeten
voorzorgsmaatregelen omvatten met
betrekking tot de duurzaamheid aan het
eind van de levensduur van een schip, gelet
op milieu en maatschappij.

•

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie die aantoont dat zij:
•

Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van scheepssloop en
-recycling doen wij geen zaken als deze gerelateerd
zijn aan:

•

•

•

een duurzaamheidsbeleid hanteren dat zich richt
op de belangrijkste risico’s van de scheepssloopen scheepsrecyclingsector (zoals milieurisico’s,
risico’s m.b.t. mensenrechten);
specifieke voorzorgsmaatregelen treffen om
de negatieve maatschappelijke en ecologische
effecten van scheepsrecycling te voorkomen:
• t en aanzien van locatie, processen en
werkwijzen (waaronder de hierboven
genoemde beaching- of slipwaymethoden); of
• a ls gevolg van samenwerking met
onvoldoende gecertificeerde of
geautoriseerde bedrijven;
zich in letter en geest houden aan de
Responsible Ship Recycling Standards (RSRS);

voldoen aan alle van toepassing zijnde
internationale regelgeving, zoals:
• h
 et Verdrag van Bazel inzake de beheersing
van de grensoverschrijdende overbrenging
van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering
ervan (Conventie van Basel);
• h
 et Internationaal Verdrag van Hongkong voor
het veilig en milieuvriendelijk recyclen van
schepen (International Maritime Organization’s
(IMO) Hong Kong Convention for the Safe and
Environmentally Sound Recycling of Ships);
• r ichtsnoeren inzake veiligheid en gezondheid
bij het slopen van schepen in Aziatische
landen en Turkije;
• r egelgeving van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO);
• r egelgeving van de Europese Unie, zoals de EU
Verordening inzake scheepsrecycling.
een inventaris aan boord hebben van de
gevaarlijke materialen, waarin wordt beschreven
welke gevaarlijke materialen aanwezig zijn in de
constructie of de uitrusting van het schip, de
locatie en de geschatte hoeveelheid ervan.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
op het gebied van scheepssloop en -recycling
moedigen wij onze klanten en zakenpartners aan
om:
•

•

•

sectorspecifieke best practices verder te
ontwikkelen en toe te passen (zoals het
Sustainable Shipping Initiative);
een proactieve houding aan te nemen en
te investeren in verduurzaming van hun
waardeketen;
openlijk verslag uit te brengen over hun
duurzaamheidsprestaties.
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Sojabeleid
Waarom dit beleid?
Sojabonen bevatten veel voedingsstoffen en
hebben een hoog proteïnegehalte, wat ze geschikt
maakt voor zowel de productie van plantaardige
olie en diervoeder als voor menselijke consumptie.
Soja wordt echter geteeld op grote plantages en de
schaal en het mondiale karakter van de productie
en handel maken deze teelt controversieel. Het
wordt ook geassocieerd met potentiële negatieve
gevolgen, waaronder:
•

•

•

•
•

•
•

veel broeikasgasuitstoot veroorzaakt door of
direct gerelateerd aan ontbossing, bosbranden of
andere herbestemming van landgebruik;
verstoring van beschermde gebieden en
verlies aan biodiversiteit doordat natuurlijke
leefomgevingen worden herbestemd als
plantages;
slechte behandeling van inheemse volkeren en
lokale gemeenschappen en schending van hun
rechten;
slechte arbeidsomstandigheden;
slechte bewerking van landbouwgrond,
bodemerosie en -degradatie, waaronder verlies
aan CO2 in de bodem;
onverantwoord gebruik van zoet water, vooral in
gebieden waar sprake is van waterschaarste;
vervuiling van grond- en oppervlaktewater.

Multistakeholderinitiatieven hebben geleid tot
samenwerking in de waardeketen en certificering,
hoewel de omvang van positieve gevolgen
onderwerp van debat blijft.

Doel
Dit beleid beschrijft de wijze waarop Rabobank
bijdraagt aan het ontwikkelen van een duurzamere
sojasector. Het is bedoeld als een grondslag die
ondergrenzen kan bewaken, duidelijk maakt welke
principes voor bedrijfsvoering gelden en hoe deze te

In een notendop

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen.
Op het gebied van soja doet Rabobank daarom
zaken met klanten en zakenpartners die:
realiseren, verbeteringen faciliteert en stimuleert om
waar mogelijk best practices te hanteren.

•

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de sojawaardeketen,
tenzij expliciet anders gespecificeerd. Om de
diverse verwachtingen te kunnen definiëren
onderscheidt dit beleid de volgende schakels in
de waardeketen: sojaproducenten en -molens
upstream; handelaren en verwerkers midstream;
en fabrikanten, groothandelaren en verkopers van
consumentengoederen downstream.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners.
Op het gebied van soja zullen wij bij onze eigen
activiteiten:
•
•

actief deelnemen aan relevante netwerken zoals
de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS);
de sector ondersteunen in de transitie richting
duurzame sojaproductie, onder meer door het
bewerken van onderbenutte landbouwgrond en
betere landbouwmethoden aan te moedigen,
en door de marktvraag en de verantwoording
daarover in beweging te brengen.

•

zich binden aan ons Land-governancebeleid,
Biodiversiteitsbeleid en Gentechnologiebeleid bij
planten, als wij dit beschouwen als van wezenlijk
belang voor hun activiteiten;
waarborgen dat de sojaproductie of -herkomst
geen herbestemming van land en ontbossing
veroorzaakt of daaraan bijdraagt, als dit niet in
lijn is met de RTRS-standaard voor verantwoorde
sojaproductie.

In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die betrokken zijn bij deze
activiteiten. Op het gebied van soja doen wij geen
zaken als deze gerelateerd zijn aan:
•

•

het herbestemmen of ontbossen van
gebieden met een high conservation value,
zelfs als dit wettelijk is toegestaan (zie ons
Biodiversiteitsbeleid);
het ontwikkelen van nieuw land dat conflicten
omtrent grondbezit veroorzaakt met lokale
gemeenschappen of inheemse volkeren.

•

•

Rabobank verwacht van haar klanten dat
zij werken volgens de sectorspecifieke best
practices, zoals de normen die voortvloeien
uit de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja
(RTRS).
Om ontbossing en conflicten
rondom rechten op landgebruik in de
toeleveringsketen uit te sluiten, worden
midstream- en downstreamklanten in deze
sector gestimuleerd het aandeel duurzame
soja in hun waardeketen steeds verder te
vergroten.

Hoe wij prestaties monitoren
Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie.
Upstream en downstream
Van alle klanten, van upstream tot downstream,
verzamelen wij ondersteunende informatie
die aantoont dat zij duurzame productie- en
inkooppraktijken hanteren en zich inspannen om
deze te verbeteren, waaronder de beheersing van de
keten, met name via RTRS-certificering of productie
of inkoop van RTRS-gecertificeerde soja. Daarnaast
moeten ze aantonen dat ze voldoen aan de eisen
van ons Land-governancebeleid, Biodiversiteitsbeleid
en Gentechnologiebeleid bij planten, als wij dit
beschouwen als van wezenlijk belang voor hun
activiteiten.

Bovendien doen wij geen zaken met klanten of
zakenpartners die:

Upstream
Over upstreamklanten verzamelen wij
ondersteunende informatie die aantoont dat zij:

•

•

•

de afgelopen vijf jaar betrokken waren bij illegale
ontbossing of andere illegale herbestemming
van land;
de afgelopen vijf jaar illegale branden hebben
toegepast voor het vrijmaken van land.

voor hun activiteiten duurzame bedrijfspraktijken
hanteren, met name het verantwoord gebruik
van land en water, bodembeheer en het gebruik
van landbouwchemicaliën;

Inleiding

Introductie tot de Global Standard

Kernbeleid

Themabeleid

Sectorbeleid

Lijst van uitsluitingen

Functies en verantwoordelijkheden

Uitvoering, monitoring en verslaglegging

Bijlage

92
•

93
voor nieuwe ontwikkelingen een
effectbeoordeling uitvoeren voor de gevolgen
voor de samenleving en het milieu en de
resultaten daarvan meenemen in de planning
van het operationele management.

Midstream- en downstreamondernemingen
Over midstream- en downstreamklanten verzamelen
wij ondersteunende informatie die aantoont dat zij:
•

•

in hun inkoopbeleid aandacht besteden aan
duurzaamheidskwesties die spelen rondom
sojaproductie;
transparant zijn over de huidige herkomst
van hun soja en over hun plannen om meer
duurzame soja in te kopen.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek op
het gebied van soja moedigen wij al onze klanten,
upstream en downstream, aan om:
•

•

sectorspecifieke best practices voor duurzame
productie of inkoop verder te ontwikkelen en toe
te passen;
het aandeel duurzaam geproduceerde of
ingekochte soja steeds verder te vergroten,
volgens de principes en criteria van de RTRS
(of een ander programma waarvan ze kunnen
aantonen dat het gelijkwaardig is).

Suikerrietbeleid
Waarom dit beleid?
Suikerriet is goed voor bijna 80% van de wereldwijde
suikerproductie. Het voornaamste suikerrietproduct
is sacharose, dat aan de stengel van de plant
wordt onttrokken en verwerkt wordt voor gebruik
in voedingsmiddelen. Het gewas biedt ook
alternatieven voor energieproductie, met name
voor biobrandstoffen (ethanol op suikerbasis) en
voor gecombineerde opwekking van elektriciteit
(suikerrietbagasse). Suikerrietondernemingen die
hun potentiële negatieve gevolgen niet doeltreffend
aanpakken, kunnen echter ernstige ecologische
en maatschappelijke schade aanrichten, zoals
het in brand steken van suikerriet, vervuiling
door wegspoelend water en kwesties rondom
arbeidsrechten. Dergelijke schade kan vervolgens
weer aanzienlijke bedrijfsrisico’s veroorzaken.
Multistakeholderinitiatieven hebben geleid tot
samenwerking in de waardeketen en certificering,
hoewel de omvang van positieve gevolgen
onderwerp van debat blijft.

consumentengoederen (midstream en downstream).
Zie ook ons Biodiversiteitsbeleid en ons
Biomassabeleid, dat de verbanden met bioplastics
en biobrandstoffen in de waardeketen behandelt.

Het beleid
Rabobank streeft ernaar een positieve invloed uit te
oefenen op de eigen duurzaamheidsprestaties en
op die van haar afzonderlijke klanten, klantportfolio’s
en bredere sectoren, door financiële producten
en diensten te leveren, kennis te delen en samen
te werken binnen haar netwerken. Wij maken
onderscheid tussen gevolgen waar wij rechtstreeks
invloed op hebben en die waaraan wij direct
verbonden zijn via onze relaties met klanten en
zakenpartners.
Op het gebied van suikerriet committeert Rabobank
zich aan:
•

Doel
Dit beleid beschrijft de wijze waarop Rabobank
bijdraagt aan het ontwikkelen van een duurzamere
suikerrietsector. Het is bedoeld als een grondslag die
ondergrenzen kan bewaken, duidelijk maakt welke
principes voor bedrijfsvoering gelden en hoe deze te
realiseren, verbeteringen faciliteert en stimuleert om
waar mogelijk best practices te hanteren.

Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle klanten en
zakenpartners die actief zijn in de waardeketen van
suikerriet, tenzij expliciet anders gespecificeerd.
Hieronder vallen: telers, oogstbedrijven,
molens (upstream); handelaren, verwerkers,
biobrandstofbedrijven, de levensmiddelenen drankensector en verkopers van

het helpen van de sector bij de transitie richting
meer veerkracht en duurzame productie zoals
ondersteund door duurzaamheidskeurmerken,
met Bonsucro als benchmark.

Wat wij van anderen verwachten
Als waardengedreven organisatie doen wij zaken
met partijen die onze principes met ons delen. Op
het gebied van suikerriet doet Rabobank daarom
zaken met klanten en zakenpartners die:
•

•

zich binden aan ons Biodiversiteitsbeleid en
Land-governancebeleid, als wij dit beschouwen
als van wezenlijk belang voor hun activiteiten;
waarborgen dat de productie of herkomst van
hun suikerriet geen herbestemming van land en
ontbossing veroorzaakt of daaraan bijdraagt, als
dit niet in lijn is met de Bonsucro-standaard voor
duurzame suikerrietproductie.
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In de praktijk is het mogelijk dat wij het gesprek
aangaan met klanten en zakenpartners die nog niet
volledig aan al onze verwachtingen voldoen, mits ze
beschikken over een acceptabel tijdgebonden plan
om dit te realiseren.
Wat wij uitsluiten
De Lijst van uitsluitingen van Rabobank definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met onze missie
en principes. Wij leveren geen producten en
diensten aan partijen die geassocieerd worden met
dergelijke activiteiten. Op het gebied van suikerriet
doen wij geen zaken die zijn gerelateerd aan:
•

herbestemming of ontbossing van gebieden met
een high conservation value, zelfs als dit wettelijk
is toegestaan (zie ons Biodiversiteitsbeleid);
ontwikkeling van nieuw land dat conflicten
omtrent grondbezit veroorzaakt met lokale
gemeenschappen of inheemse volkeren.

•

Bovendien doen wij geen zaken met klanten of
zakenpartners die:
•

de afgelopen vijf jaar betrokken waren bij illegale
ontbossing of andere illegale herbestemming
van land;
de afgelopen vijf jaar illegale branden hebben
toegepast voor het vrijmaken van land.

•

In een notendop
•

•

Rabobank verwacht van haar klanten
dat zij werken volgens sectorspecifieke
best practices zoals de Bonsucrostandaard, die verantwoord gebruik
van landbouwchemicaliën, respect
voor arbeidsrechten en maatregelen
voor bodembescherming en grond- en
oppervlaktewater omvat.
Om ontbossing en conflicten rondom
rechten op landgebruik in de waardeketen
uit te sluiten worden midstream- en
downstreamklanten in deze sector
gestimuleerd het aandeel duurzame
suikerriet in hun waardeketen steeds verder
te vergroten.

Hoe wij prestaties monitoren

•

Rabobank toetst de prestatie en voortgang van
klanten zowel tijdens de eerste kredietbeoordeling
als periodiek. Hiervoor passen we een
risicogebaseerde benadering toe en verzamelen we
ondersteunende informatie.

•

Upstream en downstream
Voor alle upstream- en downstreamklanten moet
informatie aantonen dat ze duurzame praktijken
voor productie en inkoop hanteren en werken aan
de verbetering daarvan, waaronder beheersing
van de keten, en zich met name inzetten voor
productcertificering volgens geloofwaardige
duurzaamheidskeurmerken zoals Bonsucro. Dit
omvat het streven naar zero net deforestation,
geen brand toepassen om land te ontginnen, het
verantwoord gebruik van water en het behouden
van de waterkwaliteit. Daarnaast moeten ze
aantonen dat ze voldoen aan de eisen van ons
Biodiversiteitsbeleid en Land-governancebeleid, als
wij deze beschouwen als van wezenlijk belang voor
hun activiteiten.
Upstream
Voor alle upstreamondernemingen moet informatie
aantonen dat ze transparant zijn over hun huidige
productie en dat er plannen zijn om de productie
van duurzaam geproduceerde suikerriet te verhogen
volgens sectorspecifieke best practices. Dit omvat:
•

•

•

het hanteren van duurzame bedrijfspraktijken,
zoals actief beheer van biodiversiteit en het
verantwoord gebruik van land en water, bodem
(om structuur en vruchtbaarheid te behouden
en te verbeteren, en erosie en degradatie te
voorkomen);
het nemen van afdoende maatregelen om
de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en
oppervlaktewater te beschermen en te
verbeteren;
respect voor landrechten van lokale
gemeenschappen en verbetering van hun
levensonderhoud;

alle gebruik van landbouwchemicaliën
documenteren en alle omgang met, opslag,
verzameling en lozing van chemisch afval en lege
verpakkingen monitoren;
voor nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe
plantages of nieuwe activiteiten een
effectbeoordeling uitvoeren voor de gevolgen
voor de samenleving en het milieu en de
resultaten van dit onderzoek meenemen in de
operationele planning.

Midstream- en downstream
Voor alle midstream- en downstreamondernemingen
moet informatie het volgende aantonen:
•

•

Het bestaan van een inkoopbeleid dat aandacht
besteedt aan duurzaamheidskwesties die spelen
rondom de suikerrietproductie.
Transparantie over de huidige herkomst van hun
suikerriet en over hun plannen om geleidelijk
meer duurzaam geproduceerde rietsuiker in te
kopen.

Hoe wij voortdurende verbetering
aanmoedigen
Wij stimuleren de transitie richting duurzamere
praktijken en voortdurende verbetering. Specifiek
met betrekking tot suikerriet moedigen wij onze
klanten en zakenpartners aan om:
•

•

•

een effectbeoordeling uit te voeren voor de
gevolgen voor de samenleving en het milieu
voor bestaande en potentiële nadelige gevolgen
en de resultaten van dit onderzoek mee te
nemen in de operationele planning;
sectorspecifieke best practices verder te
ontwikkelen en toe te passen, bijvoorbeeld via
het verbeteren van de efficiëntie van input,
productie en verwerking om duurzaamheid te
verhogen;
te investeren in duurzaamheidsprogramma’s
voor (kleine) boeren en hun gemeenschappen, in
herbebossingsprogramma’s en in klimaatslimme
landbouw.
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Lijst van uitsluitingen

•

Algemene informatie
Uitgesloten activiteiten
De lijst met uitgesloten activiteiten definieert
activiteiten die onverenigbaar zijn met de missie en
visie van Rabobank. Rabobank zal haar diensten niet
aanbieden om uitgesloten activiteiten opgenomen
in de lijst van uitgesloten activiteiten rechtstreeks te
faciliteren. Deze lijst is gebaseerd op beleid van
Rabobank en de uitsluitingslijst van de International
Finance Corporation (IFC). Wij wijzen erop dat wij
ervoor kunnen kiezen om zaken te doen met klanten
die betrokken zijn bij uitgesloten activiteiten, mits
onze diensten niet rechtstreeks voor de uitgesloten
activiteiten worden gebruikt.

•

•

•

•

•
Uitgesloten klanten
Bepaalde uitgesloten activiteiten worden beschouwd •
als dermate schadelijk voor duurzame ontwikkeling
dat Rabobank geen zaken wil doen met bedrijven die •
bij deze activiteiten betrokken zijn. Als en wanneer
het zakendoen met een bedrijf in zijn geheel is
uitgesloten vanwege betrokkenheid bij uitgesloten
activiteiten, wordt dit expliciet in de onderstaande
lijst vermeld.
Zaken uit het verleden
Wij onderkennen dat kwesties kunnen ontstaan
door diensten die zijn geleverd voordat dit beleid is
ingevoerd, of door klantrelaties die zijn aangegaan
voordat dit beleid is ingevoerd. Bestaande contractuele
verplichtingen zullen gerespecteerd worden, maar we
zullen deze verbintenissen niet uitbreiden of verlengen.
Praktische implicaties hiervan worden per geval
bepaald.

•
•
•

Uitgesloten activiteiten
Rabobank zal haar diensten niet aanbieden als deze
rechtstreeks de onderstaande activiteiten faciliteren:
•

De productie van of handel in producten die
pcb’s (polychloorbyfenil) bevatten of andere

persistente organische verontreinigende stoffen
(POP’s) die internationaal zijn verboden of
waarvan productie wordt beëindigd.17
De productie van of handel in ozonlaag
afbrekende stoffen (ozone depleting substances
of ODS) die internationaal zijn verboden of
waarvan productie wordt beëindigd.18
De productie van of handel in geneesmiddelen
die internationaal zijn verboden of waarvan
productie wordt afgebouwd.
Het faciliteren van handel in agrarische
grondstofderivaten voor speculatieve
doeleinden.
De productie of verwerking van of handel in
angorawol.
De productie of verwerking van of handel in
bont.
De traditionele productie van en handel in
ganzen- en/of eendenlever.
De handel in of ongeautoriseerde vangst van
wilde dieren of producten van wilde dieren die
zijn opgenomen in de soortenlijst in Bijlage I en
II van CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en/
of van soorten op de Rode Lijst van bedreigde
dier- en plantensoorten van IUCN.
Het organiseren van diergevechten voor
entertainment.
Het gebruik van dieren inclusief zeezoogdieren of
vissen voor entertainmentdoeleinden.
Het gebruik van bedreigde diersoorten of
primaten voor experimentele doeleinden,
behalve in de volgende beperkte, zeer specifieke
gevallen:
• A
 ls het doel van het betreffende experiment/
onderzoek het voortbestaan van de betrokken
diersoort betreft.
• A
 ls de diersoort aantoonbaar de enige
geschikte kandidaat is voor het betreffende
biomedische doel.

Conform de lijst van het Verdrag van Stockholm.
Conform de lijst met verminderingsdoelen en afbouwdata volgens
het Montreal Protocol.

17

18

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

De herbestemming of ontbossing van gebieden
met een high conservation value (met
bijvoorbeeld waardevolle soorten, landschappen,
ecosystemen, milieudiensten, basisbehoeften
voor lokale gemeenschappen, culturele waarden
voor inheemse volkeren).
Land in geselecteerde gebieden of jurisdicties
met een hoog ontbossingsrisico als onderpand
aanvaarden als dit in de afgelopen vijf jaar is
ontbost, zelfs als dit legaal is gebeurd.
Het opzettelijk introduceren van uitheemse
soorten in natuurlijke landschappen of mariene
omgevingen die niet zijn aangemerkt als
landbouwgebied.
Herbestemming die conflicten omtrent
grondbezit veroorzaakt met lokale
gemeenschappen of inheemse volkeren.
Het klonen van dieren voor commerciële
doeleinden.
Het klonen van mensen (en gerelateerde
activiteiten).
De illegale, ongeregistreerde en
ongereglementeerde visserij en
visserijgerelateerde activiteiten en verwerking.
Het jagen op zeezoogdieren en het vinnen van
haaien.
Het gebruik van dynamiet en vergif in de visserij.
De zeevisserij met drijfnetten waarbij gebruik
wordt gemaakt van netten van meer dan 2,5 km
lang.
De productie van, handel in of het gebruik van
ongebonden asbestvezels.19
De mijnbouw van en handel in ruwe diamanten,
tenzij voorzien van Kimberley Processcertificering.
Het opblazen van bergtoppen (mountaintop
removal).
De dumping van mijnafval en residuen in rivieren
of in zee.
De olie- en gasexploratie en de winning daarvan
in het Noordpoolgebied.
De exploratie en winning van aardgas onder de
Waddenzee.
De exploratie, winning of productie van
schaliegas of andere niet-conventionele fossiele
natuurlijke hulpbronnen (met name teer/
zandolie, schalieolie, schaliegas of mijngas),

•

•

•
•

•

•

gerelateerde assets, noch aan de productie of
levering van specifiek ontworpen of exclusief
gebruikte producten en diensten. Verder
sluiten wij zaken uit die gerelateerd zijn aan
het transport tot aan de productiefaciliteit,
productie, verwerking of raffinage van deze
fossielebrandstofproducten, uitgezonderd het
financieren van handelsentiteiten waar het
pijplijntransport van meerdere (conventionele
fossielebrandstof)producten plaatsvindt die
daardoor niet afzonderlijk traceerbaar zijn;
Bestaande of nieuwe ontwikkeling
van kolenmijnen, steenkolenhandel,
steenkolencentrales, overname van bestaande
aan steenkool gerelateerde assets, aan steenkool
gerelateerde infrastructuren en specifiek
ontworpen of exclusief gebruikte producten
en diensten, en het transport tot aan de
productiefaciliteit, verwerking, of raffinage van
steenkoolproducten (ongeacht de absolute
drempel in tonnen). Wij kunnen de handel in
hoogwaardige metallurgische steenkool die
wordt gebruikt voor de productie van staal en
basismetalen alleen rechtstreeks financieren
zolang de sector overschakelt op alternatieve
koolstof- en energiebronnen;
Van klanten voor wie kolen voor
energieopwekking bijdragen aan hun omzet,
verwachten wij dat ze maximaal 5% van hun
omzet behalen uit de handel in of benutting
van steenkolen die worden gebruikt voor het
opwekken van energie;
Scheepssloop of -recycling via zogenaamde
beaching- of slipwaymethoden.
De verkoop van vaartuigen aan het eind van
hun levensduur waarbij het vaartuig wordt
omgevlagd om niet te hoeven voldoen aan weten regelgeving rondom scheepsrecycling;
Nieuwe aardolie-exploratie en winning daarvan,
inclusief nieuwe FPSO’s (Floating Production
Storage and Offloading) voor aardolieproductie;
Nieuwe kernenergiecentrales of activiteiten in
de nucleaire waardeketen die direct gerelateerd
zijn aan de productie van kernenergie (tot een
kernenergiebeleid is ontwikkeld en gepubliceerd).
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Uitgesloten klanten
Daarnaast faciliteert Rabobank geen klanten of
andere zakelijke relaties die:
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

moedwillig en structureel internationaal
geaccepteerde mensenrechten schenden;
transacties doen die mogelijk in strijd zijn met
sancties die worden opgelegd door de VN, de
Europese Unie of andere wettige sancties die
van toepassing zijn op de landen waarin de bank
actief is, inclusief sancties met betrekking tot
mensenrechten;
de afgelopen vijf jaar betrokken waren bij illegale
ontbossing of andere illegale herbestemming
van land;
de afgelopen vijf jaar illegale branden hebben
toegepast voor het vrijmaken van land;
actief zijn in wettelijk beschermde gebieden
zoals aangemerkt door nationale regelgeving
en/of internationaal aangemerkt voor
bescherming door de International Union for
Conservation of Nature (IUCN I- en II-gebieden),
de UNESCO Werelderfgoedlijst en/of Ramsarwatergebieden;
oorzaak zijn van of opzettelijk bijdragen aan het
verminderen van de populatie van bedreigde
soorten (op de Rode Lijst van bedreigde dier- en
plantensoorten van de IUCN);
niet voldoen aan lokale wet- en regelgeving wat
betreft de markttoegang, productie, distributie
en het gebruik van landbouwchemicaliën;
betrokken zijn bij ontwikkeling, productie,
handel, marketing, verkoop, distributie, vervoer
en/of onderhoud van controversiële wapens;
betrokken zijn bij ontwikkeling, productie,
handel, marketing, verkoop, distributie, vervoer
en/of
onderhoud van niet-controversiële wapens
en munitie die gebruikt kan worden voor
controversiële doeleinden;
niet-controversiële wapens of
wapengerelateerde producten leveren aan
overheidsdiensten in controversiële regimes;
overheidsdiensten zijn van wat wij beschouwen
als controversiële regimes, inclusief hun centrale
banken;

•

•
•

oorzaak zijn van of bijdragen aan illegale handel
en de kap van en handel in hout van bedreigde
boomsoorten die onder bescherming staan van
CITES (the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora),
zonder de daarvoor vereiste vergunningen;
materiaal voor houtkap inkopen dat bestemd is
voor gebruik in tropisch regenwoud;
actief zijn in tabaksproductie.20

Dit geldt niet voor de aanschaf en het gebruik van gebonden
asbest cementplaten met een asbestgehalte van minder dan 20%.
Zoals vermeld in industry code 312230: ‘Deze industrie bestaat
uit vestigingen die zich voornamelijk bezighouden met stokken en
het verdrogen van tabak en/of het vervaardigen van sigaretten of
andere tabaksproducten.’ Een van de kernwaarden van Rabobank is
zorg voor samenleving en haar gemeenschappen. In dit kader zien
we en onderkennen we het belang van het monitoren van menselijk
welzijn in de waardeketen van alle sectoren waarin we actief zijn.
Deze verklaring heeft ook betrekking op e-sigaretten conform de
Tabakswet.

19

20
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4 Functies en verantwoordelijkheden
Alle medewerkers van Rabobank zijn
verantwoordelijk voor het volgen van deze Global
Standard voor duurzame ontwikkeling. Alle
medewerkers die betrokken zijn bij de goedkeuring
en/of beoordeling van klanten en transacties met
zakenpartners van Rabobank moeten deze richtlijnen
volgen om hun klantanalyse te structureren.
Deze Global Standard wordt geïmplementeerd
volgens het Three Lines of Responsibility-model
(3LoR) van Rabobank. Eerstelijnsfuncties hebben
eigenaarschap over de risico’s binnen de bank
en beheren deze, de tweedelijnsfuncties
(Risicobeheer en Compliance) houden toezicht
op en adviseren over risico’s. Een onafhankelijke
derdelijnsfunctie (Audit) biedt een waarborg met
betrekking tot de effectiviteit van de eerste- en
tweedelijnsverantwoordelijkheid. Het 3LoR-model
voorziet in een heldere verdeling van activiteiten en
verantwoordelijkheden voor risicomanagement door
de gehele organisatie.

producten/diensten. Dit lokale beleid en deze
lokale normen en procedures kunnen uitsluitend
worden goedgekeurd na een consultatieproces met
de eigenaar van de Global Standard, de afdeling
Duurzaamheid & Klimaat.
4.1.2 Bedrijfsonderdelen
De primaire verantwoordelijkheid voor toepassing
van de Global Standard voor duurzame ontwikkeling
ligt bij de bedrijfsonderdelen. De bedrijfsonderdelen
zijn verantwoordelijk voor:
•

•

•

4.1 Eerstelijnsverantwoordelijkheid

het identificeren van materiële
duurzaamheidsrisico’s en -kwesties die relevant
zijn voor hun klantportfolio en individuele
klanten;
het periodiek expliciet beoordelen of een klant al
dan niet (volledig) voldoet aan de verwachtingen
zoals uiteengezet in de Global Standard voor
duurzame ontwikkeling;
het uitvoeren van een
duurzaamheidsbeoordeling van klanten
met behulp van de tool Klantfoto (GAIA,
Duurzaamheidsmatrix of Rural Client Photo)
wanneer van toepassing: zie verder paragraaf
5.1.2;
het uitvoeren van een
duurzaamheidsbeoordeling van zakenpartners;
het opvolgen van materiële
duurzaamheidsaspecten, op eigen initiatief of
wanneer daartoe verzocht door de afdeling
Duurzaamheid & Klimaat, en het in dialoog
gaan met klanten over het verbeteren van hun
duurzaamheidsprestatie.

4.1.1 Management van de bedrijfsonderdelen
Het management van de bedrijfsonderdelen of
andere entiteiten van Rabobank is verantwoordelijk
voor het onderkennen van de beleidsvraagstukken
in hun eigen activiteiten, diensten en markten, en
voor het nemen van de juiste stappen om ervoor te
zorgen dat klanten en zakenpartners voldoen aan
beleidsvoorwaarden.

•

Afstemming van lokaal kredietbeleid,
klantacceptatie-instrumenten en
financieringsvoorwaarden met de Global
Standard voor duurzame ontwikkeling is de
verantwoordelijkheid van het bestuur van Rabobank
op het niveau van de dochteronderneming of
op lokaal niveau, passend voor hun regio’s en

4.1.3 Kredietanalisten
De kredietanalist is verantwoordelijk voor het
beoordelen en wegen van niet-financiële en
duurzaamheidsrisico’s (inclusief de risico’s die zijn
geïdentificeerd in het thema- en sectorbeleid) tijdens
het kredietaanvraag- en kredietverleningsproces.

•

4.2 Tweedelijnsverantwoordelijkheid

•

De tweedelijnsverantwoordelijkheid, inclusief Credit
Approval, toetst proactief het door de eerste lijn
genomen risico met analyse, advies en inzichten.
De tweedelijnsverantwoordelijkheid adviseert
bovendien proactief over compliancekwesties
en biedt effectieve en efficiënte goedkeuring en
toezicht via gedelegeerde bevoegdheid.

•

4.3 Derdelijnsverantwoordelijkheid
De derdelijnsverantwoordelijkheid (Audit) biedt
een onafhankelijke waarborg, advies en inzichten
met betrekking tot de kwaliteit en effectiviteit
van interne governance, interne controle,
risicomanagement en risicorapportage. Verder voert
de derdelijnsverantwoordelijkheid een periodieke
assessment uit van de kwaliteit en effectiviteit van
verantwoordingen, verantwoordelijkheden en
activiteiten.

4.4 Verantwoordelijkheid
afdeling Duurzaamheid
& Klimaat
De afdeling Duurzaamheid & Klimaat stelt de Global
Standard voor duurzame ontwikkeling vast en
herziet deze minimaal elke twee jaar. De Global
Standard voor duurzame ontwikkeling wordt
goedgekeurd door de groepsdirectie. Binnen de
context van de Global Standard voor duurzame
ontwikkeling voert de afdeling Duurzaamheid &
Klimaat de volgende taken uit:
•

Het ontwikkelen van verdere sturing (indien
nodig) voor Know-Your-Customer-analisten,
kredietanalisten en relatiemanagers voor de
interpretatie en uitvoering van de Global
Standard voor duurzame ontwikkeling.

•

Een expertopinie geven over specifieke
klanten, zoals beschreven in de Global Standard
on embedding sustainability in credit risk
assessment for wholesale clients.
Het opvolgen van wezenlijke signalen en
zorgen over duurzaamheid, volgens de Issue
engagement procedure on material sustainability
signals involving clients.
Het fungeren als primair aanspreekpunt voor
ngo’s en andere maatschappelijke groeperingen
en actief met hen de dialoog aangaan over
signalen, trends en zorgen en over het
duurzaamheidsbeleid van Rabobank.
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5 Uitvoering, monitoring
en verslaglegging
5.1 Uitvoering
5.1.1 Uitvoering – Algemene principes
Verantwoordelijkheid, transparantie en
verantwoording
Van onze klanten verwachten we dat ze nadelige
gevolgen voor samenleving en milieu voorkomen
of daar niet aan bijdragen. Een nadelig gevolg is een
negatief effect dat niet strookt met de gewenste
voorwaarden in ons beleid. Ze moeten negatieve
gevolgen voorkomen of verminderen wanneer
de gevolgen direct gerelateerd zijn aan hun
bedrijfsvoering of producten en diensten. Daarnaast
moeten klanten verantwoording afleggen voor hun
aanpak van potentiële en daadwerkelijke negatieve
gevolgen. Zo nodig moeten ze klachten oplossen.
Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het correct
en transparant documenteren van hun stappen
richting duurzaamheid. Rabobank beschouwt dit
proces van identificeren, voorkomen, terugdringen
en verantwoording afleggen als een noodzakelijk en
integraal onderdeel van het besluitvormingsproces
en de risicobeheersystemen van onze klanten. Het
vormt de basis van onze klantbeoordeling en ons
klantrelatiebeheer en is consistent toegepast binnen
ons gehele duurzaamheidsbeleid.
Materialiteit
De reikwijdte van ons beleid is gebaseerd op het
materialiteitsbeginsel en onze risicoblootstelling,
wat betekent dat we beoordelingen van klanten en
zakenpartners beperken tot de potentiële negatieve
gevolgen die wij en onze stakeholders als materieel
beschouwen. Wij bepalen de materialiteit op basis
van de mogelijke gevolgen, de relevantie op de
lange termijn en de vraag of een klant positieve
dan wel negatieve (in)directe gevolgen voor de
maatschappij en/of het milieu kan veroorzaken. Bij
het bepalen van de materialiteit houden we ook
rekening met de sector van de klant en met de
landen waarin hij actief is.

Regelmatige dialoog
We zijn ons ervan bewust dat het een uitdaging is
en dat het tijd vergt om managementnormen en
-praktijken rondom duurzaamheid in te voeren.
Daarbij begrijpen we dat sommige klanten of
zakenpartners al meer voortgang hebben geboekt
dan andere bij de toepassing van milieubewuste
en maatschappelijk verantwoorde managementen inkooppraktijken. Door een risicogebaseerde
benadering toe te passen kunnen we met klanten
in gesprek gaan omdat wij geloven dat een
betekenisvolle en proactieve dialoog met klanten
en zakenpartners hen helpt bij het verbeteren van
hun duurzaamheidsprestaties. Daarom streven wij
ernaar onze kennis en netwerken op constructieve
wijze te delen met onze klanten om hen te
stimuleren verantwoordelijk om te gaan met hun
duurzaamheidsgevolgen.
In lijn met onze waarden en missie past Rabobank
primair een aanpak vanuit de dialoog toe richting
klanten en zakenpartners die onze uitgangspunten
voor bedrijfsvoering delen, in plaats van dat we
zakelijke relaties uitsluiten met klanten die nog niet
volledig aan alle verwachtingen van ons beleid
voldoen (zie verder onder het kopje Wat wij van
anderen verwachten van het respectievelijke beleid).
Waar nodig vragen wij onze klanten om onze
ambities te delen en overtuigende stappen te zetten
richting onze verwachtingen.
De activiteiten die zijn opgenomen in de Lijst van
uitsluitingen van Rabobank vallen echter niet onder
onze aanpak vanuit de dialoog; de risicobereidheid
van Rabobank geldt niet voor deze activiteiten,
die onverenigbaar blijven met onze missie en
uitgangspunten voor bedrijfsvoering.
Kwaliteit en inspelen op veranderingen
We moedigen onze klanten aan om goede praktijken
(zoals monitoring) toe te passen, zodat ze goed
kunnen inspelen op veranderende omstandigheden

en de nadelige gevolgen daarvan kunnen vermijden
of tot een minimum beperken. Wij helpen hen om
problemen te herkennen en op te lossen om hun
duurzaamheidsprestaties te verbeteren en risico’s tot
een minimum te beperken. Met deze aanpak sluiten
we geleidelijk aan niet-duurzame bedrijfsvoering uit
en ondersteunen we onze klanten bij het verbeteren
van hun duurzaamheidsprestaties, hun zakelijk succes
en hun bijdrage aan de samenleving in het algemeen.
5.1.2 Uitvoeringsmaatregelen voor
kredietklanten
Risicogebaseerde benadering
Rabobank voert dit beleid op een risicogebaseerde
wijze uit. De gevolgen van duurzaamheidsrisico’s
verschillen enorm, afhankelijk van de specifieke
activiteit, de sector, de bedrijfsomvang van de
klant, de regio, het product dat Rabobank aanbiedt
en de blootstelling aan en relatie tot de klant
of zakenpartner van Rabobank. Rabobank kan
verschillende risicogebaseerde maatregelen voor
herstel en uitvoering toepassen, met drempels en
frequenties die in verhouding staan tot die risico’s.

D Voldoet niet aan het duurzaamheidsbeleid
en beschikt niet over een voldoende
ambitieus tijdgebonden plan om aan de
eisen te voldoen.
Deze duurzaamheidsbeoordeling
verschaft een basaal beeld van de relatieve
duurzaamheidsprestaties en stelt Rabobank in staat
de koplopers binnen een sector te identificeren. Dit
is een solide controle of klanten het Rabobankbeleid
naleven en levert ook waardevolle input op voor
strategische gesprekken met klanten.
Lijst van klanten met grote duurzaamheidsrisico’s
De afdeling Duurzaamheid & Klimaat voert
een lijst van klanten waarbij sprake is van grote
duurzaamheidsrisico’s. De criteria op basis waarvan
klanten in deze lijst worden opgenomen, worden
beschreven in de Global Standard on embedding
sustainability in credit risk assessment for wholesale
clients. Hieronder vallen:
•
•

Beoordelingsproces
De duurzaamheidsbeoordeling is onderdeel van de
kredietrisicobeoordeling voor zakelijke klanten met
een obligo groter dan 1 miljoen euro.
De relatiemanagers van Rabobank maken
daarbij gebruik van de Klantfoto (tool voor
duurzaamheidsbeoordeling) om inzicht te krijgen in
de aanpak en prestaties van een klant op het gebied
van ESG-kwesties. Daarmee stellen ze een profiel op
van hun klanten door ze toe te wijzen aan een van de
volgende hoofdcategorieën:
Beschrijving categorie
A Duurzame koploper
B Middenmoter
C Onderpresteerder
D+ Voldoet niet aan het duurzaamheidsbeleid
maar beschikt over een voldoende
ambitieus tijdgebonden plan om aan de
eisen te voldoen.

•
•

een bekende of vermeende schending van het
Rabobankbeleid;
een blootstellingsrisico voor Rabobank Groep van
meer dan 200 miljoen euro, in combinatie met
activiteiten in een of meer hoogrisicosectoren;
blootstelling aan controversen; of
ernstige reputatierisico’s.

Expertopinie soms vereist
Voor klanten op de lijst met grote
duurzaamheidsrisico’s is een duurzaamheidsexpert
van Rabobank verantwoordelijk voor het geven
van een deskundig oordeel. De relatiemanager
houdt vervolgens bij de kredietaanvraag rekening
met de informatie, overwegingen en opinie van de
duurzaamheidsexpert. De kredietanalist verifieert
of een deskundig oordeel vereist is voor de
kredietaanvraag en houdt bij de kredietaanvraag
rekening met de informatie, overwegingen en opinie
van de duurzaamheidsexpert.
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5.1.3 Rechtsgeldigheid, dialoog, niet-naleving,
herstel en klachtenmechanismen
Rechtsgeldigheid
Het duurzaamheidsbeleid van Rabobank bevat
bindende voorwaarden tussen de bank en haar
klanten op basis van de mogelijke nadelige
gevolgen die wij als materieel beschouwen. We
kunnen contractvoorwaarden over naleving van
ons duurzaamheidsbeleid opnemen in relevante
contracten of in brieven aan toekomstige klanten.
Mochten serieuze kwesties die een overtreding zijn
van ons beleid en/of onze internationale regels en
normen niet in een dialoog met de klant kunnen
worden opgelost, dan kan Rabobank besluiten de
relatie te beëindigen.
Het gesprek aangaan n.a.v. signalen
Rabobank hanteert dialoogprocessen voor het
opvolgen van signalen die duiden op materiële
nadelige duurzaamheidsgevolgen. Wanneer
dergelijke signalen betrekking hebben op onze
klanten, treedt ons issue-engagementproces
in werking. In het jaarverslag brengt Rabobank
op geanonimiseerde wijze verslag uit over deze
dialogen om een balans te vinden tussen externe
verantwoordingsplicht en de vertrouwensrelatie met
de klant.
Als wij van mening zijn dat klanten de voorwaarden
van ons duurzaamheidsbeleid niet naleven of
onvoldoende voortgang boeken bij het integreren
van duurzaamheidsmaatregelen in de dagelijkse
bedrijfsvoering, dan gaan wij met hen in gesprek.
Wij vragen hen dan om een tijdgebonden plan
te presenteren dat beschrijft hoe en wanneer ze
hun werkwijzen willen verbeteren. Deze plannen
bevatten specifieke doelen en geloofwaardige
tijdschema’s.
Niet-naleving
Rabobank accepteert een zekere mate van risico
wanneer klanten (nog) niet voldoen aan de
Global Standard voor duurzame ontwikkeling van
Rabobank. Naleving wordt getoetst voor klanten
met een obligo van meer dan 1 miljoen euro via de
duurzaamheidsbeoordeling (Klantfoto): zie verder
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paragraaf 5.1.2 hierboven. De risicobereidheid (risk
appetite) op het niet voldoen aan onze Global
Standard voor duurzame ontwikkeling maakt deel uit
van de Risk Appetite Statement (RAS) van Rabobank
(intern document dat definieert welke risiconiveaus
en -soorten Rabobank bereid is te nemen).
Voor klanten met een blootstelling van meer dan
1 miljoen euro monitort Rabobank elk kwartaal
of het risico op niet-naleving binnen de gestelde
risicoparameters blijft.
Herstel
Zelfs met de toepassing van het beste beleid
en de beste praktijken kan Rabobank nadelige
gevolgen veroorzaken of daaraan bijdragen, die
zij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien of
voorkomen. In een dergelijk geval zal Rabobank zich
inspannen om de situatie zelf of in samenwerking
met anderen recht te zetten. In geval Rabobank
direct verbonden is aan nadelige gevolgen via een
van haar klanten, zal Rabobank zich inspannen dat
de betreffende klant de situatie rechtzet.
Klachtenprocedures
Rabobank hanteert een klokkenluidersregeling
voor medewerkers, onder wie opdrachtnemers
en bestuurders. Onze klokkenluidersregeling is
geïmplementeerd op regionaal en/of lokaal niveau.
Alle entiteiten binnen Rabobank beschikken over
een externe hotline of een alternatief voor het doen
van meldingen. Klokkenluiders kunnen per telefoon
en e-mail hun melding 24/7 vertrouwelijk aan een
onafhankelijke en betrouwbare partij doen. Voor
zover toegestaan of voorgeschreven door lokale
wetgeving kunnen zij anoniem rapporteren. Alle
klokkenluiders die in goed vertrouwen handelen,
worden beschermd tegen vergelding. Het
klokkenluidersbeleid geldt ook voor voormalige
medewerkers van Rabobank en er is een aparte
klachtenregeling beschikbaar voor klanten en
overige stakeholders. Stakeholders kunnen zich ook
wenden tot het Nationaal Contactpunt (NCP) van de
OESO. Rabobank houdt zich aan de beslissingen van
het NCP.

5.2 Monitoring en verslaglegging
5.2.1 Monitoring
De naleving van ons duurzaamheidsbeleid wordt
gemonitord door de eerste lijn als onderdeel
van hun dagelijkse werkzaamheden en via onze
uitvoeringsmaatregelen: zie verder paragraaf 5.1.2.
Daarnaast wordt ook toezicht gehouden op de
interne naleving van ons duurzaamheidsbeleid
en de manier waarop de uitvoeringsmaatregelen
worden uitgevoerd. Rabobank hanteert meerdere
monitoringcontroles:
•

•

•

Risicobereidheidslimiet (risk appetite limit): De
Risk Appetite Statement van Rabobank bevat een
risicobereidheidslimiet voor het aantal klanten
dat niet voldoet aan de Global Standard voor
duurzame ontwikkeling en dat niet beschikt
over een voldoende ambitieus actieplan om hier
binnen (maximaal) drie jaar aan te voldoen.
Klantvoortgangsbeoordeling: Monitort de
voortgang richting het bereiken van een
volledige dekking van een klantbeoordeling (zie
paragraaf 5.1.2) voor alle klanten met een obligo
van meer dan 1 miljoen euro.
Ethische dilemma’s: Vraagstukken die
voortvloeien uit de toepassing van het
duurzaamheidsbeleid kunnen onder de aandacht
worden gebracht van het Bureau Ethiek. De
Commissie Ethiek van Rabobank kan worden
geraadpleegd voor advies.

Deze komen overeen met de volgende controles:
Omschrijving van de controles
Controle 1:
Iedere entiteit, business line of afdeling
wordt in staat gesteld tot uitvoeren van de
vereisten in deze Global Standard voor
duurzame ontwikkeling, door duidelijk te
communiceren over het document en over
wijzigingen daarin.
Controle 2:
Deze Global Standard voor duurzame
ontwikkeling wordt uitgevoerd door de
verantwoordelijke in de eerste lijn.

Controle 3:
Met een tool worden alle klanten met een
obligo van meer dan 1 miljoen euro beoordeeld
op duurzaamheid. De kwaliteit en de
doorlooptijd van de klantbeoordelingen wordt
statistisch geëvalueerd.
Controle 4:
De Global Standard voor duurzame
ontwikkeling wordt periodiek herzien, zoals alle
Global Standards.

5.2.2 Verslaglegging
• Interne kwartaalverslaglegging over het
aantal klanten dat niet voldoet aan de Global
Standard voor duurzame ontwikkeling en dat
niet beschikt over een voldoende ambitieus
managementactieplan om hier binnen
(maximaal) drie jaar aan te voldoen.
• Geanonimiseerde jaarlijkse verslaglegging over
het issue-engagementproces in ons jaarverslag
om een balans te vinden tussen externe
verantwoordingsplicht en de vertrouwensrelatie
met de klant.
• Jaarlijkse verslaglegging over de dekking van de
duurzaamheidsbeoordelingen (zie
paragraaf 5.1.2).
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6 Bijlage Verwijzingen
KERN:
Milieu
• Stockholm Resilience Center
• Noodzaak circulaire economie, Rabobank
Mensenrechten
• Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten
• Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten
• Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van discriminatie van vrouwen
• Verdrag inzake de rechten van het kind
• VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse
Volkeren
• UN Guiding Principles on Business and Human
Rights
• Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens
Arbeidsrechten
• Verklaring van de IAO inzake de Fundamentele
Principes en Rechten op het Werk
• IFC Performance Standard 2 on Labor and
Working Conditions
• OESO-richtlijnen voor multinationale
ondernemingen
• Rabobank Verklaring over moderne slavernij
• VN Verdrag inzake de rechten van het kind
• UN Guiding Principles on Business and Human
Rights
• VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s)
Anticorruptie
• Bureau Speak Up
• Bureau Ethiek

THEMA:
Dierenwelzijn
• Wetgeving inzake dierenwelzijn van de Europese
Unie
• Business Benchmark on Farm Animal Welfare
(BBFAW)
• Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (Overeenkomst
inzake de internationale handel in bedreigde
in het wild levende dier- en plantensoorten)
checklist van CITES-soorten
• Dairy Sustainability Framework
• FARMS Initiative, Verantwoorde minimumnormen
• Vijf vrijheden
• Global Roundtable for Sustainable Beef
• International Finance Corporation (IFC), Good
Practice Note: Improving Animal Welfare in
Livestock Operations
• IUCN Rode Lijst van bedreigde dier- en
plantensoorten
• Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE),
Gezondheidscode voor landdieren (Hoofdstuk
7, Dierenwelzijn) en Gezondheidscode voor
aquatische dieren (Hoofdstuk 7, Welzijn van
kweekvis)
Biodiversiteit
• Accountability Framework CITES
• Finance for Biodiversity Pledge
• Global Canopy Programme
• HCV Network
• IUCN Rode Lijst van bedreigde dier- en
plantensoorten
• International Union for Conservation of Nature
• Natural Capital Declaration
• Ramsar-watergebieden
• Financieringsinitiatief van het
VN-Milieuprogramma (UNEP FI)
• VN Verdrag inzake biologische diversiteit
• UNESCO Werelderfgoedlijst

Land governance
• IFC Prestatienorm 7 inzake Inheemse Volkeren
• Voluntary Guidelines on the Responsible
Governance of Tenure of Land, Fisheries and
Forests in the Context of National Food Security
(VGGT)
• VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse
Volkeren
Gentechnologie bij planten
• Richtsnoeren van Bonn
• Protocol van Cartagena
• Nagoya Protocol
• VN Verdrag inzake biologische diversiteit

SECTOR:
Landbouw
• Dairy Sustainability Framework
• Global Roundtable for Sustainable Beef
• US Roundtable for Sustainable Beef
• VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
Landbouwchemicaliën
• Globally Harmonized System on Classification and
Labelling of Chemicals (GHS)
• International Code of Conduct on the Distribution
and Use of Pesticides
• International Code of Pest Management
• International Finance Corporation Performance
Standards
• Verdrag van Rotterdam (Bijlage III)
• Verdrag van Stockholm inzake persistente
organische verontreinigende stoffen
• Together for Sustainability
• World Bank Environmental, Health and Safety (EHS)
Guidelines
Viskwekerij en visserij
• Aquaculture Stewardship Council (ASC)
• Best Aquaculture Practices (BAP)
• Global Standard for Responsible Supply (IFFO RS)
• Marine Protection Areas (MPA’s)
• Marine Stewardship Council (MSC)
• Natura 2000
Wapenindustrie
• Verdrag inzake het verbod van het gebruik,
de aanleg van voorraden, de productie en de
overdracht van anti-personeelsmijnen en inzake de
vernietiging van deze wapens (Verdrag van Ottawa,
1997)
• Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de
produktie en de aanleg van voorraden van
bacteriologische (biologische) en toxinewapens en
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•

•
•

inzake de vernietiging van deze wapens (1972)
Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de
produktie, de aanleg van voorraden en het
gebruik van chemische wapens en inzake de
vernietiging van deze wapens (1992)
Verdrag inzake clustermunitie (Verdrag van Oslo,
2008)
Verdrag inzake de niet-verspreiding van
kernwapens (1968, ook Non-proliferatieverdrag
genoemd)

Interne verwijzingen wapenindustrie
• Armaments Industry Implementation guidelines
(intern document). Deze uitvoeringsrichtlijnen
bieden verdere details over hoe Rabobank het
Wapenindustriebeleid in praktijk brengt.
• Bedrijven op de uitsluitingslijst wapenbeleid
(intern document): lijst die elk kwartaal door
Rabobank wordt opgesteld met gegevens over
bedrijven die betrokken zijn bij of gerelateerd aan
de zeven geïdentificeerde controversiële wapens.
• Landen op de uitsluitingslijst wapenbeleid (intern
document): lijst die elk kwartaal door Rabobank
wordt opgesteld met gegevens over landen
die voldoen aan de definitie voor controversiële
regimes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biomassa
Roundtable on Sustainable Biomaterials
FSC
ISCC
NTA8080
REDII
Better Biomass
International Union for the Conservation of
Nature (IUCN I- en II-gebieden)
UNESCO Werelderfgoedlijst
Ramsar-watergebieden
Wereldwijde klimaatdoelstellingen voor 2030 en
2050
Roundtable on Sustainable Biomaterials
EU taxonomy for sustainable activities

Interne verwijzingen biomassa
• Waardepiramide
• Biomassawaardeketen
Cacao, koffie, thee en katoen
• 4C
• Better Cotton Initiative
• Global Coffee Platform
• World Cocoa Foundation
• Ethical Tea Partnership
Energie
• Carbon Disclosure Project
• Greenhouse Gas Protocol
• International Chamber of Shipping (ICS)
• Net Zero scenario of the International Energy
Agency (IEA)
• Oil Companies International Marine Forum
(OCIMF)
• Renewable Energy Directive (RED) II
• Science Based Targets initiative (SBTi) Framework
• Sea Cargo Charter
• Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD)
Bosbouw
• CITES
• Forest Stewardship Council (FSC)
• Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC)
Winningsindustrie
• Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
• VN-klimaatakkoord van Parijs
• Voluntary Principles on Security and Human
Rights

Interne verwijzingen winningsindustrie
• Uitvoeringsrichtlijnen winningsindustrie van
Rabobank
• IFC Industry Sector Guidelines on Mining, Base
Metal Smelting and Refining, Integrated Steel
Mills and Foundries, and Construction Materials
Extraction
• Richtlijnen van de OESO voor passende
zorgvuldigheid voor verantwoorde
toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden.
Palmolie
• Consumer Goods Forum
• Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie
Scheepssloop en -recycling
• Verdrag van Bazel inzake de beheersing van
de grensoverschrijdende overbrenging van
gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan
(Conventie van Basel)
• EU Verordening inzake scheepsrecycling
• International Maritime Organization’s (IMO)
Hong Kong Convention for the Safe and
Environmentally Sound Recycling of Ships
• Responsible Ship Recycling Standards (RSRS)
• Sustainable Shipping Initiative
• Richtsnoeren inzake veiligheid en gezondheid
bij het slopen van schepen in Aziatische landen
en Turkije
Soja
• Consumer Goods Forum
• Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS)
Suikerriet
• Bonsucro-standaard

‘Wij geloven dat een
betekenisvolle en proactieve
dialoog met klanten en
zakenpartners hen helpt
bij het verbeteren van hun
duurzaamheidsprestaties’

de coöperatieve

