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1.  Context 

1.1. De raad van commissarissen van Rabobank maakt onderdeel uit van de coöperatieve governance zoals 

beschreven in statuten en reglementen. 

1.2. Belangrijk onderdeel van de coöperatieve governance is de preambule bij de statuten. Deze geeft richting en 

kleurt de wijze waarop de bepalingen in de statuten en reglementen worden uitgelegd nader in. Bij het 

functioneren van de raad van commissarissen speelt de preambule derhalve een belangrijke rol, evenals de 

Principes voor de coöperatie, zoals vastgesteld in de Algemene Ledenraad. 

1.3. Ieder lid van de raad van commissarissen omarmt de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en –vorm voor 

Rabobank en bewaakt de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank. 

1.4. Ieder lid van de raad van commissarissen onderschrijft dat een hoogwaardige klantbediening door Rabobank van 

essentieel belang is waarbij Rabobank het belang van de klant centraal stelt. Hierbij past een actieve decentraal 

georganiseerde markt- en klantfocus. 

 

2.  Algemeen 

2.1. Om zijn taken goed te kunnen vervullen, dient de raad van commissarissen te voldoen aan de kwaliteitsvereisten 

zoals omschreven in deze profielschets. 

2.2. De profielschets van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, na 

goedkeuring van de Algemene Ledenraad op basis van advisering door de Bemensing en Beloningcommissie uit de 

Algemene Ledenraad. 

2.3. De profielschets wordt op de externe website van Rabobank geplaatst. 

2.4. De profielschets van de raad van commissarissen houdt rekening met de aard, omvang en complexiteit en het 

risicoprofiel van Rabobank. Voor actuele informatie over deze dimensies zie het jaarverslag en jaarrekening. 

2.5. De raad van commissarissen evalueert de profielschets eenmaal per jaar om te bepalen of deze nog voldoet aan 

de actuele kwaliteitsvereisten. Bij de jaarlijkse (zelf )evaluatie van de raad van commissarissen wordt getoetst of de 

huidige samenstelling van de raad van commissarissen nog voldoet aan de profielschets. 
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2.6. Zowel bij benoeming als herbenoeming van de commissarissen wordt de profielschets van de raad van 

commissarissen in acht genomen. Bij elke (her)benoeming beziet de raad van commissarissen op basis van een 

meerjarig successieplan welke specifieke kennis- en ervaringsdomeinen en overige kwaliteiten en competenties op 

dat moment noodzakelijk worden geacht om als collectieve raad van commissarissen optimaal te kunnen 

functioneren. Aspecten als effectieve complementariteit en diversiteit worden hier expliciet in meegewogen. Voor 

elke te vervullen vacature binnen de raad van commissarissen wordt een functieprofiel vastgesteld. De individuele 

en collectieve geschiktheid van de (leden van de) raad van commissarissen wordt doorlopend getoetst. Een 

voordracht tot herbenoeming vindt uitsluitend plaats nadat het functioneren van het lid gedurende diens laatste 

termijn is beoordeeld. 

2.7. Ieder lid van de raad van commissarissen beschikt, naast de vereisten zoals beschreven in deel 5 van de profielschets, 

over specifieke deskundigheid (zie deel 6). Deze specifieke kennis-, ervarings- en deskundigheidsvereisten worden bij 

een te vervullen vacature beschreven in het functieprofiel. 

2.8. Alle nieuw te benoemen commissarissen dienen de geschiktheidstoetsing door de externe toezichthouders (ECB en 

AFM) met positief resultaat te doorlopen. Deze geschiktheidstoetsing vindt plaats op basis van de actuele 

beleidsregels en vereisten zoals gehanteerd door de externe toezichthouders. 

 

3.   Benoeming, taken en verantwoordelijkheden 

3.1. De leden van de raad van commissarissen van Rabobank worden benoemd door de Algemene Ledenraad. 

3.2. De raad van commissarissen kent de volgende vier rollen: 

a) De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de groepsdirectie, de algemene gang 

van zaken bij Rabobank en de daarmee verbonden ondernemingen. 

b) De raad van commissarissen vervult een adviserende rol voor de groepsdirectie. 

c) De raad van commissarissen vervult richting de groepsdirectie de werkgeversrol. 

d) De raad van commissarissen vervult een netwerk- en verbindingsrol richting relevante interne en externe 
stakeholders. Voor een compleet overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen zie 
de Rules of Procedure van de raad van commissarissen. 

3.3. De raad van commissarissen is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenraad. 

 

4.   Samenstelling 

4.1. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste zeven leden. 

4.2. De samenstelling van de raad van commissarissen is zodanig dat deze zijn taken goed kan vervullen. 

4.3. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de groepsdirectie 

onafhankelijk en kritisch opereren en aan elkaar complementair zijn. 

4.4. Alle leden van de raad van commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin 

van artikel 3 lid 4 van de Rules of Procedure van de raad van commissarissen. 

4.5. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad van commissarissen op het gebied van 

geslacht, leeftijd, internationale/culturele achtergrond en ervaring. 

4.6. Alle relevante competenties zijn binnen het collectief van de raad van commissarissen in voldoende mate 

vertegenwoordigd. Daarnaast moeten alle kennis- en ervaringsdomeinen minimaal dubbel bezet zijn. 
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5.   Generieke competenties 

Ieder lid van de raad van commissarissen dient aan het volgende te voldoen: 

5.1. In staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en besluitvorming van de groepsdirectie van Rabobank en 

de belangrijkste risico’s die worden gelopen, te overzien en te beoordelen. 

5.2. Beschikken over specifieke deskundigheid en ervaring, naast de generieke competenties en vereisten. 

5.3. Beschikken over voldoende tijd om zijn of haar taken naar behoren te vervullen. De verwachte tijdsbesteding voor 

leden van de raad van commissarissen is gemiddeld twee dagen per week. De rol van voorzitter vergt een grotere 

tijdsbesteding. 

5.4. Van onbesproken gedrag, integer, eerlijk en onafhankelijk zijn en beschikken over voldoende kritisch vermogen. 

5.5. Moed en overtuigingskracht hebben om aan te zetten tot veranderingen, effectief voorgestelde beslissingen te 

‘challengen’ en in staat te zijn om ‘group think’ te weerstaan. 

5.6. Zich bewust zijn van de maatschappelijke rol van Rabobank en van de belangen van interne en externe 

stakeholders.  

5.7. In staat zijn hoogwaardige invulling te geven aan de netwerk- en verbindingsrol met interne en externe stakeholders. 

In het bijzonder omvat dit het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van leden, klanten, 

medezeggenschap en medewerkers alsmede het voeren van periodieke gesprekken met externe toezichthouders. 

5.8. Onderschrijven en ondersteunen van, en toezicht houden op een effectieve invulling van de coöperatieve identiteit, 

het tonen van coöperatief leiderschap en het naleven van de coöperatieve principes. 

5.9. In staat zijn toezicht te houden en te sturen op gedrag en cultuur. 

5.10. Actief (internationale) sociale, economische, politieke, technologische of andere ontwikkelingen volgen die voor 

Rabobank relevant kunnen zijn, en in staat zijn deze te beoordelen en te overzien welke veranderingen deze van 

Rabobank vragen. 

5.11. In staat en bereid zijn om transparant verantwoording af te leggen over de wijze waarop de raad van commissarissen 

zijn taken en verantwoordelijkheden heeft vervuld en het belang hiervan onderschrijven. 

5.12. In staat zijn om kritisch te acteren op de informatievoorziening door de onderneming aan de raad van commissarissen. 

5.13. Beschikken over omgevingssensitiviteit en maatschappelijk geëngageerd zijn. 

5.14. In staat zijn om een evenwichtige afweging van diverse (soms tegenstrijdige) belangen te maken. 

5.15. Beschikken over conceptueel abstract denkvermogen (niveau groepsdirectie) en in staat zijn te komen tot een 

multidimensionale probleembenadering. 

5.16. Beschikken over hoogwaardige contactuele en relationele vaardigheden. 

5.17. De voorzitter en vicevoorzitter beschikken in het bijzonder over verbindende kwaliteiten, teneinde als voorzitter van 

de ALR de coöperatieve zeggenschap optimaal tot zijn recht kunnen laten komen en de coöperatieve identiteit uit te 

kunnen dragen. 

5.18. Beschikken over teamgeest. 

5.19. In staat zijn binnen de raad van commissarissen voorzittersrollen te vervullen van commissies uit de raad. 
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5.20. Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift en bij voorkeur minimaal passieve beheersing van de 

Nederlandse taal. 

6.   Specifieke kennis- en ervaringsdomeinen 

6.1. Naast de generieke competenties, dient het collectief van de raad van commissarissen te beschikken over een 

aantal individuele kennis- en ervaringsdomeinen, zodanig dat minimaal twee commissarissen over deze kennis 

en ervaring beschikken1. 

6.2. De volgende kennis- en ervaringsdomeinen worden bij de samenstelling van de raad van commissarissen in 

overweging genomen: 

 
A.  Producten, diensten, markten 

(1) Kennis en ervaring ten aanzien van het bedrijfsmodel en de activiteiten van Rabobank, inclusief de daaraan 
gerelateerde risico's, strategie en regelgeving; 

(2) Kennis en ervaring ten aanzien van bancaire activiteiten en diensten; 
(3) Kennis en ervaring ten aanzien van het lokale bankenbedrijf van Rabobank; 
(4) Kennis en ervaring ten aanzien van internationaal zakenbankieren; 
(5) Kennis en ervaring ten aanzien van Food & Agri; 
(6) Kennis en ervaring ten aanzien van new business development (digitale transformatie, FinTech en innovaties).  

 
B. Interne Governance 

(1) Kennis en ervaring ten aanzien van governance vraagstukken, inclusief de relaties tussen bedrijfsonderdelen; 
(2) Kennis en ervaring op het gebied van Human Resource Management, inclusief beloningsbeleid, diversiteit, 

geschiktheid, organisatieontwikkeling en verandermanagement; 
(3) Kennis en ervaring ten aanzien van interne controle en beheersing ; 
(4) Kennis en ervaring ten aanzien van ICT en Operations; 
(5) Kennis en ervaring ten aanzien van outsourcing van activiteiten; 
(6) Kennis en ervaring ten aanzien van (financiële) verslaglegging. 

 
C. Risicobeheersing, Compliance en Audit 

(1) Kennis en ervaring ten aanzien van onafhankelijk risicomanagement, waaronder het beoordelen van de risk 
appetite, SREP en kapitaalseisen; 

(2) Kennis en ervaring ten aanzien van Compliance, waaronder Wwft en Sw (Anti-Money Laundering, Counter Terrorism 
Financing en sancties); 

(3) Kennis en ervaring ten aanzien van Environmental, Social and Governance (ESG) risicofactoren; 
(4) Kennis en ervaring ten aanzien van interne en externe Audit; 
(5) Juridische kennis en ervaring (bancaire wet- en regelgeving, ondernemings- en arbeidsrecht, en overige toepasselijke 

wet- en regelgeving). 
 

D. Management, Strategie 
(1) Kennis en ervaring ten aanzien van het besturen van een grote complexe (multinationale) onderneming; 
(2) Kennis en ervaring ten aanzien van MVO en bedrijfsethiek; 
(3) Kennis en ervaring ten aanzien van het besturen van omvangrijke, betekenisvolle coöperaties; 
(4) Kennis en ervaring ten aanzien van het bepalen en implementeren van een strategie; 
(5) Kennis en ervaring ten aanzien van het onderhouden van contacten met diverse stakeholders en interne en externe 

communicatie. 
 

 
1  Op basis van wet- en regelgeving geldt in het bijzonder dat minimaal één commissaris beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van 

technologische innovatie en nieuwe business modellen, minimaal één commissaris beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van 
beloningsbeleid zoals dat bij Rabobank bestaat, minimaal één commissaris een financieel expert dient te zijn en minimaal één commissaris beschikt over 
specifieke deskundigheid op het gebied van AML en CTF. 


