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Unieke gedragscode Rabobank 

G enetisch gemodificeerde planten, die
ren en voedselproducten lijken een 

vast onderdeel te worden van het dagelijks 
leven. Maar ook de scepsis en zorg over 
(maatschappelijk) nut en risico van de gen
technologie nemen toe, en de weerstand 
groeit. Bedrijven, politiek en wetenschap 
lijken niet meer vanzelfsprekend de meest 
geloofwaardige boodschappers. Het kabinet 
heeft voor volgend jaar een groot biotechno
logiedebat aangekondigd maar de Rabo
bank Groepl (verder: Rabobank) heeft daar 
niet op willen wachten. Zij publiceerde op 
25 augustus jl. als eerste financiële instel
ling ter wereld een eigen gedragscode inza
ke gentechnologie. Wat beweegt de van 
oudsher 'agrarische' bank? 

De Rabobank, actief in 38 landen, is een 
prominente financier van de Nederlandse 
agrarische sector en een leidende bank in 
de internationale 'Food & Agribusiness'. Ze 
is ook een belangrijke financier in de ge
zondheidszorg. In beide sectoren wordt de 
Rabobank niet alleen dagelijks geconfron
teerd met ondernemingsinitiatieven maar 
ook met vragen over haar houding tegen
over genetische modificatie (GM). 
De vigerende Nederlandse en Europese 
wet- en regelgeving biedt onvoldoende hou
vast om maatschappelijk verantwoord te 
anticiperen op de ontwikkelingen in de gen
technologie. Regelgeving loopt vaak achter 
nieuwe ontwikkelingen aan. Ook mondiaal 
is er geen wet- en regelgeving. Tegen deze 
achtergrond heeft de Rabobank, in lijn met 
haar coöperatieve karakter en maatschap
pelijke opstelling, een gedragscode gefor
muleerd. Zij wil daarmee transparantie 
scheppen tegenover haar zeven miljoen 
klanten, 54.000 medewerkers en 500.000 
leden, maar ook tegenover de samenleving. 
Allen kunnen de bank voortaan aanspreken 
op haar houding. 

Ir. August Sjallw-Koen-Fa is hoofd Agrari,lch Onderzoek 
binnen de Slafgroep Economisch Onderzoek van Rabo
bank Nederland en ontwerper en coördinator van rie 
gedragscode inzake genetisch modificatie van de Rabo
ban!.' Groep. Hij dankt lIa/L! Ludo van Mierlo voor zijn 
commenlaar. 
De GM-gedragscode is opvraagbaar bij Rabobank 
Corporale Communicatie. tel: 0302162822. 

ArnbitieverMa ring 

Natuurlijk is de Rabobank geen weten
schapscentrum in gen technologie en even
min is zij een moraalridder. De bank wil 
geen vormgever zijn van een sector, of par
tij kiezen voor een beleid. Zij wil veeleer fa
cilitator zijn van ontwikkelingen en ambi-
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ties van klanten en heeft daarbij een eigen 
verantwoordelijkheid, verankerd in haar 
ambitieverklaring. Daarin staat het belang 
van de klant voorop en is de financiële ge
zondheid van de Groep randvoorwaarde. 
Met haar activiteiten beoogt de Rabobank 
bij te dragen aan een duurzame ontwikke
ling van welvaart en welzijn door een zorg
vuldige omgang met natuur en leefmilieu. 
De Rabobank vindt dat gentechnologie een 
belangrijke factor is die een positieve bij
drage kan leveren aan het oplossen van een 
aantal sociaal-maatschappelijke vraagstuk
ken in de volksgezondheid, duurzame voed
selproductie en voedselzekerheid. Zij onder
kent echter ook de gevaren en bezwaren te
gen genetische modificatie, zoals de kans op 
monopolievorming en afhankelijkheidsrela
ties die levensbedreigend zijn voor kwets
bare delen van de samenleving en de kans 
op rnilieudegradatie. De bank vindt ook dat 
de keuzevrijheid van consument én produ
cent gewaarborgd moet zijn en wenst niet 
betrokken te zijn bij financieringen die haar 
in gevaar kunnen brengen. Primaire keuze 
is dat de Rabobank fmancieel niet betrok
ken wil zijn bij het klonen of genetisch mo
dificeren van mensen. Bij dieren hanteert 
de bank het 'nee tenzij'-principe en bij plan
ten en micro-organismen het 'ja mits'-prin
cipe. 
De bank heeft een modeltoets ontwikkeld 
die een activiteit of financiering onderwerpt 
aan een zes kritische aandachtspunten2. 
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Doorslaggevend bij de eindafweging is het 
maatschappelijk draagvlak. 
De gedragscode Genetische Modificatie kan 
direct worden toegepast door alle onderde
len van de Groep. 'ibch vergt de volledige 
doorvoering enige tijd. Bij de invoering heb 
je namelijk te maken met bestaande klan
ten en contracten die je niet zomaar kunt 
opzeggen. Ook kost het tijd om alle proce
dures soepel te laten verlopen en klanten 
aan onze gedragscode te laten wennen. 
Jaarlijks kan men in het (duurzaamheids) -
jaarverslag lezen hoe de voortgang van de 
toepassing van de gedragscode GM ver
loopt. Tot slot, de gedragscode is niet voor 
eeuwig vastgelegd. Ethische grenzen zijn 
net zo min statisch als kennis en inzichten. 
Periodieke herijking van de gedragscode is 
dan ook vanzelfsprekend. 

Sinds de publicatie van de gedragscode GM 
kreeg de bank bijzonder veel reacties, zowel 
nationaal als internationaal, van maat
schappelijke organisaties, bedrijven, weten
schap, beleidsinstanties, religie, politici en 
individuele burgers. Daaruit blijkt een gro
te behoefte aan transparantie en publieke 
participatie bij de culturele integratie van 
de gentechnologie. De gedragscode heeft zo 
een nieuwe impuls gegeven aan de vastge
lopen maatschappelijke discussie. De vele 
reacties inspireren bovendien tot nieuwe 
financiële producten en diensten die vol
doen aan onze gedragscode . • 

Noten 

1. De Rabobank Groep bestaat uit ruim 400 
lokale coöperatieve Rabobanken, de centra
le coöperatie Rabobank Nederland en spe
cialistische dochterondernemingen zoals 
Rabobank International (corporate en in
vestment banking), Interpolis (verzekerin
gen), De Lage Landen (leasing), Gilde (par
ticipaties) en Robeco (beleggingen). 
2. Maatschappelijk nut, alternatieven, we
tenschappelijk risicobeheer, dierwelzijn en -
veiligheid, specifieke wet- en regelgeving en 
maatschappelijk verantwoordelijkheid, in
tegriteit en transparantie. 




