
Rabo Impactlening 
voor duur zame koplo-
pers i.s.m. de Europese 
Investeringsbank (EIB). 

Green bond, obligaties  
waarmee beleggers 
investeren in duur- 
zame zonne- en wind-
energie  projecten.

€ 500 mln

€ 100 mln

Stimuleren welvaart en welzijn

2016

Maatschappelijke impact Rabobank
De Rabobank wil een substantiële bijdrage leve ren aan het welzijn  
en de welvaart in Nederland en aan het duurzaam voeden van de 
wereld. Hier ziet u hoe we echte verandering met impact creëren.

Duurzaam bankieren

 
 

€ 195,9 mrd

€ 58 mln

€ 142,2 mrd
Beheerde particuliere spaargelden

Zakelijke financieringen per dag

Hypotheekportefeuille

Als Rabobank helpen we de  
ambities van onze klanten  
te realiseren. Zo vervullen  
we een essentiële rol in  
de financiering van de  
Nederlandse economie.

Rabobank staat midden  
in de samenleving

>

Sponsoring

Coöperatief 
dividend € 49 mln

Kredietverlening 

Totaal Nederland 304,7 mrd

84,3 mrd

37,1 mrdFood & Agri

Handel, Industrie
en Dienstverlening

Duurzame fundingDuurzaam financieren

Duurzame transacties
(begeleid)

€14
miljard

€5,7
mrd

€2,0
mrd

In 2016 ondersteunden we in  
Nederland 2114 stichtingen en  
verenigingen op het gebied van 
sport en cultuur. Daarmee dragen 
we bij aan de ontwikkeling van  
de samenleving. 

2114



2016

88 % Groene stroom
Voor alle vestigingen van  
Rabobank in Nederland

Het electriciteitsverbruik is  
tov 2015 gelijk gebleven

De 17 Sustainable Development 
Goals - zoals opgesteld door de 
VN - vinden nadrukkelijk hun plek 
in onze bedrijfsvoering.

Duurzame ontwikkeling

Stimuleren duurzame voedselvoorziening

Onze maatschappelijke impact

2016

2008

Onze bedrijfs voering
Rabobank is klimaatneutraal sinds 2007

minder CO2 per fte
sinds 2008

33% Zuinige auto’s
Onze CO₂-  
uitstoot per  
km is in 2016 
gedaald met 2,4 %

Rabobank is marktleider 
F&A-sector in Nederland

Als wereldwijd leidende food en  
agri bank nemen we nadrukkelijk  
onze verantwoordelijkheid in de  
wereldvoedselproblematiek.

Uitdaging
Hoe voeden we 10 miljard  
mensen in 2050 duurzaam?

4 bouwstenen van  
voedsel zekerheid:
• Beschikbaar heid voedsel 
• Toegankelijkheid voedsel
• Gezonde voeding
• Stabiliteit 

270 project-
partners

22 landen
aan garanties, 

leningen, donaties en 
technische assistentie

€ 28,7 mln

Rabobank Foundation

Kredietverlening food- en agrisector
Totaal wereldwijd

€ 101,6 mrd

Toegang tot financiering voor bijna  
5 miljoen kleinschalige boeren in  
Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Deze cijfers zijn niet door de accountant gecontroleerd.

Verduurzamen food en 
agri ketens wereldwijd

5 Innovatie -
projecten  
met WNF  
en klanten

2 Zalm in  
Chili 3 Palmolie in  

Indonesië

4 Soja/vlees 
in Brazilië

1 Melk in  
Nederland

5 Suiker in  
India


