
Digitale transformatie & innovatie

 

Beschikbaarheid

Mobiel bankieren

99,8%

iDeal

99,8%

Gemeten als NPS

Marktaandelen in Nederland 
bleven stabiel op een 
hoog niveau.

Hypothekenmarkt Spaarmarkt 

 

kredietverlening private sector toevertrouwde middelen

 

 

Cooperatiefonds en donaties:

19 miljoen (medio 2019)

Duurzaamheids ratings

Sustainalytics ESG Rating 2 van de 339

Sustainalytics ESG Risico Rating 2 van de 342

Klantfoto

We meten de duurzaamheidsprestaties van onze 

klanten met een obligo boven de 1 miljoen euro

344,9
miljard

euro

416,2
miljard

euro

Bekijk ons interim report

De tevredenheid van onze wholesale klanten blijft op een hoog niveau. Bij onze internationale rurale 
klanten zien we een hoog en stabiel niveau qua klanttevredenheid. 

'Zou u ons aanbevelen?'
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Onze missie:

Growing a better world together
Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren

aan het welzijn en de welvaart in Nederland en

aan het duurzaam voeden van de wereld. 

  

Onze klanttevredenheid onder particuliere en 
zakelijke klanten in Nederland is verder verbeterd.

Onze klanttevredenheid

GOED ERG GOED EXCELLENT
(0 - 30) (30 - 70) (70 - 100)
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33%

Internetbankieren

99,8%

particuliere klanten zakelijke klanten

 

Peaks heeft als eerste 
een PSD2 Licentie
Peaks, een van de eerste 

kreeg als eerste niet-bank 

in Nederland een 

vergunning van DNB om 

betalingen te regelen en 

banktransacties te kunnen 

inzien.

Surepay: de IBAN-Naam Check. 1,3 miljard checks zorgen 
voor 72% daling in fraude.

Easytrade: vergemakkelijkt het afdekken van valuta-risico’s.

Fundr: een online leenplatform gebaseerd op ‘machine 
learning’.

komgo: het versnellen van de grondstofhandel door het 
aanbieden een volledig gedecentraliseerd, 
blockchainoplossing.

Innovatie voor onze klanten

Onze nettowinst:   1,2 miljard
per 30 juni 2019
Credit ratings bleven op een hoog niveau 

Samenwerkingen:
- Tent Partnership voor vluchtelingen

- CEO Partnership for Economic

 Inclusion (CEOP)

- Mastercard Farmer Network

- Klimaattafels voor het Nederlands 

 Klimaatakkoord

- XDelft!

- Gastheer ronde tafel verantwoorde soja

- Biodiversiteitsmonitor akkerbouw

 in Nederland

Samen duurzaam groeien

Actieve online klanten

Rabobank  

Koplopers wholesale 

klanten (A-label)

Koplopers lokale 

bank klanten (A-label)

23.8% 6%

Particuliere klanten

Private Banking klanten

Zakelijke klanten

Deze cijfers zijn niet door de accountant gecontroleerd.

https://www.rabobank.com/en/images/02-interim-report-2019.pdf

