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Banking for Food: overzicht in feiten & cijfers
De Rabobank wil nu en in de toekomst ondernemers in de landbouw en voedselketen ondersteunen en faciliteren bij
het voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel. Wij bieden onze klanten en hun gemeenschappen daarom
toegang tot financiering, kennis en netwerken. Food en agri was, is en blijft de kern van de strategie van de Rabobank.

Toegang tot
financiering
Kredietportefeuille food en agri
(wereldwijd):
92,3 miljard euro (21% van totale
kredietportefeuille groep)
Ondernemers die wij steunen
• 85% van de Nederlandse boeren en
tuinders
• 40% van de Nederlandse landbouw
en voedselketens
• 2 miljoen boeren in Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika

Toegang
tot kennis

Toegang tot
netwerken

Rabobank-Kennisprogramma’s voor
ondernemers

Rabobank-klantenraden: ledenraden van
113 lokale banken in Nederland; 15 regionale
klantenraden in Australië/Nieuw-Zeeland

Rabobank Food & Agribusiness Research
and Advisory
• 80+ onderzoekers en analisten in 15
kantoren wereldwijd
• 196 rapporten in 2014

Organisator van Food & Agri Advisory
Boards in VS en Azië
Partnerships met internationale
organisaties: FAO, NAJK, Nuffield, WNF
Lid van Round Tables voor duurzame
productie zoals rundvlees, koffie, palmolie,
soja, suikerriet

Global food & agri bank

Onze herkomst

- Aanwezig in 40 landen, waaronder Nederland,
VS, Brazilië, Chili, Australië, Nieuw-Zeeland en 25+
opkomende en ontwikkelingslanden
- Bedient productieketens voor alle landbouw- en
voedselproducten, van grond tot mond: boeren,
tuinders en hun leveranciers, verwerkers, handelaren,
voedingsindustrie, foodretailers

Historie: 1898 eerste coöperatieve boerenleenbanken
in Nederland; 1974 oprichting Rabobank; 1981 eerste
overzeese kantoor (New York); 1994 start activiteiten in
Australië; 1997 start activiteiten in Nieuw-Zeeland
Vertegenwoordiging: 118 boeren en tuinders in raden
van commissarissen lokale Rabobanken in Nederland

Banking for Food toegang tot financiering
Kredietportefeuille food en agri: 92,3 miljard euro
wereldwijd (21% van totale kredietportefeuille groep)1)

28,4 miljard euro aan klanten van lokale banken
in Nederland1)
•

85% van alle Nederlandse boeren en tuinders wordt
gefinancierd door de Rabobank

•
54.9

40% van alle Nederlandse landbouw en voedselketens
wordt gefinancierd door de Rabobank

28.4

54,9 miljard euro voor Wholesale en International
Rural & Retail Banking1)
•
8.9

2 miljoen boeren in Afrika, Azië en Zuid-Amerika
hebben via partnerbanken van Rabo Development
toegang tot financiering

8,9 miljard euro kredietportefeuille* leasing1)
* De leaseportefeuille heeft een omvang van 10,6 miljard euro

1)

Jaarcijfers Rabobank 2014

Banking for Food toegang tot kennis

Rabobank-Kennisprogramma’s voor ondernemers
•

Rabobank Global Farmers Master Class: 150 wereldwijd vooraanstaande boeren sinds 2012

•

Rabobank Nederland Opvolgers Perspectief-programma: 1.000 Nederlandse boeren en tuinders sinds 2007

•

Rabobank Australië Executive Development-programma: 550 vooraanstaande boeren uit Australië en Nieuw-Zeeland sinds 1999

•

Rabobank Australië Farm Managers-programma: 300 jonge agrarische high potentials sinds 2006

•

Rabobank Brazilië Leaders in Agri-programma: 71 jonge agrarische high potentials sinds 2007

Rabobank Food & Agribusiness Research and Advisory
•

80+ onderzoekers en analisten in meer dan 15 kantoren wereldwijd, aandachtsgebied bestrijkt volledige keten in alle food- en
agrisectoren

•

196 gepubliceerde rapporten in 2014

•

435 presentaties bij food- en agri-evenementen in 2014

•

664 keer geciteerd in kwaliteitsmedia in 2014

Banking for Food toegang tot netwerken

Rabobank-klantenraden
•

Nederland: ledenraden van 113 lokale banken

•

Australië/Nieuw-Zeeland: 15 regionale klantenraden; 100 deelnemende klanten

Food & Agri Advisory Boards
•

Georganiseerd door Rabobank in Noord-Amerika en Azië

•

Deelnemers: CEO’s van grote food & agri bedrijven

Rabobank-partnerships
•

FAO, VN-wereldvoedselorganisatie

•

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

•

Nuffield (mondiale verstrekker agrarische studiebeurzen)

•

Organisaties voor landbouwjournalisten: IFAJ (wereldwijd), NVLJ (Nederland)

•

Wereld Natuur Fonds (WNF)

Lid van Round Tables (RT) voor duurzame productie:
•

Global RT on Sustainable Beef (GRSB); Brazil Sustainable Beef RT (GTPS); 4C Association (koffie);
RT on Sustainable Palm Oil (RSPO); RT on Responsible Soy (RTRS); Bonsucro (suikerriet)

Banking for Food wereldwijde food- en agribank
Mondiale aanwezigheid:
Verenigde Staten:
154 kantoren,
bedienen
samen 30.000
toonaangevende
boeren

Chili:
12 kantoren,
bedienen
samen 1.000
toonaangevende
boeren

Brazilië:
17 kantoren,
bedienen
samen 1.000
toonaangevende
boeren

Nederland:
113 lokale banken,
marktaandeel 85%,
bedienen
samen 60.000
boeren en tuinders

Rabo Development:
actief in
23 opkomende en
ontwikkelingslanden
Rabobank
Foundation:
actief in
24 opkomende en
ontwikkelingslanden

Oceanië:
95 kantoren,
bedienen
samen 15.000
toonaangevende
boeren

Banking for Food herkomst

2014	Lancering Banking for Food, visie op voedselzekerheid
en de rol van de Rabobank
2002	Acquisitie Valley Independent Bank; start
retailactiviteiten in de VS
2005 Start programma Rabo Development
1997	Aankoop Nieuw-Zeelandse Wrightson Farmers Finance Limited,
in 1999 omgedoopt tot Rabobank Nieuw-Zeeland
1994	Overname Australische bank PIBA;
start van ‘country banking’
1981 Opening eerste overzeese kantoor in New York
1974	Start Rabobank Foundation, gericht op vergroten
zelfredzaamheid mensen wereldwijd
1898 O
 prichting eerste coöperatieve boerenleenbanken in
Nederland (Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken),
in 1972 gefuseerd tot Rabobank

