
Rabobank 

Groepsdirectie 

 

                                                  Coöperatieve Rabobank U.A. 

  Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 30046259 / BTW-identificatienummer NL.8032.81.183.B.01 

 

 

 

 

Postadres 

 

 

Postbus 17100, (UC001), 3500 HG  UTRECHT 

 

Uitsluitend per e-mail: 

klimaatplan@milieudefensie.nl 

Milieudefensie 

Nieuwe Looiersstraat 31 

Postbus 19199 

1000 GD Amsterdam 

 

 

 

 

 

Bezoekadres 

Telefoon 

E-mail 

 

 

 

Ir. W. Draijer 

voorzitter 

 

Croeselaan 18, 3521 CB  UTRECHT 

088-7256841 

Wiebe.Draijer@rabobank.nl 

 

 

Datum 

 

 
14 april 2022 

 

Onderwerp Uw brief d.d. 13 januari 2022  

 

Geachte mevrouw Boelens, heer Pols, 

 

Dank voor jullie uitnodiging van 13 januari 2022 om het gesprek aan te gaan over de 

invulling van een rechtvaardige klimaattransitie. Wij gaan dit gesprek graag met jullie 

aan en willen jullie bedanken voor de goede actie die jullie hebben ondernomen om grote 

bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid in het kader van het Klimaatakkoord 

van Parijs. 

 

Growing a better world together 

 

De missie van Rabobank is Growing a better world together. Wij willen een substantiële 

bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering door de energietransitie en 

een duurzamere oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld te ondersteunen; en 

daarnaast bij te dragen aan het welzijn en de welvaart in Nederland (en een meer 

inclusieve samenleving te bevorderen).  

 

Onlangs is het IPCC rapport ‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability’ verschenen, waaruit blijkt dat er urgent actie moet worden ondernomen. 

Klimaatverandering heeft inmiddels wereldwijd geleid tot wijdverbreide en deels 

onomkeerbare gevolgen voor mens en natuur, met name door vaker optredende extreme 

weersomstandigheden. Het vormt een bedreiging voor het menselijk welzijn en de 

gezondheid van de planeet en de meest kwetsbare mensen en ecosystemen worden 

daarbij onevenredig getroffen. Miljoenen mensen zijn blootgesteld aan acute 

voedselonzekerheid en afnemende waterveiligheid, terwijl ook kwetsbare ecosystemen 

reeds blijvende schade ondervinden. Rabobank onderkent de ernst van de situatie en de 

dringende opdracht om klimaatverandering tegen te gaan. 

 

Wij onderschrijven dan ook de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Wij 

willen onze klanten helpen verduurzamen en duurzaam te groeien; en helpen hen van 

grijs naar groen. Dat doen wij met behulp van investeringen, financiële producten en 

andere middelen. Wij lichten graag toe waar wij in dit verband mee bezig zijn.  

 

mailto:klimaatplan@milieudefensie.nl
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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Weg naar Parijs 

 

In jullie brief hebben jullie Rabobank gevraagd om jullie uiterlijk 15 april een 

klimaatplan toe te sturen. Jullie hebben daarbij aangegeven dit klimaatplan te willen 

beoordelen op de volgende criteria: 

 

a) Geeft het inzicht in de totale emissies binnen de eigen waardeketen? 

b) Op welke wijze geeft Rabobank invulling aan de inspanningsverplichting om eind 

2030 een emissiereductie van minimaal 45% te hebben gerealiseerd ten opzichte 

van 2019 over de emissies binnen scope 1 t/m 3 waar Rabobank controle over- en 

invloed op heeft? 

c) Zijn de doelstellingen concreet; met bijbehorende investeringen en plannen? 

d) Ligt er een onvoorwaardelijke doelstelling om uit te komen op nul emissies in 

2050? 

e) Is het beleid in lijn met OESO-richtlijnen (in die zin dat het klimaatbeleid niet 

mag leiden tot andere mensenrechtenschendingen)? 

 

Voor verzending van jullie brief hebben wij contact met jullie gezocht en aangegeven 

graag met Milieudefensie van gedachten te willen wisselen over klimaatverandering en 

de rol die Rabobank kan spelen in het tegengaan hiervan. Op 8 februari 2022 heeft 

hierover een gesprek plaatsgevonden, dat door ons zonder meer is ervaren als prettig en 

vruchtbaar. Tijdens dit gesprek hebben wij onder andere het volgende besproken: 

 

• Net als Milieudefensie onderschrijft Rabobank de doelen van het Klimaatakkoord 

van Parijs. 

• Rabobank heeft dit nader handen en voeten gegeven door het onderschrijven van 

het Klimaatcommitment van de Nederlandse Financiële Sector als onderdeel van 

het Klimaatakkoord (“Klimaatakkoord”) (Bijlage 1) en door toe te treden tot de 

Net Zero Banking Alliance: het programma van UNEP FI, het 

Klimaatprogramma van de Verenigde Naties, en een groep internationale banken 

dat moet leiden tot netto nul uitstoot in 2050 (“NZBA”) (Bijlage 2). 

• Rabobank volgt de planning en tijdslijnen die horen bij het Klimaatakkoord en de 

NZBA en zal later dit jaar het rapport ten aanzien van de door ons beoogde Weg 

naar Parijs uitbrengen.   

• Rabobank heeft Milieudefensie gevraagd om de plannen en tijdslijnen die zij op 

deze voet naar buiten zal brengen, kritisch tegen het licht te (blijven) houden en 

Rabobank van input te (blijven) voorzien om haar plannen voortdurend te 

verbeteren. 

• Verder heeft Rabobank Milieudefensie uitgenodigd om actief deel te nemen in 

het traject van verduurzaming van de voedselsystemen. 

 

Na dit gesprek hebben wij op 10 februari 2022 een Impact Rapport gepubliceerd (Bijlage 

3), waarin wij als eerste grote Nederlandse bank de klimaatvoetafdruk van een aantal 

belangrijke sectoren binnen onze klantenportefeuille in kaart hebben gebracht. In dit 

Impact Rapport hebben wij, voortbordurend op ons Klimaatrapport uit 2020 (Bijlage 4), 

meer inzicht gegeven in de door ons beoogde rol binnen de voedseltransitie, klimaat- en 

energietransitie en de transitie naar een meer inclusieve samenleving. Ook hebben wij 

https://klimaatcommitment.nl/over-het-klimaatcommitment/
https://www.unepfi.org/net-zero-banking/
https://statics.rabobank.com/binaries-processed/Rabobank_Onze-Impact-in-2021_931234912.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/rcc-11-ver12.pdf


  

 

Blad 3/12 

 
 

 

                                                  Coöperatieve Rabobank U.A. 

  Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 30046259 / BTW-identificatienummer NL.8032.81.183.B.01 

 

meer inzicht gegeven in de wijze waarop Rabobank, samen met haar klanten in deze 

belangrijke sectoren, de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs wil gaan halen. 

 

In ons jaarverslag over 2021 (Bijlage 5) hebben wij nogmaals ons commitment ten 

aanzien van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs herhaald. Ook hebben 

wij aangegeven welke kansen, risico’s en interne uitdagingen Rabobank ziet in het kader 

van klimaatverandering en ESG.1 Als verdieping op voornoemde rapporten hebben wij 

daarbij tevens het rapport ESG Facts & Figures 2021 uitgebracht (Bijlage 6). 

 

Rabobank zal vanaf nu regelmatig rapporten gaan publiceren, waarin wij zullen proberen 

onze klimaatplannen, ramingen en berekeningen steeds verder te specificeren en uit te 

bouwen met wetenschappelijke kennis en meetmethoden. Zo zullen wij, zoals 

aangegeven in het Impact Rapport2, in het laatste kwartaal van 2022 in lijn met het 

Klimaatakkoord en de NZBA ons rapport publiceren ten aanzien van de door ons 

beoogde Weg naar Parijs. 

 

Deze rapporten, maar ook andere publicaties over de voortgang op het gebied van 

klimaat en duurzaamheid zullen op een apart deel van de website van Rabobank 

openbaar worden gemaakt. Zo kan iedereen lezen welke plannen Rabobank heeft en hoe  

wij deze uitvoeren. 

 

Nationale aanpak Rabobank  

 

Het door Rabobank onderschreven Klimaatakkoord raakt alle sectoren van de 

Nederlandse economie en samenleving. Het heeft tot doel om de uitstoot van 

broeikasgassen (BKG) voor onze hele economie in 2030 op een kosteneffectieve wijze 

met gemiddeld 49% te verminderen ten opzichte van 1990.3 De betrokken partijen, 

waaronder Rabobank, hebben zich gecommitteerd: 

 

1. deel te nemen aan de financiering van de energietransitie. Zij hebben hiertoe een 

inspanningsverplichting aanvaard binnen de kaders van wet & regelgeving en de 

risico-rendementsdoelstellingen. 

 

2. actie te ondernemen om het CO2-gehalte van hun relevante financieringen en 

beleggingen te meten. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover 

publiekelijk. De partijen kunnen daarbij hun eigen methodiek kiezen, maar 

hebben zich verbonden aan een proces om onderling ervaringen te delen, 

resultaten vergelijkbaar te maken en stappen te zetten om de meting te verbeteren 

en te verdiepen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de internationale 

ontwikkelingen en standaarden op dit gebied. 

 
1 Zie ons jaarverslag, tabel op p. 24. 
2 Zie Impact Rapport, p. 9 links bovenaan. 
3 In het Klimaatakkoord en de verschillende sectorafspraken zijn per sector absolute reductiedoelen 

vastgesteld in plaats van percentuele reducties. Ook goed om te vermelden is dat de absolute 

reductiedoelen niet voor alle sectoren uitkomen op 49%. De ene sector zal meer reduceren en een 

andere sector minder. Uiteindelijk leiden de sector reductiedoelen wel tot het doel om gemiddeld 49% 

te reduceren ten opzichte van 1990. 

https://statics.rabobank.com/binaries-processed/Rabobank_Annual-Report-2021_931251595.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/ESG-Facts-Figures-2021_1061251824.pdf
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3. uiterlijk in 2022 actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend 

te maken voor al hun relevante financieringen en beleggingen. De partijen zullen 

daarbij toelichten welke acties zij ondernemen om bij te dragen aan het 

Klimaatakkoord van Parijs. 

 

4. een jaarlijks overleg te organiseren met alle betrokkenen over de voortgang van 

de uitvoering van de afspraken. 

 

Rabobank volgt hierbij de specifiek beoogde en absolute emissiereductiedoelen en 

maatregelen die per sector zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Deze afspraken 

betreffen onder meer elektriciteit, landbouw en landgebruik en de gebouwde omgeving. 

Wij verwijzen  graag naar deze sectorspecifieke afspraken die wij, in lijn met het 

bovengenoemde, zullen verwerken in ons later dit jaar te publiceren rapport ten aanzien 

van onze beoogde Weg naar Parijs. 

 

Overigens heeft het kabinet op 11 februari 2022, in lijn met het fit-for-55 programma van 

de Europese Commissie, de overall reductieambitie voor het Nederlandse 

Klimaatakkoord verhoogd van 49% naar 55%.4 Op dit moment loopt er overleg om het 

Klimaatcommitment van de financiële sector en sectorspecifieke afspraken hiermee in 

overeenstemming te brengen. Rabobank steunt dit initiatief. 

 

Internationale aanpak Rabobank 

 

Rabobank is, zoals gezegd, tevens toegetreden tot de NZBA. Hiermee hebben wij ons in 

internationaal verband gecommitteerd om: 

 

• de operationele en toerekenbare BKG emissies van onze krediet- en 

investeringsportfolio’s in lijn te brengen met een route die uiterlijk in 2050, of 

eerder, leidt tot netto nul uitstoot. 

 

• binnen 18 maanden na toetreding reductiedoelen bekend te maken voor 2030 en 

2050, en vanaf 2030 iedere 5 jaar tussentijdse reductiedoelen bekend te maken.5 

Rabobank is in oktober 2021 toegetreden tot de NZBA. Met de publicatie van het 

rapport over onze beoogde Weg naar Parijs eind dit jaar zullen wij onze eerste 

reductiedoelen voor de NZBA (dus) versneld bekend maken. 

 

• onze eerste reductiedoelen voor 2030  te richten op die sectoren waar Rabobank 

de meest significante impact kan hebben, d.w.z. de meest BKG intensieve 

 
4 Zie Uitwerking coalitieakkoord Klimaat en Energie | Tweede Kamer der Staten-Generaal, p. 2. 
5 Het hoofddoel van de NZBA is om netto nul uitstoot te bereiken in 2050.  De door de bank te stellen 

tussendoelen in 2030 moeten daarop aansluiten en realistisch zijn om dat einddoel te kunnen halen. 

Deze interim reductiedoelen moeten gebaseerd zijn op absolute emissies en/of sector specifieke 

intensiteit (CO2e/metrisch). Rabobank volgt hierin de Guidelines for Climate Target Setting for Banks 

van UNEP-FI (Bijlage 7), waarbij we tegelijkertijd ook (waar van toepassing) rekening houden met de 

Nederlandse sectorspecifieke reductiedoelen. Rabobank heeft hierbij 2020 genomen als jaar voor de 

nulmeting van de door haar gestelde en te stellen reductiedoelen. 

https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-elektriciteit
https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-landbouw-en-landgebruik
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z02655&did=2022D05576
https://www.unepfi.org/publications/guidelines-for-climate-target-setting-for-banks/
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sectoren binnen Rabobanks leningenportfolio. Volgens onze huidige analyse gaat 

het daarbij om de volgende sectoren: 

 

Landbouw en 

landgebruik 

(primaire productie) 

Gebouwde omgeving Energie en 

transport 

Nationaal: Nationaal: Nationaal: 

Melkveehouderij Consumentenhypotheken Transport 

Kastuinbouw Commercieel vastgoed Energie 

Varkenshouderij   

   

Internationaal: Internationaal: Internationaal: 

Rundvlees (VS en AUS) Commercieel vastgoed Transport 

Melkveehouderij (NZ)  Energie 

Soja (BR)   

Tractoren  (leasing DLL)   

 

Deze sectoren zijn binnen Rabobanks leningenportfolio samen goed voor een  

geraamde uitstoot (scope 1 en 2) van 26,3 MT/CO2e.6 Voor de overige sectoren  

in Rabobanks leningenportefeuille zal Rabobank de reductiedoelen zo spoedig  

mogelijk daarna vaststellen, maar uiterlijk in oktober 2024. 

 

• jaarlijks, binnen een jaar na de target setting en in overeenstemming met best 

practice, onze absolute emissies en emissie-intensiteit te publiceren, alsmede 

onze voortgang te rapporteren ten opzichte van een op directieniveau beoordeelde 

transitiestrategie (met voorgestelde acties en klimaat-gerelateerde policies per 

sector). 

 

• een robuuste benadering te hanteren ten aanzien van de rol van BKG-compensatie 

in onze transitieplannen. 

 

Wij hebben de voorlopige tijdlijn behorend bij de door ons beoogde Weg naar Parijs 

gepubliceerd in ons Impact Rapport.7 Deze tijdlijn zullen wij later dit jaar concretiseren, 

vooral ook met betrekking tot de cruciale periode tot 2030. Ook zullen wij dan onze 

eerste sectorspecifieke reductiedoelen voor 2030 publiceren. Zoals uit het voorgaande 

volgt, zal het klimaatplan van Rabobanks Weg naar Parijs voldoen aan de commitments 

die Rabobank is aangegaan en (interim) reductiedoelen bevatten in lijn met het 

Klimaatakkoord en de NZBA.8 

 
6 Zie Impact Rapport, p. 12. 
7 Zie Impact Rapport, p. 12. 
8 Dit kan mogelijk afwijken van de door Milieudefensie gevraagde emissiereductie van minimaal 45% 

ten opzichte van 2019 over de emissies binnen scope 1 t/m 3. Anders dan de initiatieven waar 

Rabobank zich aan heeft gecommitteerd, is het door Milieudefensie gevraagde doel waarschijnlijk 

gebaseerd op de uitspraak in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell. 
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Rabobank is transparant over de klimaatrisico’s van haar portefeuille 

 

Naast de verplichtingen die wij zelf zijn aangegaan met het onderschrijven van het 

Klimaatakkoord en de toetreding tot de NZBA, worden aan Rabobank (en andere 

banken) ook verplichtingen opgelegd door de toezichthouders, met name op het gebied 

van rapportage en transparantie. Dat doen de toezichthouders weliswaar vanuit een iets 

andere invalshoek – te weten: het beheersbaar houden van de toenemende klimaatrisico’s 

in de portefeuilles van banken ten behoeve van de stabiliteit van het financiële stelsel9 – 

maar ook zij manen de banken tot actie op het gebied van het klimaat. Rabobank juicht 

de ontwikkeling van een level playing field voor de financiële sector op dit terrein toe. 

 

In verband hiermee hebben wij in 2020 en 2021 onze eerste risico-inschattingen gemaakt 

voor klimaatscenario’s. Dat hebben wij gedaan middels stresstesten, scenarioanalyses en 

hittekaarten.10 Deze instrumenten moeten ons steeds meer inzicht gaan bieden in 

relevante klimaatrisico’s en de mogelijkheden die te beperken. Het gaat hierbij veelal om 

interne analyses, maar bij stresstesten worden er bijvoorbeeld wel resultaten op 

sectorniveau bekendgemaakt door de toezichthouder. Financiële instellingen delen 

bovendien hun lessen en ervaringen met risicoanalyses binnen het Platform Duurzame 

financiering, dat is opgezet door DNB, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van 

Klimaat en Economische Zaken en de financiële sector. Zo helpen financiële instellingen 

elkaar om de klimaatrisico’s steeds beter in kaart te brengen. 

 

Wat Rabobank al heeft gedaan en waar de uitdagingen liggen 

 

Rabobank is al geruime tijd bezig met het verduurzamen van haar eigen bedrijfsvoering 

en haar activiteiten. Met name op het vlak van het verduurzamen van haar 

klantenportfolio liggen voor Rabobank evenwel nog de nodige uitdagingen richting 2030 

en 2050. Rabobank neemt namelijk niet de eenvoudigste route. Wij kiezen ervoor om 

onze reductiedoelen voor (delen van) de sectoren landbouw en landgebruik, gebouwde 

omgeving en energie en transport als eerste te publiceren. Hier heeft Rabobank de meeste 

impact, maar tegelijkertijd zijn dit de lastigste sectoren om goed in kaart te brengen.11 

Daarnaast zijn wij, zoals gezegd, druk bezig ook voor de andere sectoren in ons 

klantenportfolio reductiedoelen te bepalen, waarbij iedere sector zijn eigen uitdagingen 

kent.12 

 

 

 

 
9 DNB: Visie op Toezicht 2021-2024. ECB: Guide on climate-related and environmental risks.  
10 Zie jaarverslag over 2021, Hoofdstuk “Climate-related Financial Disclosures and EU Taxonomy”, 

p. 76 en verder. 
11 Voor onder andere de sector landbouw en landgebruik geldt dat het ingewikkeld is om de CO2e-

uitstoot accuraat te meten. Bij de melkveehouderij houden we bijvoorbeeld rekening met veel 

variabelen, zoals grasland, stal, mest, dieren, machines en de melk die wordt geproduceerd. Een breed 

geaccepteerde norm voor een CO2e-berekening bestaat hiervoor nog niet. 
12 Voor scoping en methoden volgen we hierbij de NZBA Guidelines. Deze zijn in lijn met de 

richtlijnen voor financiële instellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord, maar geven specifiekere 

aanwijzingen. 

https://www.dnb.nl/groene-economie/platform-voor-duurzame-financiering/
https://www.dnb.nl/groene-economie/platform-voor-duurzame-financiering/
https://www.dnb.nl/media/43cnkobx/visie_op_toezicht_2021_2024.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf
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Sinds 2007 compenseert Rabobank de uitstoot van haar bedrijfsvoering (scope 1 en 2) 

Sinds 2007 compenseert Rabobank de uitstoot van haar eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 

2). Om daar te komen, hebben wij eerst het accent gelegd op vergroening, vermindering 

en het vermijden van emissies. De resterende emissies hebben wij gecompenseerd door 

aankoop van emissierechten. Dit deed Rabobank in 2021 met emissierechten die zijn 

gecreëerd via biogasproductie van een Nederlandse boer. In 2022 hebben wij ons tot doel 

gesteld om de compensatie te realiseren met emissierechten uit (her)bebossing en andere 

innovatieve vormen van compensatie. Rabobank blijft haar scope 1 en 2 emissies actief 

reduceren, waardoor er steeds minder uitstoot gecompenseerd hoeft te worden.13 

 

De uitdagingen zitten vooral in het helpen reduceren van emissies van klanten (scope 3)  

Anders dan bij bijvoorbeeld een energieleverancier, bestaan de scope 3 emissies van een 

bank niet enkel uit het door de bank te ‘produceren’ product aan derden. De scope 3 van 

banken bestaat uit de investeringen op de balans: verstrekte leningen en andere diensten 

aan ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor CO2-reductie.14 Deze leningen of 

diensten zijn doorgaans niet te koppelen aan één product, maar betreffen de complete 

bedrijfsvoering van klanten. Het is voor banken dan ook van belang om data van klanten 

te ontvangen over hun bedrijfsvoering en gestandaardiseerde meetmethoden beschikbaar 

te hebben voor een nulmeting. In bepaalde sectoren heeft Rabobank hierdoor, net als 

andere banken, een langere aanloop nodig, omdat er eenvoudigweg nog geen goede 

nulmeting of benchmark te maken is, terwijl het zonder een dergelijk inzicht lastig is om 

concrete (reductie)doelen te stellen. Uiteindelijk zullen wij voor alle sectoren de 

volgende stappen moeten doorlopen: (1) klimaatvoetafdruk in kaart brengen, (2) de 

benchmark bepalen en (3) doelstellingen bepalen richting 2030 en 2050. 

 

Met name voor de meest BKG-intensieve sectoren op het gebied van landbouw en 

landgebruik (zie hierboven), geldt dat in de eerste plaats behoefte is aan een betrouwbare 

nulmeting op basis van een breed geaccepteerde meetmethode om onderbouwde doelen 

te kunnen stellen voor – in eerste instantie – 2030. Hier ligt een belangrijke uitdaging 

voor ons en onze klanten. Data van bedrijven is namelijk nog schaars en ook de 

wetenschap heeft voor deze sectoren nog niet dé meetmethode gevonden. Samen met de 

Universiteit Wageningen, en in VN-verband, werken wij daarom aan het ontwikkelen van 

geschikte meetmethodes, waarbij wij natuurlijk proberen meetmethodes te ontwikkelen 

die internationaal breed erkend zullen worden. Hier komen veel variabelen bij kijken. Bij 

de sector melkveehouderij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan variabelen als grasland 

en stal, mest en mestverwerking, specifieke melkveesoorten en gebruikte machines. Dit 

zal een proces gaan worden van werkend leren, waarbij wij de eerste stappen 

noodzakelijkerwijs zullen moeten zetten op basis van beperkte data.15 

 

Met deze kanttekening hebben wij in ons Impact Rapport al wel een groot deel van onze 

scope 3 emissies in kaart gebracht.16 In het Impact Rapport hebben wij onze 

 
13 Zie ESG Facts & Figures 2021, pp. 21 – 22. 
14 Zie bijlage 7 bij deze brief. 
15 Het zou ideaal zijn als wij voor landbouw en landgebruik de specifieke intensiteit op basis van de 

nutriëntbehoefte van de groeiende wereldbevolking kunnen bepalen om tegelijkertijd emissies te 

reduceren en ondervoeding te bestrijden. 
16 Zie Impact Rapport, p. 12. 
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leningenportefeuille beschreven, wat neerkomt op 70% van onze totale activa . Daarvan 

hebben wij voor 85% een raming kunnen maken van de gefinancierde emissies. In lijn 

met de afspraken in het Klimaatakkoord en de NZBA,  zullen wij hier aan het einde van 

het jaar op voortbouwen in ons rapport over de door ons beoogde Weg naar Parijs. 

 

Rabobank biedt haar klanten producten en diensten aan die hen helpen verduurzamen 

Veel van onze klanten zijn gelukkig al bezig om te verduurzamen en wij helpen hen 

daarbij. Ook stimuleren wij veranderingen en innovaties die een bijdrage kunnen leveren 

aan de noodzakelijke transitie van systemen. Zo zetten wij in op het correct beprijzen van 

klimaatrisico’s en stimuleren we eerlijke prijsvorming in waardeketens. Boeren die CO2 

vastleggen en emissies vermijden, ontvangen een vergoeding en we steunen de 

ontwikkeling van ecosysteemdiensten waarbij waarde wordt toegekend aan een betere 

omgang met de omgeving. Denk hierbij voor Nederland aan de Biodiversiteitsmonitor17 

en internationaal aan onze Carbon Bank18 met ons Acorn programma19. Het 

onderliggende principe van ‘groen belonen’ gaan wij ook in andere sectoren toepassen. 

Ons idee is om straks over de volle breedte van onze portefeuille aan de hand van een 

‘duurzaamheidsmatrix’ onze voorwaarden en tarieven mede afhankelijk te maken van 

duurzaamheidscores. 

 

Daarnaast bieden wij uiteraard ook nu al de nodige producten en diensten aan om onze 

klanten te helpen verduurzamen. In het Impact Rapport staan een aantal producten en 

diensten genoemd die wij klanten aanbieden die willen verduurzamen. Om 

verduurzaming in het particuliere domein te stimuleren, heeft Rabobank bijvoorbeeld 

haar hypotheekadviseurs en beleggingsadviseurs getraind en hebben we een e-learning 

gemaakt voor alle medewerkers om de kennis en vaardigheden over klimaatgerelateerde 

onderwerpen te borgen en ook te kunnen toepassen in (financiële) klantgesprekken. 

Andere klantgroepen bieden we andere producten en diensten aan, die zijn toegesneden 

op de behoeften van die specifieke groep. 

 

Rabobank investeert in duurzame energie 

Met de huidige gascrisis en de oorlog in Oekraïne is een versnelde transitie naar 

duurzame energie nog belangrijker. Door te investeren in hernieuwbare energie en door 

het aandeel fossiele energie te verminderen, kunnen – en moeten – we de omslag maken 

naar de ‘netto nul emissie’ economie. Op dit moment is al meer dan 77% van onze 

investeringen in de energiesector een investering in groene energie;20 en we werken, met 

een 20 – 30% groei van nieuwe investeringen in de komende twee jaar, naar 100% 

groene energie in 2050. Zo hopen wij deze belangrijke markt verder te kunnen helpen 

groeien. 

 

 

 
17 Via de Biodiversiteitsmonitor bieden we melkveehouders die meer aandacht hebben voor 
biodiversiteit een korting op hun lening. Zie &De Verbinders | Biodiversiteit monitor (rabobank.nl). 
18 Zie ons jaarverslag 2021, p. 30. 
19 Idem. 
20 Lokale voorbeelden zijn Vloeivelden Hollandia: het grootste zonnepark van Nederland en Windpark 
Zeewolde: het grootste nationale windpark op land, waarvoor Rabobank de financiering heeft 
verstrekt. 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/raboenco/laat-je-inspireren/de-verbinders/biodiversiteit-monitor/
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Rabobank past wereldwijd haar duurzaamheidsbeleid toe 

Ten slotte is het nog goed om te vermelden dat wij wereldwijd op al onze activiteiten ons 

duurzaamheidsbeleid toepassen. Onderdeel daarvan is de toepassing van de normen uit 

de OESO-richtlijnen. Wij zijn ons uiteraard bewust van het feit dat wij ook actief zijn in 

gebieden waar de naleving van de OESO-richtlijnen niet altijd vlekkeloos verloopt. Voor 

ons staat hierbij voorop dat naleving van de normen uit de OESO-richtlijnen onderdeel 

uitmaakt van ons duurzaamheidsbeleid en wij die normen dan ook zullen respecteren. 

Engagement is daarbij ontzettend belangrijk: wij willen samen met onze klanten onze 

gezamenlijke duurzaamheidsdoelen bereiken. Daarom werken wij binnen onze 

invloedssfeer mee aan het identificeren, voorkomen en terugdringen van actuele of 

potentiële schendingen van OESO-normen; waar mogelijk middels een effectieve 

stakeholderdialoog, inclusief klachtenprocedures. 

 

Samen op de Weg naar Parijs 

 

Uitgaand van de hiervoor omschreven aanpak en tijdslijnen verwacht Rabobank haar 

klanten de komende jaren goed op weg te kunnen helpen richting Parijs. De transitie 

blijft echter altijd een samenspel met de klant en het is uiteindelijk aan de klant om 

keuzes te maken. Daarbij is evident dat de klant die keuzes eerder zal maken als het 

loont. 

 

In die zin ligt er ook een belangrijke rol voor de overheid om ervoor te zorgen dat de 

transitie breed wordt gedragen in de maatschappij en dat partijen die willens en wetens 

achterblijven, daar in economische zin geen voordeel van zullen hebben ten opzichte van 

partijen die wél veranderen. Daarom hebben wij op de COP26 en aan de Tweede Kamer 

zes beleidsaanbevelingen gedaan: 

 

1. Maak sectorale transitieroutekaarten en stel juridisch bindende emissie- 

 beperkingen in 

Om duidelijk te maken dat de klimaattransitie noodzakelijk is en geen keuze, 

vinden wij het essentieel dat overheden voor elke sector een routekaart opstellen en 

bindende emissiebeperkingen opleggen. Deze routekaarten moeten 

wetenschappelijk onderbouwd zijn en in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. 

Dit zal partijen in die sectoren helpen om hun investeringen te gaan plannen. 

  

2. Beprijs broeikasgassen en versterk het Europese handelssysteem voor emissies 

Een goed functionerend emissiebeprijzingssysteem  – of een koolstofbelasting – 

zal helpen de overgang naar netto-nul uitstoot te versnellen, marktverstoringen te 

verminderen en de voorspelbaarheid van de overgang te verbeteren. Dit kan 

financiële instellingen en beleggers helpen om een plotselinge grote marktcorrectie 

– forse afschrijvingen van activa en verliezen in het kader van toenemende 

klimaatrisico’s – te vermijden. Om zo’n emissiebeprijzingssysteem te laten 

werken, hebben bedrijven en financiële instellingen een gelijk speelveld nodig. 

Bedrijven moeten hierop kunnen vertrouwen, omdat zij anders in het nadeel zullen 

zijn ten opzichte van hun concurrenten. Binnen de Europese Unie zou zo’n systeem 

het beste werken als er een gezamenlijke EU-aanpak komt (of nationale 

maatregelen in elk geval niet afwijken van een gezamenlijke EU-lijn). Hiermee 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08100
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kunnen zelfs buiten de Europese Unie resultaten worden bereikt door toepassing 

van een grensoverschrijdend aanpassingsmechanisme voor producenten die naar de 

EU willen exporteren. 

 

3. Bevorder internationale convergentie op het gebied van taxonomie, 

gegevensvereisten, rapportage normen, vereisten voor gebruik van 

klimaatscenario’s 

Om nationale benaderingen te harmoniseren en gezamenlijke normen vast te 

stellen, verwelkomen we de groene taxonomiebenadering en de opname van 

klimaatrapportage in de Europese richtlijn inzake rapportage over duurzaamheid 

van bedrijven (CSRD).  Wij zouden verder graag zien dat de rapportage voor 

bedrijven goed uitvoerbaar blijft en dat wordt gemonitord hoe bedrijven omgaan 

met de nieuwe eisen. 

 

4. Zorg voor een rechtvaardige en inclusieve transitie: iedereen moet mee kunnen 

doen  

We moeten "niemand achterlaten" en bedrijven en consumenten in staat stellen en 

activeren om op tijd te bewegen. Daarvoor zullen aanzienlijke publieke en private 

middelen nodig zijn, een vergroting van het klimaat- en duurzaamheidsbewustzijn 

en  bijvoorbeeld 'nudging'. Een goede beleidsmix en inzet van stimulansen zal 

moeten helpen de veranderingen in gang te zetten én door te laten lopen. 

 

5. Zorg voor directe toegang tot openbare ESG registers 

Om de transities te kunnen helpen financieren en een accuraat beeld te krijgen van 

ESG-risico's, vragen wij de overheid om financiële instellingen toegang te geven 

tot de duurzaamheidsdata die aan de overheid wordt gerapporteerd. Dit omvat 

toegang tot gedetailleerde gegevens over emissies door bedrijven, evenals het 

werkelijke energieverbruik van huishoudens. In Nederland laat een pilot van 

financiële instellingen in samenwerking met het Platform Carbon Accounting 

Financials (PCAF) en het CBS bijvoorbeeld zien dat met deze gegevens een 

nauwkeuriger beeld van de energieprestaties van woningen kan worden gevormd. 

De energielabels blijven hierbij achter, omdat deze labels in de praktijk alleen 

worden aangevraagd als een woning wisselt van eigenaar. Hierdoor vermindert het 

zicht op de werkelijke voortgang in deze sector. Uiteraard moet de uitwisseling van 

deze data zo worden ingericht dat het voldoet aan de nodige waarborgen om de 

privacy van alle betrokken personen te beschermen. 

 

6. Herkalibreer kapitaalvereisten waar nodig, op basis van risico's 

De kapitaaleisen voor financiële instellingen zullen moeten worden aangepast aan 

nieuwe inzichten over klimaatrisico's. Een gevoelig onderwerp natuurlijk, omdat 

het van invloed kan zijn op de leencapaciteit, kosten van kredietverlening en op de 

prijzen van financiële diensten. Centraal hierbij staat dat klimaatrisico's van 

invloed kunnen zijn op de kans op wanbetaling en het verlies bij wanbetaling. Een 

factor die medebepalend is voor de blootstelling aan klimaat-gerelateerde risico's, 

is de mate waarin klanten maatregelen kunnen nemen om hun weerbaarheid tegen 

klimaatverandering te vergroten, of hun klimaatvoetafdruk te verkleinen om het 

transitierisico te verminderen.  
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Wij zijn van mening dat de nieuwe kapitaalvereisten gebaseerd moeten zijn op 

concrete risico’s van (groepen) klanten, inclusief concrete klimaatrisico's; en dus 

niet meer gebaseerd moeten zijn op hele categorieën van activa. Hiertoe zijn 

duidelijke en breed gedragen definities nodig over wat "duurzaam", "een bepaalde 

graad van duurzaam" of "niet duurzaam" is. 

 

Wij nodigen jullie van harte uit om, indien Milieudefensie zich hierin kan vinden, deze 

aanbevelingen openlijk te steunen. Zo vergroten we immers de kans dat ze zullen worden 

opgevolgd. 

 

Conclusie 

 

Dat wij later dit jaar ons rapport voor onze beoogde Weg naar Parijs publiceren, wil niet 

zeggen dat wij niet al volop bezig zijn met de klimaattransitie. In deze brief hebben wij 

geprobeerd jullie iets meer inzicht te geven in de klimaatplannen en bijbehorende 

tijdslijnen van Rabobank. Wij verwijzen jullie verder graag naar onze jaarcijfers over 

2021, onze ESG Facts & Figures 2021 en ons Impact Rapport, inclusief de antwoorden 

op jullie vragen hierover, alsmede het later dit jaar uit te brengen rapport ten aanzien van 

de door ons beoogde Weg naar Parijs, waarmee wij, naar onze mening, volledig zullen 

voldoen aan onze verplichtingen op grond van het Klimaatakkoord en de NZBA. 

 

Wat wij er op dit moment, in afwachting van publicatie van ons rapport, zelf over kunnen 

zeggen, is het volgende: 

 

a) Geven de plannen van Rabobank inzicht in de totale emissies binnen de eigen 

waardeketen? 

Ja. Het Impact Rapport geeft al inzicht in Scope 1 en 2 emissies, alsook de 

gefinancierde Scope 3 emissies voor 85% van onze leningenportefeuille (welke 

70% vormt van onze totale activa). Rabobank zal eind van dit jaar haar rapport 

publiceren, waarbij de nadruk, in lijn met de vereisten van de NZBA en de 

(sector)afspraken uit het Klimaatakkoord, zal liggen op de meest BKG-intensieve 

sectoren in onze portefeuille. 

 

b) Op welke wijze geeft Rabobank invulling aan de inspanningsverplichting om eind 

2030 een emissiereductie van minimaal 45% te hebben gerealiseerd ten opzichte 

van 2019 over de emissies binnen scope 1 t/m 3 waar Rabobank controle over- en 

invloed op heeft? 

Rabobank zal, zoals gezegd, voor het einde van dit jaar haar rapport publiceren, 

waarbij de nadruk zal liggen op de meest BKG-intensieve sectoren. Aan de 

reductiedoelen voor de overige sectoren en onderdelen van Rabobanks portfolio 

wordt eveneens hard gewerkt en deze zullen zo spoedig mogelijk daarna volgen. 

 

c) Zijn de doelstellingen concreet; met bijbehorende investeringen en plannen? 

Ja, de doelstellingen met bijbehorende plannen zullen zoveel als mogelijk 

concreet zijn. De wens om zoveel mogelijk te concretiseren, is precies de reden 

waarom Rabobank investeert in het ontwikkelen van goede meetmethoden. In 

sectoren waar consensus over goede meetmethoden nog ontbreekt, of waar data 



  

 

Blad 12/12 

 
 

 

                                                  Coöperatieve Rabobank U.A. 

  Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 30046259 / BTW-identificatienummer NL.8032.81.183.B.01 

 

nog ontbreekt, zullen de doelstellingen en plannen gaandeweg moeten worden 

bijgesteld en verder worden geconcretiseerd. 

 

d) Ligt er een onvoorwaardelijke doelstelling om uit te komen op nul emissies in 

2050? 

Rabobank heeft zich, zoals aangegeven, gecommitteerd aan het bereiken van 

netto nul in 2050, waarbij het uitgangspunt met betrekking tot onze klanten 

(scope 3) is dat zij op hun beurt ook uiterlijk in 2050 op netto nul zullen 

uitkomen. 

 

e) Is het beleid in lijn met OESO-richtlijnen (in die zin dat het klimaatbeleid niet 

mag leiden tot andere mensenrechtenschendingen)? 

Voor ons staat buiten kijf dat Rabobanks beleid en plannen, en daarmee ook onze 

Weg naar Parijs, in lijn zijn met de OESO-richtlijnen. Ook van onze klanten 

verwachten wij dat zij deze richtlijnen naleven. 

 

Hoewel onze tijdslijnen misschien niet geheel overeenkomen met die van jullie, blijven 

wij graag met jullie in gesprek over dit belangrijke onderwerp. Wij nodigen jullie hierbij 

ook nogmaals uit om actief deel te nemen in het belangrijke en uitdagende traject van de 

verduurzaming van de voedselsystemen. Als jullie bijvoorbeeld ideeën hebben over 

goede meetmethodes, of het verkrijgen van internationale consensus over goede 

meetmethodes, staat Rabobank daar graag voor open. Wij hopen, kortom, dat jullie met 

ons mee willen denken en met ons willen samenwerken om te komen tot die 

rechtvaardige klimaattransitie. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Wiebe Draijer 

Voorzitter groepsdirectie Rabobank 
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