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De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de zeventien

doelstellingen van de VN waarmee bedrijven en overheden

concrete handvatten hebben gekregen om te werken aan

oplossingen voor de grootste problemen waar de wereld voor

staat. Vrijwel elk bedrijf of overheidsinstelling heeft een

taakstelling of een invloedssfeer die samenhangt met één of meer

van hier ondergenoemde doelen. De doelen geven zowel op de

korte als de lange termijn richting aan ons handelen. Als

financiële dienstverlener richten wij ons op de SDG’s die het

dichtst bij onze financiële producten en onze dienstverlening

liggen. We hebben ook gekeken in hoeverre we een verschil

kunnen maken op deze terreinen en hebben daarom juist deze

SDG’s uitgekozen. Welke dit zijn, staat in dit verslag.1
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1 Wij hebben ons ingespannen om een zo zorgvuldig mogelijk beeld te geven van onze prestaties in relatie tot de SDG’s. Dit rapport is niet door

derden geverifieerd en maakt geen deel uit van de assurance-verklaring van de accountant inzake het Rabobank Annual Report 2018.
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De wereld staat voor grote maatschappelijke
uitdagingen; in het bijzonder van
klimaatverandering, afnemende biodiversiteit
en een toenemend aantal monden dat te voeden
is. Het merendeel van deze uitdagingen wordt
geadresseerd door één of meerdere van de 17
Sustainable Development Goals die in 2015 zijn
geïntroduceerd.

Als grote coöperatieve Food&Agri (F&A) bank hebben wij niet

alleen een verantwoordelijkheid maar ook de mogelijkheid om

concreet bij te dragen aan de SDGs. We financieren meer dan

3,7 miljoen kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden en

hebben meer dan 100 miljard euro aan krediet uitstaan in de F&A

sector.

In ons vorige SDG verslag hebben we nadrukkelijk stil gestaan bij

voedselverspilling en klimaatvriendelijke landbouw. In dit SDG

rapport zoeken we het iets dichter bij huis rond de thema’s

klimaat en duurzame bouw. We kijken naar wat er zich heeft

afgespeeld aan de klimaattafels waar Rabobank aan deelneemt

om mee te werken aan een breed gedragen en ambitieus

klimaatakkoord voor Nederland. Dit akkoord brengt ingrijpende

maatregelen met zich mee die de Nederlandse samenleving op

veel vlakken raakt. Zo zet de elektrificatie van transport door,

worden er meer wind- en zonne-energie projecten gefinancierd

en worden huiseigenaren geconfronteerd met hogere

energielasten wanneer hun woning niet klimaatvriendelijk is. Als

grootste hypotheekverstrekker van Nederland hebben we een

grote verantwoordelijkheid om de energietransitie te faciliteren.

Rabobank is al veel langer bezig met het verduurzamen van haar

hypotheekportefeuille. Dit doen we door bijvoorbeeld

energiescans aan te bieden aan onze klanten, energiebesparende

maatregelen te identificeren en een rentekorting aan te bieden

aan klanten die hierin investeren. Groene hypotheken en

bouwdepots (een buffer op je hypotheek om te verduurzamen)

zijn daar een sprekend voorbeeld van. We hebben de afgelopen

jaren veel gerealiseerd. Hier lees je meer over in deze uitgave van

het SDG rapport waarin de thema’s klimaat en duurzame bouw

centraal staan.

Tot slot proberen we samen met onze partners zoals WEF, WNF

en WBCSD te werken aan een duurzame toekomst en bij te

dragen aan de klimaattafels. Daarnaast hebben we met de

lancering van het AGRI3 fonds, gericht op de verduurzaming van

landbouw en kwetsbare gebieden dichtbij tropisch regenwoud,

een innovatieve samenwerking vormgegeven met UN

Environment. Hierdoor is nog meer impact mogelijk en geven

we concreet invulling aan onze missie ‘Growing a better world

together’.

Wiebe Draijer, Voorzitter
Groepsdirectie Rabobank

Voorwoord
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Zoals aangegeven wordt in het waardecreatiemodel in het

jaarverslag raken Rabobanks strategische prioriteiten

verschillende SDG’s. Wij zijn betrokken in meerdere partnerships,

om die reden is SDG 17 prominent opgenomen in het overzicht

hierboven. Na partnerships zijn SDG 8 (Fatsoenlijke banen en

economische groei), SDG 13 (Klimaatverandering aanpakken) en

SDG 7 (Duurzame en betaalbare energie) ook iets groter

afgebeeld vanwege hun link met de strategische prioriteiten van

Rabobank.

Rabobank en de SDG’s
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Bankieren voor Nederland

Banking for Food

Rabobank is betrokken 

bij het World 

Economic Forum.

Op mondiaal niveau 

participeren we in het 

System Initiative on 

Shaping the Future of 

Food Security and 

Agriculture.

Rabobank heeft in 

samenwerking met 

UN Environment, FMO 

en IDH het AGRI3 

fonds gelanceerd 

waarbij € 1 mrd wordt 

vrijgemaakt om 

duurzame landbouw 

te realiseren.

Via de Rabo Impact-

lening investeerden 

we € 143 mln in 

duurzame koplopers 

met een positieve 

impact op het milieu.

Rabobank participeert 

in negen ronde tafels 

met betrekking tot 

duurzame 

waardeketens.

In 2018 hebben we 

ruim 25.000 maal de 

HuisScan van 

GreenHome aan-

geboden aan klanten.

Rabobank Þnanciert 

€ 103,1 mrd aan 

bedrijven in de Food 

& Agri sector en 

draagt hiermee bij aan 

de wereldvoedsel-

voorziening.

Rabobank heeft € 3,6 

mrd geÞnancierd in 

duurzame energie-

opwekking, vooral via 

wind en zon, en deels 

via biomassa en 

geothermie.

Rabobank biedt 18,1 

miljoen klanten in 

ontwikkelingslanden 

toegang tot bank-

diensten via Partner-

banken (cijfers 2017).
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Bijdrage Rabobank aan de UN Sustainable Development Goals

MINDER 
ONGELIJKHEID

Als coöperatieve bank hebben wij een viertal strategische pijlers

geformuleerd. Door deze prioriteiten mee te nemen in onze

beslissingen geven we invulling aan onze missie ‘Growing a

better world together’. Wij dragen in het bijzonder bij aan de

volgende SDG’s:

• SDG 2 – Einde aan honger

• SDG 7 – Duurzame en betaalbare energie

• SDG 8 – Fatsoenlijke banen en economische groei

• SDG 11 – Veilige en duurzame steden

• SDG 12 – Duurzame consumptie en productie

• SDG 13 – Klimaat verandering aanpakken

• SDG 15 – Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

• SDG 17 – Partnerschappen voor de doelen

Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te zien dat deze

SDG’s op meerdere plekken in Rabobanks waardecreatiemodel

terugkomen. SDG 2 wordt ingevuld door de leningen die

Rabobank in Nederland verschaft, maar ook door de kennis en

microkredieten die de bank in ontwikkelingslanden verstrekt.

Daarnaast zijn SDG’s onderling gerelateerd. Een voorbeeld

hiervan is SDG 11 – Veilige en duurzame steden. De duurzame

stad draait op schone energie en gaat slim om met reststromen.

Dit betekent dat respectievelijk SDG 13 – Klimaatverandering

aanpakken en SDG 12 – Duurzame consumptie en productie in

beeld zijn. Met Rabobanks Food & Agri focus op mondiaal niveau

en haar sterke positie in het Nederlandse vastgoed liggen de

bovenstaande SDG’s het meest in de invloedssfeer van Rabobank.

We verwijzen naar Bijlage 1 voor een uitgebreid overzicht van de

bijdrage van de Rabobank aan de diverse SDG’s.



KLIMAAT
VERANDERING
AANPAKKEN

Klimaat

Klimaatverandering leidt niet alleen tot 

kosten, maar biedt ook kansen. Nederland 

is wereldwijd een van de belangrijkste 

exportlanden en als de grote bedrijven 

en het MKB nieuwe technologieën 

met een lage CO₂-uitstoot en CO₂-

opslagtechnieken verder weten te ontwik-

kelen en te vermarkten, dan kunnen we 

daar met z’n allen van profiteren.
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Klimaatmaatregelen
Als coöperatieve bank levert Rabobank een gerichte bijdrage aan

het vergroten en verbeteren van de verdiencapaciteit van

Nederland. Dat doet zij door betaaldiensten aan te bieden,

leningen en handelsfinancieringen te verstrekken, spaargeld in

bewaring te nemen en bijvoorbeeld door beleggingsfondsen aan

te bieden. Daarbij bieden wij steeds meer duurzame

keuzemogelijkheden aan, zoals Groensparen, Groenhypotheek

en duurzame beleggingsfondsen. Deze initiatieven dragen bij

aan het oplossen van de klimaatproblemen.

Rabobank is er namelijk van overtuigd dat Nederland actief werk

moet maken van het Klimaatakkoord van Parijs.

In 2050 moet er een evenwicht zijn tussen de uitstoot van alle

broeikasgassen en het vermogen van de natuur om deze te

absorberen. Het Nederlands Klimaatakkoord beschrijft de

afspraken die hiervoor nodig zijn. Nederland moet groeien

richting een duurzamer energievoorziening en economie.

Internationaal ligt hier dezelfde opgave. In dit onderdeel van het

SDG-rapport gaan we in op het Klimaatakkoord, de producten en

diensten die Rabobank aanbiedt om CO2-reductie te stimuleren,

de manier waarop Rabobank emissies en klimaatrisico’s in haar

balans wil opnemen en de eigen ‘klimaatperformance’ van de

bank.

Akkoord van Parijs en Nederlands Klimaatakkoord

Het Akkoord van Parijs, door 195 landen getekend op 22 april 2016 in New York markeert een

belangrijke mijlpaal. Het laat zien dat het overgrote deel van de landen het klimaatprobleem en

de rol van mensen daarbij onderkent. Het doel is zo snel mogelijk een einde te maken aan de

stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Welvarende landen zullen ontwikkelingslanden met

Þnanciering en kennis moeten helpen om hun uitstoot te verminderen.

Het Klimaatakkoord van Parijs formuleert doelstellingen voor 2030 en 2050 voor de wereld als

geheel, elk land geeft zelf invulling aan de manier waarop deze doelstellingen worden bereikt.

In Nederland worden de doelen geformuleerd in de Nederlandse Klimaatwet en de maatregelen

in het Nederlandse Klimaatakkoord. Over de Klimaatwet en het Klimaatakkoord werd op het moment

van afronding van deze publicatie nog gesproken.

In Nederland worden de reductiedoelstellingen als volgt in de Klimaatwet vastgelegd:

• in 2030 zijn de broeikasgasemissies met 49% afgenomen ten opzichte van 1990;

• in 2050 zijn de broeikasgasemissies met 95% afgenomen ten opzichte van 1990;

• in 2050 is het aandeel van neutrale elektriciteitsproductie 100%. 

Uiteindelijk moeten bedrijven en burgers de omslag naar CO2-arme consumptie maken, de Rabobank ziet als mede-

Þnancier van de economie een rol voor zichzelf weggelegd om de transitie naar een CO2-arme economie zo veel mogelijk te 

faciliteren. Rabobank was daarom vertegenwoordigd aan de klimaattafels landbouw en gebouwde omgeving, die in 2018 

en in het eerste kwartaal van 2019 maatregelen voor die sectoren hebben opgesteld. Rabobank steunt de aanpak van de 

tafels en zal bedrijven en burgers waar mogelijk helpen bij het realiseren van de doelstellingen. 

Klimaat



Inhoudsopgave Introductie Voorwoord Rabobank en de SDG’s Klimaat Duurzame bouw Bijlage 1

De bijdrage van de Rabobank aan de UN Sustainable Development Goals 7

Rabobank ontwikkelt producten en diensten gericht

op vermindering van energiegebruik

Om de woninghypothekenportefeuille te verduurzamen heeft Rabobank de Rabo Groenhypotheek 

en het Rabo Groendepot ontwikkeld. Daarbij krijgen klanten twee jaar de tijd om te investeren in

energiebesparende maatregelen. De lening gaat pas lopen op het moment van investeren.

Daarnaast werkt Rabobank samen met GreenHome: we bieden klanten een HuisScan aan om

na te gaan welke maatregelen zij nog kunnen nemen om hun woning te verduurzamen.

Andere voorbeelden van groene producten zijn de groendeposito’s en verschillende varianten van

duurzaam beleggen, zoals beschreven in het eerste deel van dit rapport.

Voor bedrijven ontwikkelt Rabobank duurzaamheidsmatrices, waarbij op basis van duurzaamheidsprestaties verschillen 

aangebracht kunnen worden in de leningsvoorwaarden. Een concreet voorbeeld is de biodiversiteitsmonitor, die in samen-

werking met het WNF en FrieslandCampina is ontwikkeld. Rabobank geeft boerenbedrijven die uitstekend scoren op het gebied 

van biodiversiteitsbeleid een rentekorting. Hiermee stimuleert Rabobank boerenbedrijven de biodiversiteit te verrijken.

Rabobank steunt de ontwikkeling van CO2-rapportages voor
financiële instellingen
Er zijn steeds meer methoden en standaarden voor financiële

instellingen om inzicht te krijgen in de klimaatvoetafdruk van hun

bankbalans en in de klimaatrisico’s die klanten van de bank lopen.

Als klanten verrast worden door fysieke klimaatrisico’s, zoals

droogte of overvloedige regenval, branden en misoogsten, dan

kan dat tot aanzienlijke verliezen leiden. Ook kunnen bedrijven

plots met hoge kosten geconfronteerd worden of zelfs

gedwongen worden activiteiten te staken als de overheid

milieuregels fors aanscherpt (zgn. beleidsrisico’s). Rabobank en

andere financiële instellingen die geld hebben uitgeleend aan

deze bedrijven zullen mogelijk op die leningen moeten

afschrijven of de voorwaarden moeten aanscherpen. Financiële

instellingen én bedrijven hebben dus een gezamenlijk belang om

de CO2-voetafdruk en klimaatrisico’s in te schatten en te

verkleinen.

Rabobank steunt op dit gebied onder meer de aanpak van het

Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) en de Taskforce

Climate related Financial Disclosures. Ook volgen we de

ontwikkeling en toepassing van het 2 degrees investment

initiative. De komende jaren gaan banken, pensioenfondsen en

verzekeraars meer rapporteren over de klimaatvoetafdruk en de

klimaatrisico’s van hun posities. Uniforme standaarden zijn

daarbij van groot belang. Rabobank experimenteert daarom nu

al met verschillende standaarden, samen met andere banken.

Rabobank was één van de eerste zestien banken in de wereld die

deelnamen aan een pilot van de United Nations Environmental

Program Finance Initiative. Daarbij heeft Rabobank een case

uitgewerkt over de risico’s van overstromingen voor haar

hypothekenportefeuille. Voor PCAF hebben we in het jaarlijkse

rapport een case study uitgevoerd over de CO2-voetafdruk van

de zuivelsector.

De eigen performance van de Rabobank op klimaatgebied

Rabobank vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven en streeft er daarom naar om 

klimaatneutraal te opereren. Dat betekent zuinig omspringen met energie in de kantoren, de 

inkoop van groene energie, een verantwoorde leaseregeling voor werknemers en het stimuleren 

van het gebruik van de Þets en de trein. Toch blijft er een CO2-emissie over. Deze CO2-uitstoot 

compenseren wij. In elk jaarverslag rapporteren wij over het energieverbruik van de bank:

de afgelopen jaren is ons CO2-gebruik gedaald van 4,0 ton naar 3,4 ton (per FTE).

Lees er meer over in ons jaarverslag.

http://carbonaccountingfinancials.com/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.unepfi.org/
https://www.unepfi.org/
http://carbonaccountingfinancials.com/wp-content/uploads/2018/11/PCAF-report-2018.pdf


VEILIGE EN
DUURZAME STEDEN

Duurzame 
bouw

Een duurzaam droomhuis
Geert en Julianne hebben hun 

energieverspillende huis vervangen 

door zelf een duurzame woning 

te bouwen. Het doel was nul-op-

de-meter. Met de verwarming van 

een warmtepomp, een houtkachel, 

zonne panelen op het dak en zeer 

goede isolatie met triple glas kwam 

dat erg dichtbij. De woning is aard-

gasloos en in de toekomst kan een 

accu geplaatst worden zodat het 

huis ook losgekoppeld kan worden 

van het elektriciteitsnet. Duurzaam 

bouwen is duurder dan traditioneel 

bouwen. Volgens het stel staat de 

Rabobank echt open voor mensen 

met groene ideeën. Vanwege hun 

duurzame plannen kunnen Geert en 

Julianne een aanzienlijk hoger bedrag 

lenen op basis van hun inkomen. 

Dit kan oplopen tot 25.000 euro 

extra leencapaciteit voor duurzame 

woningen. Ook heeft het stel de Rabo 

GroenHypotheek genomen, waarbij 

ze een rentekorting krijgen. Volgens 

Geert loont het in deze tijd van lage 

spaarrentes om je woning duurzaam 

te verbeteren. Een woning wordt 

daardoor vaak meer waard.

Inhoudsopgave Introductie Voorwoord Rabobank en de SDG’s Klimaat Duurzame bouw Bijlage 1
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De energietransitie
Het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving

is een belangrijk thema voor Rabobank. Als grootste

geldverstrekker op het gebied van vastgoed en vanuit haar

maatschappelijke rol neemt Rabobank haar

verantwoordelijkheid. Vanuit de missie ‘Growing a better world

together’ wil Rabobank daarom samen met haar klanten de

energietransitie mogelijk maken. Het verlengen van de

levensduur van gebouwen, woningen energieneutraal maken en

circulair bouwen maken de vastgoedportefeuille

toekomstbestendiger. Dit laatste betekent dat vastgoed zodanig

ontworpen en geconstrueerd wordt dat materialen opnieuw

gebruikt kunnen worden in ander vastgoed wanneer een

gebouw zijn functie verliest. Standaardisatie en het demontabel

maken van de gebouwde omgeving is hierbij van cruciaal belang.

Wat betekent dit voor Nederland?
Volgens Europese afspraken moeten alle woningen en

gebouwen in Nederland vanaf 2050 energieneutraal zijn. Dat

betekent dat een gebouw minimaal zoveel energie opwekt als

het verbruikt. In Nederland staan nog veel gebouwen die niet

energieneutraal zijn. Daarom is er een tussendoel geformuleerd

waarbij alle gebouwen in 2030 gemiddeld een energielabel A

hebben. Alleen wanneer we als sector de energietransitie

versnellen, lukt het om die doelstellingen te halen. 2050 lijkt ver

weg, maar als Nederland dit doel wil halen, zullen er vijfhonderd

woningen per dag energieneutraal moeten worden gemaakt.

Hoewel steeds meer mensen zich bewust zijn van de noodzaak

van energiebesparing, wordt er nog niet op grote schaal

geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Dit komt

hoofdzakelijk door de drempels die veel woningeigenaren

ervaren op het gebied van financiering, kennis, proces en mate

van complexiteit.

Rabobank staat open voor de groene ideeën 

van woningbezitters zoals Geert en Julianne 

en “in tijden van lage spaarrente is het zeker de 

moeite waard om je woning te verduur zamen. 

Je zet je geld letterlijk aan het werk en je 

woning wordt ook nog meer waard.”

In het diagram hieronder zijn de energielabels van 

alle woningen in de Nederlandse Rabobank-porte-

feuille afgebeeld. Er is dus nog veel werk aan de 

winkel om de bestaande woningen naar een A-label 

te verduurzamen.1 

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

A B C D E F G

1 In 2018 had ongeveer 17% van Rabobank’s woningportefeuille 

 een deÞnitief energielabel

Duurzame bouw
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Woningeigenaren

Om zoveel mogelijk drempels weg te nemen, lanceert Rabobank een breed pakket initiatieven en samenwerkingen om 

woningeigenaren te ondersteunen. Dit doen we met kennis, inzicht en Þnanciering. Hiermee helpen we jaarlijks ongeveer 

75.000 woningbezitters bij het verduurzamen van hun woning, waarmee we een additionele 40.000 woningen per jaar naar 

energielabel A brengen.

Rabobank heeft 2.500 adviseurs opgeleid om kennis over verduurzaming met huizenbezitters en -kopers te delen. Hierdoor 

dalen de energielasten en neemt de waarde van de woning toe. Samen met GreenHome geven wij klanten inzicht in hun 

verduurzamingsmogelijkheden. Via de HuisScan krijgen huiseigenaren advies over optimaal passende energiebesparende 

maatregelen, die direct uitgevoerd kunnen worden door aangesloten ondernemers en installateurs uit de omgeving. 

 We stimuleren klanten om de energiebehoefte die overblijft na het tre!en van duurzame

 maatregelen groen in te kopen. Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met Vandebron,

 een leverancier van groene energie van Nederlandse bodem. Wie net een huis heeft gekocht,

 kan door middel van het Rabo Groendepot renteloos geld reserveren en dit ßexibel tot twee jaar

 na aankoop van het huis inzetten voor energiebesparende maatregelen. Ook duurzame

 nieuwbouw stimuleren we, met de Rabo GroenHypotheek. Dit doen wij door mensen die een

 zeer energie-zuinig nieuwbouwhuis bouwen te belonen met een rentekorting van 0,5 procent.

Zakelijk vastgoed

Om haar doelen te halen, moet Rabobank behalve woningen ook zakelijk vastgoed sneller verduur-

zamen. We willen voor 2030 al het zakelijke vastgoed 100% groen krijgen. Dit sluit aan bij Rabobanks

toekomstvisie waarin vastgoed een belangrijk onderdeel is van een duurzame en circulaire leefomgeving.

Via www.raboduurzaamvastgoed.nl biedt de bank haar klanten gratis inzicht in de duurzaamheid van

hun vastgoedportefeuille en in de maatregelen die zij kunnen nemen. Klanten ontvangen meer rente-

voordeel naarmate hun portefeuille duurzamer is.

Tot 2023 wil de Rabobank de Þnanciering mogelijk maken van 20.000 woningen via transformatie en via herbestemming 

van bestaand vastgoed. Door minimaal 1,5 miljoen m2 vastgoed op die manier een nieuw leven te geven, reduceren we 

leegstand, afval en onnodige aantasting van bestaande natuurlijke gebieden. In de periode 2010-2017 heeft de Rabobank 

via Þnanciering 2 miljoen m2 vastgoed een nieuwe bestemming gegeven.

In heel Nederland zet Rabobank een regio-aanpak op met partner Energieke Regio, om met kennis en Þnanciële oplossingen 

bedrijven en instellingen te helpen verduurzamen. Dat gebeurt onder meer door vastgoedeigenaren te informeren, te 

ontzorgen en te helpen bij de uitvoering. Dit wordt ook gedaan voor sectoren die een speciÞeke benadering vereisen, zoals 

scholen, ziekenhuizen en landbouwbedrijven. Rabobank streeft ernaar vóór 2027 uitsluitend panden met energielabel A te 

hebben, want de bank moet natuurlijk ook zelf doen wat zij anderen adviseert.

Duurzame bouw en de SDG’s
De verduurzaming van de gebouwde omgeving kan een

belangrijke rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering.

Wereldwijd is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor

ongeveer 40% van de CO2-uitstoot. Rabobank kan hierin door

haar grote aandeel van gefinancierde woningen en zakelijk

vastgoed een belangrijke rol spelen. Rabobank houdt daarbij voor

ogen dat de SDG’s met elkaar samenhangen en dat de focus op

energiezuinig bouwen sterk verbonden is met circulair bouwen

(SDG 12).

De nadruk ligt nog te vaak op energiebesparing (SDG 11) om de

uitstoot van CO2 te verminderen (SDG 13), terwijl de toepassing

van herbruikbare materialen in een flexibel ontwerp nog te vaak

onderbelicht is. Door transformatie en herbestemming te

stimuleren, wil Rabobank leegstand, afval en onnodige aantasting

van bestaande natuurlijke gebieden minimaliseren. Voor

woningen versnelt Rabobank de energietransitie door klanten te

stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen

en nieuwe woningen energieneutraal te bouwen.
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Herstel ecosystemen en behoud 
biodiversiteit
• € 321 mln aan �nancieringen in biolo-

gische landbouwprojecten, € 42 mln in 
natuurbehoud.

• Rabobank is betrokken bij de Tropical 
Forest Alliance 2020.

• Rabobank heeft in samenwerking met 
FMO en IDG het AGRI3 fonds gelanceerd 
waarbij € 1 mrd wordt vrijgemaakt om 
duurzame landbouw realiseren.

• Rabobank heeft in Nederland een belang-
 rijke rol gespeeld in het deltaplan 

biodiversiteit. 

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
• Deelname IMVO-convenant voor duur-

zame ontwikkeling en mensenrechten.
• Investeringsfondsen stimuleren te 

voldoen aan de UN Global Compact 
principles en de UN Principles for 
Responsible Investment.

Partnerschappen voor de doelen
• Rabobank is betrokken bij het World 

Economic Forum. Op mondiaal niveau 
participeren we in het System Initiative 
on Shaping the Future of Food Security 
and Agriculture.

• Rabobank is lid en vice-voorzitter van de 
werkgroep klimaatvriendelijke landbouw 
binnen de WBCSD.

• Rabobank is betrokken bij meerdere 
VN-organisaties op het gebied van 
voedselzekerheid, voeding en landbouw. 
Voorbeelden hiervan zijn FAO, WFP, IFAD, 
WHO, UNDP, UNEP-FI, UN Global Compact 
en Scaling Up Nutrition.

• Via de Rabo Partnerships, wordt er kennis 
en expertise gedeeld met meer dan 20 
partners in ontwikkelings- en groeimarkten.1
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Einde aan armoede
• De Rabobank Foundation investeert € 33 mln 

om armoede terug te dringen.1
• Rabobank Foundation heeft een positieve 

impact op 3,7 mln kleinschalige boeren in 
ontwikkelingslanden en 590.495 kwetsbare 
personen in Nederland.1

Einde aan honger
• Rabobank �nanciert € 103,1 mrd in de Food & 

Agri sector en draagt hiermee bij aan de 
wereldvoedselvoorziening.

• Rabobank heeft meer dan 200 kennis-
rapporten over Food & Agri aan relaties aan-
geboden en een podcastkanaal met meer 
dan 150.000 downloads in 2018.

• In 2018 is 142.173 boeren waarvan 45% 
vrouwen, toegang verschaft tot markten via 
de Farm to Market Alliance.

Gezondheid en welzijn
• Door het inperken van ongebruikte krediet-

lijnen zijn onze �nancieringen in de gezond-
heidszorg gedaald van € 5,8 naar € 5,6 mrd.

Goed onderwijs
• Rabobank stimuleert een leven lang leren 

voor medewerkers en besteedde € 1.906 per 
fte aan trainingen, alles bij elkaar ruim € 79 mln.

Vrouwen en mannen gelijk
• Rabo Women organiseerde 36 events en 

heeft ruim 2.800 deelnemers. 
• Positieve ontwikkeling gendergelijkheid 

binnen Rabobank: RVC 44,4% vrouwen, 
Groepsdirectie: 40% vrouwen en Senior 
management 31,3% vrouwen.

Duurzame en betaalbare energie
• € 3,6 mrd aan �nancieringen in duurzame 

energieopwekking via wind, zon, biomassa 
en geothermie.

• € 500 mln aan �nancieringen vanuit de 
Rabobank Groen Obligatie in 12 duurzame 
zonne- en windenergieprojecten, deze 
projecten wekken gezamenlijk 229,1 Mw op.

• € 691 mln aan investeringen via Rabo Groen 
Bank in duurzame energieprojecten.

Fatsoenlijke banen en economische groei  
• In 2018 heeft Rabobank een netto bedrijfs-

resultaat gerealiseerd van € 3,0 mrd
• Toegang tot bankdiensten voor 18,1 mln 

klanten in ontwikkelingslanden via 
Partnerbanken.1

• Rabobank genereert 41.861 fatsoenlijke 
banen (FTE) en betaalt jaarlijks ruim € 2,7 mrd 
aan salarissen.

• Rabobank levert voor ruim € 46 mrd aan 
duurzame producten en diensten die een 
positieve economische, maatschappelijke 
en/of milieu hebben of negatieve impact 
reduceren.

Innovatie en duurzame infrastructuur
• Rabobank �nanciert voor € 4,7 mrd in de 

bouwsector.
• Rabobank �nanciert € 7,1 mrd in infra-

structuur, uiteenlopend van water-, land- en 
luchtverbindingen maar ook in zendmasten 
en bekabeling voor betere connectiviteit.

 
Veilige en duurzame steden 
• Rabobank participeert in SHIFT INVEST, een 

venture capital fonds dat investeert in 
innovaties voor voedsel en landbouw, 
gezonde voeding en schone (biogebaseerde) 
technologieën.

• In 2018 is er € 300 mln geïnvesteerd in het 
Energie bespaarfonds.

• Rabobanks woningportefeuille met A-labels 
omvat € 29,1 mrd.

• In 2018 hebben we ruim 25.000 HuisScans 
aangeboden van GreenHome.

Duurzame consumptie en productie
• In 2018 is DLLs Global NBV CleanTech 

portfolio verder gegroeid naar 378 mln.
• Rabobank heeft meer dan 140 bedrijven 

geholpen om hun bedrijfsvoering 
succesvol te verduurzamen in 7 regionale 
circular economy challenges.

• Rabobank heeft € 7,5 mrd uitgeleend aan 
bedrijven met een betekenisvol duurzaam-
heidslabel. 

• Rabobank participeert in 9 ronde tafels met 
betrekking tot duurzame waardeketens.

Klimaatverandering aanpakken  
• Via de Rabo Impactlening investeerde 

Rabobank € 143 mln in duurzame koplopers 
met een positieve impact op het milieu.

• De Groen Lening bestaat 20 jaar! In 2017 
verstrekten we € 287 mln en in 2018 
hebben we dit verder vergroot naar 
€ 417 mln.

• Rabobank koopt in Nederland al haar gas in 
bij eigen klanten en verbruikt dus geen 
fossiel gas meer.

• Voor het derde jaar op rij heeft Obvion een 
greenbond uitgebracht die gekoppeld is 
aan duurzame hypotheken, op dit moment 
€ 1,489 mrd.

Bescherming van zeeën en oceanen
• In samenwerking met WNF is binnen het 

programma duurzame aquacultuur (Chili) 
30% van de zalmproductie ASC gecerti�-
ceerd.

• Rabobank steunt duurzame aquacultuur 
onder andere door �nanciering met 
rentekorting aan te bieden aan gecerti�-
ceerde visteeltbedrijven.
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