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Duurzaamheid prestatiescores 

De duurzaamheid prestatiescores van de Rabobank zijn geanalyseerd.  We zijn 

trots op onze scores, maar we blijven ambitieuze duurzaamheidsdoelen stellen. 

Want we willen onze duurzaamheidprestaties verder verbeteren en zo ook onze 

duurzaamheid prestatiescores. 

Hieronder staat een overzicht met een aantal belangrijke maatstaven en onze scores daarop. 

Deze resultaten geven onze klanten, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en de 

maatschappij een onafhankelijk en transparant inzicht in onze bijdrage aan duurzaamheid. 

 

Maatstaf Omschrijving Prestaties Rabobank in 2016 

RobecoSAM In samenwerking met S&P Dow 

Jones Indices publiceert RobecoSAM 

de wereldwijd hoog aangeschreven 

Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI). Op basis van een eigen 

Corporate Sustainability Assessment 

bij 3.000 beursgenoteerde en niet-

beursgenoteerde ondernemingen, 

heeft RobecoSAM een van de meest 

uitgebreide databases ter wereld 

opgebouwd met financieel relevante 

duurzaamheidsinformatie. 

 

De Rabobank ontving 91 punten in 

2016 en kwam daarmee op 

de 7e plaats in de ranglijst van de 

categorie banken. Hoewel we meer 

punten scoorden dan in 2015 (87),  

is onze relatieve positie met twee 

plaatsen gedaald ten opzichte van 

2015, toen stonden we op een 5e 

plaats. Dit komt doordat onze 

concurrenten ook streven naar 

verbetering van hun 

duurzaamheidsprestaties om zo een 

duurzamere wereld te realiseren.  

Sustainalytics Sustainalytics is een wereldwijde 

leider op het gebied van 

Duurzaamheidsonderzoek en 

ondersteunt beleggers bij de 

ontwikkeling en uitvoering van 

verantwoorde beleggings- 

strategieën. Beleggers gebruiken de 

onderzoeken van Sustainalytics om 

De Rabobank staat op de 3de plaats in 

een peergroup van 396 financiële 

instellingen en steeg in puntentotaal 

van 80 naar 85. Dit is een stijging van 

8 posities ten opzichte van 2015. 

Door deze top 5% positie zijn we 

geclassificeerd als ‘Industry Leader’. 

In de subcategorie Milieu heeft 
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milieu-, sociale en governance 

factoren in hun investering te 

integreren. 

Sustainalytics ons op de 2e plek van 

de in totaal 396 banken geplaatst. 

Transparantie- 

benchmark 

De Transparantiebenchmark is een 

jaarlijks onderzoek in Nederland 

naar de inhoud en kwaliteit van CSR 

verslaglegging van 

Nederlandse ondernemingen. 

De Rabobank scoort 188 punten op 

de Transparantiebenchmark 

met ons geïntegreerde jaarverslag 

2015. Dit is 19 punten meer dan het 

jaar ervoor. We staan op de 2e plaats 

in de financiële sector ranglijst en op 

plaats 11 van de totale ranglijst. 

Eerlijke 

Bankwijzer 

De Eerlijke Bankwijzer is een 

onderzoeksrapport van de Eerlijke 

Geldwijzer in opdracht van de 

volgende maatschappelijke 

organisaties: Amnesty International, 

Dierenbescherming, FNV, Oxfam 

Novib, Milieudefensie en PAX. Het 

doel van de Eerlijke Bankwijzer is 

om het duurzaamheidsbeleid en de 

uitvoer daarvan van banken in 

Nederland te verbeteren. De Eerlijke 

Bankwijzer vergelijkt, op de door 

haar geselecteerde ethische en 

duurzame onderwerpen, de 

belangrijkste Nederlandse 

aanbieders van particuliere betaal- 

en spaarrekeningen. Het rapport 

beoordeelt het investerings- en 

financieringsbeleid van acht 

Nederlandse banken en kijkt o.a. 

naar ‘klimaatverandering’, ‘arbeids-

rechten’, ‘wapens’ en ‘dierenwelzijn’.  

De Eerlijke Bankwijzer score van de 

Rabobank is flink verbeterd in de 

afgelopen jaren doordat de 

Rabobank belangrijke stappen heeft 

gezet om transparantie, 

inzichtelijkheid en de consistentie 

van het duurzaamheidsbeleid te 

verbeteren. De Eerlijke Bankwijzer 

geeft de Rabobank in 2016 

‘voldoende’ tot ‘goed’ op het 

merendeel van de 21 beoordeelde 

onderwerpen, maar vindt dat we op 

een aantal punten, waaronder 

klimaatverandering, de lat hoger 

moeten leggen. 

 


