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In de nota Samen Duurzaam Sterker staan de ambities van

Rabobank ten aanzien van duurzame ontwikkeling tot het jaar

2020. We beschrijven hierin hoe we duurzaamheid integreren in

relevante beleidsprocessen, producten en diensten en hoe we

klanten ondersteunen bij het bereiken van hun ambities in en

voor een duurzame samenleving .

Het Beleidskader Duurzaamheid is het referentiepunt voor ons

gehele duurzaamheidsbeleid. Het zet uiteen wat onze eigen inzet

is en wat wij van klanten en zakenpartners verwachten.

Bovendien vormt het de basis voor onze duurzaamheidsnormen

voor zakelijke relaties en voor het aanbieden van financiële

producten en diensten.

De duurzaamheidsambities van Rabobank meten we met behulp

van 14 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), die zijn verdeeld over

vijf thema’s:

1. Vitaliteit van gemeenschappen

2. Duurzame landbouw en voedselvoorziening

3. Samenwerken met zakelijke klanten

4. Adviseren van particuliere klanten

5. Onze inzet

Versterken

vitale

gemeenschappen

Versnellen

duurzame

landbouw en

voedselvoorziening

Onze

inzet

Zakelijke

klanten

Particuliere

klanten

In dit voortgangsrapport1 beschrijven we onze voortgang op

deze 14 KPI's. Ook rapporteren we per onderwerp wat de

belangrijkste ontwikkelingen voor de Rabobank en onze

dochteronderneming DLL waren. DLL is een wereldwijde partner

voor gespecialiseerde, op activa gebaseerde financiële

oplossingen. Daarnaast hebben we in bijlage C. aanvullende

duurzaamheidsgegevens over toonaangevende richtlijnen en

overeenkomsten opgenomen.

1 Wij wijzen u erop dat assurance niet op deze rapportage van toepassing is en als dusdanig is niet op alle gerapporteerde cijfers assurance van

toepassing. Sommige cijfers zijn ook opgenomen in het jaarverslag 2018, waar assurance wel op van toepassing is. Voor meer informatie, zie het

Rabobank Jaarverslag 2018 op www.rabobank.com

Introductie

https://www.rabobank.com/downloads/sustainability/samen-duurzaam-sterker-nl.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/sustainability-policy-framework.pdf
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In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Sustainable Development

Goals (SDG’s) opgesteld in samenwerking met bedrijven,

maatschappelijke organisaties en andere partijen. De SDG’s

vormen een duidelijke benchmark voor de oplossing van de grote

uitdagingen waar de wereld voor staat. De SDG’s zijn er op gericht

om armoede te bestrijden, de planeet te beschermen en

welvaart voor iedereen te waarborgen. Deze nieuwe wereldwijde

duurzame ontwikkelingsagenda moet voor 2030 worden

gerealiseerd.

Als maatschappelijke coöperatieve bank voelt Rabobank een

verantwoordelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren

aan de 17 SDG’s. Daarom hebben we onze bijdrage aan de SDG’s

verankerd in onze strategische ambitie. Onze verbinding met de

SDG’s past binnen de missie van Rabobank: Growing a better

world together. Met onze strategieën Banking for Food en

Bankieren voor Nederland, en ons duurzaamheidsprogramma

Samen Duurzaam Sterker werken we aan de SDG’s met financiële

ondersteuning, het delen van kennis en het verbinden van

partijen.

Bankieren voor Nederland

Banking for Food

PARTNERSCHAPPEN
VOOR DE DOELEN

EINDE AAN
ARMOEDE

EINDE AAN
HONGER

GEZONDHEID
EN WELZIJN

GOED
ONDERWIJS

VROUWEN EN
MANNEN GELIJK

SCHOON DRINKWATER
EN GOEDE SANITAIRE
VOORZIENINGEN

DUURZAME EN
BETAALBARE
ENERGIE

FATSOENLIJKE BANEN
EN ECONOMISCHE
GROEI

INNOVATIE EN DUURZAME
INFRASTRUCTUUR

MINDER
ONGELIJKHEID

VEILIGE EN
DUURZAME STEDEN

DUURZAME
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

KLIMAATVERANDERING
AANPAKKEN

BESCHERMING
VAN ZEEËN EN
OCEANEN

HERSTEL
ECOSYSTEMEN
EN BEHOUD
BIODIVERSITEIT

Bijdrage Rabobank aan de UN Sustainable Development Goals

VREDE, VEILIGHEID
EN RECHTVAARDIG-
HEID

We zetten ons in om onze positieve impact op de SDG’s te

maximaliseren. We zijn ook duidelijk en actief bezig om onze

negatieve impact te verminderen. Dit doen we bijvoorbeeld door

bepaalde activiteiten uit te sluiten. Zo is het onderdeel van ons

beleid dat we ook geen financiering bieden aan exploratie en

productie van schaliegas en andere niet-conventionele

delfstoffen (teerzandolie, olieschalie en steenkoolgas).

Wij zijn er van overtuigd dat de doelstellingen van de Verenigde

Naties alleen gerealiseerd kunnen worden wanneer bedrijven,

NGO’s, non-profit instellingen en overheden samenwerken. Dat

doet Rabobank al intensief, zoals met UN Environment, World

Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Wereld

Natuur Fonds (WNF), de Food and Agriculture Organization of the

United Nations (FAO) en veel andere klanten en organisaties.

Jaarlijks publiceren we een SDG rapport waarin we aangeven wat

de bijdrage van Rabobank is aan de UN Sustainable Development

Goals. Het SDG-rapport over 2018 vindt je hier.

Rabobank en de UN Sustainable
Development Goals

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2018.html
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Onze duurzaamheidsprestaties worden jaarlijks onafhankelijk

beoordeeld door verschillende rating bureaus. Rabobank scoort

uitstekend op de duurzaamheidsranglijsten. We zijn trots op onze

scores, maar zullen ambitieuze duurzaamheidsdoelen blijven

stellen aan onszelf en aan onze klanten. We streven ernaar onze

duurzaamheidsprestaties en daarmee onze scores in de

duurzaamheidsbeoordelingen voortdurend te verbeteren.

Onderstaande tabellen geven onze score in 2018 weer bij de

verschillende rating bureaus.

Sustainalytics

2018 2017 2016 2015

Relatieve positie diversified banks 2 van 341 7 van 342 2 van 396 11 van 422

Totale ESG-score 89 (industry leader) 86 (industry leader) 85 (industry leader) 80 (industry leader)

Milieu 91 91 92 84

Maatschappij 88 87 86 81

Overheid 88 80 78 76

Sustainalytics ESG Risk Rating

2018 2017 2016 2015

Relatieve positie diversified banks 1 van 294 n/b n/b n/b

ESG risk rating 9.5/100 (Negligible) n/b n/b n/b

RobecoSAM

2018 2017 2016 2015

Positie 25 11 7 5

Totaalscore 79 89 91 87

Economische dimensie 75 90 94 88

Milieudimensie 85 88 93 90

Maatschappelijke dimensie 80 88 87 85

CDP

2018 2017 2016 2015

Score B A- n/b n/b

OEKOM

2018 2017 2016 2015

Score Prime status Prime status n/b n/b

VBDO – Tax Transparancy Benchmark

2018 2017 2016 2015

Positie 5-7 van 76 3 van 76 20 van 68 18 van 64

Totaalscore 21 24 20 18

IMUG

2018 2017 2016 2015

Positie 1 van 16 3 van 29 n/b n/b

Score 46,19% 37,71% 17,11% 21,33%

Prestaties Positive (BB) Positive (B) n/b n/b 

Duurzaamheid prestaties
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1. Vitale gemeenschappen
Investeren in vitale gemeenschappen is een belangrijk onderdeel

van onze identiteit. We doen dit niet alleen met geld, maar ook

via onze kennis en ons netwerk.

• In totaal is 2,4% van de nettowinst geïnvesteerd in

maatschappelijke initiatieven. Lokale Rabobanken hebben in

2018 een coöperatief dividend ter waarde van EUR 48,8 (2017:

45) miljoen van hun nettowinst bestemd voor investeringen

in de plaatselijke gemeenschappen.

• De Rabobank Foundation en lokale Rabobanken in Nederland

hebben in totaal 24.231 maatschappelijke initiatieven

ondersteund, waaronder 122 nieuwe lokale coöperaties op

het gebied van duurzame energie, lokale samenwerkingen in

de gezondheidszorg en glasvezelinternet.

• We hebben 277 maatschappelijke initiatieven buiten

Nederland ondersteund.

• De Rabobank Foundation ondersteunde 3,7 miljoen kleine

boeren in ontwikkelingslanden in Afrika, Zuid-Amerika en Azië,

en 590.495 kwetsbare mensen in Nederland (gegevens uit

2017).

• Via Rabo Partnerships hebben we minderheidsbelangen in

tien strategische banken in Oost-Afrika en Latijns-Amerika.

Deze banken helpen in totaal 7,7 miljoen klanten met een

kredietportefeuille van meer dan EUR 16,8 miljard (gegevens

uit 2017). We hebben ook een belang van 25% in ARISE Invest,

een samenwerkingsverband dat met EUR 743 miljoen aan

activa actief is in meer dan 20 Afrikaanse landen.

• De verschillende vrijwilligers- en fondsenwervingsactiviteiten

van DLL leveren een belangrijke bijdrage aan de

maatschappij. In 2018 heeft 40% van de medewerkers van DLL

wereldwijd zijn of haar tijd en expertise ingezet voor

maatschappelijke initiatieven, waaronder pro-bono-

adviesdiensten om (in samenwerking met de Rabobank

Foundation) microleasingdiensten te ontwikkelen voor kleine

ondernemingen in opkomende Afrikaanse markten.

KPI 1: Maatschappelijke investeringen zonder winstoogmerk

2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Percentage van winst naar maatschappelijke investeringen zonder winstoogmerk 2,4% 2,4% 2,9% 2,8% 3%

KPI 2: Nieuwe collectieve lokale maatschappelijke initiatieven

2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Aantal initiatieven ondersteund door lokale Rabobanken in Nederland (cumulatief ) 297 175 103 n/b 500

Aantal initiatieven ondersteund door de Rabobank in het buitenland (via de
Rabobank Foundation)

277 260 270 230 500

2. Duurzame landbouw en voedselvoorziening
Wij zetten ons in voor de verduurzaming van agrarische

waardeketens over de hele wereld. Daarnaast werken we samen

met innovatieve klanten en partners uit de publieke sector om

ambitieuze duurzaamheidsprojecten in agrarische waardeketens

te realiseren. Op die manier willen we spelers in de hele

waardeketen inspireren om duurzamer te worden.

• We nemen actief deel aan negen rondetafelgesprekken om

de verduurzaming van deze agrarische waardeketens te

versnellen (rundvlees, biomaterialen, koffie, melk, bosbouw,

palmolie, vis, sojabonen en suikerriet) en we hebben twee

waardeketenvisies gepubliceerd (palmolie en koffie). De

komende jaren willen we nog meer van dit soort visies

publiceren..

• We hebben 63 evenementen georganiseerd, gericht op het

verduurzamen van agrarische waardeketens.

• Samen met UN Environment willen we 1 miljard dollar ter

beschikking stellen om boeren te helpen over te schakelen op

duurzamere landbouw en bosbouw. Dit project wordt het

AGRI3 Fund genoemd. Het AGRI3 Fund wil een rolmodel zijn

voor banken, andere financiële instellingen en

landbouwbedrijven door bedrijfsmodellen te ontwikkelen die

onder andere een versnelde bescherming van bossen en

KPI-prestaties Samen Duurzaam Sterker
2018
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herbebossing omvatten, alsmede de implementatie van

innovatieve landbouwoplossingen, terwijl tegelijkertijd de

levensstandaard van lokale boeren wordt verbeterd. Link naar

brochure.

• Sinds 2017 is de Rabobank lid van de World Business Council

on Sustainable Development (WBCSD) en medevoorzitter van

de Climate Smart Agriculture Working Group van de WBCSD.

• In 2018 hebben we onze samenwerking met het Wereld

Natuur Fonds verder uitgebreid. Voortbouwend op onze

successen in Chili (gekweekte zalm), Brazilië (soja), India

(suikerriet) en Nederland (zuivel) zijn we in 2018 begonnen

met het definiëren van onze nieuwe strategie voor de

komende jaren. Het is onze gezamenlijke ambitie om samen

met onze klanten duurzame waardeketens te creëren.

• In 2018 is het aantal evenementen/platformen dat gericht is

op de verduurzaming van de agrarische waardeketen in

Nederland, georganiseerd door de Rabobank, sterk

toegenomen. Zo zijn er meer Circular Economy Challenges en

Sustainable Food & Agri-evenementen georganiseerd.

KPI 3: Onze visie op agrarische waardeketens

2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Aantal gepubliceerde visies op waardeketens (cumulatief ) 2 2 2 0 10

Aantal ronde tafel- of vergelijkbare initiatieven waar we aan deelnemen 9 9 9 8 10

KPI 4: Verduurzaming van de agrarische waardeketens

2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Aantal evenementen/podia georganiseerd door Rabobank, gericht op
verduurzaming van agrarische waardeketens in Nederland

21 6 4 n/b -

Aantal evenementen/podia georganiseerd door Rabobank, gericht op
verduurzaming van agrarische waardeketens in het buitenland

40 30 20 n/b -

3. Zakelijke klanten
Duurzaamheid is essentieel voor zakelijk succes op de lange

termijn. Daarom stimuleren en ondersteunen wij al onze zakelijke

klanten om de duurzaamheid van hun bedrijf geleidelijk te

verbeteren. Ook brengen we onze klanten met elkaar in contact,

zodat zij hun kennis over duurzaamheid kunnen delen en

gebruiken om samen commerciële kansen te creëren. Daarnaast

bieden we financiële oplossingen op maat, zodat ze deze kansen

ook optimaal kunnen benutten.

• In 2018 hebben we in totaal EUR 46,3 miljard uitgegeven

(2017: EUR 18,6 miljard) aan duurzame financiering,

EUR 4,7 miljard (2017: EUR 4 miljard) aan duurzaam beheerd

en bewaard vermogen van klanten, EUR 3,9 miljard (2017:

EUR 3,5 miljard) aan duurzame financiering en EUR 7,1 miljard

(2017: EUR 6,2 miljard) aan financiële transacties onder

toezicht van de Rabobank (bijv. groene obligaties).

• Wij registreren de duurzaamheidsprestaties van onze (grote)

zakelijke klanten (met een obligo van meer dan EUR 1 miljoen)

met een klantfoto in Nederland, in de landelijke gebieden van

Brazilië en Chili en op het gebied van groothandel. In Noord-

Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland is aanzienlijke

vooruitgang geboekt om de klantfoto voor alle klanten vóór

het einde van 2018 te realiseren.

• De EUR 500 miljoen uit de Rabobank Green Bond wordt

geïnvesteerd in 12 duurzame wind- en zonne-

energieprojecten.

• De Rabo Impact Loan van EUR 200 miljoen voor MKB'ers die

vooroplopen op het gebied van duurzaamheid, en de Rabo

Impact Loan van EUR 100 miljoen voor gezondheidszorg en

onderwijs. In 2018 hebben we de Impact Loan voor het MKB

uitgebreid met een vierde tranche: de Rabo Impact Loan van

EUR 250 miljoen.

• De Rabobank investeert EUR 5 miljard in de energieproductie,

waarvan 81%, ofwel EUR 4 miljard euro, bestemd is voor

duurzame energie.

• Onze ambitie met betrekking tot commercieel vastgoed is dat

75% in 2030 een A-label heeft. Al het commercieel vastgoed

moet tegen eind 2022 minimaal energielabel C hebben. Qua

timing en reikwijdte loopt de Rabobank voor op de huidige

wetgeving.

• In het kader van duurzaam hergebruik van materialen heeft

de Rabobank de ambitie om in 2023 minimaal 20.000

woningen te realiseren door leegstaande panden te

verbouwen. Daarnaast willen we dat 60% van al het

commercieel vastgoed van de Rabobank buiten de vier grote

Nederlandse steden gevestigd is.

• Wij helpen bedrijven om hun ideeën over circulariteit op

verschillende manieren om te zetten in zakelijke kansen,

bijvoorbeeld met de Circular Enterprise Performance

Indicator, door het financieren van circulaire zakelijke

activiteiten en met programma's zoals Circular Economy

Challenges en Regional Circular Economy Scans. Ruim 140

Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen aan de

https://www.rabobank.com/en/images/AGRI3Fund_brochure.pdf
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Rabobank Circular Economy Challenge; een initiatief om

ondernemers op weg te helpen met circulair

ondernemerschap. Ook hebben we de 'Rabo Circulair

Ondernemen Desk' geopend, om ondernemers te helpen met

vraagstukken op het gebied van circulariteit, onder andere

over bedrijfsmodellen, financiering en netwerken.

• In 2018 is DLL doorgegaan met de financiering van Clean

Tech-projecten ter bevordering van energie-efficiëntie, het

gebruik van alternatieve energiebronnen en het behoud van

onze natuurlijke hulpbronnen met een totale portefeuille van

379 miljoen euro. Het toepassingsgebied van DLL Clean

Technology omvat energie-efficiëntie, duurzame-

energieproducten, maar ook andere gebieden zoals

warmtekrachtkoppelingen, recycling en energieopslag (klik

hier voor meer informatie).

• DLL biedt ook gebruiks- en servicegerichte oplossingen voor

de volledige levenscyclus van middelen, waarbij kringlopen

van grondstoffen gesloten worden om een circulaire

economie te creëren. Als onderdeel van dit programma

bedroegen de definitieve NBV-resultaten voor Used

Equipment Finance (UEF) in 2018 14,9 miljoen euro, oftewel

7,4% van het NBV-totaal. Daarnaast hebben DLL en de

Europese Investeringsbank (EIB) in 2018 een overeenkomst

getekend met als doel meer steun te verlenen aan

Nederlandse en Belgische MKB- en mid-capbedrijven vanuit

het Life Cycle Asset Management Program van DLL. Deze

kredietverstrekker beschikt over 100 miljoen euro en wil

Nederlandse en Belgische ondernemingen die zich inzetten

voor duurzame en circulaire activiteiten de kans bieden om te

profiteren van een lagere rente.

KPI 5: Duurzame koplopers

Bedragen in miljoenen euro's

Zie bijlage A voor een meer gedetailleerd overzicht van onze duurzame financieringen

2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Totaal aan duurzame financieringen 46.607 17.377 n/b n/b Verdubbeling
van diensten
(ten opzichte

van 2013)

Totaal aan beheerd en bewaard vermogen van klanten 4.726 4.030 3.835 2.843 Jaarlijkse
groei

Totaal duurzame financiering funding 3.941 3.436 2.985 2.122 Jaarlijkse
groei

Volume van financiële transacties onder toezicht van de Rabobank 7.140 6.236 5.750 6.322 Jaarlijkse
groei

KPI 6: Rabobank als een goede gesprekspartner voor duurzaam ondernemen

% klanten dat ‘helemaal mee eens’ en ‘eens’ heeft geantwoord 2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Bedrijven met minder dan 1 miljoen euro omzet (n 2017=313) n/b 40% n/b n/b Jaarlijkse
groei

Bedrijven met meer dan 1 miljoen euro omzet (n 2017=348) n/b 33% n/b n/b Jaarlijkse
groei

KPI 7: Klanten met een duurzaamheidsfoto

2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Klanten van lokale Rabobanken (obligo > 1 miljoen euro) 99% 98% 99% n/b 100%

Grote zakelijke klanten (obligo > 1 miljoen euro) 87% 72,5% 85% n/b 100%

Klanten overige onderdelen n/b n/b n/b n/b 100%

Klantfoto-verdeling per categorie 2018

Totaal A B C D+ D

Klanten van lokale Rabobanken (obligo > 1 miljoen euro) 13.013 699 11.976 321 9 8

Grootzakelijke klanten (obligo > 1 miljoen euro) 1.258 296 863 89 7 3

Totaal (in aantallen) 14.271 995 12.839 410 16 11

Totaal (in %) 100% 7% 90% 3% 0% 0%

https://www.dllgroup.com/en/industries/clean-technology
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4. Particuliere klanten
Wij helpen onze particuliere en private-banking-klanten met

professioneel financieel advies om hun ambities te realiseren.

Voor kwetsbare groepen zetten we ons in om de toegang tot

passende financiële dienstverlening te garanderen Voor klanten

met specifieke belangen bieden wij een onderscheidend

product- en dienstenpakket aan op het gebied van duurzaam

beleggen en duurzame huisvesting. Zo combineren we een

optimaal financieel advies met een positieve bijdrage aan

duurzame ontwikkeling.

• We verduurzamen bestaande woningen door middel van de

Groenhypotheek, Slim Verbouwen-bijeenkomsten,

trainingsprogramma's en onze samenwerking met

GreenHome en VandeBron.

• Met het programma Samen Bankieren bieden we kwetsbare

klanten in Nederland toegang tot bankdiensten: via Seniorweb

kunnen ouderen deelnemen aan trainingsprogramma's over

het internet en internetbankieren; jonge klanten worden

beschermd tegen riskante financiële uitgaven met de zakgeld-

app 'PinPin'; en we bieden (financiële) oplossingen voor

ouderen en mantelzorgers via het IkWoonLeefZorg.nl-

platform.

KPI 8: Tevreden particuliere en private banking-klanten

Aantal klanten in % dat ‘tamelijk tevreden’ en ‘redelijk tevreden’ is (n= 1.005) 2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Rabobank geeft mij goed advies over hoe ik mijn financiële zaken kan regelen zodat
deze optimaal aansluiten bij mijn duurzame wensen

22,5% 17,7% n/b n/b Jaarlijkse
groei

De producten die Rabobank adviseert sluiten goed aan bij mijn persoonlijke ambities
op het gebied van duurzaamheid

20,9% 18,5% n/b n/b Jaarlijkse
groei

KPI 9: Tevreden klanten uit kwetsbare groepen

Aantal klanten in % dat ‘tamelijk tevreden’ en redelijk tevreden’ is (n=1.008) 2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Bij Rabobank kunt u uw bankzaken moeiteloos en zonder problemen afhandelen 74% 73% 72% 73% 80% tevreden
primaire

klanten in
2020

KPI 10: Duurzaamheidsinterview tevreden particuliere en private banking-klanten

Aantal klanten in % dat 'ja' heeft geantwoord (n=439) 2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Het onderwerp duurzaamheid is in het afgelopen jaar tijdens een adviesgesprek met
de klant besproken

7,1% 4,6% 4% 5% Jaarlijkse
groei

Aantal klanten in % dat aangaf dat duurzaamheid is besproken en dat ‘tamelijk
tevreden’ en ‘redelijk tevreden’ is (n=28)

Hoe tevreden zijn klanten over de manier waarop dit onderwerp met hen is besproken? 75,2% 72,9% 89% 88% Jaarlijkse
groei

5. Onze inzet
We integreren duurzaamheid in onze interne bedrijfsvoering en

communiceren transparant over onze visie en activiteiten. Zo

leggen we publiek verantwoording af en dragen bij aan het

maatschappelijke debat over duurzame ontwikkeling. De

Rabobank probeert haar inzet op het gebied van duurzaamheid

ieder jaar te verbeteren.

• In 2018 hebben we onze eigen CO2-uitstoot met 15,6%

teruggebracht tot 147.091 ton CO2. Deze vermindering is

deels te danken aan een betere rekenmethode.

• We willen ons energieverbruik zo veel mogelijk verminderen.

In 2018 heeft de Rabobank de ambitie geformuleerd om voor

al haar vastgoed in 2027 energielabel A te hebben. Het

tussentijdse doel is om ons eigen vastgoed in 2020 volledig

op energielabel C te krijgen. Hiermee lopen we vooruit op de

wettelijke vereiste om dit C-energielabel pas in 2022 te

realiseren.

• Wij bieden duurzaamheidstrainingen aan voor medewerkers

en management van lokale Rabobanken, van onze corporate

divisie en particuliere adviseurs. Verder is het thema

duurzaamheid in elf reguliere trainingen verwerkt. Voor onze

medewerkers in de groothandelsector hebben we een

trainingsprogramma over duurzaamheid ontwikkeld dat in

2019 zal worden uitgerold.

• Onze DARE-leiderschapsevenementen zijn gericht op

innovatie en digitalisering. DARE heeft vier ambities: 100%

digitaal, digitaal DNA, innovatiepartner en nieuwe

verdienmodellen. Digitalisering en innovatie vormen een

https://www.ikwoonleefzorg.nl/
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belangrijk onderdeel van onze missie: Growing a better world

together.

• Bewustwording van onze missie – Growing a better world

together – is hierbij essentieel. Om deze bewustwording of

mindset te ondersteunen is in 2018 de Rabo Impact Agency

opgericht. In dat jaar zijn er twee interventies uitgevoerd, de

Horizon Track en Farmer for a Day, om onze medewerkers te

inspireren om zich volledig in te zetten voor onze missie. Ook

blijven we onderwerpen zoals coöperatief bankieren en

duurzaamheid integreren in onze wervings- en

selectieprocedures.

• DLL wil haar ecologische voetafdruk verkleinen en de impact

van DLL op het milieu en de klimaatverandering meten. Als

we kijken naar de wereldwijde CO2-vermindering van de

Rabobank, dan ligt DLL goed op schema. Vergeleken met 2017

daalde de CO2-uitstoot van DLL met 2.840 ton per fte, een

daling van 7,3% per fte.

• In 2018 nam het aantal trainingsprogramma's over duurzaam

bankieren sterk toe. Dit draagt bij aan KPI 13,

trainingsprogramma's over duurzaamheid.

KPI 11: Klimaatvoetafdruk

in tonnen CO2 2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Totale CO2 -uitstoot 147.091 174.374 182.465 182.067 -

CO2 -uitstoot per FTE 3,4 4,0 3,8 3,5 3,2

KPI 12: Waardering van onze inzet door het Nederlands publiek1

In % van het Nederlands publiek (n=611) 2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

% van de Nederlandse bevolking dat positieve associaties heeft bij de Rabobank en
duurzaamheid

49% 43% 44% 42% 80%

% van de Nederlandse bevolking dat de stelling 'De Rabobank draagt bij aan duurzame
ontwikkeling in Nederland' (zeer) passend vindt

% van de Nederlandse bevolking dat de stelling 'De Rabobank draagt bij aan duurzame
ontwikkeling in Nederland' (zeer) herkenbaar vindt

70%
Passend

49%
Herkenbaar

70%
Passend

43%
Herkenbaar

75%
Passend

44%
Herkenbaar

72%
Passend

42%
Herkenbaar

Jaarlijkse
groei

% van de Nederlandse bevolking dat ten minste één van de vier genoemde
doelstellingen1 voor duurzame landbouw en voedselvoorziening, en/of vitale
gemeenschappen (zeer) passend vindt

% van de Nederlandse bevolking dat ten minste één van de vier genoemde
doelstellingen1 voor duurzame landbouw en voedselvoorziening, en/of vitale
gemeenschappen (zeer) herkenbaar vindt

87%
Passend

73%
Herkenbaar

83%
Passend

65%
Herkenbaar

88%
Passend

70%
Herkenbaar

85%
Passend

67%
Herkenbaar

Jaarlijkse
groei

1 Vier subdoelstellingen met betrekking tot 'duurzame landbouw en voedselvoorziening' en 'vitale gemeenschappen':

a. Stimulating the sustainability of agriculture and food supply in the world;

b. Food & Agri-bedrijven die klant van de Rabobank zijn helpen om economisch succesvol te zijn;

c. Lokale en maatschappelijke initiatieven ondersteunen met menskracht, kennis en geld;

d. Boeren en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden steunen.

KPI 13: Duurzaamheid in het wervings- en selectieproces

2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Totaal aantal trainingsprogramma's waarin duurzaamheid werd behandeld 15 11 n/b n/b Jaarlijkse
groei

Duurzaamheidstrainingen - Adviseurs Particuliere en Private Banking-klanten van
lokale Rabobanken

3 3 2 n/b Jaarlijkse
groei

Duurzaamheidstrainingen – Corporate divisie van lokale Rabobank 25 4 2 n/b Jaarlijkse
groei

Duurzaamheidstrainingen – Management lokale Rabobanken 0 2 1 n/b Jaarlijkse
groei
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KPI 14: Resultaten engagementscan Rabobank

2018 2017 2016 2015 Doelstelling
2020

Namens de Rabobank draag ik bij aan de ontwikkeling van de gemeenschap 52,5% 67,6% n/b n/b Jaarlijkse
groei

De koers van de Rabobank inspireert mij 49,5% 50,9% n/b n/b Jaarlijkse
groei

Bij de Rabobank, leveren we hoogwaardige producten en diensten aan onze klanten 70,5% 71,9% n/b n/b Jaarlijkse
groei

De Rabobank weet wat onze klanten drijft en handelt hiernaar 53,7% 53,4% n/b n/b Jaarlijkse
groei

De Rabobank reageert snel en adequaat op de veranderende marktomgeving 36,0% 33,1% n/b n/b Jaarlijkse
groei

Ik weet hoe mijn team en ik kunnen bijdragen aan de visie en de strategie van de
Rabobank

71,7% 70,5% n/b n/b Jaarlijkse
groei
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Duurzame financiering - Producten en diensten die naast een positief economisch effect ook een positief effect hebben op de
maatschappij en/of het milieu.

Onderwerp 2018 2017

Totaal duurzame financiering Duurzame financiering heeft betrekking op financiële producten en diensten voor duurzame
sectoren, vermogenscategorieën of gecertificeerde bedrijven die een positieve netto-impact
hebben.

€ 46.607 € 17.3771

Groene leningen 'Groene leningen' zijn leningen van de Rabo Groenbank die voldoen aan de 'groene' criteria die
vastgesteld zijn door de RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Rabobank dient op
projectbasis (per lening) de projectdocumentatie in en vervolgens bepaalt de RVO of een lening aan
de criteria voldoet. Als dat het geval is, geeft de RVO een certificaat af (met een standaard looptijd van
10 jaar) en wordt de lening voor de duur van het certificaat aangemerkt als een 'groene' lening.

€ 1.486 € 1.424

Financiering duurzame
projecten (exclusief groene
leningen)

Onder financiering van duurzame projecten verstaan we alle duurzame-energieprojecten op het
gebied van wind- en zonne-energie die wij financieren, evenals gesloten-kringloopprojecten, zoals
installaties die bioafval als energiebron gebruiken.

€ 3.667 € 3.408

Clean tech financiering DLL Onder Clean Tech-financiering verstaan we leningen aan bedrijven ten behoeve van oplossingen die
een positieve impact hebben op het milieu – bijvoorbeeld slimme netwerken, efficiënte
irrigatiesystemen en oplossingen om afvalwater te recyclen.

€ 379 € 383

Duurzame leningen Duurzame leningen zijn leningen die geheel of gedeeltelijk (bilateraal of gesyndiceerd) worden
gefinancierd door de Rabobank, waarbij ondernemingen een financiering ontvangen omdat ze een
bepaalde rating van een ratingbureau hebben (OEKOM, Vigeo of Sustainalytics), vanwege prestaties
op het gebied van duurzaamheids-KPI's (geselecteerd door de deelnemende banken en gegarandeerd
door een externe controleur of door een ondertekende verklaring van de raad van bestuur) of vanwege
activa met een specifieke duurzaamheidsdoelstelling of -impact.

€ 636 € 313

Duurzame hypotheken Hypotheken gefinancierd door de Rabobank voor vastgoed met een energielabel A of beter. € 29.161 € 02

Financiering voor duurzame
technologie- en
energiebedrijven

Deze financiering is gebaseerd op de SBI-code. De Kamer van Koophandel geeft elke geregistreerde
onderneming een of meerdere SBI-codes op basis van haar activiteiten. De Rabobank heeft een aantal
SBI-codes samengevoegd op basis van de sector of bedrijfstak.

€ 155 € 317

Financiering voor milieu- en
recyclingbedrijven

" € 564 € 607

Financiering voor bedrijven in
de onderwijssector en de sector
onderzoek en ontwikkeling

" € 495 € 568

Financiering voor sociaal-
maatschappelijke organisaties

" € 625 € 511

Financiering voor culturele
organisaties

" € 126 € 85

Financiering voor organisaties
die zich inzetten voor kwetsbare
groepen en sociale
werkvoorzieningen

" € 1.803 € 1.846

Financiering voor bedrijven met
een duurzaamheidslabel

Financiering voor bedrijven die een duurzaam label hebben. Een commissie binnen de Rabobank
bepaalt jaarlijks welke labels genoeg impact hebben om aan de 'duurzaamheidslabellijst' van de
Rabobank te worden toegevoegd. De labels worden beoordeeld op basis van de volgende zes criteria:
1) het label moet strenger zijn dan de wetgeving, 2) het label moet gelden voor een substantieel deel
van de kernactiviteit, 3) voldoende erkenning binnen de sector, 4) onafhankelijk en bij voorkeur
geaccrediteerd, 5) geen netwerk- of lobbyinitiatief, en 6) het label een marktpenetratie van maximaal
25% heeft (d.w.z. als het label door meer dan 25% van de markt wordt erkend, verliest het zijn plaats
op de Rabobank-lijst omdat het dan niet langer als een koploper op het gebied van duurzaamheid
wordt beschouwd (grenzen verleggen)).

€ 7.510 € 7.915

1 Aangepast bedrag.

2 Bedrag Duurame hypotheken is nul omdat voorlopige energie labels niet beschikbaar zijn.

Bijlage A Overzicht duurzame financieringen
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Totaal duurzaam beheerd en bewaard vermogen - Duurzaam beheerd en bewaard vermogen dat voldoet aan onze duurzame-
investeringscriteria.

Onderwerp 2018 2017

Totaal duurzaam beheerd en
bewaard vermogen

€ 4.726 € 4.030

Private Banking Duurzaam beheerd vermogen zijn activa in fondsen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van
de Rabobank. Fondsen zijn geselecteerd op basis van (ten minste een van) deze drie criteria: 1)
toepassing van meerdere extra criteria bovenop de in de lijst met uitsluitingen vermelde criteria; 2)
Vanuit duurzaamheidsperspectief behorend tot de beste bedrijven of landen en 3) Duurzaam thema.
Op grond van de toegepaste criteria worden ongeveer 70 fondsen als 'duurzaam' beschouwd; al deze
70 fondsen staan op de lijst met 'maatschappelijk verantwoorde'- of 'ESG'-lijst van Morningstar.

€ 4.726 € 4.030

Duurzame funding - Duurzame funding omvat ook het financieren van producten met een duurzaamheidsstempel. Hieronder vallen
ook groen sparen, door de Rabobank en dochterondernemingen uitgegeven duurzame deposito's en duurzame obligaties

Onderwerp 2018 2017

Duurzame funding € 3.941 €3.,436

Groene, maatschappelijke en
duurzame obligaties Rabobank

Uitgegeven groene, maatschappelijke en duurzame obligaties die zijn gereserveerd en waarvan het
kader wordt bepaald aan de hand van de Algemene Bankvoorwaarden en de bijbehorende
richtbeginselen.

€ 500 € 500

Groene, maatschappelijke en
duurzame obligaties Obvion

Uitgegeven groene, maatschappelijke en duurzame obligaties die zijn gereserveerd en waarvan het
kader wordt bepaald aan de hand van de Algemene Bankvoorwaarden en de bijbehorende
richtbeginselen.

€ 1.489 € 985*

Rabo GroenSparen Spaargelden die uitsluitend gebruikt worden voor het financieren (in de vorm van leningen) van
projecten die beschikken over een door de RVO verstrekt 'duurzaamheidslabel'.

€ 1.720 € 1.791

Rabo Groen Deposito Deposito's die uitsluitend gebruikt worden voor het financieren (in de vorm van leningen) van
projecten die beschikken over een door de RVO verstrekt 'duurzaamheidslabel'.

€ 131 € 60

Rabo Maatschappelijk
Verantwoord Deposito

Financiering die uitsluitend wordt ingezet voor duurzame financiering € 100 € 100

Totaal financiële transacties onder toezicht van de Rabobank - Dit zijn financiële transacties die onder toezicht staan van de Rabobank
en omvatten ook groene obligaties en gesyndiceerde duurzame financieringsoplossingen. Transacties onder toezicht zoals primaire
emissies en fusies en overnames vallen voor het jaar 2018 niet onder deze definitie.

Onderwerp 2018 2017

Financiële transacties onder toezicht van de Rabobank
(inclusief groene obligaties, primaire emissies en fusie-
en overnametransacties)

Dit zijn financiële transacties die onder toezicht van de Rabobank staan;
hieronder vallen groene obligaties. Transacties onder toezicht zoals primaire
emissies en fusies en overnames vallen voor het jaar 2018 niet onder deze
definitie.

€ 7.140 € 6.236
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De Rabobank streeft voortdurend naar verbetering van haar

duurzaamheidsprestaties. Elk jaar meten we de vooruitgang op

de 14 duurzaamheids-KPI's en rapporteren hier intern en extern

over. In dit rapport leggen we verantwoording af over de

voortgang van de implementatie van de 14 KPI’s in 2018. De

afdeling Duurzaamheid van de Rabobank houdt toezicht op de

implementatie van de duurzaamheids-KPI's en verzorgt de

rapportage en het stakeholdermanagement op het gebied van

duurzaamheid. Via de 14 KPI’s hebben we de

duurzaamheidsambities van de Rabobank volledig verankerd in

onze strategie. Ze vormen een integraal onderdeel van de

managementcyclus. Ieder bedrijfsonderdeel, inclusief lokale

Rabobanken, is daarmee verantwoordelijk voor de implementatie

van Samen Duurzaam Sterker en heeft hiervoor doelstellingen

vastgelegd. De eindverantwoordelijkheid voor het

duurzaamheidsbeleid ligt bij de Groepsdirectie. In de tabel

hieronder staan de definities, methodieken en terminologie die

we gebruiken om de voortgang van de SDS-KPI’s te meten en te

rapporteren.

Vitale gemeenschappen

KPI 1 We investeren via de Rabobank Foundation jaarlijks 3% van de winst in maatschappelijke initiatieven zonder winstoogmerk . De Rabobank
Foundation is een aparte entiteit.

Methodologie Wemeten en rapporteren over de financiële donaties van de Rabobank Groep en de donaties en leningen van Rabobank Foundation (hieronder valt
ook het opnieuw aanwenden van eerdere bijdragen van de Rabobank). De Rabobank Foundation is vooral in het buitenland actief. Het totaal aan
financiële investeringen wordt gerapporteerd als percentage van de nettowinst op groepsniveau. Het belangrijkste bestanddeel van het totale
bedrag bestaat uit donaties van onze lokale Rabobanken. Menskracht en kennis geïnvesteerd in lokale gemeenschappen worden ook gemeten en
gemonitord, maar zijn niet opgenomen in het KPI-rapport.

Terminologie Coöperatief dividend - een deel van de winst wordt weer in de gemeenschap geïnvesteerd. De investeringen bestaan zowel uit donaties als uit
leningen. Maatschappelijke fondsen zijn door de Rabobank gecreëerd voor de financiering van activiteiten die een positieve sociale bijdrage leveren
aan de maatschappij.

KPI 2 In 2020 ondersteunen we 500 nieuwe lokale collectieve gemeenschapsinitiatieven (cumulatief ) en 500 kleinschalige boerenorganisaties in
ontwikkelingslanden.

Methodologie Momenteel meten en rapporteren we over het aantal nieuwe collectieve lokale maatschappelijke initiatieven waarin in de loop van het jaar kennis,
tijd of middelen zijn geïnvesteerd door lokale Rabobanken in Nederland en via de onafhankelijke Rabobank Foundation. De gegevens worden op
jaarbasis gerapporteerd, beoordeeld en geconsolideerd op groepsniveau.

Terminologie In Nederland worden collectieve lokale maatschappelijke initiatieven gemeten en gerapporteerd op basis van vijf criteria:

• het initiatief wordt door de Rabobank ondersteund met netwerkkennis of financiële oplossingen
• het initiatief is opgezet door burgers en/of bedrijven en gericht op een lokale impact
• het initiatief is gericht op een positieve maatschappelijke en/of milieubijdrage
• het initiatief heeft een gedegen economische basis e) het initiatief heeft een formele juridische structuur (of bevindt zich in de opstartfase),

bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) een coöperatieve structuur.

Kleinschalige boerenorganisaties die ondersteund worden krijgen die steun op ten minste 1 van de volgende 5 manieren:

1. Microlening
2. Kortlopende handelsfinanciering
3. Garantiestelling voor een lening
4. Donaties (voor trainingen)
5. Technische ondersteuning

Bijlage B Managementaanpak, definities,
methodiek en terminologie KPI's Samen
Duurzaam Sterker
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Duurzame landbouw en voedselvoorziening

KPI 3 We formuleren onze visie op kansen voor verdere verduurzaming van de agrarische waardeketens van soja, palmolie, suikerriet, bosbouw,
rundvlees, zuivel, vis, koffie, cacao en biomaterialen. We delen onze visie en participeren actief in rondetafels of vergelijkbare initiatieven om de
verduurzaming van deze agrarische waardeketens te versnellen. Ook werken we met onze klanten samen om de uitkomst van deze dialogen
succesvol in hun bedrijfsvoering te integreren.

Methodologie We meten en rapporteren over het aantal visies op toeleveringsketens voor elke geselecteerde waardeketen. We publiceren deze visies op onze
corporate website en delen deze kennis met onze klanten.

Terminologie De visies op agrarische ketens die we formuleren bevatten toekomstgerichte perspectieven en criteria van de Rabobank. Ze zetten de belangrijkste
duurzaamheidsthema's in een specifieke waardeketen uiteen en beschrijven duidelijke stappen om verduurzaming te verbeteren en versnellen.
Ook wordt beschreven hoe de Rabobank deze ambities wil realiseren. Visies worden sinds 2016 ontwikkeld als onderdeel van ons programma
Samen Duurzaam Sterker. Voorheen publiceerde de Rabobank position papers over agrarische toeleveringsketens. Deze position papers
beschrijven ons beleid en onze verwachtingen voor specifieke waardeketens. Ze zijn opgenomen in ons Beleidskader Duurzaamheid, dat
beschikbaar is op rabobank.com.

KPI 4 We dragen actief bij aan het verbeteren van agrarische waardeketens doordat duurzaamheid een integraal onderdeel is van onze visie op sectoren.
We delen deze kennis in de dialoog met onze klanten.

Methodologie Sinds 2016 rapporteren we over het aantal evenementen/podia dat wereldwijd georganiseerd wordt door de Rabobank, gericht op verbetering
van deduurzaamheid in agrarische waardeketens.

Terminologie Agrarische waardeketens verwijzen naar goed functionerende en duurzame voedselketens, beginnend bij boeren en erop gericht om iedereen
van voldoende en kwalitatief goed voedsel te voorzien. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze Banking for Food-visie. Zie: https://
www.rabobank.com/en/about-rabobank/food-agribusiness/vision-banking-for-food/index.html

Zakelijke klanten

KPI 5 De Rabobank biedt duurzame koplopers voorrang bij financiering en verdubbelt de omvang van de dienstverlening aan deze koplopers.

Methodologie We meten en rapporteren het totaal aan duurzame financiering, duurzaam beheerd en bewaard vermogen, duurzame funding en duurzame
transacties waarop toezicht wordt gehouden. Voorrang geven aan duurzame koplopers is een gedragsregel die niet wordt gemeten als een
rapportagewaarde. We streven ernaar het volume van duurzame financieringen tussen 2013 en 2020 te verdubbelen.

Terminologie Duurzame producten en diensten die naast een positief economisch effect ook een positief effect hebben op de maatschappij en/of het

• Duurzame financiering heeft betrekking op financiële producten en diensten voor duurzame sectoren, vermogenscategorieën of
gecertificeerde bedrijven die een positieve netto-impact hebben. Het gerapporteerde cijfer is de maximale uitstaande vordering van de bank
op haar klanten gebaseerd op alle financiële faciliteiten waarvan de klant gebruik kan maken. Met ingang van 2018 hebben we duurzame
gesyndiceerde leningen en hypotheken opgenomen. Duurzame hypotheken vormen een aanzienlijk deel van de totale duurzame financiering.
Dit cijfer omvat de openstaande vorderingen van alle eigen woningen met een voorlopig of definitief energielabel A.

• Duurzaam beheerd en bewaard vermogen heeft betrekking op vermogen dat voldoet aan onze duurzame-investeringscriteria. llen ook groen
sparen, door de Rabobank en dochterondernemingen uitgegeven duurzame deposito's en duurzame obligaties.

• Financiële transacties zijn financiële transacties onder toezicht van de Rabobank (meestal in combinatie met andere banken) en omvatten ook
groene obligaties en gesyndiceerde duurzame financieringsoplossingen. De transacties onder toezicht omvatten ook transacties met
betrekking tot duurzame financiering en funding.

KPI 6 Het percentage zakelijke klanten dat aangeeft dat duurzaamheid naar tevredenheid is besproken in de klantgesprekken neemt jaarlijks toe.

Methodologie We meten en rapporteren de voortgang van deze KPI op basis van jaarlijkse interne klanttevredenheidsonderzoeken. Dit jaar hebben alleen klanten
in de handelssector een vragenlijst voor het onderzoek ontvangen. Dit onderzoek is ontwikkeld om informatie te verzamelen over de
dienstverlening van de Rabobank en de mening en waardering van de klant. In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod;
duurzaamheid is er daar één van. Het percentage is gebaseerd op het aantal klanten dat 'tamelijk tevreden' en 'redelijk tevreden' is.

Terminologie Duurzaamheid in klantgesprekken houdt in dat we actief de dialoog aangaan met klanten over verduurzaming van hun bedrijfsprocessen en
woon- en werkomgeving.

KPI 7 In 2020 hebben al onze zakelijke klanten optimaal toegang tot onze voor hen relevante duurzaamheidskennis en is van iedere grote zakelijke klant
de duurzaamheidsprestatie vastgelegd in een klantfoto.

Methodologie In 2015 zijn we in Nederland gestart met de klantfoto, in 2016 hebben we dit uitgebreid naar onze internationale grootzakelijke klanten. We
brengen klanten met een obligo > 1 miljoen euro in kaart. In het jaarverslag is een tabel opgenomen die het aantal klantfoto's in Nederland met
een obligo (> 1 miljoen euro) voor elke klantfotocategorie per sector weergeeft. De tabel voor de grootzakelijke kantoren omvat ook de klantfoto's
van de dochterondernemingen (maar alleen met een obligo op groepsniveau > 1 miljoen euro). Dit is een wijziging van de in voorgaande jaren
gebruikte methodiek. Alleen klanten met een klantfoto van minder dan 3 jaar oud zijn opgenomen. Klanten in Nederland die vallen onder financiële
reorganisatie & verhaal zijn uitgesloten, zij krijgen momenteel geen klantfoto. In Nederland beoordelen we klanten altijd op groepsniveau, bij
onze grootzakelijke kantoren kunnen klanten ook word

Terminologie De klantfoto meet de duurzaamheidsprestatie van onze klanten. We onderscheiden vijf prestatiecategorieën (A, B, C, D+ en D). Een definitie van
de categorieën is opgenomen in de legenda bij de detailcijfers in de klantfoto.



Content Introductie

Rabobank en
de UN
Sustainable
Development
Goals

Duurzaamheid
prestaties

KPI-
prestaties
Samen
Duurzaam
Sterker
2018

Bijlage A
Overzicht
duurzame
financieringen

Bijlage B
Managementaanpak,
definities, methodiek
en terminologie KPI's
Samen Duurzaam
Sterker

Bijlage C Aanvullende
Duurzaamheidsrapportage

Samen Duurzaam Sterker 15

Particuliere klanten

KPI 8 Het percentage particuliere en private banking-klanten dat aangeeft dat ze goed geadviseerd zijn over mogelijkheden om hun financiën bij hun
ambities te laten aansluiten en bediend zijn met de daarbij passende producten, neemt jaarlijks toe.

Methodologie We meten en rapporteren de voortgang van deze KPI op basis van jaarlijkse externe klanttevredenheidsonderzoeken. Deze onderzoeken zijn
ontwikkeld om informatie te verzamelen over de diensten verleend door de Rabobank en de perceptie en waardering van de klant in Nederland.
In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod; duurzaamheid is er daar één van. Het percentage is gebaseerd op het aantal klanten
dat 'tamelijk tevreden' en 'redelijk tevreden' is.

Terminologie Aansluiting van de financiën van klanten op hun duurzaamheidsambities betekent dat de Rabobank de klant goed adviseert over hoe financiële
zaken het best kunnen worden afgestemd op de wensen van de klant, en dat de producten die de Rabobank adviseert goed aansluiten op de
persoonlijke wensen.

KPI 9 In 2020 vindt meer dan 80% van de klanten uit kwetsbare groepen dat hun bankzaken bij de Rabobank in goede handen zijn.

Methodologie We meten en rapporteren de voortgang van deze KPI op basis van jaarlijkse externe klanttevredenheidsonderzoeken onder kwetsbare klanten.
Deze onderzoeken zijn ontwikkeld om informatie te verzamelen over de diensten verleend door de Rabobank en de perceptie en waardering van
de klant in Nederland. In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod; duurzaamheid is er daar één van.

Terminologie Een grote groep kwetsbare personen – ouderen, laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking – vindt het steeds moeilijker om
zelf hun bankzaken te regelen. Het feit dat bankdiensten steeds verder gedigitaliseerd worden, zorgt ervoor dat sommige mensen achterblijven.
De Rabobank wil hier graag iets aan doen, omdat het voor ons belangrijk is dat al onze klanten van onze diensten gebruik kunnen blijven maken.
Hoe goed we het doen is gebaseerd op het aantal klanten dat 'tamelijk tevreden' en 'redelijk tevreden' is

KPI 10 Het percentage particuliere klanten dat aangeeft dat dit onderwerp naar tevredenheid is besproken in het klantgesprek neemt jaarlijks toe.

Methodologie We meten en rapporteren de voortgang van deze KPI op basis van jaarlijkse externe klanttevredenheidsonderzoeken. Deze onderzoeken zijn
ontwikkeld om informatie te verzamelen over de diensten verleend door de Rabobank en de perceptie en waardering van de klant. In het onderzoek
komen verschillende onderwerpen aan bod; duurzaamheid is er daar één van.

Terminologie Het percentage tevreden klanten is gebaseerd op het aantal klanten dat 'tamelijk tevreden' en 'redelijk tevreden' is..

Onze inzet

KPI 11 Door hogere energie-efficiëntie, vermijding en verduurzaming van mobiliteit en overige diensten, streven we ernaar de CO2-uitstoot per fte per
jaar in 2020 te verlagen met 10% ten opzichte van 2013.

Methodologie De klimaatvoetafdruk wordt berekend volgens de meest recente richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol (GHG) en de daarbij gebruikte CO2-
omrekeningsfactoren zijn afkomstig van onder andere de DEFRA en het IEA. De bedrijfsvoeringinformatie voor de klimaatvoetafdrukrapportage
is gebaseerd op de periode van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018.

Terminologie Een hogere energie-efficiëntie betekent dat we ernaar streven ons energieverbruik zo veel mogelijk terug te dringen, bijvoorbeeld door het voor
medewerkers gemakkelijker te maken om thuis te werken om zo de reistijd te verminderen. De Rabobank is ook zo duurzaam mogelijk als het
gaat om haar inkoopbeleid, waarbij daar waar mogelijk hernieuwbare grondstoffen en contracten op basis van circulaire economische principes
worden gebruikt.

KPI 12 We streven ernaar dat in 2020 80% van het Nederlandse publiek de Rabobank positief associeert met duurzaamheid en met minimaal een van de
thema's 'duurzame landbouw en voedselvoorziening' en 'vitale gemeenschappen'.

Methodologie We meten de perceptie van het Nederlands publiek in nauwe samenwerking met externe onderzoeksorganisaties, onder andere de
Maatschappelijke Imago Monitor. Dit is een initiatief van bureau Hope & Glory, dat het onderzoek uitvoert in samenwerking met Motivaction.

Terminologie We hebben vier subdoelen gedefinieerd met betrekking tot ‘duurzame landbouw en voedselvoorziening’ en ‘vitale gemeenschappen’:

1 stimulleren dat de landbouw en voedselvoorziening in de wereld duurzamer worden;

2 bedrijven in de food & agrisector, die klant zijn van de Rabobank, helpen economisch succesvol te zijn;

3 lokale en maatschappelijke initiatieven ondersteunen met menskracht, kennis en geld; en

4 boeren en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden ondersteunen.

KPI 13 Coöperatief en duurzaam bankieren vormt integraal onderdeel van werving en selectie en het trainingsprogramma voor iedere medewerker.

Methodologie Het aantal specifieke (niet-verplichte) duurzaamheidstrainingen dat gevolgd kan worden en het aantal trainingen waarin het thema duurzaamheid
is opgenomen, worden gerapporteerd. Dit zijn de trainingen die worden gecoördineerd door de centrale afdeling Duurzaamheid. Er zijn nog geen
gegevens beschikbaar met betrekking tot duurzaamheid in het werving- en selectieproces.

Terminologie Om duurzaamheid in het hart van de organisatie te verankeren, streven we ernaar het onderwerp duurzaamheid nadrukkelijk aan de orde te stellen
in ons werving- en selectieproces en onze opleidingen.

KPI 14 We streven naar een stijging van de score van de organisatie op de thema's 'werkervaring' en 'organisatie' in elke jaarlijkse betrokkenheidsscan.

Methodologie We meten en rapporteren over de perceptie van medewerkers op basis van een jaarlijkse betrokkenheidsscan. Dit onderzoek omvat verschillende
stellingen. Deze zijn in lijn met ons duurzaamheidsprogramma Samen Duurzaam Sterker. De score is gebaseerd op het percentage medewerkers
dat 'mee eens' of 'helemaal mee eens' aangeeft

Terminologie Werkervaring- en organisatieaspecten

• Namens de Rabobank draag ik bij aan de ontwikkeling van de gemeenschap
• De koers van Rabobank inspireert mij
• Bij de Rabobank leveren we hoogwaardige producten en diensten aan onze klanten
• De Rabobank weet wat onze klanten drijft en handelt hiernaar
• De Rabobank reageert snel en adequaat op de veranderende marktomgeving
• Ik weet op welke manier mijn team en ik kunnen bijdragen aan de visie en de strategie van de Rabobank
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Soft Commodities Compact
De Rabobank is supporter van de 'Soft Commodities Compact'

(“SCC” ), een vrijwillig initiatief van het Consumer Goods Forum

en het Banking Environment Initiative (weblink). Het SCC is erop

gericht de bankensector als geheel te mobiliseren om bij te

dragen aan duurzame 'soft commodity'-ketens voor soja,

palmolie en PP&T (papier, houtpulp en hout), door de klanten, als

lid van het Consumer Goods Forum, te helpen bij het realiseren

van nul ontbossing in 2020. Als Rabobank ondersteunen we het

SCC door ons duurzaamheidsbeleid, waarin wordt beschreven

waar wij ons voor inzetten en wat wij van klanten en zakenrelaties

verwachten op het gebied van duurzame ontwikkeling en dat het

kader vormt voor al onze besluitvorming op alle niveaus. Ons

specifieke sectorbeleid voor Soja, Palmolie en Bosbouw

onderschrijft de doelstellingen van het SCC en vormt de

grondslag voor onze duurzaamheidsnormen die van toepassing

zijn op onze zakelijke relaties en de financiële diensten en

producten die wij leveren. Om de financiering van de transitie die

nodig is verder te versnellen hebben we een ambitieus

partnerschap aangekondigd met UN Environment om

bosbescherming, duurzaam landgebruik en duurzame landbouw

te stimuleren. Dit partnerschap heeft geresulteerd in het

Agri3Fund (weblink).

Dialoog met maatschappelijke organisaties
In deze tabel staat een lijst met voorbeelden van dialogen die via

de afdeling Duurzaamheid van de Rabobank zijn georganiseerd

met milieu- en/of maatschappelijke organisaties. Per organisatie

is het onderwerp aangegeven, evenals de uitkomst van de

dialoog. Zoals in onderstaande tabel is aangegeven komen we

regelmatig bijeen met stakeholder om te praten over (de aanpak

van) milieuvraagstukken.

Bijlage C Aanvullende
Duurzaamheidsrapportage

https://raboweb-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sandra_verdegaal_rabobank_nl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFB34B456-7AD8-4DC1-9F8D-83647C66A946%7D&file=klantbedieningskalender%20F%26A_thema%20duurzaamheid.docx&action=default&mobileredirect=truehttps://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative/programme/sustainable-agri-supply-chains/soft-commodities
https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative
https://www.rabobank.com/en/raboworld/articles/partnership-with-un-environment.html
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Organization Topic Summary/Action

Environmental Paper
Network

Bosbranden/veengebieden Informatie verstrekken over het beleid van de Rabobank naar aanleiding van een brief waarin zorgen werden
gedeeld over bosbranden en plantages in veengebieden in Indonesië.

Fair Labour Association/
Consumer Goods Forum

Kinderarbeid Bijdragen aan trainingen over kinderarbeid in de landbouw en de voedselketens

Greenpeace Klimaat Dialoog over de rol van de Rabobank in de Nederlandse landbouw en de bijdrage van de bank aan de
Nederlandse Klimaattafel landbouw.

IUCN Partnerbanken Gesprekken over het duurzaamheidsbeleid van partnerbanken van de Rabobank en over suggesties van de
IUCN voor het versterken van dat beleid.

Land dialogue Ondersteuning van
landrechten

Zitting in het organiserend comité, interne evaluatie van landdialoog, actie-agenda met prioriteiten voor de
komende periode.

Milieudefensie (en
achterban)

Ontbossing, palmolie en
klimaat

Evaluatiebijeenkomst met het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen over de verklaring van vorig jaar naar
aanleiding van de door Milieudefensie tegen de Rabobank ingediende klacht met betrekking tot palmolie.
Toelichting op het standpunt van de Rabobank via verschillende mediaplatforms. Verstrekking van informatie
over het beleid van de Rabobank inzake palmolie aan de achterban van Milieudefensie door middel van een
belactie. Follow-up dialoog met Molukse collega's en klanten over de door Milieudefensie te berde gebrachte
zorgen.

Rainforest Action Network Palmolie Verstrekking van informatie voor de analyse van het beleid van banken inzake palmolie. Het beleid van de
Rabobank is beoordeeld als het meest duurzame van de vergeleken banken. (http://forestsandfinance.org/)

Rainforest Action Network Palmolie Dialoog over mogelijke betrokkenheid van klanten bij problematiek in de palmoliesector.

Somo/Friends of the Earth Palmolie Verstrekking van data en medewerking aan onderzoek naar investeringen in palmoliebedrijven.

Tobacco Free Pledge Tabak Gesprekken over deelname van de Rabobank aan ‘Tobacco Free Pledge’. Rabobank behoort tot de groep van
eerste ondertekenaars van het in september 2018 gelanceerde initiatief voor een tabaksvrij
financieringsbeleid. (https://www.tfa2020.org/en/publication/roadmap-financing-deforestation-free-
commodities/)

Tropical Forest Alliance
2020/Global Canopy/Price
Waterhouse Coopers

Ontbossing Delen van expertise ten behoeve van TFA-publicatie over de mogelijke bijdrage van financieel
risicomanagement aan het realiseren van ontbossingsvrije grondstoffen.

https://www.tfa2020.org/en/publication/roadmap-financing-deforestation-free-commodities/)

2degree lending network/
Democracy Collaborative

Klimaat Bijdragen aan symposium voor investeerders / maatschappelijke organisaties / banken. Onderwerp:
klimaatdoelen / richtlijnen voor banken, impactfinanciering.

Dutch Association of
Investors for Sustainable
Development (VBDO)

Belastingtransparantie Informatie verstrekt voor jaarlijkse belastingtransparantie-benchmark. Dialoog over de verklaring omtrent
het fiscaal beleid van de Rabobank en de vernieuwde benchmarkmethodiek.

World Animal Protection
(WAP)

Rapportage case study
'Eerlijke Bankwijzer' over
investeringen in de veeteelt en
handtekeningenactie (petitie)

In ontvangst nemen van petitie en verstrekken van informatie over duurzaamheidsbeleid van de Rabobank.
Dialogen over zorgen inzake dierenwelzijn in de vleessector, met als doel hiervoor aandacht te vragen bij
klanten.

WNF/ IUCN-NL/ VBDO Betrokkenheid onder banken
en niet-gouvernementele
organisaties (NGO's)

Deelname aan discussie met een gevarieerde groep van NGO's over duurzame financiering en het perspectief
van de bank op samenwerking met NGO's.

IMVO-Convenant Mensenrechten (Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen -
Nederlandse banken)
De Rabobank heeft in 2018 actief bijgedragen aan het convenant

voor de Nederlandse bancaire sector (DBA) inzake internationaal

verantwoord ondernemen met betrekking tot mensenrechten

(weblink).

Om de doelstellingen van dit akkoord te realiseren, is een aantal

werkgroepen van stakeholders samengesteld. Samen met de

Nederlandse overheid, NGO's en vakbonden hebben banken

pilots opgezet over analyse van de grootste risico's in de

waardeketens, vergroten van de effectiviteit, transparantie en

bijdragen aan herstel. Door middel van een constructieve dialoog

stuurt de Rabobank samen met Oxfam de analyse van de

palmoliesector aan. Deze zal in 2019 resulteren in aanbevelingen

voor acties om de belangrijkste negatieve gevolgen op het

gebied van mensenrechten aan te pakken, zoals de veiligheid van

mensenrechtenbeschermers, arbeidsomstandigheden en land-

gerelateerde mensenrechten.

Het akkoord verplicht de banken ook individuele doelen te

realiseren en best practices sectorbreed te delen. In

overeenstemming met de verplichtingen die in het DBA zijn

vastgelegd, heeft de Rabobank het beleid mensenrechten verder

verbeterd door daar de UNGP's (VN-richtlijnen inzake

mensenrechten) in op te nemen en de klachtenprocedure

geactualiseerd zodat nu ook derden een klacht kunnen indienen.

Meer leren over zowel mensenrechtenkwesties als due diligence-

processen is een doorlopend proces. De Rabobank heeft haar

kennis uitgebreid en haar commitment aan het DBA laten zien

door haar onderzoeksbevindingen te delen op andere platforms,

waaronder de OESO-expertsessies (over bijdragen aan herstel) en

het Forum over duurzame palmolie op 18 oktober 2018 in

Duitsland (over waardeketenanalyse en analyse van de

belangrijkste risico's).

Door deze betrokkenheid is de Rabobank nog meer doordrongen

geraakt van het belang onze verantwoordelijkheid te nemen ten

aanzien van het respecteren en bevorderen van mensenrechten.

De invloed op de klanten van de bank is gericht op een positieve

http://forestsandfinance.org/
https://www.tfa2020.org/en/publication/roadmap-financing-deforestation-free-commodities/)
https://www.tfa2020.org/en/publication/roadmap-financing-deforestation-free-commodities/)
https://www.tfa2020.org/en/publication/roadmap-financing-deforestation-free-commodities/
https://www.imvoconvenanten.nl/banking/about-this-agreement?sc_lang=nl%5d
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impact. De dialoogtabel op pagina 83-85 van het jaarverslag biedt

een overzicht van de kwesties waarmee we in 2018 bezig zijn

geweest en van de regio's en sectoren waar de Rabobank klanten

heeft betrokken bij mensen- en arbeidsrechten. In totaal ging het

om 17 mensenrechten- en 23 arbeidsrechtenkwesties. Ook wordt

voor het vierde jaar op rij aangegeven wat de stand van zaken op

elke kwestie is.

DLL
DLL heeft een duurzaamheidsaanpak die steunt op drie pijlers: (1)

duurzame bedrijfsoplossingen aanreiken; (2) een waardevolle

maatschappelijke impact hebben; en (3) klanten de zekerheid

bieden dat ze erop kunnen vertrouwen dat we onze

bedrijfsactiviteiten verantwoord uitvoeren. Met deze aanpak

draagt DLL bij aan Samen Duurzaam Sterker. In dit jaarverslag

worden de belangrijkste ontwikkelingen bij DLL op dit gebied in

2018 beschreven in het hoofdstuk KPI-prestaties Samen

Duurzaam Sterker. Meer informatie over de

duurzaamheidsresultaten van DLL in 2018 is te vinden op https://

www.dllgroup.co/en/annualreport.

https://www.dllgroup.co/en/annualreport
https://www.dllgroup.co/en/annualreport
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