
Rabobank & klimaatverandering 
Onze aanpak: waar staan we nu en waar gaan we naartoe

De grootste problemen die onze planeet bedreigen hebben te maken met 
klimaatverandering, zo stelde het World Economic Forum in Davos begin dit jaar vast. Om 
de klimaatdoelstellingen van de SDG’s van de Verenigde Naties en de afspraken uit het 
Akkoord van Parijs om onder de 2 graden opwarming te blijven te halen, moet onze uitstoot 
substantieel omlaag. In Nederland en Europa komt dat neer op ruwweg een halvering van 
onze broeikasgasuitstoot in 2030 (in vergelijking met 1990). Dat vergt een gigantische 
inspanning van ons allemaal. Dus ook van Rabobank. We gaan dan ook hard door met onze 
eigen bedrijfsvoering te vergroenen. Echter, onze grootste bijdrage ligt bij de financiering 
van onze klanten. In deze klimaatpublicatie focussen we op zes strategische thema’s. 
Hieronder de belangrijkste highlights. Voor meer details zie de klimaatpublicatie.

Duurzaam wonen: we maken het financieel simpel en aantrekkelijk om het eigen 
huis te verduurzamen

In 2024 moet het gemiddelde energielabel van de huizen in onze 
portfolio B zijn en A in 2030. Op dit moment is dat nog gemiddeld 

energielabel C.

Rabobank is een belangrijke speler in de hypotheekmarkt. Daarom kunnen we een 
aanzienlijk deel van de huizenbezitters helpen om hun huis klimaatneutraal te maken. Dat 
doen we met verschillende groene oplossingen en financieringen zoals de HuisScan, een 
tool waarmee klanten concrete aanbiedingen krijgen om hun huis energiezuiniger te 
maken. Ook bieden we de GroenHypotheek (met een lagere rente) en het GroenDepot, 
waarmee klanten extra kunnen lenen voor bijvoorbeeld een warmtepomp of 
zonnepanelen. Daarnaast brengen we partijen bij elkaar die duurzame woonoplossingen 
ontwikkelen. Onze overname van The Sustainables is hierin een belangrijke stap. 

Een duurzame voedsel- en agrisector: we stimuleren productie met een lage 
uitstoot en minder belasting van natuurlijke bronnen 

In het Nederlandse Klimaatakkoord heeft de land- en 
tuinbouwsector zich verbonden aan een emissiedaling van 

6 megaton tussen 1990 en 2030. Rabobank ondersteunt haar 
klanten met het behalen van deze ambitie.

Rabobank is in Nederland en wereldwijd een grote financier van de agrarische sector. Daar 
ligt dan ook een grote uitdaging als het gaat om het klimaat. We spelen een belangrijke rol in 
het energiezuiniger maken van de hele voedselproductieketen en hebben ons verbonden 
aan het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Essentieel is dat we de 
impact van de landbouw op het klimaat in kaart brengen. Daarvoor werken we aan het 
opzetten van Banking for Impact on Climate in Agriculture (B4ICA), een internationale groep 
die banken, de wetenschap en andere relevante experts bij elkaar brengt. We meten nu al de 
duurzaamheid van onze klanten met meer dan € 1 miljoen omzet. Hiermee kunnen we 
verschillende soorten duurzame leningen aanbieden aan klanten in de voedsel- en 
agrisector die met duurzaamheid aan de slag willen. Initiatieven die hier aan bijdragen zijn 
de Biodiversity Monitor, de Open Bodemindex en de Food Waste Challenge.

We helpen onze Nederlandse mkb-klanten hun duurzame doelstellingen te halen. 
En we  hebben nu al voor € 10 miljard aan leningen uitstaan bij duurzame koplopers

We willen dat in 2024 100.000 Nederlandse mkb-klanten van onze
 duurzame producten gebruikmaken.

Wij zijn ervan overtuigd dat een circulaire economie van essentieel belang is voor onze 
welvaart en ons welzijn. Wij zien ook dat mkb-bedrijven die op een duurzame manier 
zakendoen, doorgaans meer innovatief en veerkrachtiger zijn. Wij ondersteunen daarbij door 
het delen van kennis, met netwerken en financieringen, zoals innovatie-, groen- en social-
impactleningen. Bijvoorbeeld met de Rabo Groenbank, dit is de grootste groenbank van 
Nederland met een huidig volume van bijna € 2 miljard aan groenleningen. Met partners 
helpen we mkb-ers om circulaire actieplannen op te stellen. Ze kunnen voor advies onder 
meer dagelijks terecht bij onze Circulair Ondernemen Desk. 

Duurzame fondsen voor het beheerd vermogen van particuliere klanten wordt bij 
ons de norm

In 2024 is 100% van onze Beheerd Beleggen-producten duurzaam.

Al onze investeringsproducten zullen uit duurzame fondsen gaan bestaan. Onze fondsen 
zullen minder CO2-intensief zijn dan andere fondsen wereldwijd. Onze Rabo Beheerd 
Beleggen Basic-fondsen zijn al zover, de andere twee – Active en Exclusive – volgen in de 
komende jaren. Voor meer details over deze duurzame aanpak zie weblink.
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https://www.rabobank.com/nl/images/rcc-11-ver12.pdf
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/duurzaam-wonen/
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200703-rabobank-verwerft-meerderheidsbelang-in-the-sustainables-homeqgo.html
http://biodiversiteitsmonitormelkveehouderij.nl/docs/Biodiversiteitsmonitor_engels.pdf
https://www.openbodemindex.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/foodwastechallenge/
http://n/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/groene-lening/
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/circular-economy/circulair-ondernemen-desk/index.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/beleggen/duurzaam-beleggen/


Oplossingen met leasing gaan de klimaattransities ondersteunen  

In 2023 is minimaal 10% van onze nieuwe lease business duurzaam.

Leasing kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaattransities, doordat niet ieder 
bedrijf zelf de ruimte heeft investeringen te doen in nieuwe meer low carbon 
technologieën of omdat leasen financieel aantrekkelijker is. Onze dochteronderneming DLL 
draagt hier aan bij met producten die de gehele levenscyclus van producten sluiten alsook 
met zogeheten clean tech-producten waarmee innovatieve, duurzame ontwikkelingen 
mogelijk worden gemaakt.

De energietransitie versnellen we met investeringen in waterstof en 
geothermische energie en met meer hernieuwbare energie

Wij zijn vooral actief in hernieuwbare energie en onze 
financieringen liggen dan ook ver voor op de duurzame scenario’s 
van het Internationale Energie Agentschap (IEA). We zullen er voor 

blijven zorgen dat ons portfolio zo sterk blijft.

De energiesector speelt een sleutelrol bij de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. 
We zijn daarom ambitieus als het om ons portfolio in de energiesector gaat. Dat blijkt onder 
meer uit onze investeringen in innovatieve technologieën zoals waterstof en geothermische 
energie en doordat we het gebruik van hernieuwbare energie financieren. Omdat 
hernieuwbare stroom een belangrijk onderdeel is van ons portfolio, doen we het nu al beter 
dan de markt, zo laat onderzoek zien. In de ‘upstream’-activiteiten (het opwekken van 
energie) valt het meest te halen als het om het verlagen van uitstoot gaat. We stimuleren 
onze klanten daarnaast ook om mee te doen in lokale energieprojecten (zonnepanelen, 
biomassa, geothermische energie en windturbines). Als belangrijke financier in de 
landbouwsector zijn we betrokken bij 90% van alle geothermische warmteprojecten in 
Nederland, veelal in de tuinbouw in het Westland. 

We beantwoorden uw vragen graag, stel ze gerust via: 
globalclimatechange@rabobank.nl
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