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Onze rapportagemethode
Naast ons impactrapport publiceren we op 10 maart ons jaarverslag 2021. Dit
bevat het bestuursverslag, de jaarrekening, het remuneratieverslag en het
verslag van de raad van commissarissen. In het jaarverslag belichten we onze
bĳdrage aan de samenleving, stakeholders en vooral onze klanten, door zowel
financiële als niet-financiële informatie en gedetailleerde KPI’s te verstrekken.

Disclaimer
Het opstellen van dit rapport gebeurde onder het toeziend oog van een stuurgroep,
met vertegenwoordigers van Communicatie & Corporate Affairs, Finance (Group
Reporting) en Group Sustainability. Het rapport is ter beoordeling voorgelegd aan
interne deskundigen. Onze externe accountant heeft geen audit uitgevoerd op dit
rapport. We rapporteren op basis van de best beschikbare gegevens en de meest
geschikte methodologieën en methodologische keuzes voor onze portefeuilles.

De transitie naar een duurzame economie is een langetermĳntransitie. In de huidige
fase van die transitie worden we geconfronteerd met de beperkte beschikbaarheid
van klimaatgerelateerde gegevens. Het is onvermĳdelĳk om schattingen en
modellen te gebruiken totdat er betere gegevens beschikbaar komen. Onze
verwachtingen omtrent de toename van hoogwaardige gegevens zĳn gebaseerd
op rapportageverplichtingen die momenteel worden ontwikkeld. In de komende
jaren worden er waarschĳnlĳk nieuwe voorschriften omtrent rapportage van
kracht. Verwacht wordt dat er geharmoniseerde normen en berekeningsmethoden
zullen worden ontwikkeld, waardoor ook de kwaliteit van de gegevens verbetert.
Aanpassingen als gevolg van methodologische veranderingen of nieuwe
informatie die tot wezenlĳk andere uitkomsten leiden dan eerder gerapporteerd,
zullen in opvolgende verslagen aan de orde komen. We hebben de CO2e(quivalent)
uitstoot uit onze leningen gemeten volgens de normen die we in bĳlage 1 bespreken.

Gepubliceerd door
Rabobank Communicatie & Corporate Affairs, Croeselaan 18, Postbus 17100,
3500 HG Utrecht, telefoon: +31 (0)30 216 0000, e-mail:
jaarverslagen@rabobank.nl

Cover photo
De omslagfoto is gemaakt in de Upcycle Workshop van Stichting Stunt, een partner
van Rabobank. Stichting Stunt neemt mensen in dienst die vervolgens de
arbeidsmarkt betreden en creëert op die manier een meer diverse en inclusieve
samenleving.

'Onze impact in 2021' legt uit wie we zĳn, hoe we
transities faciliteren en hoe we streven naar een
positieve en duurzame impact op de samenleving.
Dit jaar hebben we onze aanpak 'Road to Paris'
toegevoegd: een inzage in onze manier om de
klimaatdoelen van het akkoord van Parĳs te bereiken,
het totale ‘Road to Paris’ rapport publiceren we in de
tweede helft van 2022.

Downloads

https://www.stichtingstunt.nl/
https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/index.html
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Gesteund door sterk economisch herstel boekt Rabobank
nettowinst van EUR 3.692 miljoen in 2021
Hoewel ook in 2021 de invloed van Covid-19 op de samenleving groot was,
hebben de overheidssteunmaatregelen bĳgedragen om de gevolgen voor de
economie te beperken. Er was zelfs sprake van aanzienlĳke economische groei.
Dat zorgde voor een rugwind voor Rabobank. De verbeterde
marktomstandigheden leidden tot een vrĳval van kredietvoorzieningen en
positieve herwaarderingen van activa. Rabobank presteerde goed in
verschillende bedrĳfsonderdelen, zo groeide de Food & Agri-portefeuille en
bleef de dominante positie op de Nederlandse hypotheekmarkt behouden.
Rabobank boekte een nettowinst van EUR 3.692 miljoen.

Het onvoorspelbare karakter van Covid-19 kenmerkte het afgelopen jaar, dan
denk ik bĳvoorbeeld aan de opkomst van nieuwe varianten van het virus en de
daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen. Bovendien hadden we te
maken met wereldwĳde uitdagingen in de toeleveringsketens, arbeidstekorten
en toenemende inflatie, wat zorgde voor economische onzekerheid. 2021 was
ook een jaar van weersextremen, zoals de overstromingen in Nederland,
Duitsland en België. Deze onderstreepten de urgentie van de
klimaatproblematiek en daarmee het IPCC-rapport. Ondanks deze uitdagingen
zagen we dat economieën wereldwĳd beter en sneller herstelden dan
verwacht. Dit herstel zien we ook terug in de prestaties van het merendeel van
onze klanten en de bank.

2021 werd ook gekenmerkt door ernstige klimaatgebeurtenissen en het IPCC-
rapport benadrukt de urgentie van de strĳd tegen klimaatverandering. Naast
het aanpakken van deze uitdagingen, speelt de food- en agri-sector een grote
rol bĳ het oplossen van de 'transitie uitdagingen' die in het verschiet liggen. En
bĳ die transities wil Rabobank een sterke partner zĳn. Samen met klanten en
stakeholders zetten we ons in voor een duurzaam en winstgevend mondiaal
voedselsysteem, zoals we vorig jaar op de UN Food Systems Summit al
onderstreepten. Om die missie kracht bĳ te zetten, lanceerden we de Rabo

Carbon Bank, die zorgde voor de eerste transactie van CO2-reductie-eenheden,
verkocht door kleinschalige boeren aan grote bedrĳven. Maar ook op andere
strategische gebieden boekten we vooruitgang. Met Rabo SmartBuilds
bĳvoorbeeld, kondigden we onze doelstelling aan om in Nederland 12.000
modulaire, klimaatneutrale en betaalbare huurwoningen te bouwen voor de
komende tien jaar. Met twintig gemeenten onderzoeken we de concrete kansen
en we verwachten dit jaar met de bouw te beginnen. Daarnaast hebben we in
2021 meerdere fintech-innovaties opgeschaald, zoals SurePay en TreasurUp.
SurePay – een originele ‘Moonshot’ van Rabobank die betalen persoonlĳker en
veiliger maakt dankzĳ de ‘IBAN Naam Check’ – bewĳst zĳn schaalbaarheid met
bedrĳfsuitbreidingen naar het Verenigd Koninkrĳk en Frankrĳk. Verder namen
ruim 420.000 mensen contact met ons op via onze campagne ‘Praten ver geld’,
die hen helpt om inzicht in hun financiën te krĳgen. Dan onze leden: ook zĳ
waren wederom volledig betrokken bĳ de bank, aangezien 500.000 van hen
stemden op hun favoriete lokale club of vereniging. Dankzĳ deze trouwe leden
hebben we het afgelopen jaar 13 miljoen euro over 30.000 clubs en
verenigingen kunnen verdelen. Zo bleven we in 2021 ons bedrĳfsmodel
optimaliseren binnen onze wereldwĳde franchise en onze Nederlandse
bankinfrastructuur. Ondanks de pandemie bleven onze medewerkers toegewĳd
en veerkrachtig en wisten ze onze klanten te ondersteunen bĳ hun uitdagingen.
We zĳn dankbaar voor hun inzet in wederom een buitengewoon jaar.

Update KYC
In onze rol als poortwachter van de financiële sector vinden we dat we verplicht
zĳn om onze klanten, leden en de maatschappĳ als geheel te beschermen tegen
financiële criminaliteit. Het is onze overtuiging dat waar wĳ werken aan een
betere wereld, er geen plek is voor geld dat verdiend is met bĳvoorbeeld
handel in drugs, mensen en wapens en kinderarbeid. Van 2016 tot 2021
investeerde Rabobank in totaal EUR 1.600 miljoen in haar KYC-organisatie, en
groeide het aantal medewerkers van rond de 1700 tot nu 4900 medewerkers.
KYC is en blĳft een van Rabobanks topprioriteiten.
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Op 15 november 2021 kondigde Rabobank aan dat zĳ een voorgenomen
aanwĳzing had ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) op 12 oktober
2021. In navolging hierop heeft Rabobank de aanwĳzing gekregen op
23 december 2021. In deze aanwĳzing stelt DNB dat Rabobank niet voldoet aan
vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van
terrorisme (Wwft) en geeft Rabobank de opdracht om tekortkomingen ten
aanzien van de naleving van de Wwft in haar Retail NL domein te verhelpen
voor uiterlĳk 15 december 2023. Rabobank kondigde op 15 november eveneens
aan dat DNB de bank heeft geïnformeerd dat er daarnaast een punitief
handhavingstraject zal worden gestart, waarvan de uitkomst nog onbekend is.
Hoewel verbeteringen zĳn aangebracht, erkennen we dat we de
tekortkomingen nog niet afdoende hebben verholpen om op adequate wĳze
te voldoen aan de vereisten van de Wwft. We zetten daarom onze inspanningen
onverminderd voort om verder te bouwen aan een robuuste en
toekomstbestendige Know Your Customer (KYC) organisatie. Om dat te
versterken, creëren we een nieuwe positie in onze groepsdirectie met specifieke
focus op KYC compliance.

Vooruitblik
klanten worden nog steeds geconfronteerd met verstoringen in
toeleveringsketens, hoge energieprĳzen, stĳgende inflatie en de grote
klimaatuitdagingen. Bovendien waart Covid-19 nog steeds rond, en elke nieuwe
golf of variant van het virus – en de bĳbehorende beperkende maatregelen van
de overheid – heeft gevolgen voor onze klanten en de kwaliteit van onze
kredietportefeuille. Ook zĳn er geopolitieke spanningen en houdt de
lagerenteomgeving aan. We blĳven voorzichtigheid betrachten de komende
jaren. Binnen deze context blĳft onze focus als coöperatieve bank meer dan
ooit op de voedsel-, klimaat- en energietransities, en werken we aan een meer
inclusieve samenleving. Zo geven we invulling aan onze missie ‘Growing a
better world together’ – voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Wiebe Draĳer, Voorzitter Rabobank Groepsdirectie
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Wat we bieden in Nederland
(bedragen in miljarden euro’s)

Hypotheken

Leningen aan Food & Agri 1

Leningen aan Handel, Industrie en Dienstverlening 1

Miljard pinbetalingen

Sparen

Beheerd en bewaard vermogen

Leasing

BPD transacties

195,4
35,7
74,5

1,7
144,1

62,5
1,4

8.903

Wat we internationaal bieden
(bedragen in miljarden euro’s)

Leningen aan Food & Agri

Leningen aan Handel, Industrie en Dienstverlening

Leasing

67,2
34,7
33,1

Growing a better world togetherMissie

Nederland
84 lokale Rabobanken

Internationaal
36 Landen
Geogra�sche opsplitsing van onze internationale private kredietportefeuille

Binnenlands
retailbankbedrijf

146
kantoren

8,1
miljoen particuliere 

klanten

0,8
miljoen zakelijke

klanten

2,1
miljoen leden

1 Inclusief W&R Nederland & DLL portfolio Nederland 

33,8% 28,1%

21,4%

6,0%

10,5% 0,2%

Rabobank in één oogopslag

Rabobank in één oogopslag Over ons Road to Paris Emissies uit leningen (Scope 3) Voedseltransitie Klimaat- en energietransitie Een meer inclusieve samenleving Bĳlage 1
6



Over ons
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Onze geschiedenis
Rabobank is ontstaan uit kleine
kredietverenigingen die aan het einde
van de negentiende eeuw werden
opgericht door boeren en tuinders. Deze
agrariërs wilden moderniseren om aan
de toenemende vraag te voldoen, maar
konden maar moeilĳk krediet krĳgen. Zĳ
losten dit probleem op door
kredietcoöperaties op te richten. De
boeren waren geen aandeelhouders
maar leden, die samenwerkten aan
structurele oplossingen voor de
uitdagingen waarmee ze te maken
hadden, terwĳl ze ook iets teruggaven
aan de samenleving. Het succes van dit
coöperatieve model trok andere burgers
aan die hun spaargeld naar de
plaatselĳke 'banken' brachten.

Aangezien deze coöperaties op lokaal
niveau werkten, hadden ze behoefte aan
een centrale bank die hen op
verschillende gebieden kon
ondersteunen. Daarom richtten zĳ zo’n
centraal orgaan op, wat nu de
coöperatieve Rabobank is. En als die
bank hebben we momenteel meer dan
43.000 medewerkers (FTE) in 37 landen
in dienst. Onze internationale focus ligt
op de food- en agri-sector en in
Nederland bieden we particuliere en
zakelĳke klanten een grote
verscheidenheid aan financiële
producten en diensten. Tot de Rabobank

Groep behoren ook BPD, Obvion en DLL,
die oplossingen bieden op het gebied
van respectievelĳk vastgoed,
hypotheken en leasing.

Rabobank speelt een actieve rol in
de maatschappĳ

Door de sterke lokale aanwezigheid van
de coöperatie speelt Rabobank een
actieve rol in de samenleving. Onze
lokale banken dragen nog steeds bĳ aan
het bouwen van krachtige, leefbare
gemeenschappen in gemeenten en
regio's – en internationaal helpt
Rabobank klanten op het platteland om
te blĳven innoveren en verduurzamen.
Zo zetten we onze missie om in realiteit:
Growing a better world together.

Rabo Foundation
Een deel van onze nettowinst gaat naar
Rabo Foundation, het maatschappelĳke
fonds van Rabobank dat in 1974 werd
opgericht. De missie van deze
onafhankelĳke stichting is ‘investeren in
de zelfredzaamheid van mensen’. In
Nederland werkt Rabo Foundation
samen met lokale banken en richt zich
op sociaal ondernemerschap,
inzetbaarheid en financiële
zelfredzaamheid. Op internationaal
niveau steunt de stichting kleinschalige
landbouwers en hun coöperaties.

Onze coöperatieve
governance
Wĳ zĳn een coöperatie met leden in
plaats van aandeelhouders. Klanten
kunnen hun betrokkenheid bĳ de bank
tonen door lid te worden. Meer dan
twee miljoen klanten zĳn op dit moment
lid van Rabobank. Hun
ledenvertegenwoordigers in de
Algemene Ledendraad hebben het
goedkeuringsrecht over de algehele
strategie van de bank.

Sinds de oprichting van de eerste
kredietcoöperatie in 1895 is de
‘governance’ van Rabobank regelmatig
aangepast aan maatschappelĳke
ontwikkelingen, veranderingen in de
bancaire sector en strategische
overwegingen. Op 1 januari 2016 zĳn alle
Nederlandse lokale coöperatieve
Rabobanken en de coöperatieve
centrale organisatie gefuseerd tot één
coöperatie met één jaarrekening en één
bankvergunning: de Coöperatieve
Rabobank U.A.1 (Rabobank).

Deze fundamentele wĳziging was
bedoeld om zowel de coöperatie als de
bank te versterken, alsmede de eenheid
tussen deze twee. De inspraak en invloed
van de leden zĳn stevig verankerd in het
bestuur op lokaal, regionaal en centraal
niveau. De taken en
verantwoordelĳkheden van de

bestuursorganen zĳn formeel
vastgelegd in de Statuten. Deze worden
in algemene bewoordingen besproken
in het hoofdstuk Corporate Governance
van het Jaarverslag.

Onze coöperatieve
mentaliteit
Wĳ geloven dat we elkaar beter kunnen
maken en dat we door samenwerking
meer kansen kunnen creëren. Dit is waar
de coöperatieve mentaliteit om draait.
We kunnen de urgente
maatschappelĳke, economische en
ecologische uitdagingen op het gebied
van voedsel, klimaat en energie, en
inclusie alleen aanpakken als we
samenwerken.

De toekomst is coöperatief

Onze waarden en
gedragingen
Om onze coöperatieve mentaliteit te
definiëren, verbeelden we onze
gezamenlĳke waarden en gedragingen
als een kompas. Daarmee creëren we de
context waarin we willen dat mensen op
ons als organisatie kunnen bouwen.

Onze gedragscode, het Rabobank
Compass, definieert onze waarden en
gedragingen, die we hieronder
beschrĳven.

• Wĳ zĳn altĳd klantgedreven en
daadkrachtig:
"Ik zet een extra stap voor mĳn klant."

• Wĳ doen alles betekenisvol en
moedig:
"Ik durf het verschil te maken in de
maatschappĳ."

• Wĳ werken professioneel en
weloverwogen:
"Ik doe het goede buitengewoon
goed."

• Wĳ maken het beste in elkaar los en
blĳven leren:
"Jĳ wordt beter door mĳ."

1 De afkorting U.A. staat voor de uitgesloten aansprakelĳkheid van de leden.

https://www.rabobank.nl/en/about-us/results-and-reports/downloads
https://www.rabobank.com/en/images/code-of-conduct-rabobank-en.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/code-of-conduct-rabobank-en.pdf
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Missie
Onze missie is:

Growing a better world together

Dit is waar we voor staan en wat we
willen bereiken door klantgericht,
daadkrachtig, betekenisvol, moedig,
professioneel en weloverwogen te werk
te gaan en door te proberen het beste in
elkaar los te maken en daarbĳ
voortdurend te leren.

Visie
Als coöperatieve, klantgerichte, ‘all-
finance’-bank willen we het verschil
maken. Met een substantiële bĳdrage
aan het duurzaam voeden van de wereld
en het bevorderen van de welzĳn en
welvaart van de gemeenschappen
waarin we actief zĳn. We willen een
verantwoordelĳke bank zĳn, die opkomt
voor zaken die een grote impact hebben
op de samenleving, het milieu en onze
klanten. Daarom zetten we ons actief in
voor het faciliteren van transities die
voor ons en onze stakeholders van
belang zĳn, nu en in de toekomst:

Voedsel, klimaat en energie, en
een inclusieve samenleving

Voedseltransitie
Genoeg betaalbaar en voedzaam voedsel
voor iedereen, binnen de grenzen van de
planeet
De transitie naar een duurzamere manier
om de groeiende wereldbevolking te
voeden (ook wel de voedseltransitie
genoemd) is een cruciale transitie, die
veel van de VN-doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling (SDG's) omvat.
Omdat we een coöperatie zĳn die
samenwerkt met klanten en partners
over de hele wereld en in het hele
voedselsysteem, heeft Rabobank de
juiste positie. Door onze financiële
expertise, onze kennis van de sector en
ons wereldwĳde food- en agri-netwerk
in te zetten, werken we samen aan
duurzame voedseloplossingen. Dit
betekent dat we nieuwe financiële
instrumenten aanbieden, zoals
duurzaamheidsgerelateerde leningen
en gemengde financieringsoplossingen.

Ons wereldwĳde team van
RaboResearch-analisten voor de food-
en agri-sector, biedt sectorspecifieke
inzichten om klanten te helpen hun
bedrĳf te verbeteren. We werken samen
met betrouwbare partners (het
bedrĳfsleven, de overheid, het
maatschappelĳk middenveld en de
gehele waardeketen) om gezamenlĳk
over te stappen op een voedselsysteem
dat voldoende betaalbaar en voedzaam
voedsel biedt voor iedereen, binnen de
grenzen van onze planeet.

Klimaat- en energietransitie
Klimaatverandering en de transitie naar een
duurzamere vorm van energievoorziening
en -verbruik
Klimaatverandering is een van de
grootste bedreigingen voor de planeet
en onze manier van leven. Daarom is de
energietransitie een fundamentele
transitie die nodig is voor de meeste
andere sectoren, waaronder de food- en
agri-sector. Bovendien is de transitie een
instrument met een groot potentieel om
een meer inclusieve samenleving te
creëren, mits de voordelen ervan eerlĳk
worden verdeeld. Om deze
gezamenlĳke uitdaging aan te gaan,
moeten we als samenleving op een
andere manier energie produceren en
verbruiken. We moeten ook toewerken
naar een circulaire economie, wat
betekent dat hulpbronnen duurzamer
worden gebruikt en geregenereerd.

We ondersteunen coöperatieve
oplossingen en duurzaam
ondernemerschap

Samen met klanten en partners
versnellen we deze essentiële transities:
van het faciliteren van duurzaam
ondernemen via groenfinancieringen,
impactleningen en innovatieleningen
tot het adviseren van bedrĳven die
willen overstappen op duurzame
energiebronnen; van het versnellen van
CO2-landbouw tot het adviseren van
klanten over energiereductie, zowel

thuis als op het werk. Met onze kennis
van de sector en onze financiële
instrumenten ondersteunen we
coöperatieve oplossingen die goed zĳn
voor mensen, bedrĳven en de planeet.

Transitie naar een meer
inclusieve samenleving
We verdienen allemaal een eerlĳke en gelĳke
kans om onze ambities na te streven
Of je nu een comfortabel huis wilt
vinden, zinvol werk wilt doen of in een
bedrĳf wilt investeren; als coöperatieve
bank die wereldwĳd boeren en in
Nederland retailers financiert,
stimuleren we het financiële welzĳn en
de financiële zekerheid van onze klanten
en hun gemeenschappen. Dat betekent
onder meer dat we belemmeringen voor
financiële producten en diensten
wegnemen, een betere toegang tot de
arbeidsmarkt en betaalbare, duurzame
huisvesting realiseren. Op deze manier
streven we naar meer diversiteit en
inclusie in de gehele samenleving, iets
dat essentieel voor onze missie is.

Het is met elkaar verweven

Al deze transities en thema's zĳn met
elkaar verweven. Klimaatverandering
kan bĳvoorbeeld ook leiden tot meer
armoede en minder inclusie. Nederland
kent meer dan 550.000 huishoudens
waarin mensen in ‘energiearmoede’
leven, wat betekent dat hun
energierekeningen relatief hoog zĳn en

er geen geld is om te investeren in
duurzame oplossingen die hun
maandelĳkse kosten zouden verlagen –
óf de investeringen worden vanwege
een huurovereenkomst niet toegestaan.
Dit leidt tot ongelĳkheid en heeft dus
een negatieve invloed op de transitie
naar een meer inclusieve samenleving.

Bovendien stelt de klimaat- en
energietransitie bedrĳven in de food- en
agri-sector in staat hun emissies te
verlagen en te investeren in duurzamere
landbouwpraktĳken. Dit is vervolgens
weer een uitdaging voor het huidige
bedrĳfsmodel.

We zĳn ervan overtuigd dat we een
positieve impact kunnen hebben als we
ons richten op alle drie de transities:
voedsel, klimaat en energie, en een
inclusieve samenleving. Maar door deze
transities op die manier te definiëren,
willen we de complexiteit van onze
sociale, economische en ecologische
context niet bagatelliseren. We zoeken
juist naar manieren om duurzame
bedrĳfsmodellen te faciliteren en ons te
concentreren op het systematisch
toevoegen van waarde.



Road to Paris
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‘Road to Paris’ laat zien hoe we de
doelstellingen van Parĳs willen behalen.
Het volledige rapport dat onze route naar
Parĳs beschrĳft, zal in de tweede helft van
2022 beschikbaar zĳn.

In 2015 ondertekenden de wereldleiders
het VN-Klimaatakkoord van Parĳs. De
overeenkomst had één enkel, eenvoudig
maar essentieel doel: de opwarming van
de planeet beperken tot ruim onder 2
graden Celsius. Als we er niet in slagen
de temperatuurstĳging onder die
drempel te houden, kunnen de gevolgen
voor onze planeet zo ontwrichtend zĳn
dat ons leven onherkenbaar zal
veranderen. Het kan zelfs het
voortbestaan van onze soort bedreigen.
Nadat in 2021 het eerste
evaluatierapport (AR6) van
wetenschappers van het IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate
Change) werd gepubliceerd, werd
duidelĳk dat de risico's van een stĳging
van meer dan 1,5 graden Celsius groter
zĳn dan eerder werd verwacht.

Volgens het AR6-rapport van het IPCC
worden cumulatieve CO2e-emissies
(CO2-equivalenten) binnen een budget
gehouden door de jaarlĳkse CO2e-
emissies wereldwĳd tot netto-nul te
reduceren. Volgens deze schatting blĳft
er voor de wereldpopulatie een budget
over van ongeveer 420 gigaton (420.000
Megaton (Mt)) CO2e bĳ een kans van
twee op drie dat de temperatuur
wereldwĳd onder 1,5 oC blĳft, en een
budget van ongeveer 580 gigaton CO2e
bĳ een kans van één op twee. Intussen
bedraagt de wereldwĳde CO2e-uitstoot
ongeveer 57 gigaton per jaar.

De wereldleiders die bĳeenkwamen op
de COP26-top in Glasgow in november
2021 spraken af hun inspanningen te
concentreren op het behalen van de 1,5
graden Celsius-doelstelling van Parĳs. In
oktober 2021 trad Rabobank toe tot de
NetZero Banking Alliance (NZBA),
waarmee we ons committeren aan deze
ambitieuzere temperatuurdoelstelling
en om tegen 2050 netto-nul
gefinancierde emissies in onze
portefeuille te hebben.

Koolstofemissies worden gewoonlĳk
opgesplitst in scope 1-, 2- en 3-emissies,
conform het Greenhouse Gas Protocol.
Scope 1-emissies zĳn emissies die we
direct uitstoten (via onze activiteiten) en
scope 2-emissies zĳn de emissies die we
indirect uitstoten, bĳvoorbeeld de
elektriciteit die namens ons wordt
geproduceerd. Scope 3-emissies zĳn alle
emissies die wĳ indirect uitstoten in onze
upstream- en downstream-
toeleveringsketen, inclusief de emissies
van de klanten die wĳ financieren
(gefinancierde emissies). De
bedrĳfsvoering van Rabobank zelf is
sinds 2007 klimaatneutraal (scope 1 en
2). Via de NZBA zetten wĳ ons in om onze
scope 3-emissies te verminderen door
onze klanten te helpen klimaatneutraal
te zĳn in 2050.

De Parĳs-doelstellingen zĳn een
essentiële inspanning voor de
leefbaarheid van onze planeet

Het behalen van de Parĳs-doelstellingen
is een essentiële inspanning om de
instrumenten en aanpak te ontwikkelen
die we nodig hebben om ervoor te
zorgen dat al onze activiteiten, hoe
noodzakelĳk of onschadelĳk ze ook
lĳken, ons voortbestaan niet
(onbedoeld) bedreigen. Vanuit zakelĳk
oogpunt gaat het om het vaststellen van
grenzen waarbinnen we onze energie,
vindingrĳkheid en ambitie kunnen
inzetten om te slagen, wetende dat onze

inspanningen op zĳn minst onze
toekomst niet schaden en hopelĳk
bĳdragen aan het verbeteren ervan.

VN-richtlĳnen
De Parĳs-strategie van Rabobank volgt
de NZBA-richtlĳnen die door de
Verenigde Naties zĳn opgesteld in het
kader van de Collective Commitment to
Climate Action. In deze richtlĳnen wordt
een aantal beginselen uiteengezet,
onder meer binnen welk tĳdsbestek de
doelstellingen moeten worden
vastgesteld, de eisen betreffende
toetsing en het gebruik van algemeen
aanvaarde bronnen. Deze richtlĳnen
specificeren ook welke
koolstofintensieve sectoren prioriteit
moeten krĳgen: landbouw, aluminium,
cement, steenkool, commercieel en
residentieel vastgoed, ĳzer en staal, olie
en gas, elektriciteitsproductie en
transport.

Om onze krediet- en
beleggingsportefeuille af te stemmen
op de doelstellingen van Parĳs, moeten
we de broeikasgasemissies (CO2)
vaststellen die verband houden met de
economische activiteiten die we
financieren, deze emissies vergelĳken
met wetenschappelĳk onderbouwde
benchmarks en vervolgens
tĳdgebonden
emissiereductiedoelstellingen bepalen
om het emissieprofiel van onze
portefeuille in overeenstemming te

brengen met de benchmarks. In de
volgende paragrafen zullen we deze
stappen gedetailleerd bespreken.

Een vierstappenplan
Stap 1: Klimaatvoetafdruk
De ‘klimaatvoetafdruk’ is een algemene
term die wordt gebruikt om het BKG-
emissieprofiel van een bepaalde
economische activiteit te beschrĳven,
bĳvoorbeeld een kilowattuur
elektriciteit of een kilo melk. Er zĳn
verschillende emissiepercentages voor
verschillende delen van de waardeketen
voor een bepaald economisch proces,
zoals uiteengezet in de BKG-protocollen.
Er zĳn ook verschillende manieren om
deze emissies te meten.

Voor het schatten van de gefinancierde
emissies gebruikt Rabobank voor het
grootste deel van haar portefeuille de
PCAF-methodologie (Partnership for
Carbon Accounting Financials). Waar
mogelĳk werken we met geverifieerde
emissies die onze klanten zelf
rapporteren. Momenteel verstrekken de
meeste klanten dit soort rapporten
echter niet. Daarom berusten de meeste
metingen van de klimaatvoetafdruk op
schattingen die zĳn berekend aan de
hand van verschillende soorten
schattingen en proxy-indicatoren.

De beschikbaarheid, specificiteit en
nauwkeurigheid van deze gegevens, die
we gebruiken om deze berekeningen te

Klimaatverandering wordt steeds meer een integraal onderdeel van

de financiële wereld. In 2020 publiceerde Rabobank haar eerste

klimaatrapport: "Rabobank and Climate Change." In dit hoofdstuk

leggen we uit welke stappen we zetten om te gaan voldoen aan het

akkoord van Parĳs.

https://www.rabobank.com/en/images/rcc-11-ver12.pdf
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maken, varieert sterk per sector. Het
overzicht van de gefinancierde emissies
dat in dit verslag wordt gegeven, moet
dan ook worden gezien als 'onze beste
schattingen' die we hebben gemaakt op
basis van de informatie en gegevens
waarover we op dit moment beschikken.
Om de lezer te helpen met het
interpreteren van deze cĳfers, hebben
we een overzicht gecreëerd van de
berekeningsmethoden die we per sector
hebben gebruikt, alsmede een PCAF-
gegevenskwaliteitsscore. Hoewel we
niet kunnen garanderen dat de
metingen volledig nauwkeurig zullen
zĳn, kunnen we wel transparant zĳn over
de manier waarop we tot deze cĳfers zĳn
gekomen en welke beperkingen ze met
zich mee brengen. Ook de gefinancierde
emissies vormen een essentiële
component bĳ het beheren van de
klimaatrisico's, aangezien deze
belangrĳke input vormen voor het
identificeren van transitiesrisico's.

Stap 2. Benchmarking
CO2e-reducties benchmarken is een
breed geaccepteerd referentiepunt om
te beoordelen in hoeverre een bepaalde
economische activiteit in lĳn is met de
klimaatdoelstellingen van Parĳs.
Benchmarks kunnen worden
vastgesteld voor verschillende soorten
economische activiteiten (sectoren/
industrieën), verschillende geografische
gebieden (regio's/landen) en
verschillende tĳdskaders (bĳv. 5, 10 of 30

jaar). Sectoren die hun CO2e-emissies
willen verlagen, maken vaak gebruik van
de scenario's van het Internationaal
Energieagentschap om energie uit
fossiele brandstoffen te vervangen door
hernieuwbare energiebronnen (bĳv.
SDS-scenario, 2DS-scenario).

De broeikasgasemissies voor
landbouwactiviteiten bestaan
hoofdzakelĳk uit methaan en
stikstofoxide. Er bestaat momenteel
geen universeel traject om CO2e terug
te brengen. Begin 2020 heeft Rabobank
– samen met de World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD),
het Partnership for Carbon Accounting
Financials (PCAF) en het United Nations
Environment Programme Finance
Initiative (UNEP FI) – het initiatief
Banking for Impact on Climate in
Agriculture (B4ICA) gelanceerd om deze
beperking aan te pakken.

In het algemeen zĳn de benchmarks
voor het verkleinen van de
klimaatvoetafdruk gebaseerd op
‘koolstofbudgetten’, oftewel de
hoeveelheid broeikasgasemissies die
gedurende een bepaalde periode
aanvaardbaar is. De ondertekenende
landen moeten hun
emissiereductiedoelstellingen van het
akkoord van Parĳs vastleggen in
nationale plannen die om de vĳf jaar
worden geëvalueerd. In veel landen zĳn
de nationale reductiedoelstellingen

vertaald in doelstellingen voor sectoren
of industrieën. Deze sectorale
benchmarks zĳn het resultaat van
politieke en economische
besluitvormingsprocessen. Er kunnen
verschillen bestaan tussen nationale
streeftrajecten en internationale
sectortrajecten.

Rabobank beoordeelt de verschillende
benchmarkopties voor sectoren. Daarbĳ
houden we ons aan de richtlĳnen van de
NZBA en waar mogelĳk gebruiken we
zowel benchmarks op absolute emissies
of emissie-intensiteit-benchmarks. We
erkennen het belang van de benchmarks
die zĳn afgeleid van nationale
streeftrajecten en de invloed ervan op
lokale marktomstandigheden en
regelgeving. We zien en verwelkomen
echter ook het groeiende aantal
benchmarks voor de sector die qua
ambitie verder gaan dan het nationale
beleid. Verder kunnen wĳzigingen in de
regelgeving, nieuwe wetenschappelĳke
inzichten en andere factoren de
benchmarks in de loop van de tĳd
beïnvloeden en wĳzigen. Wĳ zullen onze
aanpak regelmatig evalueren en op basis
van nieuwe inzichten wĳzigingen
aanbrengen. Hoewel benchmarking de
tweede stap is in het proces, loopt het
benchmarkingproces in werkelĳkheid
parallel met het proces omtrent de
klimaatvoetafdruk. Het bepalen van
benchmarks kan ook gevolgen hebben
voor de manier waarop de

klimaatvoetafdruk wordt berekend. In
dergelĳke gevallen zĳn het voorlopers
van het bepalen van de
klimaatvoetafdruk.

Stap 3. Doelen stellen
Zodra we de klimaatvoetafdrukken
hebben gemeten en een passende
benchmark hebben vastgesteld, zullen
we voor de respectieve portefeuilles
doelen stellen om de hoeveelheid
broeikasgasuitstoot te verminderen.

Het stellen van doelen kent twee
aspecten:

1. Portefeuille-optimalisatie
(emissiereductiedoelstellingen):
Het optimaliseren van de portefeuille
is een top-down-proces waarbĳ
strategische keuzes worden gemaakt
over welke (beoogde) activa al dan
niet in een bepaalde (sub)portefeuille
moeten worden opgenomen;

2. In gesprek gaan met klanten
(doelstellingen omtrent
klantbetrokkenheid):
In gesprek gaan met klanten is een
bottom-up-proces waarbĳ we
klanten aanmoedigen maatregelen
te nemen om de broeikasgasemissies
– die door hun economische
activiteiten worden gegenereerd – te
verminderen.

Stap 4: Implementatie in de organisatie
Naast de bovengenoemde drie stappen
is er een overkoepelend proces dat
essentieel is als we de
klimaatdoelstellingen van Parĳs willen
halen. En dat is het verankeren van die
stappen in ons bedrĳf. Het behalen van
deze doelen is een kernproces aan het
worden en zal dat in de nabĳe toekomst
ook blĳven.

De klimaatdoelstellingen van
Parĳs zĳn een kernbedrĳfsproces
voor de nabĳe toekomst

Voor elk bedrĳfsonderdeel ontwikkelen
we een Theory of Change; een uitleg van
hoe we denken dat we een bepaalde
doelstelling van het akkoord van Parĳs
(bĳv. 6 Mt CO2e-reductie in
landbouwemissies in Nederland) bereikt
kan worden. Deze theorie dient als brug
tussen een doel uit het Parĳs-akkoord en
de activiteiten van Rabobank op het
gebied van portefeuilles/
klantbetrokkenheid om dat doel te
bereiken.
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Road to Paris

2021
In 2021 hebben we belangrĳke stappen
gezet bĳ het berekenen van de
klimaatvoetafdruk van onze
leningenportefeuille. Ons
Klimaatrapport 2020 bood een eerste
ruwe schatting van onze gefinancierde
emissies voor een deel van onze
Nederlandse portefeuille, aan de hand
van de PCAF-methode. In dit rapport
hebben we die uitgebreid tot een
aanzienlĳk deel van onze internationale
activiteiten. Verder hebben we de
gegevensbronnen en de
berekeningsmethoden verfĳnd. Meer
informatie over onze aanpak vind je in
Bĳlage 1.

Het is onze ambitie om de klimaatimpact
van alle klimaatrelevante
kernactiviteiten te bepalen, maar onze
onmiddellĳke aandacht gaat uit naar de
delen van onze portefeuille met de
hoogste uitstoot waar we de meeste
invloed en verantwoordelĳkheid
hebben, en waar aanvaarde
methodologieën (en gegevens)
beschikbaar zĳn om doelstellingen te
bepalen. Op dit moment beschouwen
we 70% van onze leningen als
klimaatrelevant en hebben we een zo
goed mogelĳke schatting gemaakt van
onze gefinancierde emissies voor 85%
van deze koolstofintensieve sectoren.

We verwachten dat onze schattingen
mettertĳd nauwkeuriger zullen worden.

Met betrekking tot onze Nederlandse
retailbanking-activiteiten hebben we
een schatting gemaakt van de
klimaatvoetafdruk van onze
hypotheekportefeuille (2,1 Mt CO2e) en
van de uitstoot als gevolg van
kredietactiviteiten voor food en agri
(11,2 Mt CO2e) en niet-food en agri voor
het mkb (3,1 Mt CO2e). We hebben ook
een schatting gemaakt van de emissies
betreffende commercieel vastgoed (0,3
Mt CO2e). Voor onze internationale
activiteiten hebben we een schatting
gemaakt van de uitstoot die
samenhangt met de top vier landen van
onze Rural portefeuille (18,6 Mt CO2e),
onze Wholesale-klanten (7,7 Mt CO2e)
en van geleasede tractoren via DLL (3,4
Mt CO2e).

Op de volgende bladzĳde geven we een
overzicht van de resultaten. En in de
hoofdstukken Voedseltransitie, en
Klimaat- en energietransitie, verstrekken
we diepgaande informatie over een
aantal grote klantengroepen (zuivel,
hypotheken, elektriciteitsopwekking).



Totale activa
632 miljard euro
Waarvan 70% klimaat 
materiële* activa
- Waarvan 85% onder 
 ge�nancierde emissieramingen 
 valt**

Over klimaat materialiteit:
Wij geven prioriteit aan bepaalde sectoren volgens de VN-richtlijnen voor het bepalen van klimaatdoelstellingen voor banken.
In 2020 hebben wij een overzicht gepubliceerd van welke activa als klimaat materieel worden beschouwen:  Rabobank  Climate Commitment Disclosure of Progress

Road to Paris

* 

Ge�nancierde emissie dekkingscijfers zijn berekend op brutocijfers.
Bekijk de bijlage voor de methodologie die gebruikt is om de ge�nancierde emissies in te schatten.

** 

Resultaten

Proces

2050Rabobank-portefeuille
wordt netto-nul-gericht

2007 Rabobank voor het 
eerst klimaatneutraal

2018Eerste PCAF-
openbaarmaking

2019
Start klimaatprogramma en oprichting SDG-bankcomité

Tekening van verklaring fysieke risico's en veerkracht

Ondertekening van de toezegging van de �nanciële sector aan het Nederlandse klimaatakkoord

2013

2020

2022 Verslag over het afstemmen van de doelstellingen 
van Parijs met portefeuilledoelstellingen

2021 Lancering Carbon Bank en
Rabo SmartBuilds-huizen

2021 Net Zero Bank Alliance (NZBA) 2030 De emissies in de 
EU-economie moeten 
meer dan gehalveerd 
worden ten opzichte 
van het niveau van 1990

2020

1998 Rabobank publiceert het  
eerste duurzaamheidsverslag 

1995 Oprichting 
Rabo Groen Bank

Ondertekening Paris Proof Commitment voor onze 
Nederlandse vastgoed�nancieringsactiviteiten

2015 Deelname aan Partnership Carbon
Accounting Financials (PCAF)

Rabobank begint eigen rating
klanten op duurzaamheid

Leningen aan particulieren 

2,1 Mt CO2e
Residentieel vastgoed 

Nederlandse zakelijke klanten
11,2 Mt CO2e

0,3 Mt CO2e
3,1 Mt CO2e

Food & Agri

Commercieel vastgoed
Handel, Industrie en Dienstverlening 

Leasing International
23%
portefeuille 
gedekt

Wholesale & Rural

7,7 Mt CO2eGrootzakelijke klanten
18,6 Mt CO2eLandbouw klanten

75%
portefeuille 
gedekt

95%
portefeuille 
gedekt

99%
portefeuille 
gedekt 

3,4 Mt CO2e
Tractor assets 

Leningen aan particulieren
Nederlandse zakelijke klanten
Wholesale & Rural
Leasing International
Andere gedeeltelijk klimaat materiële activa
 -  Financiële activa
 -  Overige activa
Andere niet-klimaat materiële activa
 -  Geldmiddelen en kasequivalenten
 -  Overheidsklanten
 -  Repo-overeenkomsten met wederverkoop-
  verplichting en opgenomen e�ectenleningen
 -  Renteafdekkingen
 -  Leningen en voorschotten aan banken
 -  Derivaten

Totaal

191
81

106
32
37

186

632

On-balance risico in miljarden euro's (basisjaar 2020)

Rabobank heeft de operationele koolstofvoetafdruk sinds 2013 met 10% per fte verminderd

Publicatie van het eerste klimaatrapport en de raming van de ge�nancierde emissies

Eerste openbaarmaking TCFD (voor begrotingsjaar 2019)

Start van project Acorn

Agri3-fonds gelanceerd

Vermeden uitstoot via hernieuwbaar
energieportfolio: 5,6 Mt CO2e

2029BPD delivers 15,000 sustainable homes

Emissies uit leningen (Scope 3)
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https://www.rabobank.com/en/images/rabobank-climate-commitment-disclosure-of-progress-2020.pdf


Onze bijdrage aan de voedseltransitie CLIMATE
ACTION

ZERO
HUNGER

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

 

Met Foodbytes! bieden we start-ups 
over de hele wereld een platform om 
hun duurzame voedselconcepten en 
bedrijfsmodellen te pitchen.

Resultaat 2021
•  1.122 samenwerkingen 

gefaciliteerd en 1,4 miljard  
US dollar ingezameld.

Rabo Groenbank
Particuliere beleggers kunnen via Rabo 
GroenBank investeren in duurzaam ondernemen. 
Dit is de grootste groene bank van Nederland die 
groene leningen uitgeeft.

Resultaat 2021
•  Groene lening Duurzame landbouw  

394 miljoen euro

Aan duurzaamheid  
gekoppelde leningen
Bedrijven belonen met lagere rentetarieven  
als zij duurzaamheidsdoelstellingen halen.

Resultaat 2021
• Eerste SDG 12.3-lening afgesloten.

Rabo Foundation
Wij bieden organisaties die werken 
met kleine boeren over de hele 
wereld toegang tot geld, kennis en 
ons netwerk. In Nederland versterken 
we sociale ondernemingen, zodat 
iedereen kan meedoen in de 
samenleving.

Biodiversiteitsmonitor
Helpt bij het inzichtelijk maken van 
verbeteringen in onder andere bodemkwaliteit 
en biodiversiteit en bij het belonen van agrariërs 
met bijvoorbeeld gunstige rentetarieven.

Er samen voor zorgen dat er genoeg gezond voedsel is voor iedereen. 
Voedsel dat geproduceerd wordt binnen de grenzen van de planeet.

Doelstellingen Streefcijfer Resultaten 2021

27%
Verhoging volume 
duurzame financiering 

Gemiddelde groei in  
de duurzaamheids- 
beoordelingsscores  
van onze klanten via  
de klantenfoto *

Rabo Carbon Bank
Om de wereld op een duurzame manier te voeden, 
moeten we ons voedselsysteem heroverwegen. 
Samen met onze klanten versnellen wij duurzame 
voedselproductie met initiatieven die de koolstof-
uitstoot verminderen en uit de atmosfeer verwijderen.

Ambities voor  2030
•  Aantal boeren die actief regeneratieve 

landbouwmethoden toepassen: 50.000.
•  Hoeveelheid afgevangen  CO2-equivalenten:  

1 gigaton.

Acorn
Nieuwe en extra inkomsten voor kleine boeren 
ontsluiten door koolstofverwijdering en opbrengsten 
uit boslandbouw.

Resultaat 2021
•  Microsoft lanceert Customer.
•  Standard Chartered verwerft 16.000 carbon removal 

units.

1,8%

1,9%

1% gemiddelde groei  
in de duurzaamheids-
beoordelingsscores van 
onze Wholesale-klanten

5% gemiddelde groei  
van de duurzaamheids- 
beoordelingsscores van  
onze Retail NL-klanten

Rabo Investments
Ondersteunt klanten wereldwijd (met 
focus op Food & Agri) met kapitaal 
oplossingen. Tot het klantenportfolio 
behoren zowel start- en scale-ups als 
gevestigde bedrijven.

Rabo Partnerships
Helpt financiële systemen in 
ontwikkelings- en opkomende regio’s 
effectiever te maken om de toegang 
van kleine boeren tot financiering te 
verbeteren.

* Zie Methodology & definitions of Non-Financial Key Figures voor toelichting op de klantfoto.
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https://www.rabobank.com/en/images/methodology-and-definitions-of-non-financial-key-figures-2021.pdf


Voedseltransitie
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De toekomst van voedsel en
landbouw
Natuurlĳke hulpbronnen, zoals de
bodem en water, raken uitgeput en de
uitstoot van broeikasgassen neemt toe.
Klimaatverandering vormt
onomstotelĳk een bedreiging voor de
planeet en onze levens. Het is dus
duidelĳk dat we dingen anders moeten
aanpakken. Maar kunnen we ons
dagelĳks leven leiden, ons werk doen,
consumeren en produceren, terwĳl we
ook de grenzen van de planeet
respecteren? Kunnen we voorzien in de
toenemende behoefte aan voldoende
voedzaam en betaalbaar voedsel voor
een groeiende wereldbevolking, op een
manier die zowel ecologisch als
economisch duurzaam is?

Wĳ denken van wel. En die overtuiging
is gebaseerd op jarenlange ervaring.
Rabobank is 125 jaar geleden opgericht
door een collectief van inventieve
boeren in Nederland die werden
geconfronteerd met problemen die ze
individueel niet konden oplossen. Ze
beseften dat ze hun doelen konden
bereiken door samen te werken. Ons

erfgoed van collectieve
probleemoplossing en
ondernemerschap is nog steeds onze
drĳfveer.

Gisteren hebben we als coöperatie onze
leden en hun gemeenschappen
geholpen hun uitdagingen te
overwinnen, met gebruik van onze
financiële producten en diensten, onze
kennis en netwerken.

Vandaag willen we vele duizenden food-
en agri-bedrĳven over de hele wereld
helpen met de grootste uitdaging van
onze tĳd. Hoe kunnen we op economisch
haalbare wĳze voldoende voedsel
produceren voor een groeiende
wereldbevolking en intussen de
klimaatverandering, het verlies aan
biodiversiteit, de bodemaantasting, de
achteruitgang van ecosystemen en de
lucht- en waterverontreiniging
bestrĳden? We zĳn vastbesloten deze
uitdagingen aan te gaan. En daarbĳ
maken we opnieuw gebruik van onze
financiële producten, kennis en
netwerken.

Als bank zĳn we van mening dat het
financieren, faciliteren en stimuleren van
verantwoorde voedselproductie,
voedselverwerking, consumptie en
toeleveringsketens de grootste bĳdrage
is die we kunnen leveren.

Verantwoorde
voedselproductie en
-verwerking
Voedselsystemen moeten voedsel
produceren binnen de grenzen die de
planeet stelt; de grenzen aan het gebruik
van land, water, lucht en biodiversiteit.
Tegelĳkertĳd moeten deze systemen de
voedselproducenten een winstgevend
model bieden.

Rabo Carbon Bank
In 2020 zĳn we begonnen met de
ontwikkeling van projecten die
koolstofkredieten opleveren. Inmiddels
doen we dat via onze in 2021 opgerichte
Rabo Carbon Bank. Daarmee
ontwikkelen we proposities om boeren
in ontwikkelde landen te helpen om
‘carbon champions’ te worden, door
over te stappen op zogeheten
‘regeneratieve’ landbouwmethoden.
We verbinden hen met bedrĳven en
organisaties die zich inzetten voor netto-
nul-emissies en op zoek zĳn naar een
betrouwbare manier om hun eigen
onvermĳdelĳke uitstoot te
compenseren. Deze projecten zĳn
gericht op het herstel van ecosystemen,
het genereren van extra inkomsten voor

boeren en het stimuleren van reductie-
en compensatieregelingen voor
bedrĳven.

Rabo Carbon Bank helpt boeren
om ‘carbon champions’ te worden

In de Verenigde Staten heeft een groep
boeren in drie staten de eerste
benchmarkfase afgerond van de eerste
pilot van Rabo Carbon Bank omtrent
koolstofvastlegging en
bodemgezondheid. De deelnemende
landbouwers ontvangen een
vergoeding als ze regeneratieve
landbouwmethoden gebruiken die de
bodem van hun akkers verrĳken en
tegelĳkertĳd koolstof uit de lucht
vastleggen.

In 2030 wil Rabo Carbon Bank 50.000
boeren hebben geholpen bĳ het
toepassen van regeneratieve
landbouwmethoden en 1 gigaton CO2e
hebben verwĳderd en verminderd.

Op diezelfde manier kunnen kleine
boeren in ontwikkelingslanden en
opkomende regio’s ‘carbon removal
units’ genereren via ons Acorn-project
(Agroforestry Carbon Removal Units for
the Organic Restoration of Nature). Dat
programma is bedoeld om via
boslandbouw extra inkomsten voor
kleine boeren te creëren. Zo kan
boslandbouw nieuwe
inkomstenbronnen scheppen door

koolstofverwĳdering en opbrengsten uit
die vorm van landbouw (bĳv. fruit en
noten). Daarnaast kan het bĳdragen aan
een betere bodemkwaliteit en
biodiversiteit en een beter microklimaat
in de omgeving van het
landbouwbedrĳf. Acorn wil
honderdduizenden, zo niet miljoenen,
kleine boeren in staat stellen over te
schakelen op boslandbouw. Begin 2021
kocht Microsoft de allereerste carbon
removal units en meer recentelĳk kocht
Standard Chartered 16.000 carbon
removal units.

In Nederland hebben Rabobank en het
Wereld Natuur Fonds (WNF) samen met
zuivelonderneming FrieslandCampina,
boeren en andere belanghebbenden in
de zuivelsector de
biodiversiteitsmonitor ontwikkeld. Het
monitoren van de biodiversiteit maakt
het mogelĳk om verbeteringen van de
bodemkwaliteit en van kruidenrĳke
graslanden (die de biodiversiteit
vergroten) te beoordelen. Vervolgens
kunnen we de landbouwers belonen
met bĳvoorbeeld aantrekkelĳke
rentetarieven. Op hun beurt kunnen
bedrĳven als FrieslandCampina boeren
belonen met premies e.d. Deze twee
stimulansen maken het voor
landbouwers de moeite waard om te
investeren in duurzame methoden.

We werken met klanten en partners aan een voedselsysteem dat

voldoende betaalbaar en voedzaam voedsel produceert om de

wereld te voeden, met respect voor de planeet en het

levensonderhoud van producenten.
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Samen met de Nederlandse
Waterschapsbank (NWB) participeerden
we in een fonds van 70 miljoen euro dat
zich onder meer richt op het behoud van
biodiversiteit en de vermindering van
methaan- en stikstofemissies, dat als
specifieke doelstelling heeft om 2 Mt
CO2e te reduceren. Nederlandse boeren
staan voor verschillende uitdagingen op
het gebied van klimaat, waterverbruik,
stikstofuitstoot en circulariteit. We
hebben daarvoor het concept van het
Herallocatiefonds ontwikkeld. Dit fonds
zal boeren helpen bĳ het heroriënteren
of intensiveren van hun werkzaamheden
en het ruimte maken voor natuur.
Tevens biedt het een zakelĳk perspectief
om deze uitdagingen aan te gaan. Het
fonds-concept is aangeboden aan het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en wordt
momenteel verder voorbereid.

We zĳn een partnerschap aangegaan
met het VN-Milieuprogramma, de
Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO),
het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en
de Nederlandse regering om het
AGRI3Fund op te richten. Het doel van
het fonds is commerciële banken
risicobeperkende regelingen aan te
bieden voor de financiering van
risicovolle investeringen in duurzame
landbouw, bosbescherming en betere
bestaansmiddelen op het platteland.

Verantwoorde
toeleveringsketens
We dragen al decennialang bĳ aan de
optimalisatie van transparante
agrarische toeleveringsketens,
waaronder plattelandsontwikkeling.
Rabo Partnerships helpt bĳ het
opbouwen van effectievere financiële
systemen in ontwikkelingslanden en
opkomende regio's zodat kleine boeren
beter toegang hebben tot financiering.
Rabo Foundation helpt kleine boeren
om efficiënter te boeren en duurzamere
productiemethoden te gebruiken.

In het zakelĳke en Wholesale-segment
zien, beantwoorden en stimuleren we
een toenemende behoefte aan
duurzame financiering. In het algemeen
zĳn er twee soorten duurzame
financiering: de groene lening en de
duurzaamheidsgerelateerde lening. De
groene lening is exclusief voor het
(her)financieren van in aanmerking
komende groene projecten, en bĳ de
duurzaamheidsgerelateerde lening
wordt een bedrĳf beloond met een
lagere rente als het aan bepaalde
duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.
Deze doelstellingen zĳn vaak gericht op
het terugdringen van emissies, het
verminderen van voedselverspilling en
voedselverlies en het bevorderen van
efficiënter energiegebruik en meer
transparantie in de eigen
toeleveringsketen van een bedrĳf.

Veel mensen beschouwen
duurzaamheidsgerelateerde leningen
als een concept dat de behoeften van
het milieubeleid verenigt met de
behoeften van het kapitalisme. Dat
verklaart waarom de vraag de laatste
jaren is gestegen. In 2021 waren we
betrokken bĳ veel duurzame
financieringstransacties
(duurzaamheidsgerelateerde leningen
of -obligaties) van onder andere Oatly,
Coles, Louis Dreyfus, Viterra, en Land
NRW.

Verantwoorde consumptie
Bĳ Rabobank geloven we dat
voedselsystemen met minimale
verspilling voldoende veilig, betaalbaar
en voedzaam voedsel moeten
produceren om de wereldbevolking te
voorzien van evenwichtige voeding. Via
Rabo Food Forward vormen we coalities
om samen te werken aan duurzame
voedseloplossingen. We richten ons
bĳvoorbeeld op de vraag hoe we kortere
voedselwaardeketens kunnen creëren.
Rabo Food Forward heeft in 2021 al
meerdere concrete ideeën en concepten
gerealiseerd.

In samenwerking met de Food Waste
Foundation stimuleren we de horeca om
deel te nemen aan de Food Waste
Challenge, als onderdeel van een
gezamenlĳke aanpak om
voedselverspilling te voorkomen. De
laatste Food Waste Challenge was

gericht op hotels in Den Haag. De hotels
realiseerden 45% minder
voedselverspilling – dat is bĳna 10.000
kg voedsel, wat overeenkomt met
18.000 kg minder CO2e-uitstoot.

Ondertussen biedt onze
duurzaamheidsgerelateerde lening, die
speciaal is ontworpen voor SDG 12.3
(voedselverlies en -verspilling
wereldwĳd), een financiële stimulans
voor bedrĳven die zich inzetten voor en
voldoen aan KPI's en doelstellingen
omtrent het verminderen van
voedselafval en -verspilling. De
Nederlandse biologische
supermarktketen Ekoplaza is de eerste
klant die deze nieuwe
duurzaamheidslening ontvangt.
Ekoplaza gaat samen met ons kĳken hoe
ze hun voedselverspilling nog beter
kunnen monitoren. Als Ekoplaza de
gemaakte afspraken over
voedselverspilling nakomt, wordt het
beloond met een lagere rente.

Kennis en innovatie
Wĳ geloven in de innovatiekracht van
onze klanten en ook dat ze meer kunnen
produceren met minder ecologische
impact. Daarom hebben we FoodBytes!
opgericht: een wereldwĳd netwerk dat
start-ups wil identificeren die de
voedselwaardeketen innoveren en
doorbreken met baanbrekende ideeën
op het gebied van voeding, landbouw
en technologie. Via FoodBytes!

koppelen we innovators aan
investeerders en klanten. Het netwerk
biedt ook een platform om de nieuwe
ideeën en technologieën van vandaag
om te zetten in de oplossingen van
morgen die waardevolle en
betekenisvolle verandering
teweegbrengen. Alleen al in 2021 bood
FoodBytes! een platform aan 45 nieuwe,
geverifieerde start-ups uit 15
verschillende landen, en verwelkomde
het 40 investeerder/corporate-leden in
het programma, terwĳl het steun bleef
bieden aan de groei van meer dan 350
eerder geselecteerde start-ups. In 2021
faciliteerde Foodbytes! 1.122
samenwerkingen en droeg het platform
bĳ aan het inzamelen van 1,4 miljard US
dollar in aan financiering. Rabo
Investments wil innovatie in food en agri
opschalen door klanten wereldwĳd te
ondersteunen met kapitaaloplossingen.
Onder de bedrĳven in portefeuille
bevinden zich zowel start-ups en scale-
ups als gevestigde bedrĳven.

De transitie naar een
toekomstbestendig voedselsysteem is
zeer complex. En er is geen algemeen
aanvaarde definitie van wat zo'n
voedselsysteem precies inhoudt. Gezien
deze complexiteit is samenwerking en
kennisdeling van cruciaal belang. Via
RaboResearch bieden we
sectorspecifieke inzichten, variërend
van landbouwproductiemethoden tot
voeding voor consumenten.
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In 2021 hebben we een actieve rol
gespeeld tĳdens de VN-top over
voedselsystemen en alle daaraan
voorafgaande bĳeenkomsten, waarbĳ
wereldleiders werden opgeroepen tot
regelgeving die de transformatie van
voedselsystemen vereenvoudigt en
versnelt. We hebben ons daarnaast
aangesloten bĳ diverse andere
toonaangevende nationale en
internationale initiatieven op het gebied
van klimaat en duurzaamheid. Recente
stappen zĳn onder meer
lidmaatschappen van de Net-Zero
Banking Alliance (NZBA) en de Taskforce
on Nature-related Financial Disclosures
(TNFD). We waren ook de eerste
financiële instelling die het "Pathways to
Dairy Net-Zero"-initiatief ondertekende.
De NZBA wordt geleid door het VN-
milieuprogramma. De TNFD is een
initiatief van het UNEP-FI, het WWF en
Global Canopy. De TNFD heeft als doel
een kader te creëren om
natuurgerelateerde risico's en kansen,
alsmede effecten en afhankelĳkheden in
kaart te brengen. Het Dairy Net-Zero-
initiatief is opgezet door het Global Dairy
Platform.

Eén ding is duidelĳk: we moeten
samenwerken om een voedselsysteem
tot stand te brengen dat voldoet aan de
stĳgende vraag naar betaalbaar,

voedzaam voedsel en dat respect heeft
voor de planeet en het levensonderhoud
van de producenten. We hebben
allemaal een rol te vervullen. Met klanten
en partners in elke schakel van de
voedselwaardeketen, van boer tot bord,
hebben wĳ de ideale positie om deze rol
te vervullen. Samen werken we aan het
duurzame en robuuste voedselsysteem
dat de wereld de komende generaties zal
voeden.

Road to Paris

Zuivel NL
We zĳn sterk vertegenwoordigd in de
Nederlandse zuivelsector. Wat betreft de
totale sectorleningen wordt ons
marktaandeel op ongeveer 75% geschat
(tussen 68-78%). Andere
leningverstrekkers zĳn concurrerende
banken en niet-bancaire leningen (bĳv.
lenen bĳ familie).

De primaire zuivelsector is stoot
ongeveer 13,0 Mt CO2e (2019) uit, meer
dan 5% van de nationale
broeikasgasemissies, of meer dan 40%
van de Nederlandse landbouw (exclusief
landgebruik en veranderingen in
landgebruik).1

De meeste broeikasgasemissies in
de landbouw komen van
biologische processen

Stap 1: Klimaatvoetafdruk
Een berekening van de
broeikasgasemissies als gevolg van het
verbranden van fossiele brandstoffen is
betrekkelĳk eenvoudig. De
conversiefactoren van fossiele
brandstoffen naar CO2e in
verbrandingsmotoren en verwarmingen
zĳn namelĳk bekend. De meeste
broeikasgassen omtrent zuivel zĳn
afkomstig van biologische processen,
voornamelĳk in de vorm van methaan en
stikstofoxide. Dit maakt de berekening
van de klimaatvoetafdruk veel
complexer, aangezien de uitstoot
varieert naargelang de omstandigheden
waarin deze biologische processen
plaatsvinden. Bĳvoorbeeld de manier
waarop er geboerd wordt, maar ook de
verschillen tussen voer en tussen
koeienrassen spelen een rol.

We hebben onze gefinancierde emissies
in de zuivelsector berekend aan de hand
van de emissies op bedrĳfsniveau, in
overeenstemming met de afspraken die
in het kader van het Nederlandse
klimaatakkoord zĳn gemaakt. Al deze
BKG-emissies vinden plaats op het
niveau van het boerenbedrĳf. De

upstream-emissies, afkomstig van
bĳvoorbeeld de productie van
ingekocht voer (krachtvoer) en
kunstmest, en de downstream-emissies,
bĳvoorbeeld afkomstig van de
melkverwerking, worden niet
meegerekend omdat deze emissies niet
plaatsvinden op het niveau van het
boerenbedrĳf. Als gevolg daarvan zĳn de
toekenningen van melk en vlees ook niet
van toepassing op dit niveau. We
hebben de standaard PCAF-
methodologie gevolgd (score 5, zie ook
Bĳlage 1) voor de berekening van de
gefinancierde emissies op basis van ons
aandeel in de absolute emissies van de
melkveesector. We hebben ons
gebaseerd op topdown-proxy-
indicatoren, aangezien bottom-up-
gegevens op bedrĳfsniveau grotendeels
nog niet beschikbaar zĳn. Voor 2020
werden de absolute koolstofemissies
van onze zuivelportefeuille geschat op
4,1 Mt CO2e.

CO2 - energie en brandstof
N2O - mest en bodem
Methaan - mest
Methaan - enterische fermentatie

Directe primaire 
broeikasgasemissies

Bron: Wageningen Economic Research, Rabobank

64%

18%

14%

4%

Op bedrĳfsniveau zĳn methaanemissies
uit darmfermentatie en mest doorgaans
verantwoordelĳk voor meer dan 82%
van alle directe broeikasgasemissies.
Stikstofemissies zĳn verantwoordelĳk
voor ongeveer 14% van de emissies op
boerderĳen. Deze houden voornamelĳk
verband met de opslag en het uitrĳden
van mest en het beheer van de bodem.
CO2-emissies zĳn verantwoordelĳk voor
de resterende 4% van alle emissies op
boerderĳen.

1 Voor de berekening van onze gefinancierde emissies verwĳst 'zuivelsector' naar de zuivelproductie of melkveehouderĳ. Dit omvat alle broeikasgasemissies op landbouwbedrĳven, met uitzondering van (fossiele) energie,
wĳziging in bodemgebruik en aangekochte inputs. We hebben dit toepassingsgebied gekozen om ons benchmarkings- en doelstellingsproces in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van het Nederlandse
klimaatakkoord.
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Stap 2: Benchmark
Aangezien er momenteel geen
standaardroutes voor
koolstofvermindering zĳn voor de
landbouwsector, hebben we de
referentieroute en de doelstellingen van
het Nederlandse klimaatakkoord en de
Duurzame Zuivelketen (DZK) als
uitgangspunt genomen om benchmarks
op te stellen voor onze primaire
zuivelportefeuille in Nederland.

Specifieke doelstellingen voor de
zuivelsector
De Nederlandse zuivelsector is de
grootste bron van landbouwemissies in
Nederland. De sector zet zich in om de
broeikasgasemissies te verminderen en
deze in overeenstemming te brengen
met de doelstellingen van het akkoord
van Parĳs. In het Nederlandse
klimaatakkoord (2019), dat gebaseerd is
op de ambities van de
Klimaatverantwoorde Zuivelsector
(2018), heeft de zuivelsector zich ten
doel gesteld om de methaanuitstoot op
bedrĳfsniveau in 2030 met 0,8 Mt CO2e
extra te verminderen.1

Ambities die niet specifiek betrekking
hebben op boerderĳ-emissies
Het DZK-initiatief omvat ook extra
ambities voor bodem en gewassen (0,2
Mt), energie-efficiëntie en de productie

van duurzame energie (0,6 Mt) en het
terugdringen van de invoer van
(eiwitrĳk) krachtvoer (1 Mt).

Bĳdragen, maar niet specifiek voor zuivel:
veengebieden
In het hoofdstuk ‘Landbouw en
landgebruik’ van het Nederlandse
klimaatakkoord, hebben de
ondertekenaars zich ten doel gesteld de
broeikasgasemissies uit veengebieden
tegen 2030 met 1 miljoen ton extra te
verminderen. Als grootste
grondgebruiker in deze gebieden zal de
primaire zuivelsector, in nauwe
samenwerking met andere partĳen, een
sleutelrol spelen bĳ het verwezenlĳken
van deze doelstelling.

Stap 3: Doelen stellen
We zullen de absolute
emissiereductiedoelstellingen voor
onze zuivelportefeuille volgen zoals
beschreven in het hierboven vermelde
benchmarkpad voor het koolstofarm
maken van de Nederlandse zuivelsector.

Voor klantbetrokkenheid kĳken we ook
naar de intensiteit van de
broeikasgasemissies: kg CO2e per kg
melk. We gaan ervan uit dat de
gemiddelde klimaatvoetafdruk van de
melkveehouders die klant bĳ ons zĳn,
vergelĳkbaar is met het algemene

Nederlandse gemiddelde voor de
melkveehouderĳ. Wanneer alleen naar
de directe bedrĳfsemissies wordt
gekeken, wordt de gemiddelde
intensiteit van de emissies van de
primaire melkveehouders in Nederland
geschat op 0,9 kg CO2e per kg
geproduceerde rauwe melk.2 In
vergelĳking met 2011 betekent dit een
vermindering met bĳna 10%. Deze stap
is het resultaat van een verbeterde
efficiëntie op het gebied van veevoer en
genetica (die bĳdragen aan hogere
opbrengsten per koe en lagere
vervangingspercentages),
gecombineerd met verbeteringen in het
mest- en bodembeheer en andere
landbouwpraktĳken. Naarmate de tĳd
verstrekt en we meer kennis op zullen
doen, zal een verbeterde efficiëntie in de
toekomst waarschĳnlĳk ook bĳdragen
aan een lagere emissie-intensiteit.
Samen met de sector zullen we
intensiteitsdoelstellingen ontwikkelen
die in overeenstemming zĳn met onze
netto-nul klimaatdoelen. Rabobank is
een van de vele spelers in de
zuivelwaardeketen. Om de hierboven
beschreven reductiedoelstellingen te
halen, zullen al deze spelers een
gezamenlĳke inspanning moeten
leveren. Zoals in dit rapport wordt
beschreven, is onze voornaamste rol het
verstrekken van financiering ter

ondersteuning van de transitie naar een
duurzamere bedrĳfsvoering. Bovendien
ondersteunen we onze klanten via onze
kennis en netwerken om andere
doelstellingen en ambities voor de
zuivelsector te realiseren (bĳvoorbeeld
op het gebied van emissies van
veengebieden en de energietransitie).

We zien dat ontwikkelingen op het
gebied van veevoer
(toevoegingsmiddelen en
aanpassingen), mestbeheer en
bodempraktĳken de potentie bieden om
de broeikasgasemissies verder te
verlagen. Veel van deze ontwikkelingen
vergen echter aanzienlĳke operationele
uitgaven of hoge investeringen die
moeilĳk in de huidige bedrĳfsmodellen
kunnen worden ingepast. Daarom kĳken
we ook naar mogelĳkheden die het
inkomen van boeren versterken, zoals
koolstoflandbouw.

1 De term ‘extra’ verwĳst naar het feit dat de emissiereductie van 0,8 Mt bovenop de verwachte emissiereductie in de Nederlandse landbouw komt die werd vastgesteld ten tĳde van de nieuwe streefcĳfers (dat wil zeggen
bovenop een referentiepad inclusief de reductie-impact van lopende beleidsmaatregelen en verbeteringen).

2 Dit verschilt van de 1,23 kg CO2e/kg melk in het DZK-rapport: wĳ hebben dit getal vertaald naar een scope 1-berekening, terwĳl het DZK-rapport een scope 3-meting is.
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Duurzaam leven
Wij erkennen dat het verbeteren 
van de energie-efficiëntie van 
huizen en kantoorgebouwen 
absoluut noodzakelijk is om in 
2050 een energieneutraal niveau 
te bereiken. We moeten dit 
wereldwijd bereiken, maar als 
Nederlandse bank hebben we in 
onze thuismarkt duidelijk de beste 
mogelijkheden om aan dit doel bij 
te dragen.

Duurzaam ondernemer-
schap en innovatie
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is 
essentieel voor een toekomstbestendige 
economie. Samen met onze partners 
helpen we het MKB met de financiële 
aspecten van duurzaamheidsplannen. 
We meten ook de impact van onze 
klanten op het klimaat, zodat we weten 
waarop we ons op moeten richten en 
waar we kunnen verbeteren. Via onze 
start-up- en scale-upbankiers en de Rabo 
Innovatielening helpen we innovatieve, 
duurzame en snelgroeiende bedrijven  
op weg naar succes.Hernieuwbare energie

Aangezien de energiesector zo’n 
vitale rol speelt in de transitie naar 
een klimaatneutrale samenleving, 
hebben we een ambitieuze agenda 
voor onze energieportefeuille 
opgesteld. We investeren in 
innovatieve technieken zoals 
batterijopslag en geothermische 
energie en we financieren 
meerdere projecten op het gebied 
van hernieuwbare energie.

Leasing en e-mobiliteit
Leasing kan mogelijk een substantiële 
bijdrage leveren aan de klimaattransitie 
omdat sommige bedrijven niet 
over de middelen beschikken om te 
investeren in koolstofarme technieken, 
of omdat financiële leasing voor hen 
aantrekkelijker is. We ondersteunen onze 
klanten en partners bij de transitie naar 
een nieuw en duurzaam wagenpark. 

Onze impact op het klimaat verminderen door onze klanten te helpen duurzamer te worden, te investeren 
in hernieuwbare energiebronnen en door gezamenlijk te werken aan een circulaire economie.

Doelstellingen Streefcijfer Resultaten 2021

27%

gemiddeld 
label C

1,8%

1,9%

40%

gemiddeld 
label C

20-30% ** 
groei blootstelling 

Gemiddeld label C  
in onze hypotheek-
portefeuille

Verhoging volume 
duurzame financiering

Ondersteuning van 
klanten bij de overgang 
naar duurzaam 
ondernemerschap via 
de klantenfoto *

Wij zullen onze 
portefeuille van 
duurzame energie 
uitbreiden 

Duurzaam leven
•  67.790 klanten maakten gebruik van de HuisScan

•  25% investeerde in het duurzamer maken van hun huizen

•  Lancering Rabo SmartBuilds

Duurzaam ondernemer-
schap en innovatie
•  Rabo Impactlening 104 miljoen euro

•  Sociale Impactlening 32 miljoen euro

•  Rabo Innovatielening 68 miljoen euro

•  Rabo Groen Bank Groenlening 
Hernieuwbare energie 1.336 miljoen euro

Leasing
•   Lancering 

Rabo Electric 

Hernieuwbare energie
•  Start van het Realisatiefonds, fonds voor lokale 

energiecoöperaties

•  5,6 Mt CO2e vermeden via onze financieringsactiviteiten

•  1,7 miljard euro toegezegd voor 50 nieuwe projecten voor 
hernieuwbare energie

* Zie Methodology & definitions of Non-Financial Key Figures voor toelichting op de klantfoto.
**  Gross grow ambition in the renewable energy portfolio as a percentage of the total  

portfolio renewable energy (baseline 2019).

5% gemiddelde groei  
van de duurzaamheids- 
beoordelingsscores van  
onze Retail NL-klanten

1% gemiddelde groei  
in de duurzaamheids-
beoordelingsscores van 
onze Wholesale-klanten
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https://www.rabobank.com/en/images/methodology-and-definitions-of-non-financial-key-figures-2021.pdf
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Onze klimaatambities
Het is van essentieel belang dat we
klimaatverandering tegengaan en
ecosystemen redden. Maar laten we niet
vergeten dat dit ook een kans is voor
onze economieën om op een
duurzamere manier te groeien.

We geloven dat het financieren en
stimuleren van duurzamere productie
en consumptie door onze klanten de
belangrĳkste bĳdrage is die we kunnen
leveren aan de deze transitie. Om de
transitie te versnellen en te
ondersteunen, bevatten onze
producten financiële stimulansen en
maken we duurzame en groene keuzes
eenvoudig en aantrekkelĳk. We
stimuleren koplopers om te blĳven
innoveren en gaan in gesprek met de
‘late majority’, om hen te helpen de
volgende stap te zetten naar een
duurzamere bedrĳfsvoering.

Wat het klimaat betreft waren de COP26
en het alarmerende IPCC-rapport ('AR6')
de belangrĳkste gebeurtenissen van het
jaar. We hebben deelgenomen aan de

COP26 en vooruitlopend daarop deden
we de volgende aanbevelingen via een
position paper voor internationale
regelgevers en beleidsmakers:

• Sectorale routekaarten maken voor
de transitie en juridisch bindende
emissiebeperkingen vaststellen;

• Prĳzen voor broeikasgassen
opstellen en het Europese
handelssysteem voor emissies
verbeteren;

• Internationale convergentie inzake
taxonomie, gegevensvereisten,
openbaarmakingsnormen en
vereisten voor het gebruik van
klimaatscenario's bevorderen;

• Een rechtvaardige en inclusieve
transitie waarborgen;

• Eenvoudig toegang verschaffen tot
openbare ESG-gegevens; en

• De kapitaalvereisten waar nodig
herĳken, op risicobasis.

Hieronder bespreken we onze rol in en
bĳdrage aan de klimaat- en
energietransitie en hoe we de uitstoot
willen verminderen. In het hoofdstuk Road

to Paris beschrĳven we hoe we de
doelstellingen van Parĳs willen behalen en
maken we de klimaatvoetafdruk van onze
leningen bekend.

Vermindering van de uitstoot
met 55%
We moeten onze eigen en onze
gefinancierde emissies substantieel
verminderen om de
klimaatdoelstellingen van de Net-Zero
Banking Alliance van de Verenigde
Naties en het akkoord van Parĳs te halen.

Voor Nederland en de rest van de EU
betekent dat een vermindering van onze
broeikasgasemissies van ten minste 55%
in 2030 (vergeleken met de niveaus van
1990). Iedereen, ook Rabobank, moet
een enorme inspanning leveren om dit
doel te bereiken. We nemen de
energietransitie zeer serieus en werken
er samen met onze klanten en partners
hard aan om deze te verwezenlĳken,
gesteund door het pas oprichtte Energy
Transition Research team.

We blĳven onze eigen bedrĳfsvoering
vergroenen. Ook brengen we onze
klimaatrisico's in kaart en nemen we
deze op in onze klimaatstrategie.
Bovendien leveren we onze grootste
bĳdrage door onze klanten te
ondersteunen bĳ het bereiken van hun
duurzaamheidsdoelstellingen.

Onze portefeuilles ‘food en agri’ en
‘industrie en vastgoed’ hebben de
grootste potentiële impact op het
klimaat. Daarom richten we ons bĳ het
in kaart brengen van de
klimaatvoetafdruk van onze klanten
eerst op deze sectoren. We analyseren
openbare gegevens (bĳv. energielabels
van woningen) en maken onze eigen
beoordeling via onze ‘klantfoto’, als
onderdeel van de ‘onboarding’ en
monitoring van onze klanten.

Via Rabo Carbon Bank werken we samen
met een groep klanten (bĳvoorbeeld
boeren) die op zoek zĳn naar een
duurzaam bedrĳfsmodel om
oplossingen te vinden voor een andere
groep klanten (bĳvoorbeeld bedrĳven)
die hun CO2-uitstoot willen
compenseren. Kleine boeren planten
bĳvoorbeeld bomen voor onze
Wholesale-klanten en krĳgen in ruil
daarvoor koolstofkredieten. De
Wholesale-klanten betalen voor de
kredieten die de kleine boeren in staat
stellen hun bedrĳf te verbeteren, uit te
breiden of te diversifiëren, zoals
beschreven in het hoofdstuk
Voedseltransitie.

Duurzaam leven
Om in 2050 een energieneutraal niveau
te bereiken, is het absoluut noodzakelĳk
dat de energie-efficiëntie van huizen en
kantoorgebouwen verbetert. We
moeten dit wereldwĳd bereiken, maar

als Nederlandse bank hebben we in onze
thuismarkt duidelĳk de beste
mogelĳkheden om aan dit doel bĳ te
dragen.

Daarom geven we financiële
stimulansen aan onze Nederlandse
hypotheekklanten die willen investeren
in emissiereductie. We helpen hen ook
om enkele praktische hindernissen te
overwinnen. In onze Huis Scan kunnen
klanten en onze hypotheekadviseurs
bĳvoorbeeld eenvoudig gegevens
invoeren in een module. Deze module is
geïntegreerd in onze processen voor een
hypotheekaanvraag en wordt ook
aangeboden via onze app. Samen met
onze partner HomeQGo hebben we de
Huis Scan ontwikkeld. Klanten kunnen
onmiddellĳk zien op welke manier ze
hun huis kunnen verduurzamen (bĳv.
met isolatie, zonnepanelen of een
warmtepomp), hoeveel dat kost en wat
de maandelĳkse lasten zullen zĳn. Een
uniek kenmerk van de Huis Scan is dat
klanten rechtstreeks online offertes
kunnen aanvragen bĳ een geselecteerde
groep leveranciers. Op die manier
krĳgen onze klanten een totaaloplossing
aangeboden. In 2021 werden er 67.790
Huis Scans gedaan.

25% van onze nieuwe
hypotheekklanten hebben
geïnvesteerd in het verduurzamen
van hun woning in 2021

Trouw aan onze coöperatieve mentaliteit werken we samen met

onze klanten en partners om gezamenlĳke klimaatdoelstellingen te

halen, schoon en energie-efficiënt energieverbruik te

ondersteunen en het circulaire gebruik van hulpbronnen te

bevorderen.

https://www.rabobank.com/en/images/financing-the-climate-transition-background-paper-cop26-nov-2021.pdf
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Obvion en Eneco hebben de tool
‘Conversieplan’ ontwikkeld. Dit
instrument biedt dezelfde
functionaliteit als de Huis Scan, maar is
specifiek ontworpen voor intermediairs.
Uniek is dat de tool een automatische
koppeling bevat met Eneco, zodat de
energieleverancier onmiddellĳk een
offerte uit kan brengen voor de
uitvoering van de werkzaamheden.

Ook bieden we klanten de mogelĳkheid
om tegen een lage rente een groene
hypotheek af te sluiten en een Rabo
Groen Depot (een groene
bouwdepotrekening), waarmee ze geld
kunnen reserveren voor
energiebesparende maatregelen zoals
zonnepanelen, isolatie en/of een
warmtepomp.

Door deze twee maatregelen en het
proactieve advies van onze adviseurs
heeft 25% van onze nieuwe
hypotheekklanten in 2021 geïnvesteerd
in de verduurzaming van hun woning,
met een gemiddelde investering van
ongeveer 14.500 euro. In totaal werd op
die manier ongeveer 269 miljoen euro
geïnvesteerd.

Woningtekorten
Bĳ Rabobank willen we bĳdragen aan het
verkleinen van de woningnood in
Nederland. Daarom hebben we in 2021
aangekondigd dat we in Nederland
12.000 betaalbare, zeer energie-

efficiënte en tĳdelĳke modulaire
woningen gaan bouwen via Rabo
SmartBuilds. Omdat de woningen
tĳdelĳk zĳn, zĳn langdurige
bureaucratische procedures overbodig.
De woningen kunnen snel worden
gebouwd/verwĳderd en kunnen na
vĳftien jaar naar een nieuwe locatie
worden verhuisd. Gemeenten zĳn
belangrĳke partners voor Rabo
SmartBuilds, omdat zĳ grond
beschikbaar kunnen stellen. Eind 2021
keken we samen met twintig gemeenten
naar concrete mogelĳkheden. We
verwachten in 2022 met de bouw te
kunnen beginnen.

Op de woningmarkt in Nederland zĳn er
te weinig betaalbare en duurzame
huurwoningen voor middeninkomens.
Samen met onze dochteronderneming
Bouwfonds Property Development
(BPD) willen we via het BPD
Woningfonds (dat eind 2019 is
opgericht) bĳdragen aan een oplossing
voor dit probleem. Dat doen we door
duurzame woningen te bouwen en te
verhuren aan deze doelgroep. Eind 2021
hebben we via BPD Woningfonds 766
huurwoningen in het middensegment
verhuurd en bĳna 2.700 in portefeuille
(in aanbouw en in acquisitie). Ons doel
is om in 2029 15.000 nieuwe betaalbare
en duurzame huurwoningen
opgeleverd te hebben.

Road to Paris

Hypotheken
De energie die we in woningen
verbruiken is een belangrĳke bron van
broeikasgasemissies. In Nederland is dit
energieverbruik verantwoordelĳk voor
ongeveer 99% van alle
broeikasgasemissies, 14,8 Mt CO2
(2020). In het Nederlandse
klimaatakkoord is een doelstelling
opgenomen om de broeikasgasemissies
voor de gebouwde omgeving in
Nederland te verminderen tot 15,3 Mt
CO2e in 2030 (momenteel is dat
ongeveer 21,6 Mt CO2e). In deze periode
zullen ongeveer 1,5 miljoen woningen
verduurzaamd moeten worden en
moeten de broeikasgasemissies van
bestaande woningen met 1 Mt CO2e
verminderd worden. Sinds 1990 is de
uitstoot van broeikasgassen door
woningen in Nederland met bĳna 30%
verminderd. Volgens de laatste
schattingen van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) liggen we echter
nog steeds niet op koers om de
emissiereductiedoelstellingen van het
Nederlandse klimaatakkoord te halen.
We moeten dus méér doen.

Rabobank is de grootste
hypotheekverstrekker van Nederland.
Samen met onze dochters Obvion en
Vista financiert Rabobank meer dan
1 miljoen woningen in Nederland. De

broeikasgasemissies van woningen zĳn
afkomstig van twee belangrĳke
bronnen. De eerste is aardgas, dat wordt
gebruikt om onze huizen warm te
houden, water te verwarmen en te
koken. De tweede is elektriciteit, die we
voornamelĳk gebruiken om huizen te
verlichten en apparaten van stroom te
voorzien en op te laden. We gebruiken
ook steeds meer elektriciteit om huizen
te verwarmen en te koelen, en om
elektrische voertuigen op te laden.

Om de uitstoot van broeikasgassen door
elektriciteitsgebruik te verminderen zĳn
er twee voor de hand liggende
benaderingen. Ten eerste kunnen we de
hoeveelheid energie die in huizen
gebruikt wordt verminderen. Dit
gebeurt voornamelĳk door de energie-
efficiëntie van huizen te verbeteren door
isolatie en met steeds strengere
Europese energie-efficiëntienormen
voor apparaten en elektronica. Ten
tweede kunnen we de
elektriciteitsvoorziening vergroenen
door over te schakelen van fossiele
brandstoffen op hernieuwbare
energiebronnen, zoals wind- en zonne-
energie.

Overstappen op hernieuwbare energie
is een belangrĳke stap om minder
afhankelĳk te worden van fossiele
brandstoffen. Huiseigenaren kunnen
echter ook een rol spelen door
warmtepompen in hun huis te

installeren of zonnepanelen op hun dak
te plaatsen. Het PBL schat dat in 2030 tot
34% van de elektriciteit voor
huishoudens kan worden opgewekt
door zonnepanelen te installeren.

Maar de hoeveelheid aardgas die we
gebruiken biedt verreweg de grootste
potentie om broeikasgasemissies
afkomstig uit woningen te verminderen.
Dit betekent dat we huizen en water op
een andere manier moeten verwarmen
en dat we ook anders moeten koken.

Stap 1: Klimaatvoetafdruk
In 2021 bedroeg de koolstofuitstoot van
onze hypotheekportefeuille 2,1 Mt CO2e
(schatting volgens de PCAF-
methodologie voor vastgoed). Dit komt
overeen met een gemiddelde
koolstofintensiteit van 125 kWh per m2
en valt binnen het bereik van
energielabel C.

Stap 2: Benchmark
We hebben ons, samen met andere
financiële instellingen, gecommitteerd
aan de klimaatdoelen uit het
Nederlandse klimaatakkoord. Daarom
hanteert Rabobank de nationale
reductiedoelstellingen voor
broeikasgasemissies in de gebouwde
omgeving als benchmark voor de
voortgang. Het benchmarkproces voor
hypotheken is dynamisch en de
nationale doelstellingen kunnen op
verschillende manieren worden



Rabobank in één oogopslag Over ons Road to Paris Emissies uit leningen (Scope 3) Voedseltransitie Klimaat- en energietransitie Een meer inclusieve samenleving Bĳlage 1
21

vertaald, bĳvoorbeeld via energielabels
voor woningen of door de intensiteit van
broeikasgasemissies te meten (bĳv. kg
CO2e/m2).

De afgelopen jaren hebben we in onze
jaarverslagen de verdeling van
energielabels gepubliceerd. Daarom
kunnen we nu vergelĳkingen maken op
basis van deze labels. Hoewel
energielabels een globale indicatie
geven van het huis en het verwachte
energieverbruik, is de nauwkeurigheid
ervan beperkt omdat ze op verschillende
methodologieën zĳn gebaseerd.

Onderstaande afbeelding toont een
voorbeeld van koolstofvermindering en
is opgesteld door de Carbon Risk Real
Estate Monitor (CRREM) voor Nederland.
Het geeft een gestileerde indicatie van
het tempo waarin het gemiddelde
energieverbruik per m2 Nederlandse
woning (een mix van
eengezinswoningen en grotere
woningen) moeten dalen om de totale
emissies in overeenstemming te houden
met de temperatuurdoelstelling van 1,5
graden Celsius. Er moet meer gedaan
worden om de emissies te verminderen,
maar er zĳn ook nauwkeurigere
meetmethoden nodig. Aangezien
huiseigenaren niet verplicht zĳn hun
energielabel bĳ te werken en/of
aanverwante gegevens beschikbaar te
stellen, zal elke methode achterlopen op
de realiteit. Daarom streven we ernaar

om de prestaties van onze
hypotheekportefeuille te meten op basis
van energie-intensiteit in plaats van
energielabels en zullen we
dienovereenkomstige
intensiteitsdoelstellingen vaststellen.
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Step 3: Target-Setting
Stap 3: Vaststellen van doelstellingen In
het Nederlandse klimaatakkoord is de
doelstelling opgenomen om in 2050 alle
woningen van het gas af te hebben. Op
dit moment is de algemene regel dat
nieuwbouwwoningen niet meer op het
gas mogen worden aangesloten. Tegen
2030 moeten 1,5 miljoen bestaande
woningen en gebouwen klaar zĳn om
van het gas af te gaan. Gemeentes zĳn
verantwoordelĳk voor de planning en
implementatie van deze transitie en
doen dit wĳk voor wĳk. Het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL) meldde in
hun meest recente rapport dat er
vertragingen zĳn bĳ de uitrol van deze
plannen, waardoor de
emissiereductiedoelstellingen voor
2030 voor de gebouwde omgeving
mogelĳk niet gehaald zullen worden. Dit
heeft uiteraard ook gevolgen voor de
mate waarin Rabobank haar
klimaatdoelstellingen voor onze
hypothekenportefeuille kan halen. Onze
oorspronkelĳke ambities om in 2024 een
gemiddeld label B en in 2030 een label A
te behalen, zullen waarschĳnlĳk niet
haalbaar zĳn als gevolg van de
bovengenoemde vertragingen.

We werken aan een nauwkeurigere
routekaart op basis van de CO2e-
intensiteit van onze portefeuille. Deze
routekaart zal worden gebaseerd op
nauwkeurigere gegevensbronnen om
de impact te kwantificeren die Rabobank

wil hebben op de vermindering van de
broeikasgasemissies in de
huisvestingssector. Daarbĳ wordt ook
rekening gehouden met de verwachte
doeltreffendheid van de geplande
maatregelen van de overheid en andere
stakeholders (zoals energiebedrĳven en
installatiebedrĳven die de
transformatiecapaciteit aandrĳven).

We wachten af hoe onze routekaart voor
2022 zich ontwikkelt. In de tussentĳd
hebben we ons streefpercentage
klanten die duurzaamheidsmaatregelen
financieren in hun hypotheekaanvraag,
verhoogd naar 30%. Daarnaast blĳven
we ons bestaande klantenbestand
stimuleren om energiebesparende
maatregelen te nemen (nu of in de
toekomst) via onze huisscan-tool, met
als doel 143.000 scans in 2022.

Met deze activiteiten kan Rabobank een
belangrĳke bĳdrage leveren aan het
realiseren van de doelstellingen uit het
Nederlandse klimaatakkoord. Het is
echter belangrĳk in te zien dat de
noodzakelĳke vermindering van de CO2-
uitstoot niet haalbaar is zonder de
gezamenlĳke inspanning van alle
betrokken partĳen, in de eerste plaats de
regering. Het nieuwe coalitieakkoord is
ambitieuzer en bevat een aanvullende
reeks maatregelen, zoals
isolatiemogelĳkheden voor eigenaren
van koop- en huurwoningen en
maatregelen om het gebrek aan

capaciteit van het Nederlandse
elektriciteitsnet op te lossen. Wĳ zĳn van
mening dat het slagen van deze
maatregelen van vitaal belang is, niet
alleen voor de doelstellingen die
Rabobank zich heeft gesteld, maar
vooral ook om de opwarming van de
planeet tegen te gaan.
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Meer investeren in
hernieuwbare energie
Aangezien de energiesector zo'n vitale
rol speelt in de transitie naar een
klimaatneutrale samenleving, hebben
we een ambitieuze agenda voor onze
energieportefeuille opgesteld. We
investeren in innovatieve technieken
zoals batterĳopslag en geothermische
energie en we financieren meerdere
projecten op het gebied van
hernieuwbare energie. Wĳ geloven dat
we deze markt verder kunnen helpen
groeien. Door onze betrokkenheid bĳ
253 projecten en een blootstelling van
3.400 miljoen euro, behoren we
wereldwĳd tot de top tien van
kredietverstrekkers voor hernieuwbare
energie. Door te investeren in
hernieuwbare energiebronnen en door
ons zeer kleine aandeel van fossiele
energie in onze portefeuille nog verder
te verminderen, kunnen en moeten we
de verschuiving maken naar de netto-
nul-economie.

We financieren een van de grootste
offshore windmolenparken Project
Seagreen in het Verenigd Koninkrĳk. In
2021 hebben we ook deelgenomen aan
de bouw van het offshore
windmolenpark Arcadis Ost1 257 MW,
dat wordt ontwikkeld in de Duitse
territoriale wateren van de Baltische Zee.

In 2021 financierden we ook ons eerste
batterĳopslagproject in Europa: GIGA

Storage. Energieopslag is nodig zodat er
te allen tĳde aan de vraag naar
elektriciteit kan worden voldaan. De
toenemende rol van hernieuwbare
energie zorgt voor een wisselvalliger
aanbod.

Als vooraanstaand agrarisch
kredietverstrekker zĳn we ook betrokken
bĳ aardwarmteprojecten in Nederland,
voornamelĳk in de tuinbouwsector in
het Westland. Daarnaast cofinancieren
we energiecoöperaties. Met Energie
Samen, SVn (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting), Triodos Bank en ASN
Bank hebben we het Realisatiefonds
gelanceerd. Lokale energiecoöperaties
kunnen leningen aangaan bĳ dit nieuwe
nationale fonds om collectieve
zonneprojecten te financieren.

We hebben ook vooruitgang geboekt
met het ontwikkelen van een Energy as
a Service-propositie. Deze propositie
biedt een oplossing voor het financieren
van verschillende bedrĳven die
duurzame activa (zonnepanelen,
warmtepompen, enz.) als dienst
aanbieden aan derden. Dit snel
groeiende bedrĳfsmodel zorgt ervoor
dat de energietransitie toegankelĳker
wordt voor bedrĳven en particulieren.

Onze financieringsactiviteiten
hebben bĳgedragen aan de
levering van 44 GW groene stroom
en hebben zo 5,6 Mt CO2e
vermeden

Onze financieringsactiviteiten hebben
bĳgedragen aan het leveren van 44 GW
groene elektriciteit, waardoor er 5,6 Mt
CO2e is voorkomen die zou zĳn ontstaan
als deze hoeveelheid elektriciteit op de
respectievelĳke markten met
conventionele fossiele brandstoffen zou
zĳn opgewekt. In de komende jaren
willen we onze portefeuille duurzame
energie aanzienlĳk uitbreiden en
tegelĳkertĳd blĳven voldoen aan het
Parĳs-akkoord.

Road to Paris

Elektriciteitsopwekking
De waardeketen van de energiesector
bestaat uit upstream-, midstream- en
downstreamactiviteiten. Vanuit
emissieperspectief worden de
upstreamactiviteiten (exploratie,
winning en opwekking van energie)
beschouwd als de veroorzakers van
uitstoot. Daarom zĳn deze activiteiten
van cruciaal belang bĳ de transitie naar
een koolstofarme samenleving.
Aangezien onze blootstelling aan
upstreamactiviteiten niet groot is (zie
het overzicht van de
leningenportefeuille bĳ

ESG Facts & Figures voor meer informatie
over onze blootstelling), richten we ons
op energieopwekking, waar onze
financiële blootstelling het grootst is.
Onze activiteiten in de upstreamsector
voor elektriciteitsopwekking verlopen
voornamelĳk via projectfinanciering en
grote zakelĳke klanten. Onze activiteiten
op het gebied van de distributie van
energie via onze trade and commodity
financing (TCF) zĳn ook van essentieel
belang om de energietransitie te
stimuleren.

Stap 1: Klimaatvoetafdruk
In koolstofintensieve sectoren, zoals
elektriciteitsopwekking, maken diverse
instrumenten het mogelĳk de uitstoot te
meten en af te stemmen op
klimaatscenario's en routekaarten voor
minder CO2. We hebben onze
wereldwĳde portefeuille voor
energieopwekking beoordeeld met
behulp van de PACTA-tool (Paris
Agreement Capital Transition
Assessment) voor banken, waarbĳ we
onze portefeuille vergelĳken met de
markt.

Stap 2: Benchmark
Er zĳn meerdere manieren waarop de
koolstofemissies van onze portefeuille
elektriciteitsproductie kunnen worden
getoetst aan een transitietraject dat is
afgestemd op de doelstellingen van
Parĳs. In 2020 hebben we een PACTA-
analyse van onze portefeuille

gepubliceerd. Deze analyse toonde aan
hoe de mix van onze portefeuille van
technieken voor elektriciteitsopwekking
zich verhield tot de benchmark van het
Internationaal Energieagentschap (IEA)
en de benchmark van het IEA-scenario
van Parĳs voor 2040. Daaruit bleek dat
onze portefeuille, zelfs met de
overwaarderingen die toen waren
opgenomen in de methodologie, al
voorlag op de door het IEA voor 2040
voorspelde mix. Daarnaast hebben we
een analyse uitgevoerd van de
koolstofemissies per eenheid
geproduceerde elektriciteit
(koolstofintensiteit) en deze vergeleken
met het Beyond 20C-scenario (B2DS) van
het Science Based Targets initiative
(SBTi). Daaruit bleek eveneens dat onze
portefeuille al in overeenstemming is
met de convergentiedoelstelling voor
koolstofintensiteit voor 2040.

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2021.html
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Stap 3: Doelen stellen
Omdat in de meeste economieën en
huishoudens fossiele energiebronnen
nog steeds een realiteit en een noodzaak
zĳn, zet Rabobank zich in voor het
versnellen van de energietransitie en het
verminderen van uitstoot. Daartoe
behoren de doelstellingen van het
akkoord van Parĳs, de tussentĳdse
doelstelling van de Green Deal van de EU

om de uitstoot van broeikasgassen
tegen 2030 met ten minste 55% te
verminderen ten opzichte van 1990, en
de duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDG’s). SDG 13 bepaalt dat er dringend
actie moet worden ondernomen om de
klimaatverandering en de gevolgen
ervan te bestrĳden.

Projecten op het gebied van
hernieuwbare energie vormen de kern
van onze activiteiten op het gebied van
energieopwekking. In het algemeen
hebben we een ambitieuze
groeistrategie om de impact van
Rabobank in de energietransitie te
vergroten. Specifieker gezegd hebben
we de volgende doelstellingen voor de
ontwikkeling van onze portefeuille
vastgesteld voor onze klanten van
projectfinanciering, trade and
commodity finance en grote bedrĳven:

Projectfinanciering
We willen onze portefeuille
hernieuwbare energie verder
uitbreiden. Daarnaast willen we onze
positie als wereldwĳde top 10-speler als
‘lead arranger’ van duurzame energie,
zoals berekend door Bloomberg,
handhaven (#7 in 2021). Onze ambitie is
om in de komende twee jaar jaarlĳks 20
à 30% meer nieuwe activiteiten te
ontplooien in de sector duurzame
energie (40% in 2021).

Grote bedrĳven
Aangezien het energiesysteem in
Europa steeds meer met elkaar
verbonden is, willen we klanten in de
hele waardeketen ondersteunen om een
koolstofarm energiesysteem op te
bouwen. Dit omvat investeringen in en
opschaling van beproefde technieken
zoals gas (een
energietransitiebrandstof), wind en zon,
maar ook nieuwe schone technologieën
zoals waterstof, opslag en
netwerkoplossingen, e-mobiliteit en
recycling.

Trade and commodity finance
We zullen het aandeel aardgas (een
energietransitiebrandstof) in 2025
verhoogd hebben tot ongeveer 25% van
deze portefeuille. We zullen ervoor
zorgen dat de mondiale portefeuille van
financieringsactiviteiten voor de
energiehandel zich ontwikkelt in
overeenstemming met het Sustainable
Development Scenario (SDS) van het IEA,
of deze overtreft. Dit betekent dat we
minder verhandelde olie zullen
financieren, waarbĳ we de SDS-trendlĳn
van het IEA volgen.

Duurzaam ondernemerschap
Het midden- en kleinbedrĳf (mkb) is
essentieel voor een
toekomstbestendige economie. Samen
met onze partners helpen we het mkb
met de financiële aspecten van
duurzaamheidsplannen. We meten ook
de impact van onze klanten op het
klimaat, zodat we weten waarop we ons
moeten richten en waar we kunnen
verbeteren. We ontwikkelen nieuwe
producten om dit proces te
vereenvoudigen en het tevens
economisch aantrekkelĳk te maken voor
klanten om de nodige stappen te zetten.
We werken ook samen met onze klanten
en partners om systematische
oplossingen te vinden voor grotere
uitdagingen, die ons in staat moeten
stellen duurzame groei, digitalisering,
innovatie en een circulaire economie of
circulaire oplossingen tot stand te
brengen. In totaal bedroeg onze
duurzame financiering in 2021
63,1 miljard euro, wat neerkomt op 15%
van onze totale kredietportefeuille.

Het mkb is essentieel voor een
toekomstbestendige economie

Ondernemers kunnen terecht bĳ onze
Circular Economy Desk voor hulp bĳ de
financiering van circulaire
bedrĳfsmodellen (264 miljoen euro in
2021). Wĳ maken ondernemen
duurzamer en toegankelĳker door
concrete financieringsoplossingen aan

te bieden, zoals de Rabo Impactlening
(104 miljoen euro in 2021). We hebben
in 2021 ook 32 miljoen euro toegewezen
aan de Sociale Impactlening. Sinds we er
zes jaar geleden mee begonnen, hebben
we in totaal 1.082 miljoen euro aan
financiering verstrekt via
impactleningen.

Bovendien bieden we ook leningen voor
duurzaamheid via de Rabo
Innovatielening (blootstelling van
68 miljoen euro in 2021). We helpen om
duurzamere manieren van zakendoen
binnen handbereik te brengen met onze
duurzaamheidskortingen.

Via onze website
www.raboduurzaamvastgoed.nl
hebben we 11.336 mkb-klanten advies
gegeven over zonnepanelen om hen te
helpen hun panden te verduurzamen.
Meer dan 500 zakelĳke klanten bekeken
onze speciale factsheet inclusief
‘dakscan’ en voerden een gesprek met
een zonnepanelenspecialist. Samen met
Energieke Regio, gemeenten en
ondernemers hebben we gewerkt aan
de verduurzaming van
bedrĳventerreinen. Als partner van
Schooldakrevolutie streven we naar een
samenleving waarin alle kinderen via
hun eigen schooldak leren over zonne-
energie. Rabobank steunt
Schooldakrevolutie door onze mensen
en netwerk beschikbaar te stellen. Ook
hebben we met Univé en Greenchoice
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een propositie ontwikkeld om
schadelĳke asbestdaken op boerderĳen
te vervangen door nieuwe daken met
zonnepanelen. Univé-leden betalen een
eerlĳke prĳs voor de groene stroom van
deze daken en een deel van de
opbrengst gaat naar nieuwe
zonnedaken. Op die manier stimuleren
we verdere groei en duurzaamheid.

We raakten in 2021 betrokken bĳ het
Uitvoeringsprogramma Circulaire
Maakindustrie, een
samenwerkingsverband van het
bedrĳfsleven, de overheid en
kennisinstellingen, dat zich sterk maakt
voor de circulaire transitie van de
Nederlandse maakindustrie. We doen
onderzoek, ontwikkelen kennis en tools,
verkennen kansen met bedrĳven en
ketens en zetten innovatieprojecten op.
Bovendien hebben we de circulaire
kansenkaart ontwikkeld met daarin een
top 10 kansenoverzicht per sector voor
ondernemers die circulair willen
ondernemen. Er zĳn kaarten ontwikkeld
voor de levensmiddelen-, industrie-,
gezondheidszorg- en bouwsector. We
hebben het programma CE in 1 Day
(Circulair ondernemen in 1 dag)
regionaal ingezet om ondernemers te
helpen ontwikkelen naar circulair
ondernemen. Het doel van CE in 1 Day is
om per regio een twintigtal bedrĳven uit
een specifieke sector bĳ elkaar te
brengen en te voorzien van circulaire
kansen voor hun bedrĳf. We

organiseerden CE in 1 Day drie keer voor
de gezondheidszorg- en bouwsector.

Duurzaam investeren en
leasen
Leasing kan in potentie een substantiële
bĳdrage leveren aan de klimaattransitie,
omdat sommige bedrĳven niet over de
middelen beschikken om te investeren
in koolstofarme technieken, of omdat
financiële leasing voor hen
aantrekkelĳker is. We ondersteunen
onze klanten en partners bĳ de transitie
naar een nieuw en duurzaam
wagenpark. Met Rabo Electric helpen we
ondernemers met financiële en
praktische inzichten bĳ het elektrificeren
van hun voertuigen. Bovendien bieden
we voor al deze voertuigen een financial
lease, zodat klanten zelf de dealer
kunnen kiezen en volledig eigenaar zĳn
van hun elektrische auto of
bestelwagen. Als onderdeel van onze
nieuwe ‘e-mobilitypropositie’ werken
we ook aan nieuwe bedrĳfsmodellen
met Rabo Lease en onze
dochteronderneming DLL om te kĳken
hoe lichte elektrische bedrĳfsvoertuigen
(LEV's) gefinancierd of geleased kunnen
worden. We werken samen met
zakenpartners zodat we een
laadinfrastructuur, zonnepanelen,
onderhoud, pechhulp en verzekeringen
aan kunnen bieden. DLL biedt ook
financiële oplossingen die de totale
levenscyclus van het product bestrĳken,
evenals ‘clean tech’-producten die

innovatieve duurzame ontwikkelingen
stimuleren.

Vermogensbeheer
Het vermogen dat duurzaam is belegd,
is in 2021 gestegen van 16 miljard tot
meer dan 33 miljard euro. Bĳ Rabobank
streven we niet alleen naar een
aantrekkelĳk financieel rendement voor
onze klanten in onze discretionaire
beleggingsportefeuilles (RBB: Rabo
Beheerd Beleggen), maar ook voor een
verantwoord rendement. Dit betekent
dat we op een duurzame manier
beleggen door ESG-factoren (milieu,
sociale belangen en governance) mee te
wegen in onze beleggingskeuzes.
Daartoe volgen wĳ ook de tien
beginselen van het UN Global Compact
(verdrag betreffende mensenrechten,
arbeid, milieu en anti-corruptie). Er
gelden ook uitsluitingen en
beperkingen voor investeringen, onder
meer voor controversiële wapen- en
tabaksproducenten. We investeren in
duurzame thema's die van belang zĳn
voor de energietransitie, verantwoord
gebruik of hergebruik van
(grond)stoffen en welzĳn. Het gaat om
investeringen in de thema's duurzame
energie, circulaire economie, elektrische
voertuigen, robotisering en innovatie,
en een gezonde levensstĳl.

De aandelenportefeuille bestaat uit
fondsen die een klimaatvoetafdruk
hebben die ten minste 30% lager is dan

de benchmark, de wereldwĳde
aandelenmarktindex. Daarnaast gaan
we in gesprek met ondernemingen om
hen te motiveren voor schone en
duurzame bedrĳfsmodellen te kiezen
met als thema 'versnelling naar Parĳs'.
Samen met onze partner voor actief
eigenaarschap motiveren we bedrĳven
in onze beleggingsportefeuilles om met
een klimaatstrategie te komen die de
klimaatvoetafdruk vermindert, zodat we
de klimaatdoelstellingen van Parĳs
zullen halen. Dit zĳn enkele belangrĳke
voorbeelden van hoe we op
verantwoorde wĳze beleggen voor onze
klanten. Deze initiatieven werden
positief beoordeeld door Sustainalytics,
de onafhankelĳke leverancier van
duurzaamheidsbeoordelingen. We
werden verkozen tot de op één na
duurzaamste gediversifieerde bank ter
wereld.

Rabo Groen Bank
Particuliere beleggers kunnen via Rabo
Groen Bank investeren in duurzaam
ondernemen. Dit is de grootste groene
bank van Nederland met een volume van
bĳna 2,5 miljard euro aan duurzame en
klimaattransitieleningen. Omdat
particuliere beleggers met een groene
spaarrekening in aanmerking kunnen
komen voor belastingvermindering,
profiteert Rabo Groen Bank van lagere
financieringskosten. In 2021 hebben we
11.844 nieuwe spaarrekeningen
geopend voor een totaalbedrag van

828,5 miljoen euro. Dit voordeel wordt
overgedragen in de vorm van een
rentekorting op groene leningen aan
ondernemingen met duurzame
investeringen. In 2021 heeft Rabo Groen
Bank voor 626,4 miljoen euro aan groene
leningen uitgegeven. De grootste groei
was afkomstig van de installatie van
zonnepanelen, in totaal 327,8 miljoen
euro aan groene leningen.

Klanten helpen met het
bereiken van hun
duurzaamheidsdoelen
We zĳn ervan overtuigd dat we samen
meer kunnen bereiken. We beseffen ook
dat de doelstellingen inzake
klimaatverandering en de omschakeling
die nodig is om die doelstellingen te
bereiken, een gigantische opgave zĳn.
Reden te meer om alert te blĳven op hoe
we als Rabobank duurzaamheid
betaalbaar en toegankelĳk kunnen
maken voor iedereen. De enige manier
om de ambitieuze klimaatdoelstellingen
te halen, is door een echte
samenwerking tussen de centrale
overheid, gemeenten, banken,
bedrĳven, klanten en andere spelers op
de markt. Dankzĳ onze coöperatieve
mentaliteit loopt Rabobank voorop bĳ
initiatieven om dingen gedaan te
krĳgen. We hebben een enorme
motivatie om deze plannen te realiseren
met en voor onze klanten en de
maatschappĳ. Hoe eerder hoe beter.
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Daarom hebben we in Nederland een
Start-up & Scale-up Team
geïntroduceerd, dat bestaat uit
dedicated specialisten die innovatieve,
duurzame en snelgroeiende bedrĳven
ondersteunen in hun succes. Start-ups
en scale-ups leveren een belangrĳke
bĳdrage aan het oplossen van
maatschappelĳke uitdagingen en zĳn
een van de belangrĳkste groeimotoren
voor de economie en de
werkgelegenheid.

We zĳn vastbesloten een bĳdrage te
leveren door middel van nieuwe ideeën
en praktische acties. Zo zĳn we
bĳvoorbeeld begonnen met het
bĳhouden van de CO2e-uitstoot van
onze leningenportefeuille. Als klanten
niet voldoen aan de normen die we
stellen betreffende duurzaamheid, gaan
we met hen in gesprek om hun
voornemens voor verbetering te
bespreken. Als de verbeteringen
uitblĳven, moeten we onze relatie met
die klant wellicht heroverwegen. En we
streven ernaar om, zodra dat mogelĳk
en/of vereist is, rekening te houden met
de tools die bepalen hoe duurzaamheid
moet worden gemeten, zoals de
Taskforce on Climate-Related Financial
Disclosure (TCFD) en de EU-taxonomie.

Onze eigen prestaties
Als je de wereld wilt verbeteren, moet je
eerst kritisch naar jezelf kĳken. Daarom
verbeteren we onze energie-efficiëntie
(door minder te reizen en gebruik te
maken van groene energie). En 94% van
onze gebouwen in Nederland komt al in
aanmerking voor een energielabel C of
hoger, dus we liggen op schema om de
overheidsdoelstellingen te halen.



Onze bijdrage aan een inclusievere samenleving

 

Gemeenschappen 
ondersteunen
Een inclusieve samenleving 
gaat over verbondenheid, erbij 
horen en mee kunnen doen. 
Daarom zetten we ons in om de 
sociale cohesie te versterken en 
iedereen de kans te geven om 
mee te doen.

Gemeenschappen ondersteunen
• 27,6 miljoen euro coöperatief dividend

•  13 miljoen euro Rabo ClubSupport voor 30.000 
clubs/verenigingen in Nederland

Financieel welzijn
•  Hulp bij geldzorgen 26.588 verwijzingen naar 

Geldfit.nl

•  Meer dan 2,4 miljoen gebruikers elke maand om 
beter inzicht te krijgen in hun financiën

•  757.452 mensen bezochten de routekaart:  
hoe financiële gezondheid te bereiken

Diversiteit en inclusie
•  60 asielzoekers een baan aangeboden

•  50% vrouwen in Groepsdirectie

•  28 inclusiemedewerkers hielden meer dan 50 open 
dialogen met collega’s

•  LinkedIn Talent Award: Diversity champion

Rabobank Foundation
Wij bieden organisaties die werken 
met kleine boeren over de hele 
wereld toegang tot geld, kennis en 
ons netwerk. In Nederland versterken 
we sociale ondernemingen, zodat 
iedereen kan meedoen in de 
samenleving.

Diversiteit en inclusie
We vinden het belangrijk dat ons 
personeelsbestand een afspiegeling 
is van de maatschappij waarin we 
leven en werken. Deze overtuiging 
vloeit voort uit het feit dat wij, als 
coöperatie, diepe wortels hebben in 
de plaatselijke gemeenschappen.

Financieel welzijn
Iedereen kan een stap zetten 
richting een financieel gezonder 
leven. Dat is vandaag belangrijk, 
maar ook morgen. We menen 
dat we op dit gebied een 
institutionele rol te vervullen 
hebben, vooral in Nederland.

Ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot wat voor hen belangrijk is 
en dat zij de keuzes kunnen maken die bij hen passen.

Doelstelling Streefcijfer Resultaat 2021

424.409 
Klanten 
gebruikten 
de financiële 
online tool 
‘WegWijzer’

250.000
Klanten 
gebruikten 
de financiële 
online tool 
‘WegWijzer’

Huishoudens 
ondersteunen om een 
stap te zetten richting 
een financieel gezonder 
leven en het opbouwen 
van kapitaal.

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS
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Naar een meer inclusieve samenleving
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Richting een meer inclusieve
samenleving
Iedereen verdient eerlĳke en gelĳke
kansen om zĳn ambities na te streven,
of het nu gaat om het vinden van een
comfortabel huis, het verrichten van
zinvol werk of het investeren in je eigen
bedrĳf. Als coöperatieve bank die
particuliere en zakelĳke klanten in
Nederland bedient en zich wereldwĳd
richt op ondernemers in de food- en
agri-sector, bevorderen we het
financiële welzĳn en de financiële
zekerheid van onze klanten en hun
gemeenschappen. Dat betekent onder
meer dat we belemmeringen voor
financiële producten en diensten
wegnemen en een betere toegang tot
de arbeidsmarkt en betaalbare,
duurzame huisvesting realiseren. Met
onze netwerken, kennis en innovatieve
financieringsoplossingen ondersteunen
we een meer inclusieve samenleving
met gelĳke kansen voor iedereen.

Als de uitdaging te groot wordt voor ons
alleen of we meer kunnen bereiken door
samen te werken, zullen we onze
krachten bundelen om bepaalde

systemen te veranderen. Want we
geloven in de verbinding tussen
overheid, maatschappĳ en bedrĳfsleven.
We initiëren of doen mee aan
samenwerkingen waarbĳ alle partĳen op
basis van hun achtergrond en
deskundigheid een bĳdrage leveren. Zo
bouwen we aan een meer inclusieve
samenleving met gelĳke kansen en
keuzemogelĳkheden voor iedereen.
Samen leven door samenwerken!

Een inclusieve samenleving gaat
over verbinding, erbĳ horen en
kunnen participeren

Gemeenschappen
ondersteunen
Een inclusieve samenleving gaat over
verbondenheid, erbĳ horen en mee
kunnen doen. Daarom zetten we ons in
om de sociale cohesie te versterken en
iedereen de kans te geven om mee te
doen. Bĳvoorbeeld door ons coöperatief
dividend in te zetten om clubs en
verenigingen in Nederland te
ondersteunen via ClubSupport. Een club
of vereniging is immers de plaats waar
mensen elkaar ontmoeten, elkaar

ondersteunen en iedereen zichzelf kan
zĳn. In 2021 hebben 500.000 Rabobank-
leden gestemd voor hun favoriete lokale
club, hebben we 13 miljoen euro
verdeeld onder clubs en verenigingen
en hebben 30.000 clubs/verenigingen
steun ontvangen. De Hockey
Foundation is een maatschappelĳk
initiatief van de Koninklĳke Nederlandse
Hockeybond (KNHB) en Rabobank om
veldhockey nog toegankelĳker te
maken, voor iedereen. Daarom worden
de clubs opgericht in gebieden waar van
oorsprong weinig wordt gesport. Met de
Hockey Foundation hebben we in het
afgelopen jaar drie clubs opgericht die
nu actief zĳn in de KNHB-competitie. Er
worden momenteel drie andere clubs
opgericht die in 2022 met de competitie
mee willen doen.

We hebben in totaal 27,6 miljoen euro
uit ons coöperatief dividend
geïnvesteerd in maatschappelĳke
projecten. Rabo Foundation steunt
ongeveer 400 projecten die de
zelfredzaamheid van kwetsbare
groepen in Nederland en daarbuiten
vergroten. Zoals het ondersteunen van
sociale ondernemers die
werkgelegenheid creëren voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en
het versterken van boerencoöperaties
die werken met kleine boeren.

Rabo Community Fund
Internationaal gezien spelen we een rol
in lokale gemeenschappen. Zo heeft
Rabobank Australië en Nieuw-Zeeland
het Rabo Community Fund opgericht.
Het doel is investeren in de vitaliteit van
de plattelandsgemeenschappen waarin
onze klanten en medewerkers wonen.
We doen dit door betekenisvolle
initiatieven te nemen die door onze
Client Councils zĳn geïdentificeerd. Met
de oprichting van het Rabo Community
Fund hebben we een fonds waarmee we
de impact in
plattelandsgemeenschappen kunnen
vergroten.

Financieel welzĳn
Het financiële welzĳn staat onder druk
door factoren als inflatie,
energiearmoede en
inkomensongelĳkheid. We menen dat
we op dit gebied een institutionele rol te
vervullen hebben, vooral in Nederland.

Iedereen kan een stap zetten richting
een financieel gezonder leven. Dat is
vandaag belangrĳk, maar ook morgen.
Mensen moeten geld opzĳzetten,
bĳvoorbeeld om voldoende reserves te
hebben voor onverwachte uitgaven, om
een huis te kopen, of om vervroegd met
pensioen te gaan.

De samenleving eist steeds meer
financiële flexibiliteit en
onafhankelĳkheid van individuen.

Tegelĳkertĳd zien we een toenemende
financiële kwetsbaarheid. Zo heeft 25%
van de Nederlanders onvoldoende
spaargeld om twee maanden zonder
inkomen rond te komen. Mensen zullen
binnenkort nog meer eigen geld nodig
hebben om de belangrĳke fasen van hun
leven te kunnen betalen. Dat komt
omdat de overheid zich steeds meer
terugtrekt en mensen steeds meer
persoonlĳke verantwoordelĳkheid
geeft.

Hulp bĳ geldzorgen
Ook in 2021 hebben we particuliere
klanten en ondernemers via onze eigen
kanalen en medewerkers doorverwezen
naar Geldfit.nl. In totaal hebben we meer
dan 26.588 mensen doorverwezen naar
Geldfit.nl waar ze de anonieme
financiële test kunnen doen.

Om klanten die zich steeds meer zorgen
maken over hun financiën beter van
dienst te zĳn, is Rabobank in december
2020 gestart met een pilot Hulp bĳ
Geldzorgen. Dit team richt zich op
proactief en preventief beheer. Naast
een luisterend oor biedt het team ook
hulp die beschikbaar is via de
Nederlandse Schuldhulproute en/of een
oplossing van Rabobank. Op deze
manier hebben we kunnen voorkomen
dat klanten die Rabobank om hulp
hebben gevraagd, bĳ Bĳzonder Beheer
terecht is gekomen. Meer dan 3.800
klanten hebben een beroep gedaan op

Trouw aan onze coöperatieve mentaliteit ondersteunt Rabobank

een inclusieve samenleving met eerlĳke sociale en economische

kansen, zodat iedereen na kan streven wat voor hem of haar

belangrĳk is.
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het team van Hulp bĳ Geldzorgen.
Vanwege de testfase bestond het team
uit medewerkers die gedetacheerd
werden vanaf verschillende afdelingen
van Rabobank. Dankzĳ het succes van de
test in 2021 wordt het team van 15 FTE
in 2022 structureel onderdeel van
Rabobank.

Samen met de maatschappelĳke
organisatie Moedige Dialoog hebben we
onze krachten gebundeld in regionale
publiek-private netwerken. De nadruk
lag op werkgevers helpen om een
proactieve partner te zĳn voor hun
medewerkers bĳ het bieden van hulp in
geval van geldzorgen. Samen met de
Nederlandse Schuldhulproute hebben
we een blauwdruk opgesteld om op
regionale basis te blĳven samenwerken.

Voor veel mensen is het nog steeds
taboe om over geld te praten. Onze
campagne Praten over Geld moedigt
mensen aan deze gesprekken toch te
voeren. De campagne linkt naar een
online tool, de WegWĳzer, die meer
inzicht biedt in geldzaken. Met dit
eenvoudige instrument hebben we al
424.409 mensen geholpen om te
bepalen hoe ze financieel gezond
kunnen worden. Eind 2021 hadden
757.452 mensen op de gids geklikt en
had bĳna 60% hem ingevuld.

Dankzĳ nieuwe functies in de Rabo App
gebruiken nu maandelĳks meer dan

2.4 miljoen klanten de app om beter
inzicht te krĳgen in hun financiën.

(Digitale) financiële diensten
toegankelĳker maken
We verbeteren onze app voor mobiel
bankieren voortdurend om tegemoet te
komen aan de behoefte van onze
klanten die graag 100% digitale
dienstverlening willen. Zo hebben we de
leesbaarheid en algemene
toegankelĳkheid voor onze klanten,
waaronder ouderen en gehandicapten,
verbeterd.

Rabobank helpt senioren met
internetbankieren door middel van
uitleg, cursussen en hulp aan huis. Het
doel is senioren in staat te stellen zo lang
mogelĳk hun eigen banktransacties te
regelen en hen te beschermen tegen
financieel misbruik. Ook helpt Rabobank
mensen die zo lang mogelĳk zelfstandig
willen blĳven wonen. We geven
informatie over financiële en niet-
financiële oplossingen.

Om de bereikbaarheid van onze
financiële dienstverlening te verbeteren,
introduceerde Rabobank Mobiel
Bankieren Service. Deze is speciaal
bedoeld voor klanten die niet in staat zĳn
hun bankzaken via de gewone kanalen
te regelen. De dienst houdt in dat
medewerkers van Retail Banking klanten
thuis bezoeken om hen te helpen met

standaard bankdiensten, zoals het
openen van een bankrekening.

Om senioren te wapenen tegen
financieel misbruik, geven we
voorlichting over hoe financieel
misbruik kan worden voorkomen en
herkend. We doen dit door middel van
presentaties, webinars en door ons aan
te sluiten bĳ lokale allianties. Op het
platform IkWoonLeefZorg geven we
ouderen en hun mantelzorgers ook
informatie over langer zelfstandig
wonen en over financieel misbruik. In de
nieuwsbrief, die om de twee weken naar
meer dan 100.000 abonnees wordt
verstuurd, informeren en inspireren we
lezers over wonen, zorg en financiën.

Diversiteit en inclusie
We vinden het belangrĳk dat ons
personeelsbestand een afspiegeling is
van de maatschappĳ waarin we leven en
werken. Deze overtuiging vloeit voort uit
het feit dat wĳ, als coöperatie, diepe
wortels hebben in de plaatselĳke
gemeenschappen.

Rabobank wil een goed presterende
organisatie en een aantrekkelĳke
werkgever voor iedereen zĳn. Met een
divers personeelsbestand bevordert
Rabobank de diversiteit in denken. Het
maakt ons sterker, innovatiever,
flexibeler en creatiever. Op die manier
doen we niet alleen het juiste voor de
samenleving, maar verbeteren we ook

onze resultaten en kunnen we onze
klanten beter van dienst zĳn.

We geloven dat een organisatie beter
functioneert als deze divers en inclusief
is. Bĳ Rabobank komt dit tot uiting in het
aantal vrouwen in de groepsdirectie. In
2020 bestond de groepsdirectie voor
44% uit vrouwen. Dit steeg tot 50% in
2021 omdat het aantal mensen in de
groepsdirectie daalde. Ondertussen was
35% van de eerste managementlaag
onder de groepsdirectie in 2021 vrouw.

Om de culturele diversiteit van het
topmanagement van Rabobank te
vergroten heeft Rabobank een nieuw
talentenprogramma opgezet. Tĳdens
het anderhalf jaar durende programma
krĳgen cultureel diverse talenten de
kans om hun vaardigheden te
ontwikkelen terwĳl ze werken aan
strategisch belangrĳke en impactvolle
projecten. Om de culturele diversiteit in
de organisatie nog meer te versterken,
is Rabobank verschillende
samenwerkingsverbanden aangegaan
met onder andere WROKKO (een
platform dat bicultureel talent
stimuleert) en de Vrĳe Universiteit
Amsterdam (VU). Rabobank werkt
samen met WROKKO om de instroom
van divers jong talent te bevorderen. De
samenwerking met de VU Amsterdam
richt zich op het vergroten van
diversiteit aan de top en bewustwording
binnen de organisatie.

Door mensen met verschillende
geslachten, achtergronden en
culturen in dienst te nemen,
worden we beter

Nadat we in 2020 voor het eerst
rapporteerden over gelĳke betaling van
medewerkers die onder de cao vallen,
hebben we in 2021 een soortgelĳk
onderzoek uitgevoerd. Ook hier
onderzochten we (i) de ongecorrigeerde
beloningsverschillen, waarbĳ alleen
rekening wordt gehouden met het
verschil in deeltĳd- en voltĳdcontracten,
en (ii) de gecorrigeerde
beloningsverschillen, waarbĳ
medewerkers met bĳvoorbeeld
hetzelfde functieprofiel op gelĳke voet
kunnen worden vergeleken. Op basis
van dit onderzoek werd vastgesteld dat
er een niet-gecorrigeerd
beloningsverschil van 23,9% en een
gecorrigeerd beloningsverschil van
1,8% bestaat. Aangezien dezelfde
methode werd toegepast, hebben we de
resultaten vergeleken met die van vorig
jaar. We hebben een daling vastgesteld
van de niet-gecorrigeerde
beloningsverschillen (-0,8%), maar een
stĳging van de gecorrigeerde
beloningsverschillen (+0,2%). In 2021
werd er een grondige analyse gemaakt
om de diepere oorzaken van de
gecorrigeerde beloningsverschillen vast
te stellen, waardoor we ons bewust
kunnen blĳven van deze loonkloof en
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actie kunnen nemen om deze aan te
pakken.

We geven iedereen de kans om zich bĳ
de organisatie aan te sluiten, ook
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en nieuwkomers. In 2021
hebben we de doelstelling gehaald die
we in 2019 hadden gesteld, om zestig
asielzoekers met een
verblĳfsvergunning een baan aan te
bieden bĳ Rabobank. Ze zĳn bĳna
allemaal nog steeds werkzaam bĳ de
Rabobankorganisatie. Nu deze
doelstelling is bereikt, zullen we
asielzoekers in Nederland banen aan
blĳven bieden.

Om het aannemen van talent met een
afstand tot de arbeidsmarkt verder te
stroomlĳnen, heeft Rabobank in 2021
een matchtool opgezet. Met dit
proefproject wordt het eenvoudiger om
talent aan vacatures en recruiters te
koppelen.

We zoeken voortdurend naar manieren
om de inzetbaarheid van onze mensen
te verbeteren. We investeren in
opleiding en onderwĳs. Waar mogelĳk
begeleiden we boventallige
medewerkers met omscholing, coaching
en andere ondersteuning.

In 2021 vond 89% van de boventallige
medewerkers binnen zes maanden een
baan. En 90% van de ontslagen

medewerkers die een eigen bedrĳf wilde
beginnen, deed dat ook.

De inclusieve helpdesk
Onze inclusieve helpdesk biedt
ondersteuning aan medewerkers met
een beperking. De helpdesk ontlast
managers van de uitdagingen rond de
onboarding van deze medewerkers.
Daarnaast zorgt het bureau dat
gebouwen, werkplekken en IT-systemen
toegankelĳk zĳn, bĳvoorbeeld door
liften en/of toegangspoortjes aan te
passen.

Onze Inclusion Agents
Naast deze stappen blĳft het stimuleren
van bewustzĳn over diversiteit en
inclusie binnen de Rabobankorganisatie
belangrĳk. We verleggen de focus nu van
bewustzĳn naar 'wat kan ik doen?'. Een
van de manieren waarop we dit
stimuleren is via onze 28 Inclusion
Agents. Deze collega's hebben
diversiteit en inclusie al onder de loep
genomen via meer dan 50 open dialogen
met collega’s. We willen het aantal
Inclusion Agents uitbreiden, zodat we
nog meer mensen binnen de organisatie
kunnen bereiken.

LinkedIn Talent Award
Het afgelopen jaar hebben we
regelmatig content omtrent diversiteit
en inclusie op social media geplaatst.
Dat bleef niet onopgemerkt. Het leidde
er zelfs toe dat we een LinkedIn Talent

Award wonnen in de categorie Diversity
Champion. Om deze prĳs te winnen,
moeten een bedrĳf en haar
medewerkers actief betrokken zĳn bĳ
diversiteit en inclusie, vaak berichten
plaatsen over het onderwerp en
reageren op de berichten van anderen
hierover. Met andere woorden, dit is echt
een prĳs die we sámen hebben
gewonnen, en die deel uitmaakt van
onze missie Growing a better world
together.
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In deze bĳlage bespreken we de
methodologie die we hebben gebruikt
om de gefinancierde emissies in te
schatten. Deze wordt weergegeven in de
infographic Emissies uit leningen.

Er zĳn verschillende manieren om
emissies te meten. We gebruiken de
PCAF-methode voor de meeste van onze
berekeningen. We gebruiken ook de
PCAF-scoretabel voor
gegevenskwaliteit (score 1-5) om de
mate van nauwkeurigheid van de
gerapporteerde schattingen te
kwalificeren, per activaklasse die wordt
genoemd in de Global GHG Standard van
PCAF.

De scores voor gegevenskwaliteit zĳn
per activaklasse berekend. De hoogste
scores staan voor de hoogste
gegevenskwaliteit, zoals bĳ
gerapporteerde emissiegegevens op
bedrĳfsniveau. Dan volgen de emissies
die op fysieke activiteiten zĳn
gebaseerd. De laagste scores worden
toegekend aan emissiebenaderingen
die op economische activiteiten zĳn
gebaseerd. De scores hebben
betrekking op drie verschillende opties
om de emissies te schatten. Optie 1 krĳgt
de voorkeur: gerapporteerde emissies,
gevolgd door opties 2 en 3; emissies die
worden gebaseerd op respectievelĳk
fysieke en economische activiteiten.

Onzeker

Zeker Score 1
Geveri�ëerde broeikasgas-

emissiedata of actuele 
primaire energiedata

Niet-geveri�ëerde broeikasgas-
emissiedata of andere primaire

energiedata

Gemiddelden welke speci�ek
zijn voor de (sub)-sector of 

vergelijkbare klanten

Gemiddelden speci�ek voor
de regio of het land

Schattingen met ontbrekende
onderbouwing

Score 2

Score 3

Score 4

Score 5

Om de gefinancierde emissies van onze
portefeuille te bepalen, hebben we
gebruikgemaakt van een combinatie
van interne en externe gegevens. Deze
gegevens zĳn afkomstig van
verschillende bronnen en worden in
verschillende formats gecategoriseerd
en gerapporteerd. Bĳ gebrek aan
alomvattende en betrouwbare
gegevens over de uitstoot van
broeikasgassen van de leningen (die
momenteel voor ongeveer 90% van
onze portefeuille niet beschikbaar zĳn)
hebben we zogenaamde ‘top-down’-
proxy-indicatoren gebruikt conform de

aanbevelingen van het PCAF. In de
volgende paragrafen geven we aan
welke proxy's en gegevensbronnen we
hebben gebruikt voor de onderdelen
van onze portefeuille die we in dit
rapport hebben berekend.

Gegevens en methodologieën worden
voortdurend verbeterd. Voor dit rapport
zĳn onze schattingen gebaseerd op de
best beschikbare gegevens en de meest
geschikte methodologieën en keuzes
voor onze portefeuille op dit moment.
Verbeterde schattingen, herziene
berekeningen of correcties van
rekenfouten kunnen leiden tot wezenlĳk
andere uitkomsten. Naarmate we onze
berekeningen en methodologieën
verbeteren, zullen we in toekomstige
rapporten ingaan op gewĳzigde
uitkomsten. Met uitzondering van
leasing hebben alle schattingen
betrekking op de scope 1- en scope 2-
emissies van onze klanten. Alle emissies
(scope 1 en 2) die in dit hoofdstuk worden
beschreven, hebben betrekking op de
emissies (scopes) van onze klanten.

Nederlandse zakelĳke
klanten
Food en agri
PCAF-score: 5, geschatte gefinancierde
emissies (AR5): 11.2 Mt CO2e.
Om de gefinancierde emissies van de
Nederlandse food- en agri-portefeuille
te berekenen, hebben we een PCAF-
methode gebruikt die door

RaboResearch is ontwikkeld. We bepalen
een emissiefactor per euro aan activa op
basis van openbaar beschikbare
gegevens van het CBS betreffende
agrarische sectoren.
Emissiebrongegevens zĳn afkomstig van
de RIVM Emissieregistratie, Agrimatie
(energieverbruik) en het CBS (omvang
veestapel en gegevens over
landgebruik). De scope 2-emissies zĳn
berekend op basis van het (bruto)
elektriciteitsverbruik van de sector
(cĳfers afkomstig van het CBS). Deze
cĳfers zĳn uitgesplitst naar sub-sectoren
met behulp van gegevens van
Agrimatie. In overeenstemming met het
BKG-protocol gebruiken we het bruto
elektriciteitsverbruik, exclusief de
energieproductie van een sector en
elektriciteit die werd terugverkocht aan
het net, bĳvoorbeeld via zonnepanelen
of warmtekrachtkoppeling (WKK).

Handel, industrie en diensten
PCAF-score: 5, geschatte gefinancierde
emissies: 3,1 Mt CO2e.
In overeenstemming met de PCAF-
aanbevelingen voor bedrĳfsleningen en
niet-beursgenoteerde aandelen,
gebruiken we economische activiteit als
maatstaf voor de emissies. We bepalen
een emissiefactor per euro aan activa op
basis van openbaar beschikbare
gegevens van het CBS voor niet-
agrarische sectoren. De scope 2-emissies
zĳn bepaald op basis van het (bruto)
elektriciteitsverbruik per sector,

exclusief de geproduceerde elektriciteit
die wordt teruggeleverd aan het net.
Opmerking: het vermelde cĳfer is
waarschĳnlĳk een overwaardering,
aangezien het een aantal dubbele
tellingen bevat. Dit komt doordat de
scope 1-emissies van de sector
elektriciteit, gas, stoom en
airconditioning overlappen met de
scope 2-emissies van de andere sectoren
in de Nederlandse economie.

Commercieel vastgoed
PCAF-score: 3, geschatte gefinancierde
emissies: 0,3 Mt CO2e.
De berekening van de gefinancierde
emissies voor bedrĳven die actief zĳn in
het Nederlands commercieel vastgoed
is uitgevoerd in overeenstemming met
de berekeningen voor residentieel
vastgoed (schattingen van het
energieverbruik afkomstig van een CFP
Green Buildings en PBL (Startanalyse
aardgasvrĳe buurten). Indien gegevens
niet bĳ elkaar pasten, zĳn er
extrapolaties gemaakt op basis van
gemiddelde emissies per euro.

Leningen aan particulieren
Residentieel vastgoed (inclusief Obvion,
exclusief Vista)
PCAF-score: 3 (97%) / 4 (3%), geschatte
gefinancierde emissies: 2,1 Mt CO2e.
We hebben de emissies van onze
Nederlandse woningportefeuille
berekend aan de hand van de PCAF-
norm voor hypotheken. Voor het
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toekennen van de emissies hebben we
de (meest recent geregistreerde)
huidige waarde van het onroerend goed
en de uitstaande bedragen gebruikt. Het
geschatte energieverbruik op
gebouwniveau is gebaseerd op
gegevens van de PBL (Startanalyse
aardgasvrĳe buurten), Calcasa, het
Kadaster en het CBS. Deze bevatten
details over gebouwkenmerken, zoals
energielabels, vloeroppervlakten en
bouwjaren.

In onze vorige rapportage over de
gefinancierde emissies van de
hypotheekportefeuille in Rabobank and
Climate Change werd geen rekening
gehouden met de verhouding tussen
lening en waarde. Alle emissies werden
toegekend aan Rabobank, waardoor
onze gefinancierde emissies te hoog
werden ingeschat. Alleen hypothecaire

blootstellingen per saldo zĳn
meegenomen in de berekeningen.
Indien gegevens niet bĳ elkaar pasten,
zĳn er extrapolaties gemaakt op basis
van gebouwkenmerken uit gegevens
van het Kadaster en het CBS. Dit is in dit
rapport gecorrigeerd.

Er blĳven onduidelĳkheden bestaan
over de emissies van stadsverwarming.
Het blĳkt ook een uitdaging om externe
datasets te koppelen aan onze eigen
interne gegevens.

Wholesale en Rural
Wholesale Corporate klanten
PCAF-score: 1/2 (20%) / 4 (80%), geschatte
gefinancierde emissies: 7,7 Mt CO2e.
We hebben de gefinancierde emissies
van onze Wholesale-portefeuille
berekend aan de hand van de PCAF-
norm voor beursgenoteerde aandelen

en bedrĳfsleningen. Voor het toewĳzen
van de gefinancierde emissies hebben
we gebruik gemaakt van geschatte
inkomsten van klanten en van gegevens
over de totale waarde van de activa. De
emissiegegevens van klanten zĳn
afkomstig van ISS-ESG, een externe
gegevensverstrekker en beoordelaar,
die zelfgerapporteerde emissies van
grote bedrĳven verzamelt. Voor
ondernemingen die geen gegevens
hebben gerapporteerd, heeft ISS-ESG
schattingen gemaakt op basis van
bedrĳfskenmerken zoals sector, totale
inkomsten en totale activa. Voor
Wholesale commercieel vastgoed
klanten, voor wie onvoldoende
gegevens beschikbaar waren, hebben
we gebruik gemaakt van eenzelfde
benadering als voor de Nederlandse
commercieel vastgoed klanten.

Rural Clients
PCAF-score: 4, geschatte gefinancierde
emissies (AR5): 18,6 Mt CO2e.
We hebben de gefinancierde emissies
van onze wereldwĳde Rural portefeuille
berekend aan de hand van de PCAF-
norm voor bedrĳfsleningen en niet-
beursgenoteerd eigen vermogen. Onze
berekening heeft betrekking op onze
activiteiten in Australië, Brazilië, Nieuw-
Zeeland en de Verenigde Staten, die het
overgrote deel van onze klantgebieden
vertegenwoordigen. De toewĳzing is
gebaseerd op gegevens over de
inkomsten en activa van de klant.

Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de bronnen van sectoremissies en
inkomstengegevens die zĳn gebruikt
voor het berekenen van de scope 1-
emissies. Landbouwgerelateerde
emissies zĳn aan de subsectoren van de
landbouw toegewezen volgens een voor
elk land specifieke logica (op basis van
de NIR-methodologie en
landenspecifieke
achtergrondgegevens, of zĳn
rechtstreeks afkomstig van SEEG in het
geval van Brazilië). De emissies door
verbranding van fossiele brandstoffen in
de landbouw kregen we van de National
Inventory Reports of (voor Brazilië) van
het International Energy Agency. Deze
werden aan de sectoren toegekend met
behulp van de Global Trade Analysis
Project (GTAP)-gegevens over de
verbranding van fossiele brandstoffen.
De berekeningen van onze scope 2-
emissies zĳn gebaseerd op IEA-
gegevens over elektriciteitsverbruik in
de landbouw. Deze werden toegewezen
aan sectoren volgens de
energieverbruikstabellen van GTAP.

Wanneer er geen financiële gegevens
van klanten beschikbaar waren, hebben
we extrapolaties binnen de sector
gemaakt op basis van geïnvesteerde
euro's.

Een van de beperkingen van deze
analyse is de aangepaste mapping van
IPCC-emissies op basis van processen

naar emissies op sectoraal/
goederenniveau. Met het oog op de
vergelĳkbaarheid is een andere
beperking dat er per land verschillende
methodologieën werden gebruikt voor
het bepalen van de emissies (landen
kunnen bĳvoorbeeld voor elke sector
een tier 1, 2 of 3-benadering kiezen) en
de bronnen voor de
inkomstengegevens. We hebben in deze
analyse geen emissies opgenomen die
betrekking hebben op veranderingen in
landgebruik in verband met
landbouwactiviteiten, aangezien deze
emissies worden gerapporteerd in de
LULUCF-categorie van het IPCC/
UNFCCC.

Elektriciteitsopwekking
Schattingen zĳn onderdeel van Wholesale
emissie rapportage, hieronder
beschrĳving van 'vermeden emissies'.
De emissies van klanten die elektriciteit
opwekken zĳn opgenomen in de
berekening van grote Wholesale
klanten. In koolstofintensieve sectoren
zoals elektriciteitsopwekking kunnen
verschillende instrumenten worden
gebruikt om de koolstofuitstoot te
meten en af te stemmen op
klimaatscenario's en methoden om de
koolstofvoetafdruk te verminderen. We
hebben ook de koolstofintensiteit van
onze portefeuille (leningen gewogen)
vergeleken met de mondiale methode
om de koolstofvoetafdruk te
verminderen voor

Gegevens gefinancierde emissies

Land Gegevensbron
emissies (IPCC-
landbouw)

Gegevensbron
sectorinkomsten

Samenvatting van de aanpak

Australië AU National
Inventory report

Production value
(Agricultural Commodities
Statistics - ABARES)

Landspecifieke gegevens van
procesgebonden emissies in
landbouwsectoren

Brazilië SEEG Production value (Ministry of
Agriculture)

SEEG heeft emissies
toegewezen aan
landbouwsectoren, op basis
van op maat gemaakte
sectortoekenning voor andere
landbouwemissies

Nieuw-Zeeland NZ National
Inventory report

Agricultural sector revenues
(StatsNZ)

Landspecifieke gegevens van
procesgebonden emissies in
landbouwsectoren

Verenigde Staten US National
Inventory report

Cash receipts data (USDA) Landspecifieke gegevens van
procesgebonden emissies in
landbouwsectoren

https://www.rabobank.com/en/images/rcc-11-ver12.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/rcc-11-ver12.pdf
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elektriciteitsopwekking en de 1,5 °C-
doelstelling van het IEA, in
overeenstemming met de vereisten van
de NZBA.

De vermeden emissies zĳn berekend aan
de hand van de Renewable Energy GHG
Accounting Approach van de
International Finance Institutions
Technical Working Group on
Greenhouse Gas Accounting. De
emissies van elektriciteit werden
berekend met behulp van de IFI
Harmonized Grid Emission factor dataset
versie 3 (gepubliceerd in december
2021).

Leasing Internationaal
Tractoren
PCAF-score: 3 (33%) en 4 (67%), geschatte
gefinancierde emissies: 3,4 Mt CO2e.
De koolstofintensiteit van deze activa
varieert aanzienlĳk en wordt
voornamelĳk bepaald door het type
activa en het gebruik ervan, ongeacht de
sector waarin de huurder actief is. Deze
activa moeten daarom per geval op
koolstofintensiteit worden onderzocht.
We hebben ons geconcentreerd op een
veel voorkomend type activa, namelĳk
tractoren. De berekening volgt de PCAF-
methode voor leningen voor
motorvoertuigen. Het vaststellen van de
gefinancierde emissies vereist een
aanzienlĳke mate van oordeelvorming,
aangezien het wordt gebaseerd op de

verwachte emissies en het verwachte
gebruik.

Voor het grootste deel van de
blootstelling aan leasing en leningen
voor tractoren (76%) wordt de
berekening gemaakt op basis van de
activawaarde die wordt vastgesteld aan
de hand van secundaire bronnen
(Tractor testlab) en blootstellingen. Voor
een aanzienlĳk deel van dit onderdeel
van de portefeuille (dat 33% van de
totale blootstelling aan tractoren
beslaat) zĳn de berekeningen specifiek
voor het merk en model van de activa.
De resterende 24% van de
tractorportefeuille is berekend op basis
van extrapolatie.

Actuele informatie over het gebruik is
niet in deze berekening opgenomen. De
gemiddelde jaarlĳkse bezettingsgraad
voor dit type activa kan variëren van 300
tot 1.000 uur onder verschillende
omstandigheden. Er is daarom
uitgegaan van een gemiddelde
bezettingsgraad van 500 uur per trekker,
met een beladingsfactor van 0,5,
conform andere gegevensbronnen.
Voor financiële leases en leningen is de
toekenning toegepast op basis van het
aantal uitstaande bedragen vergeleken
met de bedragen van de oorspronkelĳke
financiële lease/lening.
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