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Over dit rapport

Onze Impact in 2022
De behoefte om onze economieën en samenlevingen te transformeren tot duurzamere manieren van leven en werken, is nog

nooit zo groot of urgent geweest. Bĳ Rabobank is duurzaamheid een integraal onderdeel van onze bedrĳfsmissie: Growing a

better world together. We willen bĳdragen aan de transities die voor ons en onze stakeholders van belang zĳn, nu en in de

toekomst: Deze transities kennen meerdere facetten en de weg ernaartoe is voortdurend in ontwikkeling. Wereldwĳd moeten

er grote stappen worden gezet. Bĳ deze uitdagingen moeten we samenwerken.

Met dit Impactrapport willen we onze stakeholders een indruk geven van hoe we een positieve impact proberen te maken

op de samenlevingen die we bedienen en hoe we willen bĳdragen aan de voedselsysteemtransitie, de energietransitie en de

transitie richting een meer inclusieve samenleving. We beseffen evenwel dat het uiteindelĳke en daadwerkelĳke effect van

onze initiatieven uiteraard afhangt van vele factoren, zoals economische veranderingen, het gedrag van klanten en

wĳzigingen in de regelgeving. Hoewel we een bĳdrage leveren aan een duurzamere samenleving, beseffen we ook dat de

impact van onze portefeuille en de activiteiten van onze klanten niet alleen positief is. Als we bĳvoorbeeld kĳken naar ons

effect op het klimaat, is het een feit dat onze klanten op de een of andere manier broeikasgassen uitstoten. Of het nu gaat

om een transportbedrĳf wiens vrachtwagens CO2 uitstoten, een boer wiens melkkoeien methaan produceren of een

huiseigenaar die zĳn huis verwarmt.

We zĳn trots op de initiatieven en resultaten, maar beseffen ook dat alle drie de transities nog een lange weg te gaan
hebben.

Onze Impact in 2022 en Our Road to Paris
Onze impact in 2022 vertelt wie we zĳn, hoe we omgaan met transities en deze

faciliteren en hoe we streven naar een positieve en duurzame impact op de

samenleving. Our Road to Paris, gepubliceerd in november 2022, zoomt in op

onze aanpak van de klimaatverandering, dwars door alle transities heen. In

Our Road to Paris publiceerden we niet alleen onze emissies van leningen en

investeringen van 2020, maar ook manieren om CO2 terug te dringen en onze

initiële doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies voor

twaalf sectoren/regio's met een hoge uitstoot. We beschrĳven ook hoe we

onze eigen operationele emissies afstemmen en klimaatrisico's beheersen. Dit rapport beschrĳft onze vorderingen

betreffende de Parĳs-strategie, geeft een momentopname van wat we weten, wat we denken te moeten weten en hoe en

wanneer we de kloof kunnen dichten. In tegenstelling tot Our Road to Paris bevat Onze Impact in 2022 geen doelstellingen

voor de toekomst, trajecten of sectorale plannen over hoe de drie transities aangepakt moeten worden. In dit Impactrapport

geven we een update over onze scope 3-emissies van leningen en investeringen, die momenteel de scope-1 en scope-2

emissies van onze klanten omvatten, en over onze vooruitgang richting onze klimaatdoelen voor de hierboven genoemde

twaalf sectoren/regio's.

Jaarverslag
Dit Impactrapport werd gepubliceerd op 9 maart 2023, tegelĳk met ons Jaarverslag 2022. In dat verslag presenteren we onze

jaarcĳfers van 2022 en geven we inzicht in de vooruitgang die we in 2022 hebben geboekt op het gebied van onze strategie

en thema's. In ons rapport ESG Facts & Figures, een bĳlage bĳ het jaarverslag, geven we ook een overzicht van de belangrĳkste

duurzaamheidsprestaties. Dit Impactrapport moet worden gezien in samenhang met deze andere rapporten.

Publicatie
Rabobank Communicatie & Corporate Affairs, Croeselaan 18, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, telefoon: +31 (0)30 216 0000,

e-mail: jaarverslagen@rabobank.nl

Download report

https://www.rabobank.com/en/images/our-road-to-paris-report.pdf
mailto:jaarverslagen@rabobank.nl
https://media.rabobank.com/m/216515dcb3b01439/original/Our-Road-to-Paris-2022-EN.pdf


Rabobank in één oogopslag

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

Hypotheken

Leningen aan Food & Agri 

Leningen aan Handel, Industrie en Dienstverlening

Miljard pinbetalingen

193,0
40,4
75,4

2,0

Sparen

Beheerd en bewaard vermogen

Leasing

BPD transacties

152,9
50,5

1,3
6.081

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

Leningen aan Food & Agri

Leningen aan Handel, Industrie en Dienstverlening

Leasing

73,0
39,0
36,4

Nederland
78 lokale Rabobanken

Internationaal
36 Landen
Geografische opsplitsing van 

onze internationale private 

kredietportefeuille

Binnenlands
retailbankbedrijf

144
kantoren

8,3
miljoen particuliere 

klanten

0,8
miljoen zakelijke

klanten

2,2
miljoen leden

34,5%

20,6%
11,9% 0,2%

27,6%

5,3%

Missie: Growing a better world together

Op 25 februari 2022 werden nieuwe activiteiten
in Rusland al door DLL gestaakt.
In november 2022 heeft DLL de terugtrekking 
uit Rusland voltooid.. 

*  

*  
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Over ons

Onze geschiedenis
Rabobank is ontstaan uit een kleine kredietvereniging die aan het einde van de negentiende eeuw werd 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 hun opbrengsten ook deelden met 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 organisatie die hen op

verschillende gebieden kon ondersteunen. Daarom richtten zĳ op wat nu de coöperatieve Rabobank is. Momenteel hebben

we bĳna 47.000 medewerkers (FTE) in 37 landen. Onze internationale focus ligt op de food- en agrisector (F&A). In Nederland

bieden we particuliere en zakelĳke klanten ook een grote verscheidenheid aan financiële producten en diensten. Tot de

Rabobank Groep behoren ook dochtermaatschappĳen BPD, Obvion en DLL, die oplossingen bieden op het gebied van

respectievelĳk vastgoed, hypotheken en leasing.

Door de sterke lokale aanwezigheid van de coöperatie speelt Rabobank een actieve rol in de samenleving. In Nederland

dragen onze lokale banken nog steeds bĳ aan het bouwen van vitale, inclusieve gemeenschappen in gemeenten en regio's.

En internationaal helpt Rabobank klanten om te blĳven innoveren en verduurzamen. Zo zetten we onze missie om in

realiteit: Growing a better world together.

Onze coöperatieve governance
We zĳn een coöperatie, wat betekent dat we door onze leden en niet door aandeelhouders worden gesteund. Klanten kunnen

hun betrokkenheid bĳ de bank tonen door lid te worden. Meer dan twee miljoen klanten zĳn op dit moment lid van

Rabobank. Samen keuren ze de koers van de bank goed.

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: Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank).

Deze fundamentele wĳziging in governance was bedoeld om zowel de coöperatieve organisatie als de bankfunctie te

versterken, alsmede de symbiose tussen deze twee. De inspraak en invloed van de leden zĳn stevig verankerd in het bestuur

van Rabobank. 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
We geloven dat we elkaar beter kunnen maken en dat we door samenwerking meer kansen kunnen creëren. Dit is waar

coöperatieve mentaliteit om draait. De beste manier om urgente maatschappelĳke, economische en ecologische uitdagingen

op het gebied van voedsel, energie en inclusiviteit aan te pakken, is samen te werken met onze klanten, partners en andere

stakeholders.

Onze waarden en gedragingen
Als we onze coöperatieve mentaliteit willen definiëren en een context willen creëren waarin mensen op ons als organisatie

kunnen bouwen, zullen we onze gezamenlĳke waarden en gedragingen zo moeten definiëren dat anderen op ons kunnen

vertrouwen, als een kompas. Onze gedragscode Rabobank Kompas definieert onze waarden en gedragingen. Het geeft ons

richting en helpt bĳ het creëren van een permanente leeromgeving die zich richt op een positief effect op de samenleving.

• Klantgedreven en daadkrachtig: "ik zet een extra stap voor mĳn klanten."

• Betekenisvol en moedig: "ik durf het verschil te maken in de maatschappĳ."

• Professioneel en weloverwogen: "ik doe het goede buitengewoon goed."

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

https://www.rabobank.nl/over-ons/organisatie/resultaten-en-verslagen/downloads
https://media.rabobank.com/m/ca1ecb10af56e34/original/Rabobank-Kompas-NL.pdf
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Onze grondbeginselen

Missie
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. We willen een substantiële bĳdrage leveren aan

het duurzaam voeden van de wereld en aan het bevorderen van het welzĳn en de 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, energie en een meer inclusieve samenleving

Voedselsystemtransitie

Genoeg betaalbaar, voedzaam voedsel voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet
Hoewel het mondiale F&A-systeem in vele opzichten succesvol is, heeft het de grenzen van de planeet onder toenemende

en onhoudbare druk gezet. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties is de food & agri-sector

verantwoordelĳk voor 31% van de door mensen veroorzaakte broeikasgasemissies. De huidige levensstĳl en voedselkeuzes

van de samenleving, die door het mondiale voedselsysteem worden geleverd, hebben een grote impact op de

zoetwatervoorraden en kunnen in verband gebracht worden met het verlies aan biodiversiteit en zelfs ontbossing. Onze

ambities betreffende de benodigde voedselsystemtransitie borduren verder op het verhaal van onze oprichting. Als

coöperatieve bank zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en het aanpakken van grote

maatschappelĳke uitdagingen. Onze bank is opgericht door boeren voor boeren en ondersteunt al tientallen jaren F&A-

bedrĳven over de hele wereld. We hebben een schat aan sectorkennis opgedaan. We geloven we dat de F&A-sector een

belangrĳk deel van de oplossing kan zĳn voor de uitdaging om voldoende betaalbaar, voedzaam voedsel te bieden aan een

groeiende wereldbevolking, binnen de grenzen van de planeet.

De food en agrisector kan een belangrĳk deel van de oplossing zĳn

Onze ambitie om samen met klanten 'van hier naar groener' te gaan, via onze financiering, kennisontwikkeling, netwerk- en

innovatieactiviteiten, vormt de kern van onze visie op de voedselsystemtransitie. Deze omvat het aanbieden van financiële

instrumenten, zoals aan duurzaamheid gekoppelde leningen en gecombineerde financieringsoplossingen, renteverlagingen

voor duurzame bedrĳfsmodellen en in gesprek gaan met klanten om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Ons wereldwĳde team van RaboResearch-analisten voor de food- en agrisector biedt sectorspecifieke inzichten om klanten

te helpen hun bedrĳf te verbeteren. Als F&A-bank delen we onze kennis met betrouwbare partners (uit het bedrĳfsleven, de

overheid, het maatschappelĳk middenveld en uit de hele waardeketen) om gezamenlĳk over te stappen op een duurzaam

voedselsysteem.

Energietransitie

Klimaatverandering en de transitie naar een duurzamere vorm van energievoorziening en energieverbruik
De transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen als wind- en zonne-energie zal fundamentele

veranderingen vergen in de manier waarop we allemaal leven en werken. De urgentie waarmee we de transitie moeten

realiseren, die het gevolg is van de dreigende klimaatverandering en die wordt versneld door geopolitieke ontwikkelingen,

zet onze samenlevingen onder grote druk. Maar de transitie bevat ook de belofte van een meer inclusieve samenleving,

zolang de voordelen en kosten ervan eerlĳk en billĳk worden verdeeld. Voor ons is de energietransitie een kans om onze

positie op het gebied van duurzame energieopwekking verder uit te bouwen.

We willen de transitie versnellen en de lat hoger leggen
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Transitie naar een meer inclusieve samenleving

We verdienen allemaal een eerlĳke en gelĳke kans om onze ambities na te streven
Vanuit onze coöperatieve mentaliteit vinden we dat mensen hun persoonlĳke kansen en keuzes moeten kunnen nastreven.

Soms staat een gebrek aan diversiteit organisaties in de weg om te profiteren van nieuwe kansen en ontwikkelingen. Dit zou

niet zo moeten zĳn. Daarom willen we onze klanten ondersteunen en met hen overleggen, zodat we hen kunnen helpen

vooruitgang te boeken richting een meer inclusieve samenleving.

Ieder mens verdient kansen. Om te groeien, te ontwikkelen en te werken aan een betere toekomst.

We dragen bĳ aan de samenleving door onze kennis, netwerken en financiële middelen in te zetten. We werken samen om

oplossingen te creëren die goed zĳn voor onze klanten en hun wereld. Individuele problemen van mensen worden immers

ook beïnvloed door grotere uitdagingen in de wereld om ons heen, zoals de voortdurende digitalisering, gelĳke kansen en

sociale integratie.

We geloven dat iedereen stappen kan zetten om financieel gezonder te worden. We helpen door te inspireren en motiveren,

praktische en toegankelĳke tips te delen en door middel van onze digitale tools en slimme functies in de Rabo App.

Daarnaast ontwikkelen en ondersteunen we sociale initiatieven die gunstig kunnen zĳn voor onze klanten en voor de

samenleving in het algemeen. We steunen sociale ondernemers die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt en gelĳke

kansen in Nederland. Daarnaast dragen we bĳ aan bloeiende landbouwcoöperaties in ontwikkelingslanden, in de hoop dat

de gemeenschappen waarin zĳ actief zĳn ook tot bloei komen. 

Als blĳkt dat de uitdaging te groot is om alleen aan te pakken, proberen we onze krachten te bundelen met anderen om

systeemveranderingen tot stand te brengen, omdat we geloven in de verbinding tussen overheid, samenleving en

bedrĳfsleven. We initiëren of doen mee aan samenwerkingen waarbĳ alle partĳen op basis van hun achtergrond en

deskundigheid een bĳdrage leveren en betrokken zĳn. Op die manier leveren we een bĳdrage aan het bouwen van een

inclusieve samenleving, met gelĳke kansen en keuzes voor iedereen.

Het is allemaal met elkaar verbonden

Al deze transities en thema's zĳn met elkaar verweven. Klimaatverandering kan bĳvoorbeeld ook leiden tot meer armoede en

minder inclusie. In Nederland hadden 600.000 huishoudens in 2022 te maken met energiearmoede (2021: 510.000). Dat

betekent dat hun energierekeningen relatief hoog zĳn, waardoor er geen geld is om te investeren in duurzame oplossingen

die hun maandelĳkse kosten zouden verlagen, of omdat ze dat vanwege een huurovereenkomst niet mogen. Zonder

overheidssteun zouden dit 900.000 huishoudens zĳn geweest. Dit leidt tot ongelĳkheid en heeft dus een negatieve invloed

op de transitie naar een meer inclusieve samenleving.

Bovendien stelt de energietransitie bedrĳven in andere sectoren, zoals de F&A-sector, in staat hun emissies te verlagen en te

investeren in duurzamere landbouwpraktĳken. Dit is vervolgens weer een uitdaging voor het huidige bedrĳfsmodel en de

wereldwĳde voedselvoorziening.

We geloven dat we een positieve impact kunnen hebben als we ons richten op de voedsel- en energietransitie en een meer

inclusieve samenleving. Door deze transities op deze 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.

Een voorwaarde voor de vereiste transities is dat ze 'eerlĳk, billĳk en rechtvaardig' zĳn en dat de voordelen en lasten van de

transities gelĳk en evenredig worden verdeeld over de stakeholders in de verschillende regio's van de wereld. Leden, klanten

en werknemers van de coöperatie spelen allemaal een rol bĳ het mogelĳk maken van eerlĳke en rechtvaardige transities.



Voedselsysteem transitie



Onze bijdrage aan de voedseltransitie

Netwerken

Duurzaamheidsthema's rondetafelgesprekken
We nemen actief deel aan netwerken en rondetafelgesprekken over bijvoorbeeld 
duurzaam rundvlees, biomaterialen, palmolie en verantwoorde soja.

Rabo Food Forward

Duurzame bedrijfsontwikkeling

Via Rabo Food Forward vormen we in Nederland coalities om samen te werken 
aan duurzame voedseloplossingen. In 2022 hebben we het Food Forward 
Membership gelanceerd: een gemeenschap die pioniers in het veld verbindt 
met vakgenoten en financiële, netwerk- en kennispartners.

Samen met o.a. de WBCSD werken we op het snijvlak van voeding en financiën. 
Bijvoorbeeld aan het initiatief Banking for Impact on Climate in Agriculture, om 
financiële instellingen te helpen met het meten, benchmarken en bekendmaken 
van de broeikasgasemissies van hun F&A-portefeuille.

World Economic Forum
Op internationale podia, zoals het WEF 2022, roepen we op tot regelgeving om 
de overgang naar een voedselsysteem te vereenvoudigen en uitdagingen en
kansen rond voedsel, klimaat en financiën aan te pakken.

Kennis

Food & agri-onderzoek
Meer dan 80 onderzoekers en analisten 
bieden sectorspecifieke inzichten over 
van alles, van de toeleveringsketen van 
boerderijen tot voeding voor 
consumenten, vanuit zowel lokaal als 
mondiaal perspectief. In 2022 werden er 
bijna 375 publicaties uitgegeven voor het 
F&A-netwerk. Bovendien werden 9 
podcasts bijna 500.000 keer gedownload.

Functies inzake duurzaamheid

Speciaal transitieteam

Via specifieke functies bieden we 
klanten ondersteuning bij hun transitie 
naar een duurzamere manier van 
werken: agronomen in Brazilië, 
duurzame business developers in 
Australië, Nieuw-Zeeland en de VS 
en F&A-sectormanagers met 
duurzaamheidsexpertise in Nederland.

In 2022 hebben we een speciaal 
transitieteam opgericht dat onze klanten 
moet helpen bij de voedseltransitie.

Finance

Groene leningen
Uitsluitend gericht op de (her)financiering van in aanmerking komende groene 
projecten. 1,3 miljard euro in 2022.

Rabo Innovatielening
Gericht op het stimuleren van klanten die speciale innovaties bieden. In Nederland 
hebben we in 2022 16 nieuwe Innovatieleningen van elk 150.000 euro verstrekt 
aan F&A-klanten en hebben we 52 klanten, met in totaal 22 miljoen euro, 
geholpen met hun vervolgfinanciering.

Rabo Investments
Wil innovatie in F&A opschalen door klanten wereldwijd te ondersteunen met 
kapitaaloplossingen. Bedrijven in deze portefeuille zijn zowel start-ups en 
scale-ups als gevestigde bedrijven. In 2022 investeerden we in totaal 
88 miljoen euro in F&A-bedrijven en -fondsen die bijdragen aan de voedseltransitie, 
waarvan 19 miljoen euro in start-ups.

Rabo Foundation
Rabo Foundation verstrekt initiële financiering om de bestaansmiddelen van 
kleine boeren in ontwikkelingslanden te verbeteren en hen in staat te stellen 
duurzamer te produceren. Er worden projecten gefinancierd die gericht zijn op 
de strategische thema's klimaatvriendelijke landbouw, versterking van de 
waardeketen en minder verliezen na de oogst. 
Naast de Rabo Foundation is er het Rabo Rural Fund (RRF). Het RRF financiert 
boerenorganisaties die te groot zijn voor financiering door de Rabo Foundation 
en te klein voor commerciële financiering (van Rabobank International). 

Resultaten

Gerealiseerd volume EUR

1.026 miljoenMeer duurzame financieringen

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

%

3,4

AGRI3 Fonds
In 2022 maakte een risicoparticipatie van het AGRI3-fonds een door Rabobank 
geleide lening van 20 miljoen US dollar (looptijd tien jaar) aan graan- en 
katoenproducent Grupo Locks mogelijk. Tot dusver is er via het AGRI3-fonds voor 
73 miljoen dollar aan transacties verricht.

Innovatie

Carbon Bank
Voorstellen gericht op het herstel van 
ecosystemen, extra inkomsten voor landbouwers 
en het stimuleren van reductie- en compensatie-
programma's voor bedrijven.

Rabo Partnerships
In 2022 hebben bijna 375.000 kleine boeren 
gebruikgemaakt van het digitale platform 
Agriculture Exchange, een partnerschap met 
Mastercard, om boeren in opkomende markten 
toegang te geven tot financiering en tegelijkertijd 
hun vermogen om duurzaam te produceren te 
ontwikkelen.

Tot nu toe heeft het Acorn-programma via 
boslandbouw steun verleend aan 51.809 boeren 
en 133.000 koolstofkredieten uitgegeven.

Biodiversiteitsmonitor

Open bodemindex

In 2022 hebben 60 boeren met ons hun ‘data van 
het land’ gedeeld via de biodiversiteitsmonitor.

In 2022 hebben 353 boeren de open bodemindex 
gebruikt, waarmee ze de kwaliteit van hun bodem 
zowel kunnen meten als verbeteren. 

Acorn
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voedselsystemtransitie

Als coöperatieve bank die wereldwĳd diensten verleent aan food & agri-bedrĳven, willen we onze
klanten ondersteunen bĳ hun transitie naar een voedselsysteem dat voldoende voedsel produceert
voor een groeiende wereldbevolking, binnen de grenzen van de planeet. 

Visie
Al tientallen jaren ondersteunen we F&A-bedrĳven over de hele wereld. Daardoor hebben we veel kennis opgedaan van de

sector. We zĳn ervan overtuigd dat de F&A-sector zichzelf kan transformeren om op duurzame wĳze in de behoeften van

toekomstige generaties te voorzien. Dit is geen gemakkelĳke taak. De transitie van het F&A-systeem bestaat uit meerdere

facetten. De betrokkenheid, samenwerking, innovatiekracht en het ondernemerschap van alle stakeholders in het systeem

(inclusief overheden en consumenten) is nodig om dit met succes te bereiken.

We willen een bĳdrage leveren aan de voedselsystemtransitie. Daartoe hebben we een visie ontwikkeld over de manier

waarop dit kan worden gerealiseerd, op basis van het Food and Land Use Coalition (FOLU)-kader. Het FOLU framework biedt

een overkoepelend perspectief over waar we tegen 2030 moeten staan om op koers te blĳven voor de klimaatdoelstellingen

van 2050. Het FOLU-kader onderscheidt tien thema's. We hebben de vĳf thema's geselecteerd, waarbĳ we naar verwachting

de meeste impact kunnen maken:

1. Productieve en regeneratieve landbouw

2. Bescherming en herstel van cultuur

3. Bevordering van gezonde een duurzame voeding

4. Vermindering van voedselverlies en -verspilling

5. Betere bestaansmiddelen op het platteland

https://www.foodandlandusecoalition.org/
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Naast de vĳf thema's uit het FOLU-kader hebben we vier pĳlers ontwikkeld die helpen om zowel de voedselsystemtransitie

als commerciële doelstellingen te verwezenlĳken. Deze vier pĳlers zĳn:

1. Opbouwen van de vereiste advies- en bankcapaciteiten voor de plattelandssector

2. Deze capaciteiten benutten om betere transitieadviseurs en financiers te worden voor onze wholesaleklanten

3. Onze positie in zowel de plattelands- als de wholesale-sector gebruiken om contacten te leggen en te helpen bĳ het

opbouwen van waardeketenoplossingen die de transitie bevorderen

4. Onze portefeuille uitbreiden met nieuwe activiteiten die al op de voedselsystemtransitie zĳn afgestemd

In lĳn met onze visie op de voedselsystemtransitie waren we een van de eerste financiële instellingen die de Finance for

Biodiversity Pledge heeft ondertekend. Verder hebben we ons aangesloten bĳ de NZBA, waarmee we de

temperatuurdoelstelling van 1,5 °C uit het Akkoord van Parĳs onderschrĳven en ons ertoe verbinden om tegen 2050 in onze

portefeuille netto-nul emissies uit leningen en investeringen te bereiken. In 2022 hebben we belangrĳke eerste stappen gezet

om onze impact op het klimaat te verminderen en deze af te stemmen op de temperatuurdoelstelling van 1,5 °C uit het

Akkoord van Parĳs. We hebben de acht sectoren/regio's met hoge emissies in onze F&A-portefeuille geïdentificeerd en voor

elk daarvan manieren vastgesteld om emissies te verlagen. Voor vier internationale sectoren/regio's die te maken hebben

met de voedselsystemtransitie en die hoge emissies hebben, hebben we de nieuwe FLAG-tool van SBTi als benchmark

gebruikt. Al deze activiteiten kwamen samen in ons rapport Our Road to Paris, dat een eerste mĳlpaal was op onze weg naar

een koolstofarme, klimaatvriendelĳke toekomst. Maar het is nog maar het begin. We zullen hierop blĳven voortbouwen en

de scope en nauwkeurigheid van onze gefinancierde emissies, doelstellingen, activiteiten en routekaarten voor minder CO2

verbeteren.

In de komende paragrafen laten we zien hoe we in 2022 hebben bĳgedragen aan de vĳf FOLU-thema's en hoe we onze

klanten hebben geholpen om te verduurzamen. In dit hoofdstuk beschrĳven wĳ ook onze inspanningen om onze

Nederlandse F&A-klanten en de Nederlandse F&A-transitie in 2022 te ondersteunen.

Duurzame bedrĳfsmodellen belonen en stimuleren
We beschouwen onze financiële producten en diensten als instrumenten waarmee we onze klanten kunnen helpen

overstappen op duurzamere praktĳken en bedrĳfsmodellen. We bieden financiële producten met gunstigere voorwaarden,

zoals een lagere rente, langere aflossingstermĳnen, lagere termĳnbedragen, enzovoort. Zo hebben we in 2022 besloten het

aantal in aanmerking komende klanten met een A-label (vastgesteld en gemeten op basis van onze duurzaamheidsmatrix),

uit te breiden naar de gehele Nederlandse F&A-portefeuille die wĳ een rentekorting kunnen bieden. Om dit financieel

haalbaar te maken, hebben we tegelĳkertĳd besloten ons algemene prĳsniveau aan te passen met een gedifferentieerde

aanpak voor de gehele Nederlandse F&A-sector. Deze nieuwe prĳsniveaus, inclusief aan duurzaamheid gekoppelde

kortingen, zullen in 2023 worden ingevoerd. We hebben al een succesvolle proef gedaan met deze aanpak, waarbĳ

vĳfhonderd melkveehouders in 2022 een rentekorting van 0,2 procent kregen. We onderzoeken de mogelĳkheid om deze

regeling verder uit te breiden door ook financieringen van minder dan 1 miljoen euro hierin op te nemen.

Aan duurzaamheid gekoppelde leningen
Onze aan duurzaamheid gekoppelde leningen zĳn financiële producten die gekoppeld zĳn aan Key Performance Indicators

(KPIs) op het gebied van duurzaamheid: zodra een klant aan deze vooraf vastgestelde KPIs voldoet, ontvangt de klant een

lagere rente. In 2022 werd een aanzienlĳk deel van de aan duurzaamheid gekoppelde leningen verstrekt aan de F&A-sector,

bĳvoorbeeld aan Devro in de collageenmarkt en aan Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) in de drankenmarkt. Voor CCEP

hebben we 350 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het Sustainability-Linked Supplier Finance-programma. Zo kan

CCEP haar leveranciers stimuleren en betrekken bĳ het realiseren van haar milieudoelstellingen betreffende scope 3-emissies. 

Rabo Innovatielening
Bedrĳven die (nog) niet in aanmerking komen voor een conventionele banklening kunnen onder bepaalde voorwaarden een

Rabo Innovatielening aanvragen. In 2022 hebben we 16 nieuwe Innovatieleningen (van elk 150.000 euro) verstrekt aan

Nederlandse F&A-klanten en 52 Nederlandse F&A-klanten geholpen met hun vervolgfinanciering (in totaal 22 miljoen euro).

We hebben bĳvoorbeeld een lening verstrekt aan RavenFeed, een bedrĳf dat eiwitproductie door insectenkweek lokaal

beschikbaar wil maken.

Rabo Groen Bank
In Nederland kunnen particuliere beleggers via de Rabo Groen Bank spaargeld investeren in duurzame projecten. In 2022

werd er 497 miljoen euro aan nieuwe leningen verstrekt, waarvan 23 miljoen euro aan F&A-klanten die zich richten op

biologische landbouw. Zo verstrekte de Rabo Groen Bank een lening aan De Bolster B.V. die volledig biologische zaden voor

de landbouwsector produceert.

Rabo Impactlening
Nederlandse bedrĳven die ten minste één van de geselecteerde, externe duurzaamheidskeurmerken hebben, kunnen een

rentekorting krĳgen door een Rabo Impact Lening aan te vragen. In 2022 werd een totaalbedrag van 112 miljoen euro

toegekend aan negentig F&A-klanten.

https://www.financeforbiodiversity.org/wp-content/uploads/
https://www.financeforbiodiversity.org/wp-content/uploads/
https://media.rabobank.com/m/216515dcb3b01439/original/Our-Road-to-Paris-2022-EN.pdf
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AGRI3 Fonds
We werken samen met partners en stakeholders om gezamenlĳke, gecombineerde financieringsoplossingen te ontwikkelen.

Op deze manier wordt de financiering van duurzame projecten en initiatieven, die anders moeilĳk te financieren zouden zĳn,

minder risicovol. Rabobank heeft samen met het Milieuprogramma van de VN, FMO (de Nederlandse Ontwikkelingsbank) en

IDH (het Initiatief Duurzame Handel) het AGRI3 Fonds opgericht. Dit is een onafhankelĳk beheerd fonds. Het ministerie van

Buitenlandse Zaken is de belangrĳkste donateur en Rabobank is de senior kredietverstrekker. Ondertussen is het fonds actief

op zoek naar andere investeerders. Het doel van het AGRI3 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. Tot dusver is er via het AGRI3-fonds voor 73 miljoen dollar aan transacties verricht.

In 2022 maakte een risicoparticipatie van het AGRI3-fonds een door Rabobank geleide lening van 20 miljoen US dollar

(looptĳd tien jaar) aan graan- en katoenproducent Grupo Locks mogelĳk. Deze toonaangevende transactie maakt circulaire

praktĳken op grote schaal mogelĳk, door van regeneratieve landbouwpraktĳken de norm te maken en minder chemische

bestrĳdingsmiddelen te gebruiken op meer dan 10.000 hectare grond.

We wilden de gemengde financieringsoplossingen voor plattelandsklanten in Brazilië uitbreiden naar kleinere leningen.

Daarom hebben we de gestandaardiseerde lening Renova Pasto ontwikkeld en gelanceerd. Deze tienjarige faciliteit stelt

veeboeren in staat hun bodemgezondheid te herstellen en sneller te voldoen aan het Braziliaanse bosbouwwetboek

(wetgeving ter bescherming van de Braziliaanse bossen).

Rabo Investments
We ondersteunen gevestigde bedrĳven bĳ hun transitie en helpen zinvolle innovaties op het gebied van F&A op te schalen,

door klanten via Rabo Investments wereldwĳd te ondersteunen met kapitaaloplossingen. We verstrekken onder meer in een

vroeg stadium risicodragend kapitaal en maken gebruik van het netwerk van Rabobank om snelle innovaties te stimuleren.

In 2022 investeerden we in totaal 88 miljoen euro in F&A-bedrĳven en -fondsen die bĳdragen aan de voedselsystemtransitie,

waarvan 19 miljoen euro in start-ups. Bĳvoorbeeld Full Harvest, de zakelĳke marktplaats die zich specialiseert in overschotten

en onvolmaakte producten, en Koppert Cress, dat cressen en andere eetbare bladeren en bloemen van natuurlĳke

aromatische planten produceert voor restaurants over de hele wereld.

Client Case

Aan duurzaamheid 
gekoppelde leningen: Devro

In het geval van de aan duurzaamheid gekoppelde lening voor 
Devro, draaiden de KPI’s om de relatieve scope 1- en 
2-broeikasgasemissies, het waterverbruik en het productafval dat 
wordt gestort. Wat echter vernieuwend is aan de Devro-deal is het 
feit dat het bedrijf de ‘duurzame spotlight’ op haar bankgroep heeft 
gericht. Devro zal de gemiddelde jaarlijkse Environmental Social 
and Governance (ESG) Risk Rating van haar bankgroep publiceren. 
Deze is gebaseerd op de hoop dat de gekozen banken hun ESG Risk 
Ratings zullen verbeteren. Dit weerspiegelt de verwachtingen die 
Devro’s stakeholders hebben van de duurzaamheidsprestaties. 
Deze stap is een nieuwe en innovatieve aanpak waarbij de 
duurzaamheid van een bankgroep centraal staat. Het 
duurzaamheidsteam van Rabobank verwacht dat deze aanpak de 
komende jaren in omvang en nadruk kan toenemen en verwacht 
dat de sector op dit punt voorop zal lopen. Devro is echter een van 
de eerste bedrijven die voor deze innovatieve aanpak kiest.

Deze vorm van wederkerigheid, waarbij de 
duurzaamheidsprestaties van zowel de ontvanger als de uitgever 
van duurzaamheidsfinanciering relevant zijn, is tot dusver uniek. 
Maar nu de duurzaamheidslat voor zowel bedrijven als financiële 
instellingen hoger ligt, zou dit wel eens een trend kunnen worden.

Het team Capital Markets van Rabobank coördineerde  
onlangs de aan duurzaamheid gekoppelde lening voor  
de herfinanciering van Devro plc (Devro). De financiering  
van Devro, een van ‘s werelds grootste leveranciers van 
kunstdarmen voor levensmiddelen, is in veel opzichten een 
schoolvoorbeeld van hoe een financieel product of een 
financiële dienst kan worden ingezet om klanten te 
ondersteunen bij hun aandacht voor duurzaamheid en  
de overgang naar duurzamere productiemethoden en 
activiteiten.

Zoals de naam ‘aan duurzaamheid gekoppelde lening’ doet 
vermoeden, wordt de vooruitgang van een bedrijf op het 
gebied van duurzaamheid gekoppeld aan de marge die wordt 
betaald over de bankfaciliteiten. Een korting op de marge 
wordt toegekend indien een bedrijf voldoet aan vooraf 
vastgestelde KPI’s op het gebied van duurzaamheid. Deze KPI’s 
houden vaak verband met de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties (SDG’s), bijvoorbeeld vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen, vermindering van water 
en afval, efficiënter watergebruik, meer gebruik van 
hernieuwbare energie, enz. Als de KPI’s niet gehaald worden, 
treedt een margeverhoging in werking.
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De duurzaamheidsprestaties van onze klanten beoordelen
We kunnen alleen duurzame financieringsproducten en -diensten ontwikkelen en aanbieden als we de

duurzaamheidsprestaties van onze klanten nauwkeurig kunnen beoordelen (zie ook ons duurzaamheidsbeleid). Daarom

bieden we klanten bĳvoorbeeld de mogelĳkheid om de biodiversiteit op hun land te meten en te monitoren (zie ook

'Innovatie in Nederland'). Naast het monitoren van de biodiversiteit, verzamelen we ook op andere manieren gegevens over

de ESG-prestaties van onze klanten (ESG staat voor Environment, Social en Governance). Als we beter inzicht hebben in de

prestaties van onze klanten, kunnen we beter voldoen aan de veranderende ESG-gerelateerde regelgeving en zĳn we beter

in staat de algemene duurzaamheidsprestaties van onze klanten beter beoordelen. We kunnen onze klanten verder helpen,

door specifieke financiële producten en concepten te ontwikkelen die klanten stimuleren duurzamer te worden.

Balanceren tussen het hoog genoeg stellen van de normen om een constante snelheid in de richting van Paris
Alignment te behouden, en tegelĳkertĳd niet van onze klanten vervreemden en deze uitsluiten

De broeikasgasemissies en koolstofvastlegging van onze klanten beoordelen
We stimuleren onze internationale boerenklanten nu om koolstofcalculators te gebruiken om inzicht te krĳgen in de emissies

en koolstofvastlegging van hun boerderĳ. We hebben ervaren dat gezamenlĳke educatieve workshops (voor klanten en hun

accountmanagers) de meest positieve impact hebben. In Australië werken we bĳvoorbeeld samen met de Universiteit van

Melbourne: we verzorgen workshops van anderhalve dag over koolstoflandbouw en koolstofneutrale landbouw. In deze

workshops leren onze klanten en accountmanagers aan de slag te gaan met koolstofberekeningen. Verder leren ze meer over

verschillende manieren om minder broeikasgassen uit te stoten. Tot nu toe hebben meer dan honderd klanten aan deze

workshops deelgenomen. In 2023 willen we ongeveer vĳftienhonderd klanten deel laten nemen. Over de hele wereld zĳn er

vergelĳkbare initiatieven waarbĳ consultants, universiteiten en bedrĳfspartners de gegevens aanleveren en trainingen geven.

In Nederland ontwikkelen we een koolstofdashboard voor onze F&A-klanten. Deze inspanningen bieden zowel onze klanten

als de bank een beter inzicht in de manier waarop het modelleren van emissies op bedrĳfsniveau kan helpen om duurzame

bedrĳfskansen aan het licht te brengen.

Inzicht in hoe economische en ecologische duurzaamheid hand in hand gaan
De voedselsystemtransitie is veelzĳdig en complex. Het ontwikkelen, uitwisselen en verspreiden van kennis is daarom

essentieel. Onze duurzaamheidsthema's zĳn stevig verankerd in onze researchagenda, de tools die we ontwikkelen en onze

onderwĳsprogramma's. Zo kunnen we onze klanten bewust maken van de noodzaak om zich aan te passen aan netto-nul

trajecten en hen te leren hoe ze dat kunnen doen. 

Onze wereldwĳde afdeling RaboResearch telt meer dan tachtig sectorale onderzoekers en analisten. Deze afdeling biedt

sectorspecifieke inzichten over allerlei zaken, van de toeleveringsketen van boerderĳen tot voeding voor consumenten. In

2022 werden er bĳna 375 publicaties uitgegeven voor het F&A-netwerk.

Daarnaast werden negen verschillende podcasts met een F&A-thema 500.000 keer gedownload. Het Sustainability Data and

Analytics-team biedt onze bankiers en klanten steeds nauwkeuriger en gedetailleerder inzicht in de uitstoot en verwĳdering

van broeikasgassen en de mogelĳkheden om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Onze plattelandsbedrĳven over de hele wereld, waaronder F&A in Nederland, bieden klanten educatieve programma's aan.

Deze variëren van Agrolideres (een Braziliaans netwerk- en onderwĳsprogramma voor meer dan honderd jonge agrarische

leiders, dat in 2011 van start ging) tot executive development-programma's in Oceanië en de Rabo Entrepreneurs Academy

in Nederland. Deze laatste biedt een reeks masterclasses over onderwerpen als duurzaam ondernemerschap.

In 2022 hebben we een speciaal transitieteam opgericht voor de voedselsystemtransitie. Het team richt zich op bedrĳven en

houdt zich bezig met het ondersteunen van de transities van klanten.

We hebben verschillende functies gecreëerd om onze kennis en ondersteuning op het gebied van economische en

ecologische duurzaamheid te delen met klanten. Zo hebben alle zeventien Rabobank-vestigingen in Brazilië een Technical

Operations Assistant in dienst om plattelandsklanten te ondersteunen bĳ duurzaamheidsvraagstukken. Andere voorbeelden

zĳn Sustainable Business Developers in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, en bankmanagers in Nederland die

gespecialiseerd zĳn in duurzaamheid in de F&A-sector.

Samenwerking stimuleren voor een toekomstbestendig voedselsysteem
Als we onze huidige voedselsystemen toekomstbestendig willen maken, moeten alle partĳen binnen en buiten de

voedselwaardeketen met elkaar samenwerken. Daarom willen we de belangrĳkste stakeholders, waaronder onze klanten,

regeringen, de publieke sector, het maatschappelĳk middenveld en de academische wereld, hierbĳ betrekken. We stimuleren

nationale en internationale samenwerking en gaan binnen onze netwerken en coalities de dialoog aan.

We faciliteren diverse netwerken om kennis te delen en ideeën en inzichten uit te wisselen over uiteenlopende onderwerpen,

waaronder de transitie naar een duurzame voedselproductie. Bĳvoorbeeld onze F&A-adviesraden, een internationaal netwerk

van leiders in de F&A-sector, de Future Farmers Council, die een panel van veertien boeren van de volgende generatie uit de

hele wereld bĳeenbrengt, en elf klantenpanels in Australië en Nieuw-Zeeland, die elk uit maximaal twaalf boeren bestaan.

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/in-society/sustainability/vision-and-policy/sustainability-strategy-and-policy.html
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Vanuit ons coöperatieve DNA faciliteren we in onze regio Australië en Nieuw-Zeeland 11 cliëntenraden

Rabo Foundation biedt diegenen die samenwerken met boerenorganisaties in ontwikkelingslanden toegang tot financiering,

kennis en netwerken. Het doel is de zelfredzaamheid en duurzaamheid van kleine boeren te vergroten. Zo helpt Mama Cashew

Tanzaniaanse cashewboeren om een eerlĳke prĳs voor hun oogst te krĳgen en creëert werkgelegenheid, door de noten

lokaal te verwerken. Het bedrĳf bereikte in 2022 zestienhonderd kleine boeren, bĳna vier keer zoveel als in 2021. Een ander

voorbeeld is de samenwerking met USAID in India, waar we voor twee financiële instellingen bankgaranties hebben opgezet.

Zĳ kunnen nu kleine boeren financieren die klimaatvriendelĳke landbouw willen bedrĳven.

Ons wereldwĳde netwerk FoodBytes! steunt start-ups die de voedselwaardeketen innoveren en op losse schroeven zetten

met baanbrekende ideeën op het gebied van voeding, agribusiness en technologie. FoodBytes! brengt vernieuwers in

contact met investeerders en klanten. Het biedt een platform om nieuwe ideeën van vandaag om te zetten in oplossingen

voor de toekomst die een doelgerichte verandering teweegbrengen. Alleen al in 2022 bood FoodBytes! een platform aan 45

nieuwe, geverifieerde start-ups uit 16 verschillende landen en verwelkomde het 48 investeerders en zakelĳke leden in het

programma. Het platform bood steun aan de groei van meer dan 400 eerder geselecteerde start-ups. In 2022 legde

FoodBytes! bĳna 800 connecties, hielp het om 3,4 miljard dollar aan financiering op te halen en startte het met de bouw van

een hub om nog meer stakeholders te kunnen bereiken.

In Nederland zĳn we bĳzonder actief in het creëren van en deelnemen aan coalities. Zo is Waardecreatie in de Keten een

initiatief van het NJAK (Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) en Rabobank. Het

initiatief heeft als doel om samen met verschillende supermarktketens de waardecreatie in de voedselketen te verbeteren.

Ook in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben we ons aangesloten bĳ het programma Fascinating. Dit is een

samenwerking tussen Friesland Campina, Cosun, LTO Noord en andere stakeholders uit de voedselketen. In dit

innovatieprogramma staat de voeding van de toekomst centraal. De focus ligt op het transformeren van de productieketen

door te identificeren wat de echte behoeften van onze gemeenschappen zĳn.

Via Rabo Food Forward vormen we coalities om samen aan duurzame voedseloplossingen te werken. Sinds de lancering van

Food Forward in 2019 hebben we veertien evenementen georganiseerd en meer dan tweehonderd deelnemers verwelkomd,

met als resultaat dat veertig ideeën zĳn ontwikkeld en geoptimaliseerd. Food Forward Membership is een spin-off community

die pioniers in het veld verbindt met vakgenoten en financiële, netwerk- en kennispartners. De community telt momenteel

meer dan 170 leden.

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 voedselverlies en -verspilling te voorkomen. Rabobank organiseerde in 2022

drie challenges, waardoor 34 restaurants gemiddeld 37% minder voedsel verspilden. Dat staat gelĳk aan bĳna 42.000 kg

voedsel, ruim 316.000 euro en 83.000 kg CO2 op jaarbasis.
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Stikstof en de Nederlandse voedselsystemtransitie

De afgelopen decennia heeft de overmatige stikstofuitstoot

een negatieve invloed gehad op de natuur, met name op de

Natura 2000-gebieden in Nederland. De stikstofcrisis is een

duidelĳk teken dat de huidige industriële en

landbouwpraktĳken in Nederland aan grenzen gebonden zĳn.

De urgentie om onze natuur te beschermen, de waterkwaliteit

te verbeteren en de klimaatdoelstellingen te halen is hoog.

Onze boeren voorzien onze samenleving van voedsel en de

stikstofcrisis leidt voor hen tot enorme onzekerheid. De

Nederlandse boeren hebben behoefte aan en verdienen

duidelĳkheid en perspectief. Hoe ziet hun toekomst eruit?

Welke normen gelden voor hun bedrĳf? En hoe kunnen ze een

groeiende wereldbevolking blĳven voeden binnen de grenzen

van de planeet? Het huidige gebrek aan duidelĳkheid en

rechtszekerheid werkt vertragend en heeft ook gevolgen voor

onze mogelĳkheden om de Nederlandse F&A-sector te

financieren. We willen onze klanten op een adequate manier

helpen, maar dat wordt steeds complexer en gevoeliger. Toch

staat Rabobank klaar om haar Nederlandse F&A-klanten te

helpen bĳ deze transitie, of ze nu willen stoppen, verhuizen,

uitbreiden, overstappen op een ander bedrĳfsmodel of

innoveren. Maar om de Nederlandse F&A-sector echt vooruit te

helpen, is er een integraal plan nodig om al deze uitdagingen

aan te pakken. We hopen dat dit tĳdens de komende

onderhandelingen over een nieuw landbouwakkoord kan

worden bereikt.

De Nederlandse F&A-sector heeft de stikstofuitstoot de

afgelopen decennia aanzienlĳk verminderd. Toch moeten we

vanuit een duurzaam oogpunt als samenleving meer doen om

bĳ de manier waarop we ons voedsel, onze producten en onze

diensten produceren en waarderen, rekening te houden met

klimaatverandering en het verlies van waterkwaliteit en

biodiversiteit. De huidige onevenwichtigheden moeten

worden verholpen. Daarbĳ moet rekening worden gehouden

met het feit dat de stikstofcrisis niet alleen de Nederlandse F&A-

sector treft, maar alle sectoren. We staan klaar om deze transitie

te helpen versnellen, in overeenstemming met onze missie.

We blĳven financiële ruimte creëren voor boeren die hun

activiteiten willen voortzetten op basis van een ecologisch

duurzaam en economisch levensvatbaar bedrĳfsmodel om zo

de wereld op een duurzame manier van voedsel te voorzien.

De Nederlandse F&A-transitie
In onze visie op een toekomstbestendige Nederlandse F&A-

sector hebben we zes aandachtspunten gecreëerd, die volgens

ons nodig zĳn voor een duurzaam bedrĳfsmodel voor

Nederlandse boeren.

1. Vraaggedreven toeleveringsketens: het optimaliseren en

digitaliseren van de toeleveringsketen kan leiden tot een meer

vraaggedreven markt. Dit schept ook mogelĳkheden om onze

F&A-klanten op een meer diverse manier te bedienen,

waarvoor zĳ bereid zĳn meer te betalen als het doel, het gemak

of de ervaring beter wordt.

2. Circulair ondernemen: circulariteit betekent dat alles van

waarde binnen de waardeketen van de boerderĳ blĳft. Dat zorgt

voor minder afval en vervuiling en zou ook de veerkracht van

dieren en planten moeten vergroten. Samenwerking binnen de

toeleveringsketen is meestal een voorwaarde voor een volledig

circulair bedrĳfsmodel.

3. Gebiedsgerichte aanpak: elke regio in Nederland heeft zĳn

eigen dynamiek, sleutelsectoren en natuurgerelateerde

afhankelĳkheden en effecten. Er is geen pasklare oplossing om

in alle regio's een ecologisch, duurzaam en economisch

levensvatbaar evenwicht te realiseren. Daarom steunen we een

gebiedsgerichte aanpak.

4. Uitstoot van broeikasgassen verlagen: energieverbruik en

de uitstoot van broeikasgassen zĳn primaire aandachtspunten

voor alle industrieën, ook voor de Nederlandse F&A-sector.

Boeren moeten hun energieverbruik verduurzamen en zouden

onder meer kunnen profiteren van koolstofvastlegging.

5. Precisielandbouw: het juiste gebruik van (klimaatslimme)

technologieën kan de optimalisatie van boerenprocessen op

een duurzame manier ondersteunen. Deze technologieën

kunnen ook ondersteuning bieden ten tĳde van een krappe

arbeidsmarkt. Verder kunnen ze bĳdragen aan een circulair

bedrĳfsmodel en een circulaire toeleveringsketen, en kunnen

ze nieuwe bedrĳfsmodellen mogelĳk maken, bĳvoorbeeld

koolstofvastlegging.

6. Ondernemerschap en management: Technologie is niet

het antwoord op alles. Deze moet in de handen van deskundige

en ervaren boeren worden gelegd. Deze boeren moeten op hun

beurt een goed beheerd bedrĳf opzetten om een duurzaam en

efficiënt bedrĳfsmodel voor de toekomst te creëren.

In dit rapport hebben we de resultaten van 2022 belicht. We

zullen onze activiteiten blĳven uitbreiden.

Onze activiteiten hebben niet alleen tot doel om onze

Nederlandse boeren door de stikstofcrisis te helpen. We

faciliteren een overkoepelende voedselsystemtransitie en

ondersteunen onze klanten wereldwĳd om

toekomstbestendig te worden. In het verleden heeft de sector

met succes verschillende transities doorgemaakt. We geloven

dat de sector ook deze transitie op een goede manier kan

doorstaan. Wĳ zullen de sector opnieuw steunen. We streven

ernaar duurzame bedrĳfsmodellen te stimuleren, door

duurzaamheid op te nemen in de prĳs van onze producten en

via onze activiteiten op het gebied van kennis, netwerken en

innovaties, zoals vermeld in dit rapport. In de komende periode

zullen we aanvullende financiële producten ontwikkelen om de

overgang naar een duurzamer bedrĳfsmodel voor boeren te

vergemakkelĳken.
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Toeleveringsketens van de F&A 
Toeleveringsketens van de F&A zĳn complex, omvatten talrĳke schakels en strekken zich gewoonlĳk uit over meerdere

landen, regio's en continenten. We zĳn actief op elk niveau van de wereldwĳde toeleveringsketen van F&A en maken gebruik

van onze positie om samenwerking op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken te bevorderen en deel te nemen aan een

aantal internationale brancheorganisaties.

We zĳn bĳvoorbeeld actief lid van de Global Roundtable for Sustainable Beef en diens regionale afdelingen, de Roundtable

on Responsible Soy, de Roundtable on Sustainable Biomaterials en de Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). Sterker

nog, toen deze laatste in 2004 van start ging, hebben we ons direct aangesloten. De RSPO wil ervoor zorgen dat de productie

van palmolie voldoet aan strenge sociale, economische en milieucriteria om zo een duurzame sector te creëren. Rabobank

verstrekt alleen financiering aan palmolieproducenten die lid zĳn van de RSPO en zich daarmee verplichten aan hun

duurzaamheidsverplichtingen te voldoen en daarover te rapporteren. De klanten dienen audits te ondergaan, zodat

beoordeeld kan worden of ze aan de RSPO-beginselen en -criteria voldoen.

In 2022 hebben we Sustain Africa mede-opgericht. Dit is een partnerschap voor noodhulp en veerkracht, dat wil voorkomen

dat de voedselcrisis in Afrika ten zuiden van de Sahara escaleert, nu de prĳzen van de kunstmest zĳn gestegen door de oorlog

in Oekraïne. Eind 2022 was Sustain Africa actief in Ghana, Oeganda, Mozambique, Malawi en Madagaskar. De partnerschap

heeft 1,5 miljoen boeren van meststoffen voorzien, waardoor er meer voedselzekerheid was voor ongeveer 12 miljoen

consumenten gedurende 12 maanden.

Rabobank maakt deel uit van Champions 12.3, een coalitie van bestuurders van overheden, bedrĳven, internationale

organisaties, onderzoeksinstellingen, boerengroepen en maatschappelĳke organisaties. Het doel is om SDG 12.3 te helpen

verwezenlĳken door de wereldwĳde voedselverspilling per hoofd van de bevolking op het niveau van de detailhandel en de

consument te halveren en de voedselverliezen in de productie- en toeleveringsketens (inclusief verliezen na de oogst) tegen

2030 te verminderen. Een direct resultaat van deze inzet is de speciaal voor SDG 12.3 ontworpen aan duurzaamheid

gekoppelde lening. We hebben ook de #123 Food Loss and Waste Pledge for Climate Action ondertekend tĳdens de COP27.

Als ondertekenaar van de 123 Pledge verbinden we ons ertoe tegen eind 2023 ten minste 75 foodservice-klanten in Nederland

te helpen hun voedselverspilling te verminderen, door middel van een online doe-het-zelf-interventieprogramma en het

uitwisselen van leerervaringen in zes steden in heel Nederland. Dit programma geeft restaurants en hotels inzicht in hun

potentiële besparingen, in zowel euro's als koolstofemissies. Ons doel is om per klant gemiddeld 35% minder

voedselverspilling te realiseren.

Overheden en publieke sector
Omdat systeemverandering sterk afhankelĳk is van de begeleiding en steun van overheden, werken we samen met

stakeholders uit de publieke sector om de transitie te ondersteunen. Zo hebben we tĳdens de jaarlĳkse bĳeenkomst van het

World Economic Forum (WEF) in 2022 samen met onze collega's tal van discussies gevoerd over de groeiende mondiale

voedselcrisis en de uitdagingen en kansen op het gebied van voedsel, klimaat en financiering. In 2022 werkte Rabobank

samen met het WEF aan verschillende initiatieven. Bĳvoorbeeld de Food Action Alliance, een platform voor mondiale en

regionale hubs, dat oplossingen en ondersteuning biedt voor door landen opgestelde doelen en lokale oplossingen voor

betere voedselsystemen.

Bovendien zĳn we in 2011 een partnerschap aangegaan met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Onze missie is om samen te

werken met klanten die als rolmodel dienen en laten zien hoe de voedselsystemtransitie gerealiseerd kan worden. Zo kunnen

we ook aantonen dat economisch rendement hand in hand kan gaan met behoud en herstel van biodiversiteit en

ecosystemen. Tĳdens de VN-biodiversiteitsconferentie COP15 in 2022 was Rabobank ondertekenaar van de verklaring van de

financiële sector over biodiversiteit. Dit is een wereldwĳd initiatief dat overheden oproept een duidelĳk beleidsmandaat aan

te nemen, waarin het afstemmen van financiële activiteiten en biodiversiteitsdoelen verplicht wordt gesteld voor financiële

instellingen.

In Brazilië hebben we samen met bedrĳven en banken Biomas opgericht, een nieuw bedrĳf dat zich volledig richt op het

herstel, het behoud en de instandhouding van Braziliaanse bossen. De missie van Biomas is om in de komende twintig jaar

vier miljoen hectare inheems bos te herstellen en te beschermen in een aantal van de meest waardevolle ecosystemen van

Brazilië. Deze alliantie, die tĳdens de COP27 werd gelanceerd, wil voorkomen dat ongeveer 900 miljoen ton koolstof in de

atmosfeer terechtkomt, door emissies te verwĳderen en voorkomen. Naar schatting zal het bedrĳf bovendien bĳdragen aan

de bescherming van meer dan vierduizend soorten dieren en planten.

In Nederland hebben we met verschillende stakeholders intensief samengewerkt aan het Klimaatakkoord Landbouw en

Landgebruik. In 2022 waren we actief betrokken bĳ de interpretatie van het akkoord, waren medeauteur van documenten

voor landbouw en grondgebruik en hielpen bĳ de ontwikkeling van plannen om de CO2-uitstoot te verminderen. 

Ook hebben we ons aangesloten bĳ de Green Deal Eiwitrĳke Gewassen. Deze alliantie van 56 Nederlandse partĳen is erop

gericht dat Nederland in 2025 zelfvoorzienend is op het gebied van plantaardig eiwit. Daarnaast is het doel om nieuwe

bedrĳfsmodellen te creëren voor Nederlandse boeren, de productie en afzet van Nederlands plantaardig eiwit te stimuleren

en de samenwerking te verbeteren om de gehele keten te verduurzamen.
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Ontbossing in Brazilië

Het stoppen van ontbossing speelt een cruciale rol bĳ de

voedselsystemtransitie, vooral in kwetsbare biomen.

Daarom hebben we een duidelĳk standpunt over

ontbossing in Brazilië. We hanteren een nultolerantiebeleid

ten aanzien van illegale ontbossing in Brazilië. Dit betekent

dat we:

- ontbossing niet financieren, ook niet als dat wettelĳk is

toegestaan;

- geen klanten aannemen of aanhouden die betrokken zĳn

bĳ illegale ontbossing die na januari 2005 heeft

plaatsgevonden;

- geen grond als onderpand accepteren in het Amazone-

bioom als deze na 1 januari 2018 is ontbost, ook niet als dat

legaal is gebeurd;

- normen en procedures hebben om het risico dat wĳ per

ongeluk betrokken raken bĳ de financiering van ontbossing

tot een minimum te beperken (we beseffen dat het risico

niet nul is).

Onze klanten kunnen grond bezitten of pachten, waarvan

een deel (op basis van de vereisten betreffende wettelĳke

reserves in het bosbouwwetboek) nog legaal zou kunnen

worden omgezet, als zĳ de vereiste vergunningen zouden

verkrĳgen. We moedigen klanten met geldige wettelĳke

ontbossingsrechten actief aan om die rechten niet uit te

oefenen, onder meer door koolstofkredieten te

ontwikkelen of voor ecosysteemdiensten te betalen. Zo

hopen we andere verdienmodellen mogelĳk te maken die

de huidige economische winst uit ontbossing kunnen

vervangen. Rabobank beseft dat klanten alsnog kunnen

besluiten geld van een andere bank of eigen middelen te

gebruiken om legale ontbossing te financieren, of samen te

werken met een andere boer die geen klant is van Rabobank

en die legaal ontbost.

Legale ontbossing draait om de conversie van particuliere

grond die voldoet aan de eisen van het Braziliaanse

bosbouwwetboek, waarvoor de nodige vergunningen en

licenties zĳn uitgegeven door de bevoegde

milieuautoriteit. Het Braziliaanse boswetboek schrĳft voor

dat een bepaald percentage van de particuliere grond in

stand moet worden gehouden als inheemse vegetatie

(wettelĳke reserve). In het Amazone-bioom, een van de zes

biomen in Brazilië, bedraagt dit percentage 80%. Op basis

van deze percentages hebben sommige producenten een

zogenaamd overschot aan inheemse vegetatie op hun land.

Zo bezit een landbouwer in de staat Minas Gerais, gelegen

in het Cerrado-bioom, eigendommen met een totale

oppervlakte aan inheemse vegetatie van 32%. In dit bioom

vereist de wetgeving dat 20% van het land als inheemse

vegetatie behouden blĳft. Dit betekent dat de landbouwer

aan de bevoegde milieuautoriteit toestemming kan vragen

om dit overschot (12%) om te zetten in landbouwgrond. We

verstrekken geen financiering voor dergelĳke legale

ontbossing in welk bioom dan ook.

Bekĳk onze Rabobank Sustainability Policy Framework voor

meer informatie.

Toekomstbestendige bedrĳfsmodellen stimuleren
Naast de stapsgewĳze verbetering van ons huidige financiële producten- en dienstenpakket (bĳvoorbeeld door de

toevoeging van duurzaamheidsgerelateerde randvoorwaarden) zoeken en ontwikkelen we voortdurend innovatieve nieuwe

financiële producten en bedrĳfsmodellen, die economie en ecologie met elkaar verbinden.

Rabo Partnerships
Rabo Partnerships gaat samenwerkingsverbanden aan om de transparantie, financiële inclusie en efficiëntie te vergroten, ten

gunste van primaire producenten in ontwikkelingsmarkten. Daartoe hebben we een partnerschap genaamd Agriculture

Exchange opgezet met Mastercard, om meer dan vĳf miljoen boeren in Afrika en India aan te sluiten op een ecosysteem dat

volledig digitaal moet worden. Boeren krĳgen toegang tot een marktplaats en officiële financiële diensten, die hun toegang

geven tot verantwoord beheerde leningen van lokale financiële instellingen. Mettertĳd zullen aanvullende diensten worden

toegevoegd, zoals verzekeringen, teledetectiemogelĳkheden om de risicobeheersing en weerbaarheid van de boeren te

verbeteren en input- en adviesdiensten. De eerste implementatie in Kenia begon in 2022. Sindsdien zĳn meer dan 375.000

boeren op het platform aangesloten. In India is een groot partnerprogramma aangekondigd met Bayer, om tien miljoen

boeren te betrekken en hun activiteiten te digitaliseren.

Samen met partners als IDH ondersteunt Rabo Partnerships haar partners bĳ hun lokale activiteiten, om een degelĳke

gegevensverzameling te realiseren, evenals trainingen voor boeren en producentencoöperaties. Deze activiteiten vinden

plaats zodat boeren ten volle kunnen profiteren van de mogelĳkheden van onze digitale oplossingen in combinatie met

goede partnerschappen.

Carbon Bank
Bĳ Rabo Carbon Bank ontwikkelen we voorstellen om boeren in ontwikkelde landen te helpen om over te stappen op

regeneratieve landbouwmethoden. We brengen deze boeren in contact met bedrĳven en organisaties die netto-nul willen

werken en op zoek zĳn naar een betrouwbare manier om hun eigen onvermĳdelĳke CO2-uitstoot te compenseren of hun

scope 3-uitstoot te verminderen. Via Rabo Carbon Bank willen we ecosystemen herstellen, extra inkomsten voor boeren

genereren en reductie- en compensatieprogramma's voor bedrĳven stimuleren.

Met onze propositie betreffende koolstoflandbouw sloot Rabo Carbon Bank proefcontracten af voor de mogelĳke afname van

de eerste koolstofkredieten. Dat deden ze samen met verschillende Nederlandse bedrĳven, waaronder Greenchoice en

zuivelbedrĳven Interfood en Hoogwegt. Daarnaast hebben we aangekondigd dat we via het Dairy Pilot Program vĳftien

Amerikaanse individuele zuivelklanten zullen helpen met het meten van hun lokale CO2-reductie. Om boeren in staat te

stellen de benodigde maatregelen te implementeren, zullen we deze boeren vooruitbetalen per ton koolstofvermindering

https://www.rabobank.com/en/images/sustainability-policy-framework.pdf
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die voortvloeit uit een lagere stikstofinput in hun voedergewassen of uit het gebruik van voederadditieven die de emissies

van hun veestapel tot een minimum beperken. In de toekomst willen we 50.000 boeren helpen om regeneratieve

landbouwpraktĳken toe te passen. Het doel is om tegen 2030 1 gigaton (= 1 miljard ton) CO2e te hebben verwĳderd en

verminderd.

Acorn
Op diezelfde manier kunnen kleine boeren in ontwikkelingslanden en opkomende regio's koolstofkredieten genereren via

ons Acorn-programma (Acorn staat voor Agroforestry Carbon Removal Units for the Organic Restoration of Nature,

koolstofkredieten voor boslandbouw voor het organisch herstel van natuur). Dit programma wil een betere toekomst creëren

met koolstofkredieten: we brengen verantwoordelĳke bedrĳven die op zoek zĳn naar betrouwbare koolstofkredieten in

contact met kleine boeren die op boslandbouw zĳn overgestapt. Boslandbouw levert gecertificeerde, op de natuur

gebaseerde koolstofkredieten op, waarbĳ 80% van de inkomsten uit de koolstofverkoop rechtstreeks naar de boeren gaat. Tot

dusver heeft het project bĳna 52.000 boeren ondersteund en zĳn er bĳna 133.000 koolstofkredieten uitgegeven. Ons doel

voor 2030 is om 100 miljoen ton CO2 per jaar vast te leggen, in samenwerking met 15 miljoen boeren die in totaal meer dan

4 miljard bomen planten. Om dat doel te bereiken hebben Rabobank en ngo Solidaridad in 2022 een intentieverklaring

ondertekend om de komende tien jaar via het Acorn-programma drie miljoen kleinschalige boeren te helpen bĳ de transitie

naar duurzame landbouw. De nadruk ligt op koffie-, cacao- en theeboeren in Zuid-Amerika en Afrika. 

Client Case

Empowerment van kleine 
boeren en herstel van het milieu 
in Tanzania
De uitdaging
Leonard Kachebonaho is al 25 jaar 
directeur van Karagwe Develop-
ment and Relief Services (KADERES), 
een ngo in het noordwesten van 
Tanzania.
Vanaf het eerste proefproject inzake 
boslandbouw in 2014 tot de sa-
menwerking met Acorn vanaf 2020 
heeft KADERES ernaar gestreefd 
kleine (koffie)boeren koolstoffinan-
ciering aan te bieden, zodat ze van 
zelfvoorzienende landbouw kunnen 
overstappen naar boslandbouw. 
Zoals Kachebonaho uitlegt: “Boeren 
in de regio werden geconfronteerd 
met een cyclus van armoede, jon-
geren die in toenemende mate naar 
stedelijke gebieden vertrokken en 

onzekere inkomensniveaus.”

De oplossing
KADERES werkte voor het eerst samen met een internationale partner en gebruikte de 
initiële financiering van Rabobank en Achmea Foundations om een ontwikkelingscen-
trum voor boslandbouw op te zetten. Hier kunnen lokale boeren training krijgen en 
kennis met elkaar delen. Kachebonaho vestigde ook de aandacht op de boomkwekerij, 
die jaarlijks vijf miljoen zaailingen zal produceren. De eerste zaailingen zullen later dit 
jaar worden gedistribueerd. Kachebonaho: “Door dit project kunnen lokale boeren hun 
inkomen meer dan verdubbelen door hun productiviteit te verhogen, inkomsten te 
ontvangen uit de verkoop van koolstofkredieten en te investeren in extra inkomsten-
stromen, zoals bijenkorven.”

De toekomst
Naarmate boslandbouw en koolstoffinanciering het voor jongeren aantrekkelijker 
maken om te investeren in landbouw, zullen de gemeenschappen sterker worden. Ook 
de lokale omgeving vaart er wel bij. Met 14.000 boeren die momenteel aan het project 
deelnemen en samen 22.886 koolstofkredieten hebben gegenereerd, kan de lokale 
impact van Acorn en KADERES niet worden overschat. Met de steun van het nieuwe 
boslandbouwcentrum en de distributie van zaailingen zal de boslandbouw de regio 
nieuw leven inblazen en de boeren weerbaarder maken.
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Innovatie in Nederland
In Nederland hebben we samen met het WNF en de Duurzame Zuivelketen een biodiversiteitsmonitor ontwikkeld. Deze

samenwerking in de waardeketen draaide om gegevensverzameling (waaronder CO2-voetafdrukken van individuele klanten)

en een beloningssysteem voor klanten met een lage voetafdruk en een verbeterde biodiversiteit. De biodiversiteitsmonitor

meet de invloed van melkveebedrĳven op de biodiversiteit aan de hand van een reeks KPIs (bv. bodembalans, aandeel natuur

en landschapsbeheer). De monitor houdt zich aan de richtlĳnen van LEAP, het veeteeltprogramma van de Voedsel- en

Landbouworganisatie van de VN. Dankzĳ onze focus op innovatie konden we deze monitor in onze financiële producten en

diensten implementeren. In 2022 hebben 60 boeren met ons hun ‘data van het land’ gedeeld via de biodiversiteitsmonitor.

Daarnaast worden de KPIs van de monitor gebruikt om te beoordelen of de melk van een zuivelbedrĳf als duurzaam product

mag worden aangemerkt, zodat melkveehouders die daarvoor in aanmerking komen het On the way to Planet Proof-logo op

hun zuivelproducten mogen plaatsen.

In samenwerking met verzekeringsmaatschappĳ a.s.r. en waterleverancier Vitens hebben we de Open Bodem Index

ontwikkeld. In tegenstelling tot de biodiversiteitsmonitor, die zich richt op de biodiversiteit boven de grond, toont deze index

de biologische, fysische en chemische eigenschappen van de bodem. Daardoor krĳgen boeren een instrument in handen om

de kwaliteit van hun bodem te meten en te verbeteren. In 2022 maakten 353 boeren gebruik van de index.

We hebben bĳgedragen aan een proefproject dat tot doel heeft de melkveehouderĳ in Nederland duurzamer te maken door

de stikstofuitstoot te minimaliseren. Samen met Lely, een Nederlandse fabrikant van landbouwmachines, en Friesland

Campina hebben we de Lely Sphere ontwikkeld, een circulair mestverwerkingssysteem. Onze rol is om boeren een

financieringsoplossing te bieden en advies te geven over de beoordeling van gunstige voorwaarden via het Investeringsfonds

Duurzame Landbouw en Groenfinanciering. We hebben het maximum aantal deelnemers voor het proefproject bereikt: 96

Lely Spheres worden geplaatst bĳ boerderĳen in het hele land.
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Biodiversiteit

De biodiversiteit van de natuur en de 'ecosysteemdiensten' die

de natuur ons biedt, vormen ons 'natuurlĳk kapitaal'.

Biodiversiteit voegt een fundamentele waarde toe aan onze

samenlevingen en economieën. Voor voedsel, vezels voor

huisvesting en kleding, medicĳnen, waterretentie en

-zuivering, koolstofvastlegging, klimaatbeheersing, enzovoort.

Geschat wordt dat 55% van het mondiale BBP afhankelĳk is van

de natuur. Wat de landbouw betreft zĳn een gezonde bodem,

schoon water en bestuivers voorbeelden van cruciaal natuurlĳk

kapitaal. De economische waarde van bestuiving alleen al werd

door de Universiteit van Wageningen geschat op 152 miljard

euro wereldwĳd.

Onze inzet en partnerschappen
Rabobank erkent zowel intrinsieke als de economische waarde,

evenals de urgentie om het verlies aan biodiversiteit te stoppen.

In september 2020 waren we een van de eerste 26 financiële

instellingen die samen de Finance for Biodiversity Pledge

lanceerden en ondertekenden. Sinds 2020 nemen we actief

deel aan toonaangevende initiatieven waarbĳ we

samenwerken en kennis delen over hoe we beter rekening

kunnen houden met biodiversiteit. Bĳvoorbeeld het

Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), de

Biodiversity Working Group van De Nederlandsche Bank (DNB)

en het Science Based Targets Network (SBTN). Daarnaast

hebben we de Taskforce on Nature-related Financial

Disclosures (TNFD) mede-ontwikkeld.

Op 18 december 2022 is tĳdens COP15 van het VN-verdrag

inzake biodiversiteit (CBD) het Global Biodiversity Framework

(GBF) aangenomen. Dit kader bevat 23 doelstellingen voor

2030, binnen de context van 4 doelstellingen voor 2050.

Rabobank verwelkomt de ambities van het GBF en heeft zich

aangesloten bĳ initiatieven van de particuliere sector,

waaronder TNFD.

Sectorale afhankelĳkheden
In juni 2022 presenteerde De Nederlandsche Bank (DNB) samen

met het Planbureau voor de Leefomgeving de resultaten van

een biodiversiteitsonderzoek, waarin ze de afhankelĳkheid van

de natuur van meer dan 1400 miljard euro aan leningen,

obligaties en aandelen van Nederlandse financiële instellingen

(FI's) onderzochten. Deze beoordeling is gebaseerd op de

sectorale gemiddelden en schattingen van de tool ENCORE. Het

bleek dat ongeveer 510 miljard euro (±36%) aan de leningen,

obligaties en aandelen van Nederlandse financiële instellingen

zich bevindt in sectoren die in hoge of zeer hoge mate

afhankelĳk zĳn van de natuur. Indien een of meer essentiële

'ecosysteemdiensten' worden aangetast, kunnen de

productieprocessen worden verstoord. Dat heeft financiële

gevolgen.

In 2022 hebben we, in lĳn met ons commitment aan de Finance

for Biodiversity Pledge en vooruitlopend op het TNFD bèta-

kader, de private kredietportefeuille van Rabobank voor 2021

beoordeeld op de mate waarin sectoren afhankelĳk zĳn van de

natuur. Dat deden we met dezelfde tool die is gebruikt voor het

onderzoek van DNB (ENCORE). De resultaten, gebaseerd op dit

op zichzelf staande, externe beoordelingsinstrument, laten

zien dat ongeveer twee derde van de sectoren in de

kredietportefeuille in hoge of zeer hoge mate afhankelĳk is van

de natuur. Dat komt gedeeltelĳk door onze F&A-portefeuille.

De indicatieve resultaten bevestigen hoe belangrĳk het is dat

we rekening houden met de natuur.

De grootste afhankelĳkheden voor klanten in onze portefeuille

houden verband met water (oppervlakte- en grondwater),

klimaatbeheersing en bodemkwaliteit, gevolgd door

bestuiving. Potentiële effecten voor de biodiversiteit via onze

leningenportefeuille (hoe beïnvloeden onze financieringen de

natuur) houden waarschĳnlĳk verband met watergebruik,

ontbossing (of ander landgebruik) en vervuiling (bĳvoorbeeld

uitstoot van broeikasgassen en stikstof en vervuiling van water

en bodem). Als we specifiek naar onze F&A-portefeuille kĳken,

scoren de volgende sectoren hoog op impact en

afhankelĳkheid van de natuur: rundvlees, zuivel, katoen en soja.

In deze sectoren heeft Rabobank een grote blootstelling in

Nederland, Australië, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en

Brazilië.

Onze inzet en volgende stappen
Rabobank heeft een duurzaamheidsbeleid, inclusief specifiek

beleid voor biodiversiteit, met als doel risico's te minimaliseren

en duurzame bedrĳfsvoering te verbeteren. Tot onze klanten

behoren duurzame boeren, die laten zien dat negatieve

gevolgen voor de biodiversiteit tot ver onder het gemiddelde

van de sector kunnen worden beperkt. In samenwerking met

onze klanten werken we sinds 2017 ook met de

Biodiversiteitsmonitor in de Nederlandse melkvee- en

akkerbouwsector. De biodiversiteitsprestaties van het bedrĳf

worden gemeten op basis van een gedeelde set KPIs. De

komende jaren hopen we dit instrument toe te passen in andere

landen waar Rabobank aanzienlĳke investeringen heeft in de

zuivelsector (bĳvoorbeeld Australië en/of Nieuw-Zeeland). Een

ander voorbeeld is onze constante inzet om ontbossing tegen

te gaan (zie 'Ontbossing' hierboven).

In 2023 zullen wĳ onze analyse voortzetten om de impact op

en afhankelĳkheid van biodiversiteit van onze klanten beter te

begrĳpen en lokaliseren. Deze resultaten zullen we afstemmen

op onze aanpak van klimaat- en milieurisico's, bĳvoorbeeld

door landbouwgrond in kaart te brengen (met behulp van

geospatiale instrumenten, aangezien biodiversiteit sterk

locatieafhankelĳk is). Het betekent ook dat we de impact van

de waardeketen op biodiversiteit op dezelfde manier

benaderen als de scope 1-, scope 2- en scope 3-uitstoot van

broeikasgassen: upstream van klanten (bv. diervoeder voor

rundvlees en in het wild gevangen of plantaardige

eiwitbronnen voor aquacultuur) en downstream van de

voedsel- en drankensector (bv. voedselafval en

plasticvervuiling). Dit zal ons in staat stellen om risico's, impact

en kansen beter te begrĳpen en bekend te maken.
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Onze bijdrage aan de energietransitie

Innovatie

Duurzame innovatieleningen

Rabo Duurzame 
Innovatieprijs

Koolsto�nzichten

Daarnaast bieden we ook leningen aan 
voor duurzaamheid via de Rabo 
Innovatielening 92 miljoen euro.

De Rabo App geeft consumenten inzicht 
in de CO2-uitstoot van hun uitgaven.

Netwerken

Hernieuwbare energie
Wij zijn actief in relevante netwerken, zoals de WEC (World Energy 
Council), de EWEA (European Wind Energy Association), de WBCSD 
en het WEF.

Circulair ondernemen
Samen met andere Nederlandse financiële instellingen en de 
Nederlandse overheid maken we deel uit van de werkgroep 
Financiering van de Circulaire Economie. De groep wil de knelpunten 
bij het financieren van circulaire bedrijven en projecten bespreken.

Kennis

Duurzaam leven

Energieverbruik

De meeste van onze hypotheekadviseurs in Nederland zijn 
opgeleid tot Adviseur Duurzaam Wonen.

Begin 2022 hebben we een speciaal onderzoeksteam voor 
energietransitie opgericht. Dit team blijft groeien, zowel in 
omvang en als in geografische aandachtsgebieden. We hebben 
besloten om in 2023 nog eens honderd fulltimemedewerkers 
(of het equivalent daarvan) aan te nemen en/of om te scholen 
om de transitie te versnellen. Meer dan 1.600 van onze 
collega’s hebben meer dan 11.000 van de uitdagingen van 
het programma voltooid, met een gecombineerde impact 
van meer dan 13.000 kg CO2-equivalent.

Circulair Ondernemen Desk
Ondernemers kunnen ook terecht bij onze Circulair Ondernemen 
Desk, voor hulp bij de financiering van circulaire bedrijfsmodellen 
(141 miljoen euro in 2022).

Financiën

Duurzaam leven
In 2022 werden er 80.823 huisscans uitgevoerd (in 2021: 67.790). In 2022 kregen 
12.600 klanten op ons platform www.raboduurzaamvastgoed.nl online advies
over het verduurzamen van hun pand.

Hernieuwbare energie
Door onze betrokkenheid bij 36 projecten en een blootstelling van 
1.349 miljoen euro behoren we volgens Bloomberg tot de wereldwijde top-tien 
kredietverstrekker op het gebied van schone energie (#9 in 2022).

Rabo Impactfonds
Samen met de Europese Investeringsbank (EIB) hebben we het Impactfonds 
gelanceerd, dat geld beschikbaar stelt zodat we rentekorting kunnen bieden 
op Rabo Impactleningen (268 miljoen euro in 2022). We hebben in 2022 ook 
60 miljoen euro toegewezen aan de Social Impact Loan. Sinds we zes jaar 
geleden zijn begonnen met het aanbieden van impactleningen, hebben we 
in totaal 1,4 miljard euro aan dit type financiering verstrekt.

Rabo Groen Bank
Particuliere klanten kunnen spaargeld investeren in duurzame bedrijven via 
Rabo Groen Bank, de grootste groene bank van Nederland met een volume 
van 2,5 miljard euro aan duurzame en klimaattransitiekredieten.

Resultaten

Doelstellingen EUR

1.026 miljoenMeer duurzame financieringen

Gemiddeld energielabel in onze 
hypotheekportefeuille

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. %

3,4

C

Deze prijs stimuleert ondernemers met 
innovatieve oplossingen die er toe 
doen. In 2022 wonnen NoPalm 
Ingredients, HoCoSto-Psylaris en CORE 
20.000 euro.
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Energietransitie

Met onze klanten en partners werken we samen om gezamenlĳke klimaatdoelstellingen te halen,
schoon en energie-efficiënt energieverbruik te ondersteunen en circulariteit te bevorderen.

Visie
De grootste oorzaak van de opwarming van de aarde is het gebruik van fossiele brandstoffen. Tegelĳkertĳd hebben de

stĳgende grondstoffenprĳzen de schaarste van deze brandstoffen onderstreept. Een groeiend aantal mensen heeft

onvoldoende toegang tot voldoende, betaalbare energie. Voor deze uitdagingen moet de samenleving samenwerken, om

zo de manier waarop we energie produceren en verbruiken te veranderen: meer hernieuwbare energie, een duurzamer

consumptiepatroon en efficiënter gebruik van grondstoffen zĳn essentieel om de economie toekomstbestendig te maken.

We geloven dat wĳ als bank ook een rol spelen bĳ het versnellen van de transities en onze klanten kunnen helpen met het

bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. We willen onze klanten ondersteunen bĳ de noodzakelĳke transities en

investeringen om hun broeikasgasemissies te verminderen. Zo willen we de doelstellingen uit het Akkoord van Parĳs en het

Nederlands Klimaatakkoord bereiken.

In 2050 een klimaatneutrale economie, gebaseerd op hernieuwbare energievoorziening en een circulaire economie. De enige

manier om deze ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken is als alle stakeholders, zoals centrale en lokale overheden,

banken, bedrĳven en zelfs consumenten, oprecht met elkaar samenwerken.

Onze bĳdrage aan de energietransitie: vĳf pĳlers
De energietransitie is een brede transitie, in die zin dat alle sectoren van de economie vooruit moeten. Onze bĳdrage aan de

energietransitie bestaat uit vĳf pĳlers:

1. Duurzaam leven

2. Hernieuwbare energie

3. Duurzame leasing en E-mobiliteit

4. Circulair ondernemen

5. Duurzaam investeren
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De energietransitie versnellen
Waar mogelĳk richten we ons op het verminderen en voorkomen van de broeikasgasemissies van onze klanten in de sectoren

waarin we een belangrĳke positie hebben. We helpen onze klanten ook met duurzaam ondernemen, door met hen samen te

werken aan circulariteit (duurzaam ondernemen) en te investeren in duurzame productie en consumptie (duurzaam

beleggen). In het rapport Our Road to Paris geven we een gedetailleerde beschrĳving van onze klimaatstrategie, die nauw

samenhangt met de energietransitie.

In 2022 hebben we besloten dat we tot 2030 dertig miljard euro beschikbaar stellen voor de energietransitie, waarvan

tien miljard euro naar de opwekking van hernieuwbare energie gaat.

Onze expertise delen en inzicht in energieverbruik creëren
Begin 2022 hebben we een speciaal onderzoeksteam voor de energietransitie opgericht. Dit team blĳft groeien, zowel in

omvang en als in geografische aandachtsgebieden. We hebben besloten om in 2023 nog eens honderd fulltimemedewerkers

(of het equivalent daarvan) aan te nemen en/of om te scholen om de transitie te versnellen. 

Tĳdens de COP27 in november 2022 hebben we geholpen bĳ het opzetten van een netwerk voor regelgevers en andere

relevante publieke en private stakeholders uit de hele wereld. Zo kunnen we meer leren over de ambities van belangrĳke

landen op dit gebied, best practices uitwisselen en potentiële innovatieve zakelĳke en financiële voorstellen identificeren.

Om klanten geloofwaardig advies over duurzaamheid te kunnen geven, vinden we het belangrĳk dat onze medewerkers

duurzaam denken. Daarom werden alle medewerkers uitgenodigd deel te nemen aan de ConsuMindSet Challenge, een online

programma over duurzame consumptie. Meer dan 1.600 van onze collega’s hebben meer dan 11.000 van de uitdagingen van

het programma voltooid, met een gecombineerde impact van meer dan 13.000 kg CO2-equivalent.

We proberen ook bewustzĳn te creëren bĳ onze klanten, die ook consument zĳn. Als consument maak je elke dag allerlei

keuzes die rechtstreeks verband houden met uitstoot. Met andere woorden, consumenten hebben ook meerdere

mogelĳkheden om bĳ te dragen aan minder emissies, door bewust te consumeren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Sinds april 2022 bieden we in de Rabo App een tool die klanten een indruk geeft van de CO2-uitstoot van al hun uitgaven.

Deze innovatieve functie 'Carbon Insights' geeft ook tips voor het maken van duurzame keuzes. De functie is ontwikkeld

samen met Ecolytiq. Dat is een Duits fintechbedrĳf, waar onderzoekers en technisch experts samenwerken om de CO2-

uitstoot van consumptie inzichtelĳk te maken.

Duurzaam leven
De energie-efficiëntie van woningen en kantoorgebouwen moet worden verbeterd om in 2050 de netto-nul doelen te

behalen. Als Nederlandse bank die woninghypotheken verstrekt en optreedt als vastgoedontwikkelaar (via onze

dochteronderneming BPD), is het onze taak om bĳ te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse woningmarkt.

Huizen verduurzamen
We streven ernaar de CO2-uitstoot van onze woninghypotheekportefeuille te verminderen zodat deze in 2050 netto-nul zal

zĳn. In 2022 hebben we bĳgedragen door kennis te ontwikkelen, delen en verspreiden, gespecialiseerde financiële producten

aan te bieden en inzicht te krĳgen in dit onderwerp.

Expertise van hypotheekadviseurs
In Nederland zĳn meer dan 1000 (van onze 1635) hypotheekadviseurs opgeleid tot Adviseur Duurzaam Wonen. Uit onderzoek

van Advieskeuze.nl blĳkt dat adviseurs van Rabobank het onderwerp duurzame woningen vaker met klanten bespreken dan

welke andere onafhankelĳke Nederlandse hypotheekketen dan ook.

Financiële winst van duurzaamheid 
We moedigen onze klanten aan om te investeren in het verduurzamen van hun woning. We bieden hen bĳvoorbeeld de

mogelĳkheid om:

• een groene hypotheek afsluiten tegen een verlaagde rente voor een nieuwbouwwoning;

• duurzaamheidskorting te ontvangen op een hypotheek op een energiezuinige woning;

• een Rabo Groen Depot te nemen (een tweejarige depositorekening voor de financiering van energiebesparende

maatregelen);

• een energiebesparingslening af te sluiten tegen 0% rente via het Verwarmingsfonds. Deze regeling is beschikbaar voor

huiseigenaren met een gezamenlĳk inkomen van maximaal 45.014 euro per jaar. 

Inzicht in energieverbruik en -besparingen
Om klanten inzicht te geven in hun energieverbruik en hen te helpen energie te besparen, hebben we de functie Energie

Inzicht ontwikkeld in de Rabo App. De app is verbonden met hun slimme energiemonitor in huis en laat op basis van de

gegevens van de monitor zien hoeveel stroom een huishouden verbruikt en waarvoor deze wordt gebruikt. Hierdoor krĳgen

klanten meer grip op hun energieverbruik en kunnen ze duurzamer wonen en kosten besparen. Energie Inzicht is een

proefproject dat momenteel beschikbaar is voor een beperkte groep klanten, maar we streven ernaar het in 2023 voor alle

klanten beschikbaar te maken.

https://media.rabobank.com/m/216515dcb3b01439/original/Our-Road-to-Paris-2022-EN.pdf
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HuisScan is een tool die we samen met onze dochteronderneming HomeQGo hebben ontwikkeld. Klanten krĳgen realtime

inzicht in hoe ze hun huis kunnen verduurzamen (bĳvoorbeeld met isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp). Ze zien hun

potentiële energiebesparing per jaar, de prognose voor de terugverdientĳd van de investering en mogelĳke beschikbare

subsidies. Vorig jaar zĳn Rabobank en Interpolis binnen deze HuisScan een experiment gestart om na te gaan of het idee van

Groene Daken klanten aanspreekt. In tegenstelling tot vergelĳkbare tools is de HuisScan een overkoepelende oplossing,

waarmee klanten direct online offertes kunnen aanvragen bĳ een geselecteerde groep leveranciers. In 2022 werden er 80.823

huisscans uitgevoerd (in 2021: 67.790).

Om onze hypotheekmakelaars te ondersteunen met financieel advies op het gebied van duurzame huisvesting, heeft onze

dochteronderneming Obvion in 2021 samen met Eneco de tool Conversieplan ontwikkeld. Deze tool biedt dezelfde

functionaliteit als de HuisScan, maar is specifiek ontworpen voor intermediairs. Uniek is dat de tool gekoppeld is aan Eneco,

zodat de energieleverancier direct een offerte kan uitbrengen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

36% van onze nieuwe hypotheekklanten heeft in 2022 geïnvesteerd in het verduurzamen van hun woning

In 2022 vroeg 36% van onze nieuwe hypotheekklanten financiering aan om hun woning te verduurzamen. Er werd in totaal

ongeveer 348 miljoen euro geïnvesteerd. De gemiddelde investering was ongeveer 16.785 euro.

Duurzame woningbouw

Rabo SmartBuilds
Rabobank wil bĳdragen aan het verkleinen van de woningnood in Nederland. Daarom hebben we in 2021 ons doel

aangekondigd om voor 2031 in Nederland 12.000 betaalbare, zeer energie-efficiënte en tĳdelĳke modulaire woningen willen

bouwen via Rabo SmartBuilds. Omdat het om tĳdelĳke woningen gaat, zĳn de bouweisen minder streng dan voor

permanente constructies. De woningen kunnen snel worden gebouwd en gerenoveerd en kunnen na vĳftien jaar naar een

nieuwe locatie worden verhuisd. Gemeenten zĳn belangrĳke partners van het SmartBuilds-programma, omdat zĳ grond

beschikbaar kunnen stellen waarop de woningen kunnen worden geplaatst. De gemeente Texel, woningcorporatie Woontĳ

en Rabo SmartBuilds hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlĳk te onderzoeken of de bouw van 120

verplaatsbare huurwoningen voor lage en gemiddelde inkomens mogelĳk is. De bouw zal naar verwachting medio 2023

beginnen.

Samenwerking BPD Woningfonds
De Nederlandse woningmarkt kampt vooral met een tekort aan betaalbare en duurzame huurwoningen voor

middeninkomens. We willen via onze dochteronderneming BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling helpen om een oplossing

te vinden en uitvoeren voor dit probleem, met behulp van het BPD Woningfonds (opgericht eind 2019). Met deze

woningfondsen helpen we duurzame woningen te bouwen en te verhuren voor het middensegment van de markt. Eind 2022

verhuurden we 1.027 van deze panden. Er zĳn nog eens 2.746 panden in aanbouw of in aankoop. We streven ernaar om tegen

2030 15.000 nieuwe, betaalbare en duurzame huurwoningen op te leveren.

Duurzame (kantoor)gebouwen
In 2022 kregen 6.558 klanten op ons platform Raboduurzaamvastgoed.nl online advies over de verduurzaming van hun

kantoor. Meer dan 500 zakelĳke klanten hebben advies op maat gekregen van de experts op het gebied van zonnepanelen

van onze partner Energieke Regio. Meer dan vierhonderd klanten vroegen een energielabel aan via onze campagne

Energielabels voor kantoren. We streven er ook naar om zeventien bedrĳventerreinen duurzamer te maken via ons Green

Deals-programma met Energieke Regio, gemeenten en ondernemers.

We zĳn tevens een partnerschap aangegaan met Remeha, een merk voor binnenklimaatoplossingen, omdat steeds meer

bedrĳven willen besparen op hun gasrekening of helemaal van het gas af willen. Bedrĳven kunnen de verschillende opties

bekĳken via de online Heat Scan-tool en kunnen zich inschrĳven voor gratis advies op maat van Remeha.

Hernieuwbare energie
In een duurzamere samenleving worden hernieuwbare energiebronnen gebruikt, zoals wind-, zonne- en geothermische

energie. Aangezien het opwekken van energie uit deze bronnen een zeer belangrĳke rol speelt bĳ de energietransitie, hebben

we een ambitieuze agenda opgesteld voor onze energieportefeuille. We investeren bĳvoorbeeld in innovatieve technieken,

zoals batterĳopslag en geothermische energie, en we financieren meerdere projecten op het gebied van hernieuwbare

energie.

Zon en wind
We zĳn sterk betrokken bĳ de hernieuwbare energiesector, waarin zonne-energie de belangrĳkste technologie is. In 2022

hebben we onze leden ook de mogelĳkheid geboden om zonnepanelen aan te schaffen via een collectieve regeling. Hoe

meer leden zich inschrĳven, hoe meer korting ze krĳgen. Bĳna 30.000 leden hebben de Zonnepanelenscan gedaan en 7.708

leden hebben voor eind 2022 een aanbetaling gedaan.

7.708 leden van de Rabobank deden mee aan de Collectieve Inkoop Zonnepanelen
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Als coöperatie willen we andere coöperaties graag verder helpen. In 2021 lanceerden we het Realisatiefonds, samen met

Energie Samen (de koepel van Nederlandse energiecoöperaties), SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting), Triodos Bank en

ASN Bank. Lokale energiecoöperaties kunnen leningen aangaan bĳ dit nieuwe nationale fonds om collectieve zonneprojecten

te financieren. Eind 2022 waren er 25 gefinancierde projecten met een totale waarde van 2,4 miljoen euro. 

We ontwikkelden samen met Energie Samen het platform deprojectcentrale.nl. Op dit platform kunnen energiecoöperaties

informatie en voorbeelddocumenten vinden voor het ontwikkelen, verzekeren en financieren van zonne- en windprojecten.

We hebben bĳgedragen aan een initiatief om openbare gebouwen in 2022 duurzamer te maken. Met onze partner SolarNRG

willen we gebouwen met een maatschappelĳk doel verduurzamen. Om die reden hebben we drie miljoen euro geïnvesteerd

in zonnepanelen voor scholen, musea, bibliotheken, theaters, clubs en buurthuizen. Lokale ledenraden van onze bank

selecteerden sociale gebouwen die al klant waren van Rabobank. Zĳ konden vervolgens deelnemen aan een wedstrĳd,

waarbĳ de gebouwen die de meeste stemmen kregen van onze leden, 50% van de kosten voor de aankoop en installatie van

zonnepanelen konden winnen. 

Als partner van het project Schooldakrevolutie streven we naar een samenleving waarin alle kinderen leren over zonne-

energie, zoals die op het dak van hun eigen school wordt geproduceerd. We ondersteunen Schooldakrevolutie door ons

netwerk te delen en scholen die daarvoor in aanmerking komen, speciale leningen te verstrekken voor energiebesparende

maatregelen. Ook hebben we samen met Univé en energieleverancier Greenchoice een initiatief 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.

We zĳn in samenwerking met Energieke Regio de verkoopcampagne Zon-op-Dak gestart, die draait om de

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Deze campagne is bedoeld voor bedrĳven die geïnteresseerd zĳn in

zonnepanelen en subsidie via SDE++, een overheidsfonds van dertien miljard euro voor de transitie naar duurzame energie.

Als samenleving moeten we aan de ambities van het Nederlandse Klimaatakkoord voldoen. Daarom moeten we ook een

nieuwe manier vinden om woningen te verduurzamen en de traditionele één-op-één methode te vervangen. De Nederlandse

overheid ontwikkelt een collectieve aanpak om hele wĳken van het gas af te halen en te helpen verduurzamen. Als eerste stap

zal de regering samenwerken met gemeenten om ongeveer zestig wĳken sneller aardgasvrĳ te maken. Rabobank onderzoekt

ook manieren om bĳ te dragen aan de ambities van het Nederlandse Klimaatakkoord. Bĳvoorbeeld door de mogelĳkheid te

onderzoeken om coöperatieve verwarmingsinitiatieven te financieren, waarbĳ lokale bewoners eigenaar worden van hun

eigen verwarmingsnetwerk. Momenteel wordt het concept getest in verschillende proefprojecten.

Internationaal investeren in hernieuwbare energie
Mede door onze betrokkenheid bĳ 36 projecten en een blootstelling van 1.349 miljoen euro in 2022 zĳn we volgens

Bloomberg een wereldwĳde top-tien kredietverstrekker op het gebied van schone energie. We staan op de negende plek. Eind

2022 was onze blootstelling aan de wereldwĳde energietransitie verspreid over verschillende sectoren in de waardeketen.

We willen bĳdragen aan de groei van deze markt.

Onze financieringsactiviteiten in lopende projecten hebben bĳgedragen aan de levering van 4,9 GW groene stroom,
vermeden 4,8 miljoen ton CO2e in 2021

We zĳn niet alleen financier van hernieuwbare energieprojecten, maar investeren ook in gespecialiseerde

energietransitiefondsen. Verder werken we samen met andere investeerders om bedrĳven en technologieën op het gebied

van schone energie te ondersteunen. Kennis delen is een andere manier om klanten te helpen hun bedrĳf toekomstbestendig

te maken. We doen dit met de hulp van onze eigen energietransitie-analisten en via ons partnerschap met financiële

dienstverlener Kepler Cheuvreux.

Leider betreffende financiering van hernieuwbare energie
We zĳn al vele jaren een speler in de Nederlandse energietransitie, in het hele spectrum van producten en diensten.

Internationaal gezien hebben we de transitie vooral ondersteund door onze sterke positie in projectfinanciering, zowel in

Europa als in een aantal andere landen. Via onze handelsactiviteiten in grondstoffen zĳn we verbonden met de wereldwĳde

handelsstromen betreffende energie.

Zo hebben we in 2022 deelgenomen aan de projectfinanciering van het Interconnector Project, een 'onzichtbare snelweg' van

ongeveer 725 km hoogspanningskabels onder zee die door Brits, Nederlands en Duits grondgebied lopen om twee van

Europa's grootste energiemarkten, het Verenigd Koninkrĳk en Duitsland, met elkaar te verbinden. Met een capaciteit van 1,4

GW zouden gedurende het project tot 1,5 miljoen woningen van stroom voorzien kunnen worden. Naar verwachting zullen

interconnectoren een vitale rol spelen wanneer Europa de netto-nul-doelstellingen wil bereiken.

Energy as a Service
We hebben ook vooruitgang geboekt met het ontwikkelen van een nieuwe Energy as a Service-propositie. Deze propositie

biedt een oplossing voor het financieren van verschillende bedrĳven die duurzame activa (bĳvoorbeeld zonnepanelen en

warmtepompen) als dienst aanbieden aan derden. Dit snel groeiende bedrĳfsmodel zal ertoe leiden dat de energietransitie

toegankelĳker wordt voor bedrĳven en particulieren. Met ons nieuwe product de Rabo Energy Asset Loan (REAL) willen we

verschillende bedrĳfsmodellen ondersteunen met duurzame leningen en financials deals.

https://www.deprojectcentrale.nl/
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Zo ondersteunen we in samenwerking met Rabo Investments een snelgroeiende scale-up in de energietransitie genaamd

Econic, die woningen voorziet van duurzame verwarmings- en energieapparatuur. Rabo Investments investeerde 10 miljoen

euro tĳdens een investeringsronde in nieuw groeiaandeel van 20 miljoen euro, terwĳl Rabobank een REAL-faciliteit van in

totaal 30 miljoen euro verstrekte tĳdens een financieringsronde van 85 miljoen euro.

Partnerschappen en netwerken
We zĳn lid van vele initiatieven die minder uitstoot van broeikasgassen nastreven als gevolg van onze

(financierings)activiteiten. Wĳ zĳn actief in relevante netwerken, zoals de World Business Council for Sustainable

Development en het World Economic Forum.

Duurzame leasing en e-mobiliteit
We vinden het belangrĳk om onze klanten en partners brede ondersteuning te bieden bĳ de transitie naar emissievrĳe

mobiliteit. We werken samen met zakenpartners, zodat we naast elektrische voertuigen ook laadinfrastructuren,

zonnepanelen, onderhoud, pechhulp en verzekeringen kunnen aanbieden. Via advies op maat werken we aan een versnelde

transitie naar emissievrĳe mobiliteit en de vergroening van onze eigen klantenportefeuille.

Leasing
Leasing kan in potentie een aanzienlĳke bĳdrage leveren aan de energietransitie, omdat sommige bedrĳven niet over de

middelen beschikken om in dure koolstofarme technologieën te investeren.

Via onze leasemaatschappĳen RaboLease en De Lage Landen (DLL) geven we onze klanten bĳvoorbeeld gemakkelĳk toegang

tot schone technologie en e-mobiliteit, waardoor ze hun broeikasgasemissies kunnen terugdringen. We bieden pay-per-use

financieringsoplossingen en op gebruik gebaseerde concepten die renovatie, hergebruik en recycling van apparatuur

stimuleren en zo bĳdragen aan een circulaire economie. We bevorderen ook het gebruik van hernieuwbare energie en een

slimmer gebruik van natuurlĳke hulpbronnen, bĳvoorbeeld het gebruik van oplaadbare batterĳen voor elektrisch vervoer en

energieopslag.

E-mobiliteit
Elektrisch vervoer en transport kunnen voldoen aan emissiearme normen die steeds belangrĳker worden om het klimaat te

beschermen. In Nederland wordt verwacht dat tegen 2025 in 30-40 steden emissievrĳe zones voor stadslogistiek zullen

worden ingesteld. Daarom ondersteunen we onze klanten en partners bĳ de transitie naar elektrische mobiliteit via ons e-

mobility team. Zĳ kunnen onze klanten helpen met hun kennis van de sector, voertuigen, brandstoffen, wetten en

voorschriften.

Client Case

Uitbreiding van de zakelijke markt voor 
energieafname
Met de zogenaamde pilot ‘PPAssurance’ kan Rabobank het 
kredietrisico van de energieafnemer afdekken door een 
garantie te verstrekken ten gunste van het duurzame 
energieproject (wind of zon). Dit product is een oplossing 
voor het tegenpartijrisico en is nodig is om de 
energietransitie te versnellen terwijl de subsidies worden 
afgebouwd. Met gepaste trots kunnen we melden dat de 
eerste overeenkomst met deze constructie is gesloten tussen 
Klimaatfonds Nederland en Scholt Energy. Ze hebben het 
eerste contract ondertekend dat door onze PPAssurance is 
gedekt. Met deze constructie koopt Scholt Energy duurzame 
elektriciteit van het nieuwe zonneproject van Klimaatfonds 
Nederland in Loon op Zand, om deze rechtstreeks aan haar 
zakelijke energieafnemers te distribueren. Ongeveer 4.500 
huishoudens kunnen via deze overeenkomst van 
hernieuwbare energie worden voorzien.

In samenwerking met de Nederlandse overheid blijven we 
zoeken naar oplossingen om de PPA-markt grootschalig uit  
te breiden.

Uitvoering van de investeringsagenda 
voor hernieuwbare energie
Om onze netto nul-ambities te bereiken wordt een 
investeringsagenda opgesteld voor nieuwe activa voor 
hernieuwbare energie. Het Internationaal Energieagentschap 
(IEA) schat dat wereldwijd jaarlijks ongeveer 5 biljoen euro 
moet worden geïnvesteerd om tegen 2050 een netto-nul 
niveau te bereiken. Langetermijncontracten voor de afname 
van energie kunnen een essentiële rol spelen bij het realiseren 
van deze grote investeringen nu de overheidssubsidies die de 
hoge tegenpartijrisico’s van hernieuwbare energieprojecten 
gedeeltelijk dekken, worden afgebouwd. We willen het 
afsluiten van langetermijncontracten voor de afname van 
energie faciliteren. Dat heeft geresulteerd in een eerste 
samenwerking met Klimaatfonds Nederland en Scholt Energy, 
een van de grootste energieaanbieders voor de zakelijke markt 

in Nederland.

Zakelijke contracten voor de afname van energie
(PPA’s): Dekking van het tegenpartijrisico om 
hernieuwbare projecten te realiseren.
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Elektrische bedrĳfsvoertuigen leasen
We werken ook aan nieuwe bedrĳfsmodellen met onze dochteronderneming DLL, om te zien hoe lichte elektrische voertuigen

(LEVs) kunnen worden gefinancierd of geleased. We werken samen met zakenpartners zodat we laadinfrastructuren,

zonnepanelen, onderhoud, pechhulp en verzekeringen aan kunnen bieden. DLL biedt ook financiële oplossingen die de

totale levenscyclus van het product bestrĳken naast clean tech-producten om innovatieve ontwikkelingen in duurzaamheid

te realiseren.

RaboElectric
In 2022 lanceerden we samen met RaboLease de campagne Stroomversnelling voor ondernemers, om elektrisch rĳden te

promoten. Deze campagne is bedoeld om onze klanten en partners te informeren over uitdagingen betreffende de transitie

van hun wagenpark en de ondersteuning die we als bank kunnen bieden.

Onze accountmanagers praten rechtstreeks met klanten over e-mobiliteit en ons online platform raboelectric.nl. Hier kunnen

particulieren en bedrĳven de kosten van de overstap naar elektrisch rĳden berekenen. In 2022 maakten bĳna 17.000 mensen

gebruik van de tool. Rabo Electric helpt bedrĳven met financiële en praktische inzichten tĳdens de elektrificatie van hun

vloot. Bovendien kunnen klanten dankzĳ onze leaseplannen hun eigen dealer kiezen en volledig eigenaar worden van hun

voertuig(en).

Circulair ondernemen
De Nederlandse regering wil tegen 2050 volledige circulariteit bereiken en een toekomstbestendige economie creëren door

een veel efficiënter gebruik van grondstoffen. Het midden- en kleinbedrĳf (MKB) speelt een essentiële rol in deze plannen.

We willen het MKB helpen duurzame groei te bereiken door financiering van digitalisering, innovatie en circulaire oplossingen

aan te bieden.

Klanten helpen met het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen
Start-ups en scale-ups kunnen een belangrĳke bĳdrage leveren aan het oplossen van maatschappelĳke uitdagingen en

kunnen een belangrĳke groeimotor zĳn voor de economie. Daarom hebben we in 2020 in Nederland een Start-up & Scale-up

Team geïntroduceerd, dat bestaat uit dedicated specialisten die innovatieve, duurzame en snelgroeiende bedrĳven

ondersteunen succesvol te worden. Ondernemers kunnen ook terecht bĳ onze Circulair Ondernemen Desk, voor hulp bĳ de

financiering van circulaire bedrĳfsmodellen (141,3 miljoen tot eind 2022).

Duurzame financieringsoplossingen
We maken ondernemerschap duurzamer en toegankelĳker door innovatieve financieringsoplossingen te bieden. Zo hebben

we samen met de Europese Investeringsbank (EIB) het Impactfonds gelanceerd, dat geld beschikbaar stelt zodat we

rentekorting kunnen bieden op Rabo Impactleningen (268 miljoen in 2022). We hebben in 2022 ook 60 miljoen euro

toegewezen aan de Social Impact Loan. Sinds we zes jaar geleden zĳn begonnen met het aanbieden van impactleningen,

hebben we in totaal 1,4 miljard euro aan dit type financiering verstrekt.

We financieren ook duurzame projecten via de Rabo Innovatielening (92 miljoen in 2022). Deze lening is bedoeld voor

bedrĳven die (nog) niet voldoen aan de eisen van een conventionele banklening, omdat ze nog geen bewezen resultaten of

geen cashflow hebben. Het is een initiatief van het Rabobank Innovatiefonds, een fonds dat jaarlĳks 20 miljoen euro kan

toekennen. Ledenraden van Rabobank kennen de leningen toe, na een positieve beoordeling door ons Start-up & Scale-up

Team.

Duurzame Innovatieprĳs
De Rabobank Duurzame Innovatieprĳs is bedoeld voor ondernemers met een innovatieve oplossing. Na een beoordeling

door de jury en stemmen van onze leden werden de vier winnaars van 2022 bekend gemaakt. Op de Floriade in Almere

ontvingen de bedrĳven NoPalm Ingredients, HoCoSto, Psylaris en CORE hun prĳs van 20.000 euro. Verder mogen zĳ

deelnemen aan een speciaal acceleratorprogramma van onze partner Yes!Delft. ECG Excellence won de ledenprĳs: 5.000 euro

en een inspiratiemiddag in de Malietoren van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Samenwerking met partners
Samen met andere Nederlandse financiële instellingen en de Nederlandse overheid maken we deel uit van de werkgroep

Financiering van de Circulaire Economie. De groep wil de knelpunten bĳ het financieren van circulaire bedrĳven en projecten

aanpakken. In 2021 hebben we ons aangesloten bĳ het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, een

samenwerkingsverband tussen de industrie, de academische wereld en de Nederlandse overheid, dat ervoor pleit dat de

Nederlandse maakindustrie circulair moet worden. De alliantie doet onderzoek, ontwikkelt kennis en instrumenten,

onderzoekt kansen met bedrĳven en zet innovatieprojecten op. Daarnaast ontwikkelden we een circulaire kansenkaart, een

overzicht van de top-10 kansen per sector voor ondernemers die circulair willen ondernemen. Er zĳn kaarten voor de sectoren

levensmiddelen, industrie, gezondheidszorg en bouw.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/circular-economy/circulaire-kansenkaart/index.html
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Het programma CE in 1 dag helpt bedrĳven om circulair te gaan ondernemen. Het doel van het programma is om per regio

een twintigtal bedrĳven uit een specifieke sector samen te brengen en hen circulaire mogelĳkheden voor hun bedrĳf te

bieden. In 2022 organiseerden we drie keer CE in 1 dag: voor de sectoren gezondheidszorg, industrie en bouw. We hebben

ook de circular economy challenge gelanceerd, een uitgebreid programma waarin meer dan twintig ondernemers uit

verschillende sectoren binnen een regio, gedurende zes maanden ondersteuning krĳgen bĳ hun transitie naar een circulair

bedrĳfsmodel.

Verder hebben we op zeven verschillende regio's samengewerkt met Circo Hubs. Een Circo Hub is een samenwerkingsverband

van partĳen, zoals regionale en lokale overheden en bedrĳven, die Circo Tracks organiseren. Deze Circo Tracks zĳn bedoeld

om ondernemers te helpen bĳ het ontwikkelen van een circulaire propositie voor hun bedrĳf. In 2022 werden er tien Circo

Tracks georganiseerd.

Bio-based bouwen
De Nederlandse bouwsector is een belangrĳke gebruiker van primaire grondstoffen, en bio-based bouwen is een oplossing

die kan bĳdragen aan een circulaire economie. In januari 2022 is binnen Rabobank een speciaal team opgericht om de

waardeketen van bio-based bouwen op te schalen. Het team werkt samen met lokale, provinciale en nationale overheden,

het bedrĳfsleven en de academische wereld. Het doel is de woningnood snel maar met zo weinig mogelĳk milieu-impact

aanpakken, door middel van bio-based bouwen. Vorig jaar hebben we ook samengewerkt met Building Balance, een

transitieprogramma dat zich richt op het opschalen van regionale initiatieven bĳ het verbouwen, verwerken of gebruiken van

bio-based (bouw)materialen.

Duurzame investeringen
Zoals eerder vermeld, bieden we naast de Rabo Impactlening en het Rabo Innovatiefonds nog andere vormen van duurzame

financiering. Bĳvoorbeeld Rabo Investments, Duurzaam Vermogensbeheer en onze Rabo Groen Bank. 

Rabo Investments
Rabo Investments investeerde in 2022 49 miljoen euro in de energietransitie. Het richt zich op directe investeringen in

transitiemotoren en groeifondsen met actie- en rendementspotentieel. Er werd bĳvoorbeeld vĳf miljoen euro geïnvesteerd

in GIGA Storage, een ontwikkelaar van grootschalige energieopslag. Als eerste officiële investeerder steunen we GIGA om

haar netwerk van grootschalige energieopslag uit te breiden. Een ander voorbeeld is onze investering in de GreenMo Group,

om het gebruik van e-mobiliteit financieel te ondersteunen.

Duurzaam vermogensbeheer
We beleggen op een duurzame manier, door rekening te houden met de ESG-factoren (Environment, Social en Governance)

en de tien beginselen van het VN Global Compact (pact inzake mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie) te volgen. In

overeenstemming met ons duurzaamheidsbeleid, gelden er uitsluitingen en beperkingen. We richten ons op investeringen

op het gebied van welvaart, duurzame thema's die we belangrĳk vinden voor de energietransitie, of het verantwoord gebruik

of recycling van (grond)stoffen. Het gaat om investeringen op het gebied van hernieuwbare energie, circulaire economie,

elektrische voertuigen, robotisering, innovatie en een gezonde levensstĳl. Het duurzaam belegd vermogen is in 2022

afgenomen van 33 miljard euro tot 31 miljard euro, vooral door een algemene devaluatie van aandelen in de markt. Onze

aandelenportefeuille bestaat uit fondsen die een broeikasgasvoetafdruk hebben die ten minste 30% lager is dan de

benchmark, de wereldwĳde aandelenmarktindex.

Rabo Groen Bank
Particuliere klanten kunnen spaargeld investeren in duurzame bedrĳven via Rabo Groen Bank, de grootste groene bank van

Nederland met een volume van 2,6 miljard euro aan duurzame en klimaattransitiekredieten. In 2022 is er in totaal ruim

350 miljoen euro aan particulier spaargeld toegewezen aan Rabo Groen Bank. Dit spaargeld en de opbrengst ervan worden

gebruikt voor de financiering van groene leningen met een lagere rente, voor bedrĳven die investeren in duurzame activa.

In 2022 werd er meer dan 400 miljoen euro aan nieuwe leningen verstrekt. De grootste groei was zichtbaar bĳ investeringen

in zonne-energie, gevolgd door duurzame landbouw, efficiënt gebruik van energie (d.w.z. warmtepompen) en duurzaam

vastgoed. 

Het klimaateffect van onze eigen activiteiten beheren
We verbeteren onze eigen energie-efficiëntie, bĳvoorbeeld door minder te reizen, ons energieverbruik te verminderen en de

energie-efficiëntie van onze kantoorgebouwen te verbeteren. Meer dan 96% van onze gebouwen in Nederland heeft al een

energielabel C of hoger, wat betekent dat we op schema liggen om de overheidsdoelstellingen te halen. In 2022 zĳn de

voorbereidingen gestart om de koolstofvoetafdruk van ons IT-landschap te verlagen (d.w.z. onze datacenters en ons

cloudgebruik) op basis van het Green House Gas Protocol. Daarbĳ maken we gebruik van de cĳfers van leveranciers en

gegevens die onze leveranciers van clouddiensten aanleveren via het koolstofdashboard. Een gedetailleerde beschrĳving van

hoe we van plan zĳn onze eigen uitstoot te verminderen staat in ons rapport Our Road to Paris.

https://media.rabobank.com/m/216515dcb3b01439/original/Our-Road-to-Paris-2022-EN.pdf
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Update

Een update over onze emissies uit leningen en investeringen en onze vooruitgang naar onze netto-nul doelstellingen

In november 2022 publiceerden we Our Road to Paris, een rapport waarin we het laatste nieuws over onze aanpak van de

klimaatverandering bekendmaakten, zowel vanuit een impact- als vanuit een risicoperspectief. Het rapport bevatte de meest

recente resultaten op het gebied van koolstofemissies van onze eigen activiteiten (scope 1 en 2), onze doelstellingen om deze

verder te verlagen en onze bĳgewerkte criteria voor het compenseren van restemissies. We hebben ook

decarbonisatietrajecten vastgesteld en tussentĳdse reductiedoelstellingen betreffende broeikasgasemissies voor 2030

bepaald voor twaalf sectoren/regio's met hoge emissies, die goed zĳn voor 259 miljard euro aan blootstelling en daarmee de

meerderheid vormen van onze gerapporteerde gefinancierde emissies. We onthulden onze plannen om onze klanten te

helpen bĳ de transitie naar een koolstofarme toekomst. Daarnaast boden we inzicht in onze vooruitgang bĳ het identificeren

en beoordelen van klimaatrisico's en de integratie daarvan in ons algemene kader voor risicobeheersing.

Emissies van leningen en investeringen
Als transitiebank wil de Rabobank de transitie van de bedrĳfsprocessen van onze klanten van hoge naar lage

uitstootoplossinge financieren. Rabobank is van mening dat transparantie over onze directe en indirecte emissies een

belangrĳke eerste stap is op onze reis naar Paris Alignment. Het berekenen van de impact van onze algemene

financieringsactiviteiten helpt ons om te zien welke acties wĳ en onze klanten kunnen ondernemen om de emissies te

verminderen en de toezegging na te komen om onze portefeuille in 2050 te laten voldoen aan het klimaatakkoord Parĳs.

Als onderdeel van onze commitment aan het Klimaatakkoord en de Net Zero Banking Alliance (NZBA) maken we onze

emissies uit leningen en investeringen jaarlĳks bekend. In dit impactrapport geven we een update over onze emissies van

leningen en investeringen over het jaar 2021. Hieronder vallen momenteel de scope 1- en scope 2-emissies van onze klanten

die binnen de reikwĳdte van de berekening vallen voor 2021. Daarnaast hebben we ook de scope 3 emissies van een bepaald

gedeelte van onze klanten (zoals voorgeschreven door de NZBA-criteria). Ook geven we een update over de voortgang op

onze klimaatdoelen voor de twaalf sectoren/regio's zoals vermeld in de paragraaf 'Progress to Paris'.

Voor het schatten van de emissies van leningen en investeringen gebruikt Rabobank de PCAF-standaard (Partnership for

Carbon Accounting Financials). De beschikbaarheid, het detailniveau en de nauwkeurigheid van de gegevens die we

gebruiken om deze berekeningen te maken, verschilt sterk per sector. Daarom moet het in dit verslag gepresenteerde

overzicht van emissies worden geïnterpreteerd als onze "schattingen op basis van de beste inspanningen" met behulp van

de huidige informatie en gegevens waarover we beschikken. Waar mogelĳk hebben we gebruik gemaakt van

zelfgerapporteerde emissies van onze klanten. Momenteel rapporteren de meeste klanten niet over hun emissies. Daarom zĳn

de meeste van onze emissie metingen gebaseerd op 'top down', branchebrede schattingen. Meer details over onze aanpak,

schattingen en de PCAF-gegevenskwaliteitsscore zĳn te vinden in de Bĳlage .

Activa uit leningen en beleggingen in-scope

Leningen aan
particulieren

30%

99%
in scope

100%
in scope

89%
in scope

24%
in scope

23%
in scope

Momenteel niet
in scope

Nederlandse 
zakelijke klanten

13%
Wholesale en platteland

18%

Leasing int.

5%

Overige activa

6%

Komt niet in
aanmerking

voor FE

28%

Totale activa
EUR 640 miljard 

72% in-scope activa voor 
ge�nancierde emissies, 
waarvan 87% is geschat

https://media.rabobank.com/m/216515dcb3b01439/original/Our-Road-to-Paris-2022-EN.pdf
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Bĳna 90% van de activa in scope
In de update van dit jaar hebben wĳ de reikwĳdte van activa waarvan we de emissies van leningen en investeringen meten,

uitgebreid met klanten van Trade Commodity Finance (TCF), staatsobligaties, Financial Solutions, aandelenbeleggingen en

DLL lease-activa. Dat resulteert in bĳna 27 miljard aan nieuwe activa in scope ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg daarvan

rapporteren we nu 87% (2020: 80%) van de in-scope activa voor de schatting van de emissies van leningen en investeringen.

Dankzĳ methodologische verbeteringen zĳn we nu in staat om de emissies van leningen en investeringen bekend te maken

van onze TCF-portefeuille, 57% van onze portefeuille overheidsschuld en 90% van onze portefeuille aandelenbeleggingen.

Onze TCF-portefeuille bevat klanten uit sectoren met een hoge uitstoot, zoals energie, mĳnbouw en metalen, en landbouw.

Nu we de TCF-portefeuille ook meenemen in de berekeningen, hebben we 100% van de koolstofintensieve sectoren in scope,

zoals gedefinieerd door de NZBA, de emissies gefinancierd.

In de toekomst zullen we de reikwĳdte van onze berekeningen uitbreiden, inclusief alle relevante scope 3-emissies van onze

klanten. Dit zal waarschĳnlĳk leiden tot verdere stĳgingen van onze gerapporteerde emissies, hoewel dit onvermĳdelĳk ook

zal leiden tot dubbeltelling.

2021 emissies van leningen en investeringen
Het totaal emissies in 2021 in 51,5 Mt CO2e, wat hoger is dan de (herberekende) emissies in 2020: 44,2 Mt CO2e. Van dat

totaal van 51,5 Mt CO2e is het grootste deel van de verandering 6,1 Mt CO2e verband met de toename van de in-scope

emissies zoals hierboven vermeld (van 2020: 80% naar 2021: 87%). De resterende toename van 1,2 Mt CO2e kan worden

toegeschreven aan een combinatie van factoren, waaronder de groei van de portefeuille en de vergroting van het

marktaandeel van ons Wholesale en Rural bedrĳf in de F&A sector.

Het is belangrĳk op te merken dat deze uitkomst uitsluitend het resultaat zĳn van het meten van de geschatte emissies van

leningen en investeringen. We zĳn niet in staat om de uitstoot van onze klanten direct te beheersen. We zĳn echter van

mening dat onze Road to Paris-strategie en -acties op de lange termĳn de overgang naar een netto-nul economie zullen

faciliteren. Voor een transitiebank is het niet ongebruikelĳk dat emissies van leningen en investeringen tĳdelĳk stĳgen. Het

is onze rol om de transitie van de bedrĳfsprocessen van onze klanten van hoge naar lage uitstootoplossingen te financieren.

Vermeden emissies
Naar aanleiding van verdere methodologische verbeteringen hebben we onze schattingen voor vermeden emissies in 2020

bĳgesteld (5,6 Mt CO2e wordt 3,7 Mt CO2e). Onze vermeden emissies voor 2021 zĳn met 1,1 Mt CO2e gestegen tot een totaal

van 4,8 Mt CO2e, voornamelĳk omdat projecten van de in aanbouw zĳnde fase overgaan naar de operationele fase. Lees meer

over onze inspanningen op dit gebied in het hoofdstuk Energietransitie.

Emissies van leningen en investeringen (scope 3)

Vermeden emissies via de portefeuille 
hernieuwbare energie: 
2021:  4,8 Mt CO2e
2020:  3,7 Mt CO2e

Ge�nancierde emissies 2021 versus 2020 in Mt CO2e

2021
in Mt CO2e

 45,4

51,5

46,3

 44,2

2020
in Mt CO2e

Residentieel vastgoed

Food en Agri

Handel, industrie en diensten

Commercieel vastgoed

Wholesale-klanten

Plattelandsklanten

DLL activa tractoren

DLL activa vervoer

Staatsobligaties

Rabo Investments

2021 2,0 

2021 10,0 

2021  2,9 

2021 0,3 

 12,9 

2021 19,6 

2021 1,5 

2021 0,4 

2021 1,8 

2021 0,1 

2020 2,1 

2020 11,2 

2020 3,1 

2020 0,3 

2020 7,7 

2020 18,6 

2020 1,3

2020 -

2020 -

2020 -

2021

Leningen aan particulieren

Nederlandse zakelijke klanten

Wholesale en platteland

Internationaal leasen

Overige activa

9,4 3,5

6,1

portefeuille nieuw in scope

2,2 hercalculatie
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Progress to Paris
In ons onlangs gepubliceerde rapport Our Road to Paris (gepubliceerd in november 2022) beschrĳven we onze plannen om

onze klanten te helpen hun emissies te verminderen en over te stappen op koolstofarme bedrĳfsmodellen. Wĳ geloven dat

deze inspanningen ook zullen bĳdragen aan een vermindering van onze emissies van leningen en investeringen. De

onderstaande tabel toont de bĳgewerkte berekeningen van de emissies van leningen en investeringen die betrekking hebben

op onze vooruitgang naar de doelen van Parĳs, die we in ons Road to Paris rapport bekend hebben gemaakt voor

onderstaande twaalf sectoren/regio's. In de sectoren waar we voldoende klantgegevens hebben (energie, commercieel en

particulier vastgoed) hebben we onze portefeuillepositie herberekend in relatie tot de geïdentificeerde

decarbonisatietrajecten. We verwachten in de toekomst nauwkeuriger te zĳn, wanneer verbeterde gegevens beschikbaar

komen. Voor de andere sectoren hebben we, bĳ gebrek aan gegevens, de sectorgemiddelden gevolgd zoals beschreven in

de decarbonisatietrajecten in het Road to Paris rapport.

Emissies van leningen en investeringen en voortgang richting de doelen voor de twaalf combinaties van sectoren/regio's (Road to Paris)
% in-scope portefeuille Absolute emissies Data kwaliteit Prestaties Road to Paris

2021 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Doelstelling
2030

Sector Regio Bedrĳfsonderdeel Uitstaand (in
mrd euro)

% in-scope
portefeuille

Uitstaand (in
mrd euro)

Scope 1 en 2
(MtCO2e)

Scope 1 en 2
(MtCO2e)

PCAF
score

PCAF
score Meetwaarde Volledig

jaar Referentiepunt Referentie
jaar

Update
30/9/2022 Referentie scenario

voedselsystemtransitie

Zuivel Nederland Detailhandel NL 10,9 3% 11,3 3,6 4,1 5 5 Absoluut 3,6 4,1 2020 >0,8 Nederlands Klimaatakkoord

Varkenshouderĳ Nederland Detailhandel NL 1,5 0% 1,6 0,7 0,8 5 5 Absoluut 0,7 0,8 2020 >0,3 Nederlands Klimaatakkoord

Tuinbouw Nederland Detalhandel NL 3,0 1% 3,0 4,6 5,1 5 5 Absoluut 4,6 5,1 2020 2,2 Nederlands
Kilmaatakkoord(CEG***)

Rundvlees Australië Rural 3,0 1% 2,9 1,1 1,4 4 4 tCO2/t 25,3* 25,3 2020 -10% SBTi FLAG

Rundvlees Verenigde Staten Rural 1,7 0% 1,5 6,1 5,1 4 4 tCO2/t 17,3* 17,3 2020 -17% SBTi FLAG

Zuivel Nieuw Zeeland Rural 4,3 1% 4,3 1,8 1,9 4 4 tCO2/t 1,2* 1,2 2020 -12% SBTi FLAG

Soja Brazilië Rural 2,1 1% 1,9 0,7 0,6 4 4 tCO2/t 0,8* 0,8 2020 -49% SBTi FLAG

Tractoren*** Internationaal DLL 6,7 2% 6,0 1,5 1,3 3 3/4 n.b. n,a, n.b. 2020 -5% Eigen methodologie

Energietransitie

Particulier Vastgoed Nederland Hypotheken 190,5 49% 189,0 2,0 2,1 3/4 3/4 kg CO2/m2 26,1 26,2 2020 -30% CRREM

Commercieel Vastgoed Internationaal NL + Wholesale 21,4 6% 19,4 0,4 0,3 3 3 kg CO2/m2 43,2 45,1 2020 -27% CRREM

Transport NL + Internationaal
Nederland NL + Wholesale 5,5 1% 5,1 1,5 1,4 1/2/4/5 1/2/4/5 MTCO2/miljard tkm 0,03* 0,03 2020 -37% IEA NZE

Energie

Nederland Retail NL 1,1 0% 0,9 0,3 0,4 5 5 kg CO2/kWh 0,21* 0,21 2020 -48% IEA NZE

Internationaal Verhandelde olie en gas 3,2 1% nvt** 1,3 nvt** 1/2/4 1/2/4 Uitstaand in mrd euro 3,2 n.b. 2022 -20% IEA NZE

Internationaal Wholesale + Project
Finance 4,5 1% 3,9 0,5 0,4 1/2/4 1/2/4 kg CO2/kWh 0,0 0,0 2020 0% IEA NZE

Portfefeuille Road to Paris** 259,3 67% 250,7 26,2 24,7

Portefeuille Impact Report 2021 389,3 87%

Totale Portefeuille 443,4

* De meetwaarde is gelĳk aan het basisreferentiejaar wegens onbeschikbaarheid van gegevens.

** De emissies zĳn voorheen niet gemeten, deze zĳn nieuw in-scope

*** De emissies voor Tractoren van DLL zĳn inclusief de scope 3 emissies van de geleasde activa zoals de PCAF methodologie voorschrĳft

Zie de Bĳlage voor meer informatie over de berekeningen en PCAF-scores

https://media.rabobank.com/m/216515dcb3b01439/original/Our-Road-to-Paris-2022-EN.pdf
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Onze bijdrage richting een 
meer inclusieve samenleving

Innovatie

Financiële Gezondheidscheck
In samenwerking met de Universiteit Leiden en 
Deloitte hebben we de Financiële Gezondheidscheck 
getest in de Rabo App. Deze is vanaf nu beschikbaar 
voor alle klanten.

Netwerken

Nibud
Met het Nibud hebben we een partnerovereenkomst voor de komende twee jaar, met als 
doel de kennis en informatie van het Nibud te gebruiken om Nederland financieel gezonder 
te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met de Financiële Gezondheidscheck.

Nederlandse Schuldhulproute / Geldfit.nl
De Nederlandse schuldhulpverleningsroute is een manier om passende hulp te krijgen bij 
geldproblemen. Bedrijven, gemeenten en sociale partners werken samen om mensen eerder, 
sneller en beter te helpen.

UniekSporten
Rabobank is een van de hoofdpartners geworden van UniekSporten, een programma van 
Fonds Gehandicaptensport en samenwerkende gemeenten.

Rabo Partnerships

Knowledge

Financiële Academie
We bieden getalenteerde vluchtelingen 
kennis, coaching en training om meer 
inzicht te krijgen in de Nederlandse 
financiële sector.

Inclusie-medewerkers
Onze 35 inclusie-medewerkers initieerden 
en begeleidden verschillende open dialogen 
met collega's over DEI.

Financiële trainingen
We helpen ouderen met internetbankieren 
via webinars, cursussen en hulp aan huis. 
Het doel is ouderen in staat te stellen zo 
lang mogelijk hun eigen banktransacties 
te regelen en hen te beschermen tegen 
financieel misbruik. We verzorgen 
workshops over het aanleren van financiële 
vaardigheden en welzijn, ook internationaal 
in Nieuw-Zeeland en Australië.

Netwerken voor diversiteit en inclusie bij Rabobank
• GLOBO: Netwerk voor niet-Nederlandstalige collega's
• RAP aan de Slag (Back to work): Netwerk voor collega's die fysieke en/of 
 geestelijke gezondheidsuitdagingen ervaren

• Rainbow: Queer & Friends-netwerk
• Jong Rabo (Young Rabo): Netwerk voor medewerkers jonger dan 36 jaar
• Kleurrijk Rabo (Colorful Rabo): Bi-cultureel netwerk
•        Rabo Active: Gemeenschap voor medewerkers ouder dan 35 jaar
• Rabo Women: Netwerk voor de empowerment van vrouwen

Financiën

Gemeenschappen ondersteunen
We hebben in totaal 30.4 miljoen euro van ons coöperatief 
dividend geïnvesteerd in sociale projecten.

Financieel welzijn
Medewerkers die onder de Rabobank-CAO vallen, ontvingen met 
het salaris van november 2022 een eenmalig nettobedrag van 
500 euro, als aanvulling op de afspraken in het kader van de 
Rabobank CAO 2023 - 2024

Rabobank Foundation 

Rabo Community Fund

We bieden organisaties overal ter wereld die met kleine boeren 
werken, toegang tot geld, kennis en ons netwerk. In Nederland 
versterken we sociale ondernemingen, zodat iedereen kan 
meedoen aan de samenleving.

Rabobank Australië en Nieuw-Zeeland hebben het Rabo Community 
Fund opgericht. Het doel is investeren in de vitaliteit van de platte-
landsgemeenschappen waarin onze klanten en medewerkers wonen.

Doelstellingen

Goals KPI

2.7 miljoen
Dankzij nieuwe functies 
in de Rabo App gebruiken 
nu maandelijks meer dan 
3 miljoen klanten de 
app om beter inzicht te 
krijgen in hun financiën.

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

Resultaten2022

3.0 miljoen

We dragen bij aan effectievere financiële systemen in opkomende markten, door middel van 
adviesdiensten en investeringen, met als doel de financiële inclusie en voedselzekerheid te 
verbeteren, met name in plattelandsgebieden. Het is onze focus om boeren in opkomende 
markten toegang te geven tot financiering en tegelijkertijd hun vermogen om duurzaam te 
produceren te ontwikkelen.
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Transitie naar een meer inclusieve samenleving

We blĳven trouw aan onze coöperatieve mentaliteit en ondersteunen een inclusieve samenleving
met eerlĳke sociale en economische kansen, zodat iedereen na kan streven wat voor die persoon
belangrĳk is.

Visie
Iedereen verdient eerlĳke en gelĳke kansen om ambities na te streven, of het nu gaat om het vinden van een comfortabel

huis, het verrichten van zinvol werk of het investeren in een eigen bedrĳf. Om het financiële welzĳn en de financiële

zekerheid van onze klanten en hun gemeenschappen te bevorderen, richten we ons op de toegankelĳkheid van onze

financiële producten en diensten, helpen we klanten hun huidige financiële verplichtingen te beheren en werken we aan hun

financiële toekomst. 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 als we meer kunnen bereiken door samen te werken, zullen we onze

krachten bundelen om systematische veranderingen na te streven. Want we geloven heilig in de verbinding tussen overheid,

gemeenschappen en bedrĳven. We initiëren of nemen deel aan samenwerkingsverbanden waarin alle partĳen een bĳdrage

leveren.
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Een positieve kracht zĳn in de gemeenschap
Een inclusieve samenleving gaat over 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.

Rabo ClubSupport
Als coöperatie spelen we in Nederland van oudsher een belangrĳke rol bĳ sponsoring. Samen met onze leden en partners

werken we voortdurend aan het vitaler, inclusiever, duurzamer en toekomstbestendiger maken van sport-, culturele en

maatschappelĳke organisaties. We bieden kennis, ons netwerk en financiële steun. De afgelopen jaren zĳn we begonnen met

het consolideren van ons sponsorbeleid. Dat moet leiden tot meer impact, zichtbaarheid en focus. Dit gaat gepaard met

duidelĳkere keuzes over welke sponsoraanvragen we aannemen en welke niet meer. Deze nieuwe strategie om clubs en

verenigingen te ondersteunen is in 2022 gelanceerd onder de naam Rabo ClubSupport, die al onze sponsoractiviteiten omvat.

Het programma van Rabo ClubSupport bestaat uit drie pĳlers:

1. Partnerschappen

2. Ondersteuning

3. Stemcampagne

Rabo ClubSupport - Partnerschappen
Een voorbeeld van een partnerschap ter ondersteuning van sport-, culturele en maatschappelĳke organisaties is onze nieuwe

samenwerking met Uniek Sporten, een programma van Fonds Gehandicaptensport en samenwerkende gemeenten. Het

belangrĳkste doel van deze nieuwe partnerschap is om sportclubs in Nederland te helpen om inclusiever te worden. De

samenwerking tussen Uniek Sporten en Rabo ClubSupport bevordert dat zowel sporters met als zonder handicap toegang

hebben tot sport binnen verenigingen.

Rabo ClubSupport - Ondersteuning
Iedereen verdient een club. Het is als een tweede huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar versterkt en helemaal jezelf

kunt zĳn. Kortom: clubs zĳn onmisbaar. Daarom helpen we clubs graag met het realiseren van hun ambities. Als coöperatieve

bank geven we jaarlĳks een deel van ons resultaat terug aan Nederlandse clubs (en andere verenigingen). Ook gebruiken we

onze kennis en ons netwerk om clubs toekomstbestendiger te maken. Dit alles doen we samen met onze partners NOC*NSF,

LKCA, Kunstbende en diverse sportbonden. 396 clubs kregen ondersteuning via 1-op-1 coaching en masterclasses en 1.383

clubs kregen ondersteuning via inspiratiesessies, workshops en webinars.

Rabo ClubSupport - Stemcampagne
Bovenop ons sponsorbudget gebruiken we coöperatief dividend om clubs en verenigingen in Nederland te steunen via

ClubSupport. In 2022 stemden bĳna 500.000 van onze leden op hun favoriete lokale club. We verdeelden we 14 miljoen euro

onder clubs en verenigingen en 31.394 clubs en verenigingen ontvingen een andere vorm van ondersteuning.

Coöperatief dividend en Rabo Foundation
We hebben vanuit het coöperatief dividend een donatie van 1 miljoen euro gedaan aan Rabo Foundation, die ongeveer 460

projecten ondersteunt die op een inclusieve en duurzame manier welvaart vergroten. In Nederland steunt de stichting

sociale ondernemers die werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Afrika, Azië en

Latĳns-Amerika steunt Rabo Foundation boerenorganisaties om de bestaansmiddelen van kleine boeren te verbeteren en hen

in staat te stellen duurzamer te produceren.

Rabo Community Fund
Rabobank Australië en Nieuw-Zeeland hebben 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 beschikken

we over een speciale financiële pool om de impact in plattelandsgemeenschappen te vergroten.

Samen in actie voor Oekraïne
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben we een aantal projecten opgezet om Oekraïense vluchtelingen te steunen.

• We hebben voor Oekraïense vluchtelingen een vereenvoudigde online onboarding van onze bankdiensten gecreëerd. Eind

2022 waren er meer dan 27.000 rekeningen geopend.

• We hebben de krachten gebundeld met het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN om onze medewerkers wereldwĳd

in staat te stellen een maaltĳd te doneren aan mensen die de oorlog in Oekraïne zĳn ontvlucht. Er werden bĳna 15.000

maaltĳden gedoneerd. Dat getal hebben we afgerond en verdubbeld, als extra financiële bĳdrage aan het WFP.

• Voormalige kantoorgebouwen van Rabobank, zoals de leegstaande kantoren aan de Kronenhoef in Eindhoven, werden

omgebouwd tot opvangwoningen. Daarnaast biedt de Kronenhoef ook maaltĳden aan de Oekraïners die er verblĳven en

aan daklozen.

• Toen de eerste Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen, startte het netwerk Boeren voor Vluchtelingen. Dankzĳ

onze financiële steun kon er dagelĳks vers fruit worden verstrekt op twintig vluchtelingenlocaties in Haarlem, Almere en

Amsterdam. Meer dan 150 werknemers hielpen met pakketten vers fruit en groenten voor gezinnen met een laag

inkomen, rechtstreeks van lokale boeren.
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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. We kunnen mensen extra hulp bieden als

ze er zelf niet uitkomen en we ondersteunen alle klanten door in de Rabo App inzicht te bieden in hun financiële situatie.

Terwĳl de samenleving steeds meer financiële flexibiliteit en onafhankelĳkheid van individuen vereist, zien we dat steeds

meer mensen financieel kwetsbaar worden. Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) had 42% van de

Nederlandse huishoudens in 2022 problemen met het betalen van hun rekeningen. We geloven dat iedereen een stap

vooruit kan zetten naar een financieel gezonder leven, voor vandaag en voor de toekomst. We moedigen zowel onze klanten

als andere particulieren aan om geld opzĳ te zetten, zodat zĳ voldoende reserves hebben voor onverwachte uitgaven en een

adequaat pensioen.

Hulp bĳ Geldzorgen
Om klanten die zich steeds meer zorgen maken over hun financiële situatie beter van dienst te kunnen zĳn, hebben we

binnen de Preventief Beheer Desk het team Hulp bĳ Geldzorgen opgericht, dat in 2020 als proefproject van start ging. De

Preventief Beheer Desk richt zich op proactief en preventief beheer. De adviseurs ondersteunen niet alleen klanten die

proactief om hulp vragen, maar benaderen ook klanten die op basis van onze gegevens een risico op financiële

kwetsbaarheid lĳken te lopen.

Naast een luisterend oor geeft het team Hulp bĳ Geldzorgen uitleg over onze tools, zodat klanten beter financieel inzicht en

bespaartips krĳgen. Het team stelt ook mogelĳke productoplossingen voor om de maandelĳkse lasten te verlagen en kan

klanten in contact brengen met de Nederlandse Schuldhulproute. Zo hebben we 2.000 klanten kunnen helpen voorkomen

dat hun financiële situatie zou verslechteren. Het team Hulp bĳ Geldzorgen heeft daarnaast via verschillende kanalen 13.600

klanten naar Geldfit kunnen doorverwĳzen. Geldfit is een online oplossing waar mensen anoniem een financiële test kunnen

doen. In samenwerking met Geldfit besteden we specifiek aandacht aan energiearmoede (onder meer door een speciale

website hierover te bouwen) en informeren we mensen die te maken hebben met een lagere koopkracht over de mogelĳke

steun van lokale en nationale overheden.

Praten over geld
Voor veel mensen is praten over geld nog steeds een taboe, hoewel dat juist in deze tĳd van hoge inflatie en stĳgende kosten

van groot belang is. We hebben onze campagne 'Praten over geld' opnieuw gelanceerd om mensen aan te moedigen deze

gesprekken te voeren, bĳvoorbeeld met ons team Hulp bĳ Geldzorgen. Voor mensen die zelf meer grip willen krĳgen op hun

financiële situatie, hebben we in de Rabo App inzicht-functies toegevoegd, die hen helpen om een duidelĳk overzicht te

krĳgen van hun financiële situatie en budgetten vast te stellen. Een maandelĳks overzicht laat zien hoeveel iemand heeft

ontvangen, uitgegeven en gespaard. Maandelĳks gebruiken meer dan drie miljoen klanten de app om beter inzicht te krĳgen

in hun financiën. 

Financiële Gezondheidscheck
De Financiële Gezondheidscheck (ontwikkeld door het Nibud in samenwerking met de Universiteit Leiden en Deloitte) kan

mensen op basis van hun antwoorden helpen een stap te zetten naar een financieel gezonder leven. Een proefproject waarbĳ

de check in de Rabo App werd opgenomen, ging in het vierde kwartaal van 2022 van start. Het was zo succesvol dat de check

in 2023 voor alle klanten beschikbaar zal worden gemaakt.

Koopkrachtdaling in Nederland
De consumentenprĳzen in Nederland zĳn in 2022 met gemiddeld 11,6 procent gestegen. Dat is de hoogste inflatie sinds

de jaren '70. Dit heeft geleid tot een aanzienlĳke daling van de koopkracht, die gevolgen heeft voor de financiële situatie

van mensen van alle inkomensniveaus, maar vooral van mensen met een laag inkomen. Uit cĳfers van het CBS blĳkt dat in

2022 minder mensen geld kunnen sparen (62 procent in 2021 en 56 procent in 2022), terwĳl meer mensen aangeven hun

spaargeld te moeten aanspreken of schulden te moeten maken (11 procent in 2021 en 17 procent in 2022).

Uit een studie van RaboResearch blĳkt dat financiële problemen en zorgen niet altĳd worden besproken met goede vrienden

of familie. Dit onderzoek toont ook aan dat 63 procent van de mensen die in de afgelopen twaalf maanden financiële

problemen had, geen financiële hulp heeft gezocht. Daarnaast gaf 51 procent van alle Nederlanders aan financiële twĳfels

of problemen niet met een professional te bespreken. Maar de studie suggereert ook dat vaker praten over persoonlĳke

financiën mensen kan stimuleren om hulp te zoeken wanneer dat nodig is. Mensen die hun financiën vaker met vrienden

of familie bespreken, zoeken ook vaker hulp en zĳn vaker voornemens problemen met goede vrienden, familie of een

professional te bespreken.

We hebben onze inzet vergroot, om mensen met financiële zorgen via een nationale campagne in beweging te krĳgen.

Daarin benadrukken we in de eerste plaats dat mensen die zich zorgen maken over geld, gaan praten met iemand die ze

vertrouwen. Ook proberen we ondersteuning te bieden via onze Preventiedesk en door in de Rabo App inzichten over

energie en financiën te creëren.
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Onafhankelĳk wonen
Veel ouderen willen het liefst zo lang mogelĳk zelfstandig in hun eigen huis blĳven wonen. We kunnen hen daarbĳ helpen

met nuttige tips en hulpmiddelen. Veel senioren wachten bĳvoorbeeld te lang met nadenken over hun toekomstige

woonwensen. Er zĳn meer opties als ze op tĳd beginnen. De 50PlusWoonTest die we samen met verzekeraar Interpolis

hebben ontwikkeld, geeft binnen enkele minuten snel inzicht in de huidige en toekomstige woon- en leefsituatie van

mensen. Ze kunnen zien wat er allemaal bĳ komt kĳken als ze besluiten hun huidige woning te renoveren of te verhuizen. De

50PlusWoonTest is in 2022 door 23.446 mensen ingevuld.

Onze medewerkers ondersteunen
Om onze medewerkers in deze financieel moeilĳke tĳden te ondersteunen, hebben we hen financiële informatie en advies

aangeboden. Naast deze instrumenten ontvingen medewerkers die onder de Rabobank CAO vallen, in november een

eenmalige uitkering van vĳfhonderd euro bĳ hun salaris. Dit komt bovenop de afspraken in het kader van de Rabobank CAO

2023-2024. Sommige externe contractanten kwamen ook in aanmerking voor de aanvullende betaling.

Financiële inclusie
We willen toegankelĳk zĳn voor iedereen. Toegankelĳkheid betekent dat iedereen, met of zonder handicap, gebruik kan

maken van al onze faciliteiten, informatie en diensten.

We ondersteunen oudere klanten met internetbankieren door het verstrekken van verklarende teksten, handleidingen en

ondersteuning thuis. Het doel is om deze klanten zo lang mogelĳk zelf te laten bankieren en hen te beschermen tegen

financiële fraude. Om hen een stuk bescherming en bewustwording te bieden, verstrekken we informatie over fraude en

oplichting. Zo hebben we op 15 november een online tutorial 'Houd je geld veilig, herken fraude' georganiseerd en in heel

Nederland gepromoot. We ontvingen 11.661 inschrĳvingen voor dit webinar.

Om de fysieke toegankelĳkheid van onze financiële diensten te verbeteren, introduceerden we in 2021 Mobiel Bankieren

Service. Deze is vooral bedoeld voor klanten die fysiek niet in staat zĳn hun bankzaken via de conventionele 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. In totaal hebben we 2041 klanten geholpen.

Partner Case

FIXbrigade ‘repareert’ woningen 
om energiekosten te verlagen
De uitdaging
Voor mensen met een laag inkomen 
hadden en hebben de toegenomen 
inflatie en hoge gasprijzen grote 
gevolgen voor hun financiën.

Dit betekent dat deze mensen de 
lasten dragen van de actuele hoge 
(energie)kosten. Daarom is de 
FIXbrigade in het leven geroepen: 
met tochtstrips, radiatorfolie en een 
kitspuit voeren lokale klusploegen 
gratis energiebesparende maatrege-
len uit in woningen.

Dit levert een aanzienlijke energie-
besparing op van 300 tot 1.200 euro 
per jaar per woning.

De oplossing
De FIXbrigade is een gemeenschap van lokale doe-het-zelf-teams die gratis energie- 
besparende maatregelen uitvoeren aan woningen van mensen met een laag inkomen.
Honderden huizen in de omgeving van Amsterdam waren al geïsoleerd door de 
doe-het-zelf-teams, die vaak worden gevormd door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.
Via een speciaal programma worden ze opgeleid en het streven is dat alle teamleden 
binnen zes tot acht maanden kunnen doorstromen naar een reguliere baan als ‘fixer’.
De Rabobank heeft de FIXbrigade ondersteund met haar netwerk (gemeenten,  
woningcorporaties en voedselbanken), kennis (advies over het businessmodel) en een 

financiële donatie.

De toekomst
Samen met Vattenfall, het ministerie van Buitenlandse Zaken, ABN Amro en Shell  
heeft Rabobank 1,25 miljoen euro gedoneerd voor de uitbreiding van de FIXbrigade 
community. Het doel is om voor eind maart 2024 in heel Nederland tachtig nieuwe, 
lokale doe-het-zelf-teams te hebben die 20.000 woningen energiezuiniger maken.
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Rabo Partnerships
In opkomende markten richten we ons op het toegang bieden tot financiering en het verbeteren van financiële inclusie,

plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid.

Via onze adviesdiensten ondersteunen we financiële instellingen bĳ het professionaliseren, opschalen en financieel duurzaam

maken. Dat doen we door kapitaal, technische bĳstand en toegang tot onze internationale netwerken te verstrekken. Rabo

Partnerships heeft onlangs in Latĳns-Amerika een opmerkelĳke bĳdrage geleverd door haar partnerschappen met Banco

Pichincha (Ecuador) en Banco Fie (Bolivia). Sinds we een adviespartnerschap met Rabo Partnerships zĳn aangegaan, hebben

deze banken hun blootstelling aan food & agri met respectievelĳk 1 miljard US dollar en 190 miljoen US dollar vergroot en hun

klantenbestand uitgebreid met respectievelĳk 1.300.000 en 360.000 klanten. In Afrika heeft Rabo Partnerships soortgelĳke

partnerschappen op adviesbasis opgezet, die gezamenlĳk een groot deel van de Afrikaanse markten ten zuiden van de

Sahara bestrĳken. In nauwe samenwerking met de Wereldbankgroep werkte Rabo Partnerships ook aan de ontwikkeling van

financiële coöperaties in West-Afrika en Colombia.

Diversiteit, gelĳkheid en inclusie bĳ Rabobank
We willen een goed presterende organisatie zĳn en een aantrekkelĳke werkgever voor iedereen. Een divers personeelsbestand

bevordert de diversiteit van gedachten en 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

begrĳpen en van dienst zĳn. Want onze klanten zĳn ook een afspiegeling van de samenleving als geheel en hebben zeer

uiteenlopende behoeften.

Ons streven naar diversiteit en inclusie blĳkt ook uit het percentage vrouwen in de Groepsdirectie: 50% in 2022. In de eerste

managementlaag onder de Groepsdirectie is 36% vrouw. Als we naar het totale personeelsbestand kĳken, is 49% vrouw. 

Medewerkersnetwerken
Rabobank heeft verschillende diversiteitsnetwerken. Deze vertegenwoordigen verschillende groepen medewerkers, fungeren

als klankbord voor de organisatie en zorgen ervoor dat medewerkers zich gehoord voelen.

• GLOBO: Netwerk voor niet-Nederlandstalige collega's

• RAP aan de Slag: Netwerk voor collega's die fysieke en/of geestelĳke gezondheidsuitdagingen ervaren

• Rainbow: Queer & Friends-netwerk

• Young Rabo: Netwerk voor medewerkers jonger dan 36 jaar

• Kleurrĳk Rabo: netwerk voor medewerkers met een diverse culturele achtergrond

• Rabo Active: Gemeenschap voor medewerkers ouder dan 35 jaar

• Rabo Vrouwen: Netwerk voor de empowerment van vrouwen

Inclusie-medewerkers
Onze inclusie-medewerkers maken mensen bewust van het belang van diversiteit, gelĳkheid en inclusie bĳ Rabobank. Deze

Rabobank medewerkers uit de hele wereld zĳn intrinsiek gemotiveerd om gesprekken over dit onderwerp te initiëren en

faciliteren. Door het goede voorbeeld te geven en verschillende dialogen te begeleiden, streven de inclusie-medewerkers

ernaar een inclusieve cultuur op te bouwen. We streven ernaar het aantal inclusie-medewerkers te vergroten en hun bereik

uit te breiden.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Drie jaar achtereen hebben we vergelĳkbaar onderzoek gedaan naar de loongelĳkheid van medewerkers die onder de

Nederlandse CAO van Rabobank vallen. We hebben gekeken naar (i) de niet-gecorrigeerde loonkloof, waarbĳ alleen rekening

wordt gehouden met het verschil tussen parttime en fulltime contracten, en (ii) de aangepaste loonkloof, die een vergelĳking

op gelĳke voet mogelĳk maakt tussen werknemers met bĳvoorbeeld hetzelfde functieprofiel. Op basis van dit onderzoek

werd voor 2022 een ongecorrigeerde loonkloof van 22,0% en een aangepaste loonkloof van 1,3% vastgesteld. In vergelĳking

met vorig jaar betekent dit een daling van zowel de niet-gecorrigeerde (-/- 1,9 procentpunt) als de aangepaste (-/- 0,5

procentpunt) loonkloof. De daling van de aangepaste loonkloof is echter het resultaat van een licht gewĳzigde, meer verfĳnde

methode in 2022.

Het aanmoedigen van mensen van verschillende geslachten, etniciteiten en culturen maakt ons beter
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Partnerschappen
We hebben een aantal partnerschappen voor diversiteit, gelĳkheid en inclusie. Een voorbeeld is Rootsinspire, een platform

voor leiderschapsontwikkeling dat is opgezet door bedrĳfsleiders met een etnische achtergrond, voor toekomstige leiders

met een soortgelĳke achtergrond. Het platform helpt toekomstige etnische rolmodellen te creëren en ondersteunt zo een

toename van de diversiteit binnen onze eigen organisatie.

Nieuwkomers
We geven iedereen de kans om zich bĳ onze organisatie aan te sluiten, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en

migranten. In 2021 hebben we een doelstelling uit 2019 gehaald: zestig asielzoekers met een verblĳfsvergunning een baan

aanbieden bĳ Rabobank. In april 2022 hebben we een nieuw doel gesteld: binnen drie jaar vĳftig talentvolle vluchtelingen een

baan bezorgen bĳ Rabobank. Eind 2022 hebben we 57 vluchtelingen aangenomen.

Financiële Academie
We hebben een meerjarig partnerschap met Refugee Talent Hub. Deze hub organiseert activiteiten voor (potentiële)

werkgevers om vluchtelingen te ontmoeten, hen te leren kennen en hun kans op werk te vergroten. Initiatieven zĳn onder

meer de Finance Academy, een vier maanden durende financiële opleiding die in september 2022 van start ging en die werd

georganiseerd met onze partners EY, KPMG en Nationale Nederlanden. De Academy bood getalenteerde vluchtelingen

kennis, coaching en training om meer inzicht te krĳgen in de Nederlandse financiële sector, met als doel de deelnemers te

helpen hun netwerken en kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt uit te breiden.

Wĳ geloven dat een organisatie beter functioneert als deze divers en inclusief is



Disclaimer
Dit rapport is gepubliceerd door Coöperatieve Rabobank UA (“Rabobank”) in Nederland en is geschreven vanuit een

Nederlands recht perspectief. Dit rapport is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld om volledig te zĳn. Houd er

rekening mee dat dit rapport, inclusief de daarin opgenomen cĳfers, niet is gecontroleerd door een externe accountant. We

rapporteren op basis van de huidige kennis, de momenteel beschikbare gegevens en de meest geschikte methodologieën

en methodologische keuzes voor openbaar gemaakte elementen. Geharmoniseerde normen en berekeningsmethoden,

alsmede de datakwaliteit, zullen naar verwachting in de toekomst worden bĳgewerkt en/of ontwikkeld en/of verbeterd.

De klimaat gerelateerde informatie in dit rapport is gedeeltelĳk gebaseerd op gegevens voor emissieramingen uit 2021. Deze

tweejarige rapportagelacune verschilt van de standaard rapportagecyclus van één jaar die de norm is in de meeste financiële

rapportagesystemen. Dit verschil is te wĳten aan het feit dat de nationaal gerapporteerde broeikasgasemissiegegevens, die

voor de gefinancierde emissieramingen zĳn gebruikt, niet tĳdig zĳn bekendgemaakt om de gegevens van voorgaande jaren

voor de meeste regio's te gebruiken. Daarom hebben we de gegevens van twee jaar geleden gebruikt en in sommige gevallen

zelfs oudere gegevens. Naarmate het aantal klanten dat rapporteert over hun eigen broeikasgasemissies toeneemt, worden

we minder afhankelĳk van top-down berekeningen en nationale emissiegegevens. Toch verwachten we dat we zullen moeten

blĳven werken met oudere data voor ten minste de volgende twee rapportagecycli. Hoewel Rabobank van mening is dat de

uitspraken en statistieken een adequate basis hebben, en naar beste vermogen van de Rabobank en te goeder trouw worden

vermeld, zĳn ze niet absoluut en omvatten verschillende bekende en onbekende risico's en aannames. Niets dat in dit

rapport wordt vermeld of geïmpliceerd, is bedoeld om enig recht van of enige aanleiding tot actie aan, door of voor een

andere persoon of rechtspersoon dan Rabobank, te creëren of verlenen.

Houd er rekening mee dat wanneer dit rapport toekomstgerichte verklaringen bevat, deze alleen de kennis, opvattingen en

intenties van Rabobank op de datum van publicatie van dit rapport weergeven. Sommige verklaringen in het rapport zĳn

geen feiten gebaseerd op het verleden, waaronder maar niet beperkt tot, de toekomstgerichte verklaringen op basis van de

huidige opvattingen en aannames van Rabobank. Dergelĳke verklaringen kunnen bekende en onbekende risico's en

onzekerheden met zich brengen die resultaten en prestaties kunnen veroorzaken of gebeurtenissen die wezenlĳk verschillen

van die welke worden uitgedrukt of geïmpliceerd in verklaringen in dit rapport.

Toekomstgerichte verklaringen, werkelĳke impact op transities, toekomstige resultaten, prestaties van de bank en externe

gebeurtenissen kunnen worden beïnvloed door een verscheidenheid of combinatie van onzekerheden en externe factoren,

met inbegrip van, maar niet beperkt tot (in willekeurige volgorde):

• veranderingen in algemene economische of politieke omstandigheden en klantgedrag, wereldwĳd of in de segmenten of

regio’s waarin Rabobank opereert;

• geopolitieke risico's, politieke instabiliteit en beleid en acties van overheids- of regelgevende instanties;

• veranderingen in de prestaties van de financiële markten;

• veranderingen in overheidsbeleid, -voorschriften en -wetten en de interpretatie en toepassing daarvan;

• de beschikbaarheid van betrouwbare (emissie- of klant)gegevens;

• onzekerheden in, en het gebruik van, (emissie)berekeningsmethoden en -modellen;

• nieuwe, of gewĳzigde, wetenschappelĳke (gebaseerde) inzichten met betrekking tot de inhoud van dit rapport en

eventuele wĳzigingen die uit deze inzichten voortvloeien;

• technologische ontwikkelingen;

• veranderingen die voortvloeien uit marktpraktĳken en -normen, met inbegrip van opkomende en zich ontwikkelende ESG-

normen;

• ons vermogen om te voldoen aan minimumkapitaal- en andere prudentiële en/of wettelĳke vereisten;

• operationele, regelgevende, reputatie-, transitie- en andere risico's in verband met ESG-gerelateerde zaken;

• ons vermogen om belangrĳk personeel aan te trekken en te behouden voor onze dagelĳkse activiteiten en de uitvoering

van de plannen die in dit rapport worden uiteengezet.

Dit rapport is geen commercieel rapport en het is ook niet als zodanig bedoeld. Evenmin is dit rapport, noch enig deel

daarvan, of enige verklaring in dit rapport bedoeld als een commercieel aanbod of uitnodiging. Bĳ discrepanties in taalversies

van onderhavig rapport, prevaleert hetgeen geschreven is in het rapport in de Engelse taal.



Annex
In deze bĳlage bespreken we de methode die in het hoofdstuk 'Emissies van leningen en investering' is gebruikt om de scope

3 categorie 15 (en 13 voor DLL) -emissies van leningen en investeringen van Rabobank te schatten. Daarnaast staan we stil

bĳ de resultaten voor de verschillende onderdelen van de portefeuille en, waar mogelĳk, de drĳvende krachten achter de

ontwikkelingen ten opzichte van de schattingen van vorig jaar.

Er zĳn verschillende manieren om de emissies van leningen en investeringen te schatten en openbaar te maken. Bĳ Rabobank

gebruiken we de PCAF-standaard voor het verantwoorden en openbaar maken van emissies van leningen en investeringen.

Daarbĳ gebruiken we de PCAF-scores voor gegevenskwaliteit (score 1-5) om de mate van nauwkeurigheid van de

gerapporteerde schattingen te kwalificeren per PCAF-activaklasse. De gegevenskwaliteitsscores zĳn specifiek voor elke

activaklasse, waarbĳ PCAF-scores 1/2 staan voor de hoogste gegevenskwaliteit en de beste schattingen, zoals in de op

bedrĳfsniveau gerapporteerde emissiegegevens, gevolgd door emissies op basis van fysieke activiteiten (PCAF-score 3) en

PCAF-scores 4/5, die worden gegeven voor een op economische activiteiten gebaseerde emissieschatting. Wĳ streven ernaar

de beste gegevenskwaliteitscore op te nemen op basis van de beschikbaarheid en haalbaarheid van de gegevens.

Om de emissies van leningen en investeringen van onze portefeuille te bepalen, hebben we gebruik gemaakt 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 'bottom up' gegevens

over broeikasgasemissies, die voor ongeveer 90% van onze portefeuille niet beschikbaar zĳn, gebruiken we zogenaamde top-

down proxy-indicatoren conform de PCAF-aanbevelingen. In de volgende paragrafen schetsen wĳ de benaderingen en

gegevensbronnen die we voor onze berekeningen gebruiken.

Gegevens en methodologieën veranderen en worden voortdurend verbeterd. 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.
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PCAF datakwaliteitsscores

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

We hebben de emissies van leningen en investeringen berekend voor 87% van de in-scope activa, het deel waarvoor

methodes en gegevens beschikbaar waren. In dit rapport gebruiken we onze balansactiva van 31 december 2021 om het

financieringsdeel van emissies van klanten van Rabobank te bepalen. Wanneer de methodologie vereist dat gebruik wordt

gemaakt van gegevens uit jaarrekeningen van klanten, gebruiken we, indien beschikbaar, informatie uit 2021. Voor specifieke

NACE-codes hebben we in lĳn met PCAF -ereisten ook voor het eerst scope 3 emissies van wholesaleklanten berekend die

binnen deze NACE-codes vallen. De resultaten hiervan staan niet in het totale overzicht, maar worden wel beschreven in deze

bĳlage.

De totale emissies van leningen en investeringen van Rabobank komen uit op 51,5 Mt CO2e, voornamelĳk door de toename

van de in-scope activa (een stĳging van 6,1 Mt CO2e), maar ook door de groei van de portefeuille op jaarbasis (een stĳging van

1,2Mt CO2e). Tegelĳkertĳd hebben wĳ de emissies van leningen en investeringen van DLL-tractoren aangepast, waardoor

onze referentiewaarden van 2020 zĳn verlaagd.

Overzicht van absolute emissies per type financiering en bedrĳfsonderdeel

Balanstotaal
Dec 2021

Uitstaand
in miljard
euro Dec

2021

Uitstaand
in miljard
euro Dec

2020

Uitstaand
dekking

Dec 2021

UItstaand
dekking

Dec 2020

Emissies van
leningen en

investeringen
in Mt CO2e Dec

2021

Emissies van
leningen en

investeringen
in Mt CO2e Dec

2020

Economische
emissie

intensiteit in
tCO2e/miljoen
euro Dec 2021

Economische
emissie

intensiteit in
tCO2e/miljoen
euro Dec 2020

PCAF data
kwaliteit

score
2021

PCAF data
kwaliteit

score
2020

Leningen aan
particuliere
klanten                   193                   191 99% 99%                           2,0                           2,1                       11                      11             3,0           3,0

Nederlandse
bedrĳven
klanten                     81                     81 100% 100%                         13,2                         14,5                     155                   180             4,6           4,6

Wholesale en
Rural                   109                   106 89% 77%                         32,5                         26,3                     336                   321             3,5           3,7

Leasing
internationaal                     35                     32 24% 19%                           1,9                           1,3*                     229                   217             3,2           3,7

Totale leningen
in Scope                   417                   409 91% 87%                         49,6                         44,2                     130                   129             3,5           3,5

Financiële &
andere assets                     38                     37 23%                           1,9                     127             1,3

Totale activa in
scope                   455                   446 87% 80%                         51,5                         44,2                     132                   129             3,4           3,5

Activa buiten
scope                   185                   186

Totale activa
Rabobank                   640                   632

* Herberekend van 3,4 MT CO2e naar 1,3 Mt CO2e, zie ook de paragraaf over Leasing internationaal
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Leningen aan particuliere klanten

Residentieel vastgoed (inclusief Obvion en Vista)
PCAF-score: 3 (100%), geschatte emissies van leningen en investeringen: 2,0 Mt CO2e

Methodologie
We hebben de emissies van onze Nederlandse woningportefeuille berekend aan de hand van de PCAF-standaard voor

hypotheken. We hebben uitstaande bedragen en de (meest recent geregistreerde) huidige waarde van het onroerend goed

gebruikt. Het energieverbruik op gebouwniveau werd geschat op basis van gegevens van het CBS (over gas- en

elektriciteitsgebruik op basis van gebouwkenmerken), BAG (over gebouwkenmerken zoals vloeroppervlaktes en bouwjaren)

en Calcasa (over energielabels). De emissiefactoren van het CBS werden toegepast om de emissies van het geschatte

energieverbruik te berekenen. Deze methodologie is samen met andere leden van de PCAF NL-werkgroep Hypotheken

ontwikkeld. Er blĳven onduidelĳkheden bestaan over de emissies van stadsverwarming. Het blĳkt ook een uitdaging om

externe datasets te koppelen aan onze eigen interne gegevens.

Resultaten
De emissies van leningen en investeringen daalden met 0,12 Mt CO2e (-6%) bĳ een stabiele portefeuille wat betreft de

uitstaande bedragen. De belangrĳkste oorzaken van de daling waren lagere emissies per m2 door een verbetering van het

gemiddelde energielabel en lagere CO2-emissies per kWh elektriciteit en een daling van de verhouding tussen lening en

waarde.

Nederlandse zakelĳke klanten
Voor Nederlandse zakelĳke klanten hebben we de emissies van leningen en investeringen geschat aan de hand van de PCAF-

standaard voor "business loans and unlisted equity" (zakelĳke leningen en niet-beursgenoteerd eigen vermogen). De

schattingen hebben betrekking op alle scope 1- en scope 2-emissies van onze klanten. We hebben emissiegegevens uit 2020

gebruikt van sectoren (schattingen van het laatste jaar op basis van gegevens van 2019).

Food en Agri
PCAF-score: 5, geschatte emissies van leningen en investeringen (AR5): 10 Mt CO2e

Methodologie
Om de emissies van leningen en investeringen van de Nederlandse F&A-portefeuille te berekenen, hebben we gebruik

gemaakt van nationale emissiestatistieken en deze aan de hand van een door RaboResearch ontwikkelde benadering

gekoppeld aan de sectoren die wĳ financieren. We bepalen een emissiefactor per euro aan activa op basis van openbaar

beschikbare gegevens van het CBS over agrarische sectoren. De 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 subsectoren met behulp van gegevens van Agrimatie. In overeenstemming met het broeikasgasprotocol

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).

Resultaten
In totaal daalden de emissies van leningen en investeringen op jaarbasis met 1,19 Mt CO2e. Dit was vooral te danken aan

dalingen in de sectoren Zuivel (0,51 Mt CO2e), Glastuinbouw (0,46 Mt CO2e) en Varkensvlees (0,1 Mt CO2e). Deze

veranderingen houden voornamelĳk verband met lagere sectoremissies: een kleinere veestapel en lagere productie en voor

de glastuinbouw lagere emissies per kWh. Verder vertegenwoordigt onze kredietportefeuille in subsectoren met een hoge

uitstoot een steeds kleiner deel van de balans van onze klanten, hetgeen ook resulteert in een daling van de emissies van

leningen en investeringen.

Handel, industrie en diensten
PCAF-score: 5, geschatte emissies van leningen en investeringen: 2,9 Mt CO2e

Methodologie
We gebruiken economische activiteit als maatstaf voor de schatting van de emissies van onze klanten. We bepalen een

emissiefactor per euro aan leningen en investeringen aan activa op basis van openbaar beschikbare gegevens van het CBS

voor niet-agrarische sectoren. De scope 2-emissies zĳn berekend op basis van het (bruto) elektriciteitsverbruik per sector,

exclusief de geproduceerde elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het net. Het vermelde cĳfer is waarschĳnlĳk een

overschatting, aangezien het een aantal dubbeltellingen 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.
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Resultaten
De emissies van leningen en investeringen daalden met 0,49 Mt CO2e (-13%). Deze daling is breed gespreid over verschillende

sectoren van de portefeuille en komt overeen met de daling van de nationale absolute emissie in niet-agrarische sectoren

(-10,6%). De daling van de emissies in Nederland is een gevolg van verschillende factoren, waaronder de Covid-19

lockdowns, de sluiting van de kolencentrales en de verdere vergroening van het elektriciteitsnet. Bovendien is onze

portefeuille enigszins verschoven naar minder emissie-intensieve sectoren.

Commercieel vastgoed
PCAF-score: 3, geschatte emissies van leningen en investeringen: 0,3 Mt CO2e

Methodologie
Onze berekeningen van de emissies van leningen en investeringen voor bedrĳven met activiteiten in de Nederlandse

commerciële vastgoedsector zĳn uitgevoerd in overeenstemming met onze berekeningen voor de hypotheekportefeuille

(schattingen van het energieverbruik van CFP Green Buildings). Indien gegevens niet bĳ elkaar pasten, zĳn er extrapolaties

gemaakt op basis van gemiddelde emissies per euro.

Resultaten
De emissies van leningen en investeringen stegen met 0,1 Mt CO2e, in lĳn met de groei van 11% van de portefeuille op

jaarbasis. De elektriciteitsemissie-intensiteit verbeterde wat betreft het aantal kg CO2 per vierkante meter, van 45,1 naar 43,2.

Dat werd veroorzaakt door een lagere CO2-uitstoot per kWh.

Wholesale en Rural

Wholesaleklanten
PCAF-score (scope 1&2): 1/2 (29%) / 4 (71%), geschatte emissies van leningen en investeringen: 12,9 Mt CO2e

Methodologie
We hebben de emissies van leningen en investeringen geschat aan de hand van de PCAF-standaard voor zakelĳke leningen

en niet-beursgenoteerd eigen vermogen. De schattingen hebben betrekking op alle scope 1- en scope 2-emissies van onze

klanten. Overeenkomstig de PCAF-vereisten hebben wĳ ook de scope 3-emissies van onze klanten opgenomen voor

wholesaleklanten in de mĳnbouw, olie & gas en chemische productie (NACE 05-09, 19, 20). We hebben het totale vermogen

van de klant gebruikt voor de toekenning van de emissies van leningen en investeringen.

De emissiegegevens van klanten zĳn afkomstig van ISS-ESG, een externe gegevensverstrekker en -beoordelaar, die

zelfgerapporteerde emissies van grote bedrĳven verzamelt. Voor bedrĳven die geen gegevens hebben gerapporteerd, heeft

ISS-ESG schattingen gemaakt op basis van bedrĳfskenmerken als sector, totale inkomsten en totale activa.

Resultaten scope 1 & 2 van wholesaleklanten
De emissies van leningen en investeringen stegen met 5,2 Mt CO2e, voornamelĳk als gevolg van de grotere scope (inclusief

Trade Commodity Finance), waardoor de emissies van leningen en investeringen 80% van de wholesale-portefeuille

bestrĳken, ten opzichte van 70% vorig jaar. Daarnaast is onze wholesale-portefeuille gegroeid en zien we een lichte toename

van sommige klantemissies.

Resultaten scope 3 van wholesaleklanten
Voor het eerst hebben we een berekening gemaakt van de scope 3 emissies van wholesaleklanten in specifieke sectoren,

zoals voorgeschreven door PCAF. De totale door klanten gefinancierde scope 3-emissies voor de bovengenoemde vereiste

sectoren bedragen 5,4 Mt CO2e. Deze houden voornamelĳk verband met de vervaardiging van chemische stoffen of

chemische producten en activiteiten voor de mĳnbouw.

   

 
Wholesale portefeuille NACE beschrĳving NACE Uitstaand in miljard euro Scope 1&2 emissies Scope 3 emissies

Vervaardiging van chemische producten 20                   2,7                                         0,9                                        2,6

Mĳnbouw 07, 08, 09                  1                                         0,2                                         2,3

Andere aardolie en gas 06, 19                    0,1                                         0,1                                         0,5

Totaal 3,8                                          1,1                                         5,4
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Rural klanten
PCAF-score: 4, geschatte emissies van leningen en investeringen (AR5): 19,6 Mt CO2e

Methodologie
We hebben de emissies van leningen en investeringen geschat aan de hand van de PCAF-standaard voor zakelĳke leningen

en niet-beursgenoteerd eigen vermogen. De schattingen hebben betrekking op alle scope 1- en scope 2-emissies van onze

klanten. We hebben emissiegegevens van 2020 gebruikt van sectoren (schattingen van het laatste jaar op basis van gegevens

over 2019). Onze berekeningen hebben betrekking op onze klanten die geregistreerd staan als primaire

landbouwproductiebedrĳven in Australië, Brazilië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Deze vertegenwoordigen 86% van

onze rural blootstelling (d.w.z. exclusief kleinere blootstelling in andere landen en niet-primaire productiebedrĳven). De

toewĳzing is gebaseerd op gegevens over de inkomsten en totale activa van de klant.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bronnen van de sectoremissies en inkomstengegevens die zĳn gebruikt voor

het berekenen van de scope 1-emissies van onze klanten. Landbouwgerelateerde emissies zĳn aan de subsectoren van de

landbouw toegewezen volgens een voor elk land specifieke logica (op basis van de methodologie en landspecifieke

achtergrondgegevens uit het National Inventory Report (NIR) of zĳn, in het geval van Brazilië, rechtstreeks afkomstig van

SEEG). 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. Onze berekeningen van scope 2-

emissies zĳn gebaseerd op IEA-gegevens over elektriciteitsverbruik in de landbouw. Deze werden toegewezen aan sectoren

volgens de energieverbruikstabellen van GTAP.

Wanneer financiële gegevens van klanten niet beschikbaar waren, hebben we extrapolaties binnen de sector gemaakt op

basis van geïnvesteerde euro's.

We willen opmerken dat een PCAF score 4 ruimte geeft voor mogelĳke foute berekeningen door beperkingen in de data. 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 hebben we ook geconstateerd dat verschillende landen

verschillende methoden gebruiken om hun emissies te berekenen (zo kunnen landen voor elke subsector een Tier 1-, 2- of 3-

benadering kiezen) en verschillende bronnen voor inkomstengegevens gebruiken. 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 (landgebruik, wĳziging van landgebruik en bebossing) van het IPCC/

UNFCCC.

 
Data emissies van leningen en investeringen

Land Data bron emissiies (IPCC
agriculture)

Data bron sector opbrengsten Samenvatting aanpak

Australië AU National Inventory report Productiewaarde (Agricultural
Commodities Statistics - ABARES)

Landspecifieke gegevens van procesgebonden emissies in
landbouwsectoren

Brazilië SEEG Productiewaard (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 Inkomsten landbouwsector (StatsNZ) Landspecifieke gegevens van procesgebonden emissies in
landbouwsectoren

Verenigde State US National Inventory report Gegevens over kasontvangsten (USDA) Landspecifieke gegevens van procesgebonden emissies in
landbouwsectoren

Resultaten
De totale emissies van leningen en investeringen binnen rural stegen met 1,0 Mt CO2e op jaarbasis. Dit is voornamelĳk toe

te schrĳven aan een stĳging van de emissies van leningen en investeringen in de F&A sector in Verenigde Staten (1,2 Mt

CO2e). Dit komt doordat de leningenportefeuille groeide en het aandeel van onze klantenverkoop in de sectorinkomsten

steeg. Anderzĳds daalden de emissies van leningen en investeringen van Australië (0,5 Mt CO2e), omdat de daling van de

veestapel en de sectoremissies de veranderingen in de inkomsten en de activaratio's tenietdeden.
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Internationaal leasen
DLL gebruikt een activaspecifieke berekeningsmethode omdat de koolstofintensiteit van de activa binnen onze totale

portefeuille aanzienlĳk varieert, voornamelĳk door het type activa en het gebruik ervan, ongeacht de onderliggende sector.

Deze activa moeten daarom per geval op koolstofintensiteit worden onderzocht.

We hebben ons gericht op twee belangrĳke soorten activa: tractoren en vervoer, beide koolstofintensieve activa. De

berekening volgt de PCAF-methode voor leningen voor motorvoertuigen. Het vaststellen van de emissies van leningen en

investeringen vereist een aanzienlĳke mate van oordeelvorming, aangezien deze wordt gebaseerd op de schatting van de

verwachte emissies en het verwachte gebruik door het management, waarvoor bĳ een derde partĳ validatie is verkregen.

DLL Tractoren
PCAF-score: 3 (100%), geschatte emissies van leningen en investeringen: 1,5 Mt CO2e

Methodologie
De activa in de tractorportefeuille van DLL worden ingedeeld in een van de vier vermogenscategorieën, op basis van een

correlatie tussen het aantal pk's en de gebruiksintensiteit. We hebben externe gegevens geraadpleegd om de verwachte

motoruren te bepalen, door het gemiddelde te nemen van verschillende modellen in de pk-categorieën en het gemiddelde

van de laatste zes jaar (2016-2021). De gegevens over het brandstofverbruik zĳn afkomstig uit openbaar toegankelĳke

bronnen. Het brandstofverbruik is vervolgens berekend aan de hand van de gemiddelde waarden van de zes verschillende

motorbelastingen voor elke categorie.

Resultaten
In vergelĳking met vorig jaar zĳn de verwachte emissies van de tractorportefeuille van DLL aangepast. De herformulering is

het gevolg van een gedetailleerdere analyse van de portefeuille, waarbĳ onderscheid is gemaakt tussen verschillende

vermogenscategorieën. Uit verder onderzoek blĳkt dat tractoren met een kleiner vermogen minder vaak worden gebruikt,

wat leidt tot een lagere uitstoot. De herformulering was ook een gevolg van een verbeterde berekening voor de portefeuille

met kortlopende voorraadfinancieringen. De activa die als onderdeel van deze portefeuille worden gefinancierd, hebben een

verwaarloosbare emissie (ze staan het grootste deel van de tĳd stil) en werden vorig jaar niet afzonderlĳk genoemd.

DLL activa vervoer
PCAF-score: 4 (100%), geschatte emissies van leningen en investeringen: 0,4 Mt CO2e

Methodologie
In de vervoersector worden activa verdeeld over verschillende soorten activa (bv. auto's en vrachtwagens) en worden de

emissies per soort bepaald op basis van verschillende externe bronnen. De jaarlĳks afgelegde afstand werd rechtstreeks

ontleend aan overheidsstatistieken, specifiek voor het land en het voertuigtype, indien deze beschikbaar waren. Indien er

geen gegevens beschikbaar waren, werden er schattingen gemaakt op basis van passende benaderingen.

Het gebruik van het type brandstof of energie en de efficiëntie kwamen overeen met respectievelĳk het merk en het model

van elk voertuig, en het werd afgestemd op diverse bronnen om de gemiddelde efficiëntie per voertuigtype te verkrĳgen.

Wĳ hebben het meest conservatieve getal voor de emissiefactor voor voertuigen op fossiele brandstoffen gebruikt. Voor de

emissiefactor van elektrische voertuigen hebben we landspecifieke informatie gebruikt omdat deze afhangt van de wĳze

waarop de elektriciteit wordt opgewekt. 

De aan DLL toe te schrĳven emissies worden verwerkt in de toerekeningsfactor, die de verhouding weergeeft tussen het

uitstaande bedrag en de totale waarde bĳ aanvang. We hebben de emissies van leningen en investeringen berekend als de

vermenigvuldiging van de toewĳzingsfactor en de voertuigemissie op deze manier. 

Resultaten
De emissies van leningen en investeringen van DLL Vervoer bedragen 0,4 Mt CO2e.
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Overige activa

Staatsobligaties
PCAF-score: 1, geschatte emissies van leningen en investeringen: 1,8 Mt CO2e

Methodologie
In december 2022 publiceerde PCAF de tweede editie van hun Global Standard, inclusief de methodologie voor

staatsschulden waarmee Rabobank de emissies van leningen en investeringen van onze obligatieposities in overheden kan

berekenen. De toekenning van overheidsemissies aan Rabobank is gebaseerd op het uitstaande bedrag gedeeld door het BBP

van het land in koopkrachtpariteit.

De PCAF vereist dat productie-emissies met en zonder LULUCF worden gerapporteerd. De emissies van leningen en

investeringen van staatsobligaties zĳn berekend op basis van alleen de productie-emissies, omdat deze informatie op een

consistente manier beschikbaar is (broeikasgasemissies door het UNFCCC). Momenteel worden verbruiksemissies buiten

beschouwing gelaten, vanwege een vertraging van de gegevens. Deze gegevens hebben alleen betrekking op CO2-emissies

en zĳn moeilĳk toe te wĳzen aan overheden.

Op dit moment zĳn alleen overheidsobligaties opgenomen in de berekeningen van de emissies van leningen en

investeringen, aangezien voor deze activa de PCAF-norm beschikbaar is. Andere overheidsrisico's (bĳv. suboverheden,

supranationale organisaties of centrale banken) en andere soorten activa (zoals repotransacties in contanten en derivaten)

zĳn uitgesloten uit de scope, omdat er momenteel geen PCAF-standaard voor beschikbaar is.

Resultaten
De emissies van leningen en investeringen op de overheidsschuldportefeuille van 7,3 miljard euro bedragen 1,8 Mt CO2e

zonder LULUCF en 1,7 Mt CO2e met LULUCF. Deze omvatten alleen de productie-emissies van soevereine staten. Wĳ willen

opmerken dat in de berekening van deze cĳfers het momenteel onmogelĳk is om een dubbeltelling van emmissies in een land

met de emissies van onze klanten te voorkomen.

Rabo Investments
PCAF-score: 1/2 (39%) / 4 (61%), geschatte emissies van leningen en investeringen: 0,1 Mt CO2e

Methodologie
We hebben de emissies van leningen en investeringen van onze wereldwĳde Rabo Investment-portefeuille berekend aan de

hand van de PCAF-norm voor bedrĳfsleningen en niet-beursgenoteerd eigen vermogen. Voor het toewĳzen van de emissies

van leningen en investeringen hebben we gebruik gemaakt van geschatte inkomsten van bedrĳven en van gegevens over

de totale waarde van de activa. De emissiegegevens van bedrĳven zĳn afkomstig van ISS-ESG, een externe

gegevensverstrekker en beoordelaar, die zelfgerapporteerde emissies van grote bedrĳven verzamelt. Voor bedrĳven die geen

gegevens hebben gerapporteerd, heeft ISS-ESG schattingen gemaakt op basis van bedrĳfskenmerken als sector, totale

inkomsten en totale activa. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van door de fondsen verstrekte bedrĳfsgegevens.

Resultaten
De emissies van leningen en investeringen van Rabo Investments bedragen 0,1 Mt CO2e.

Vermeden emissies

Portefeuille hernieuwbare energie

Methodologie                                                                                          
Voor onze portefeuille hernieuwbare energie schatten we in het kader van projectfinanciering de vermeden emissies. De

vermeden emissies zĳn geschat aan de hand van de PCAF-norm voor projectfinanciering. Vermeden emissies zĳn alleen

berekend voor de projecten die eind 2021 actief waren. 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. FDe emissies van elektriciteit werden berekend met behulp van de IFI Harmonized Grid Emission factor dataset

versie 3.1 (gepubliceerd in december 2021).

Resultaten
Naar aanleiding van verdere methodologische verbeteringen hebben we onze schattingen voor vermeden emissies in 2020

bĳgesteld (5,6 Mt CO2e wordt 3,7 Mt CO2e). De vermeden emissies stegen met 1,1 Mt CO2e, doordat projecten in 2021 van

in aanbouw naar operationeel zĳn gegaan. Bovendien werden in 2021 nieuwe operationele projecten gefinancierd die de

afloop van bestaande projecten overstegen.
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