RABOBANK - financieel dienstverlener
Rabobank is actief in Nederland en in een groot aantal andere landen in de wereld. Als maatschappelijke bank willen we in Nederland
een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn, en in het buitenland bijdragen aan de oplossing van het voedselvraagstuk.

Paris Proof Commitment
1 - Ambitie

Het strategisch vastgoed van Rabobank Facilities zal uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Facilities en Real Estate Finance
(REF) sturen op energie-efficiënt vastgoed in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Vanaf 2030 financieren we alleen
nog maar gebouwen die een Paris Proof Routekaart hebben of waarvoor op klantniveau afspraken gemaakt zijn.

2 - Transparant

Het energiebeleid en jaarverbruik van de eigen vastgoedportefeuille van Rabobank wordt jaarlijks gepubliceerd.
Rabobank publiceert tevens vanaf 2022 conform de afspraken binnen het klimaatakkoord de CO2-intensiteit van de
door haar gefinancierde panden (gehele Nederlandse portefeuille).

AANTAL EIGEN GEBOUWEN
119

AANTAL M2 VLOEROPPERVLAK
683.335 m2

AANTAL MEDEWERKERS
43.270

3 - Realiseer

Voor het strategisch vastgoed van Facilities komt er een routekaart met concrete acties om in 2050 CO2-neutraal te zijn.
We stimuleren onze klanten actief op energie-efficiëntie en bij Rabo REF is een vereist minimaal energielabel per
objectsoort of het hebben van een verduurzamingsplan het criterium om wel/niet te financieren.

4 - Monitor

Facilities rapporteert jaarlijks het energie-efficiëntie cijfer van het werkelijke energiegebruik (NEN ISO 50001).
Vanaf 2022 monitort en publiceert Rabobank jaarlijks de voortgang op de vermindering van CO2-intensiteit van
het gefinancierde vastgoed en zetten we targets om onze doelen te behalen.

5 - Promoot

Rabobank inspireert en toont leiderschap richting haar klanten en de maatschappij door zelf het goede te doen, door het
delen van interne en externe kennis en het inzetten van ons netwerk. Ook dragen we bij aan onderzoek, zijn we medeontwikkelaar van standaarden zoals PCAF en blijven we werken aan vergemakkelijking van financieringsoplossingen.

www.parisproof.nl

