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Crowdfunding brengt Rabo 
terug bij roots 
Vermogende klanten van Rabobank kunnen dit jaar hun geld rechtstreeks steken in mkb’ers 

uit de buurt. Rabobank start een proef met een speciaal leenplatform dat dit mogelijk maakt. 

Met dit zogenoemde peer-to-peer lending keert Rabobank in zekere zin terug naar het 

fundament van de coöperatieve bank. „Dit past écht bij onze roots”, zegt bestuurslid Rien 

Nagel. 

„Rabobank is ooit opgericht om vermogende boeren te koppelen aan boeren die geld nodig 

hadden. Wat we nu gaan doen is vergelijkbaar. Het geld gaat met dit platform direct van de 

vermogende particulier naar de ondernemer die geld voor een financiering nodig heeft.” 

Rabobank belooft minimaal de helft te financieren van elke kredietaanvraag die wordt 

toegelaten tot het platform Rabo & Co. „Dat straalt vertrouwen uit. ‘Samen uit, samen thuis’, 

is de basisgedachte”, legt Nagel uit. 



Nagel stelt dat Rabobank blijft meefinancieren, ook als de pilot een vast kredietonderdeel van 

de bank wordt. „Misschien wordt het minder als institutionele beleggers meedoen. Maar het 

wordt nooit nul.” 

Rabo & Co krijgt ruim een halfjaar de tijd om zich te bewijzen. De pilot richt zich op 

vermogende klanten en mkb’ers in de regio Rotterdam. In december wordt de balans 

opgemaakt, als er ervaring is opgedaan met enkele vooralsnog onduidelijke aspecten van het 

platform. 

Nagel noemt de zorgplicht als voorbeeld: „Naar wie wordt er gewezen als iets niet goed gaat? 

Zorgplicht kan met dit platform een nadeel zijn. Wij hebben over alles goed nagedacht, maar 

dit moet eerst in de praktijk worden gebracht voor we dit platform landelijk uitrollen.” 

Toezichthouders worden daarom nauw betrokken bij de pilot, benadrukt Rabobank. 

Het crowdfundingsplatform wordt niet voor elke kredietaanvraag opengesteld. Alleen 

aanvragen met een bepaald minumum en limieten. met een looptijd van maximaal 5 jaar, 

worden in behandeling genomen. 

Daarbij wordt elke aanvraag door de bank via de traditionele wegen gekeurd. Nagel: „Dat 

geeft de doorslag, niet de wensen van private bankingklanten.Wel kan het mogelijk zijn dat er 

uiteindelijk mandjes met bedrijfsinvesteringen worden gemaakt. Een vermogende slager die 

bijvoorbeeld alleen in keurslagers wil investeren, zou hieruit dan een keuze kunnen maken.” 

Ook blijft Rabo & Co gesloten voor spaarders die door de lage rente op zoek zijn naar 

lucratievere manieren om hun geld weg te zetten. Alleen klanten met een vrij belegbaar 

vermogen van minimaal €1 miljoen krijgen toegang tot het platform. 

Het gaat volgens Nagel om ‘enkele tienduizenden miljoenairs’ die op dit moment klant zijn 

bij Rabobank. „Voor hen kan dit erg interessant zijn, omdat het een beter rendement kan 

opleveren dan sparen. Omdat zij meegaan in het bancaire risico is er daarbij geen torenhoog 

risico.” 

Door strengere regels voor risico’s op de balans, zoeken banken steeds meer naar 

cofinancierders voor met name kredietaanvragen van het mkb. Door de snelle groei die 

crowdfunding doormaakt, kan deze financieringsvorm volgens Nagel voor de bank ’erg 

interessant’ worden als oplossing voor dit probleem.” 

 

 

 


