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Bericht van de voorzitter

Na een bewogen 2013 is de Rabobank in 2014 voortvarend van start 
gegaan. Aandacht voor onze klanten blijft onze topprioriteit: onze bijna 
59.000 medewerkers werken eensgezind aan herstel van het vertrouwen. 
We zien een grote veerkracht bij onze medewerkers en onze leden. We hebben 
goede voortgang geboekt, maar er is nog veel te doen.

Klantfocus heeft prioriteit
De Rabobank heeft in de eerste helft van 2014 met innovaties op het gebied van virtualisering 

en advies belangrijke stappen gezet in de verbetering van haar klantbediening. Participeren is 

voor ons geen loze belofte, het is onze taak; onze banken zijn ervoor opgericht. Zo versterken 

we de leef en werkomgeving van onze klanten en de duurzame ontwikkeling van de lokale 

samenlevingen waarvoor onze banken zich mede verantwoordelijk voelen.

Met de strategische keuzes van Visie 2016 spelen we versneld in op het veranderende gedrag 

van onze klanten. Zij verwachten een excellente service op het moment dat ze dat nodig 

hebben, verlangen goede producten tegen een faire prijs en rekenen op systemen die zeven 

dagen per week, dag en nacht bereikbaar zijn. Helaas hebben onze klanten in de afgelopen 

periode een aantal keren te maken gehad met een storing in ons internetbankiersysteem. 

Veel systemen zijn in transitie en we werken er met man en macht aan om storingen in de 

toekomst te voorkomen.

Banking4Food
We hebben in juni onze strategie voor Banking4Food gelanceerd: de Rabobankvisie op het 

voeden van de wereldbevolking. Zeven miljard bewoners telt de aarde vandaag de dag en lang 

niet iedereen heeft elke dag genoeg te eten en te drinken. In 2050 zijn er naar verwachting 

meer dan negen miljard wereldbewoners. Hoe moet het dan met landbouw en met voedsel

voorziening? In de visie Banking4Food benoemt de Rabobank vier dimensies van voedselzeker

heid: (1) het vergroten van de beschikbaarheid van voedsel; (2) het verbeteren van de toegang 

tot voedsel; (3) het stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding; en (4) het vergroten van de 

stabiliteit. De Rabobank wil bijdragen aan het (meer) duurzaam voeden van de wereldbevolking 

door economisch succes van onze klanten te faciliteren en bij te dragen aan de vitaliteit van de 

gemeenschappen waarin ze actief zijn. De Rabobank wil daarnaast toegang geven tot financiering 

en toegang bieden tot relevante kennis en netwerken.

Organisatorische transformatie
De Rabobankorganisatie transformeert zich in volle vaart om zich aan te passen aan de 

nieuwe werkelijkheid. Visie 2016 en de integratie van Rabobank Nederland en Rabobank 

International leiden ertoe dat we ons organisatorisch omvormen en als één bank opereren, 

in binnen en buitenland. Klanten zullen de Rabobank daardoor nóg meer als één bank gaan 

ervaren. Tegelijkertijd blijft het unieke marktmeesterschap van de lokale Rabobanken in de 

fysieke én de virtuele contacten nadrukkelijk aanwezig. 
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In deze transformatie stellen we ons ook de vraag welke governance 

de Rabobank in staat stelt de uitdagingen van de komende tijd 

optimaal tegemoet te treden. Daarover wordt intern in goede 

harmonie een brede dialoog gevoerd. Voorop staat dat de 

Rabobank op een hedendaagse manier trouw blijft aan haar 

coöperatieve gedachtegoed. We verwachten in de eerste helft 

van 2015 concrete besluiten te kunnen nemen.

Cultuur in beweging
Het groepsbrede cultuurprogramma is in volle gang. De aftrap van 

dit programma was een enquête onder al onze medewerkers. 

Ruim 70% van de respondenten heeft aangegeven dat een 

vernieuwing van onze cultuur noodzakelijk is. Er bestaat dus een 

breed draagvlak voor. De cultuurbeweging is gestart met de directie 

en het topmanagement van de organisatie, die als rolmodellen de 

cultuurverandering ‘voorleven’ en de expliciete opdracht hebben 

de cultuurverandering te vertalen naar hun eigen organisatie

onderdeel en de medewerkers. In het cultuurprogramma staan drie 

dimensies centraal: wat zijn mijn gedragingen, hoe gedragen we ons tegenover de klant en hoe 

borgen we het gewenste gedrag verder binnen de organisatie? 

Wet- en regelgeving
Goede compliance en een integere bedrijfsvoering zijn een randvoorwaarde voor onze totale 

organisatie. De Rabobank wil een hoog niveau van professionaliteit en integriteit handhaven. 

Dit is cruciaal voor het behoud van onze reputatie en klanten verwachten dit van hun bank. 

Ook in de eerste helft van 2014 hebben we een stevige inspanning geleverd om te voldoen aan 

de toenemende wet en regelgeving. Dit brengt de nodige transitiekosten met zich mee. Een zeer 

belangrijke verandering in dit kader is dat de Rabobank met ingang van 4 november 2014 onder 

rechtstreeks toezicht van de Europese Centrale Bank zal komen te staan.

Eind 2013 heeft de Rabobank aangekondigd dat we prioriteit geven aan compliance, integriteit 

en het versterken van onze bedrijfscultuur. Daarvoor voeren we een breed programma uit 

waarbij we onze activiteiten kritisch tegen het licht houden en nagaan waar beheersings en 

controlemechanismen verder versterkt kunnen worden. Al deze verbeterprocessen hangen 

nauw met elkaar samen en zijn nog in volle gang. De raad van bestuur is op vele manieren 

direct bij de processen betrokken. De in en externe toezichthouders worden op de hoogte 

gehouden van onze vorderingen op dit vlak.

Samenstelling raad van bestuur 
De raad van bestuur van Rabobank Nederland is met de aanstelling van Jan van Nieuwenhuizen 

weer op volle sterkte. Jan van Nieuwenhuizen is binnen de raad van bestuur verantwoordelijk 

voor de wholesaleklanten in Nederland en het buitenland. In het eerste halfjaar is ook de komst 

van een nieuwe bestuursvoorzitter aangekondigd. Wiebe Draijer is op 1 juli gestart met een 

intensieve inwerkperiode. Hij zal op 1 oktober 2014 toetreden tot de raad van bestuur en het 

voorzitterschap op zich nemen. 

Rinus Minderhoud, voorzitter raad 

van bestuur Rabobank Nederland
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Groepsresultaat eerste halfjaar 2014: 1.080 miljoen euro nettowinst
De Rabobank Groep behaalde in de eerste zes maanden van 2014 een nettowinst van 

1.080 miljoen euro. Het resultaat werd met 214 miljoen euro gedrukt door de resolutieheffing, 

de eenmalige heffing van de Nederlandse overheid voor de bankensector in verband met de 

nationalisatie van SNS Reaal. Een aanzienlijke kostenreductie in combinatie met geringe 

verbetering van de rentewinst resulteerde in verbetering van de efficiencyratio met 4%punt tot 

61,7%. De waardeveranderingen op groepsniveau bleven ook in de eerste helft van 2014 hoog 

en kwamen uit op 1.188 miljoen euro of 54 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille; 

het langjarig gemiddelde bedraagt 32 basispunten. Hogere vervroegde aflossingen op woning

hypotheken droegen bij aan een beperkte daling met 1,5 miljard euro van de kredietportefeuille 

tot 433,2 miljard euro. De toevertrouwde middelen namen met 1% af tot 323,0 miljard euro. 

Het eigen vermogen van de Rabobank Groep kwam op 30 juni uit op 39,9 (39,4) miljard euro. 

Uit de winst werd 1,1 miljard euro toegevoegd aan het vermogen. Daarnaast kwamen de 

vergoedingen op (eigen)vermogensinstrumenten voor een bedrag van 0,6 miljard euro ten 

laste van het eigen vermogen. De solvabiliteit bleef onverminderd sterk met een common 

equity tier 1ratio van 12,6% en een kapitaalratio van 19,7%. Ook de liquiditeitspositie bleef 

onverminderd sterk met een buffer van 103 miljard euro.

Binnenlands retailbankbedrijf: 341 miljoen euro nettowinst
Het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf daalde in het eerste halfjaar van 2014 

met 45% tot 341 miljoen euro. Vorig jaar had de overgang naar een nieuwe pensioenregeling een 

positief effect op het resultaat. Dit jaar werd het resultaat negatief beïnvloed door de resolutie

heffing. Exclusief deze eenmalige effecten verbeterde het resultaat van het binnenlands retail

bankbedrijf. De waardeveranderingen bleven met 578 miljoen euro of 38 basispunten van de 

gemiddelde kredietportefeuille op een hoog niveau. In de food en agrisector zijn de krediet

verliezen geconcentreerd in de glastuinbouw. Ook de eerste helft van 2014 was voor onder

nemers in deze sector zwaar; een hoge productie zette de prijzen onder druk. Binnen de handel, 

industrie en dienstverlening lagen vooral voor de sectoren industrie en commercieel vastgoed de 

kredietverliezen op een relatief hoog niveau. De waardeveranderingen op woninghypotheken 

in Nederland bleven met 5 basispunten van de hypotheekportefeuille zeer laag. 

Veel klanten losten een deel van hun hypotheek vervroegd af. Dit droeg bij aan de daling van 

de binnenlandse kredietportefeuille tot 298,8 miljard euro. Verder namen de toevertrouwde 

middelen met 1% af tot 214,0 miljard euro. De lokale Rabobanken zitten volop in het verander

traject Visie 2016, waarbij veel aandacht uitgaat naar de virtualisering van de dienstverlening. 

Visie 2016 gaat ook gepaard met een reductie van het aantal arbeidsplaatsen; de interne 

personele bezetting bij het binnenlands retailbankbedrijf daalde met 1.807 fte’s tot 25.192 fte’s.

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf: 389 miljoen euro nettowinst
Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf kwam in de 

eerste helft van 2014, mede als gevolg van derisking, uit op 389 miljoen euro, een daling van 

21% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De waardeveranderingen daalden zowel bij 

het rural en retailbankbedrijf als bij het wholesalebankbedrijf en kwamen uit op 35 basispunten 

van de gemiddelde kredietportefeuille. Het lagere brutoresultaat en de hogere belastingen 

resulteerden echter in een daling van de nettowinst. Mede onder invloed van valutaeffecten 

nam de kredietportefeuille met 2,1 miljard euro toe tot 89,9 miljard euro. Hierbij steeg het 

aandeel food en agri verder tot 57%. Bij de RaboDirectspaarbanken steeg het gezamenlijke 

spaartegoed met 0,6 miljard euro tot 29,7 miljard euro.
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Leasing: 223 miljoen euro nettowinst
De nettowinst van het segment leasing was in de eerste helft van 2014 met 223 miljoen euro 

4% lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de nettowinst uitkwam op 232 miljoen euro. 

De leaseportefeuille groeide met 4% tot 31,3 miljard euro en het aandeel food en agri in de 

leaseportefeuille werd verder uitgebreid tot 32%. De Nederlandse leaseportefeuille bedroeg 

6,1 miljard euro. De waardeveranderingen kwamen uit op 47 basispunten van de gemiddelde 

kredietportefeuille, 21 basispunten onder het langjarige gemiddelde. Mede door strikt risico

beheer van de goed over landen en sectoren gespreide leaseportefeuille, daalden de waarde

veranderingen ten opzichte van vorig jaar met 12 basispunten.

Vastgoed: 90 miljoen euro nettoverlies
Het verlies van het segment vastgoed bedroeg 90 miljoen euro, aanzienlijk minder dan het 

verlies van 189 miljoen euro in de vergelijkbare periode in 2013. Het resultaat werd ook in het 

eerste halfjaar van 2014 gedrukt door waardeveranderingen bij vastgoedfinancier FGH Bank. 

De waardeveranderingen bedroegen 391 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, 

bij een langjarig gemiddelde van 53 basispunten. De kredietportefeuille bij FGH Bank bleef 

nagenoeg stabiel op 19,6 miljard euro. De situatie op de Nederlandse woningmarkt verbeterde. 

Bouwfonds Property Development verkocht 2.562 woningen, 46% meer dan in dezelfde 

periode vorig jaar. 

Verwachting
De mogelijke impact van de Asset Quality Review (AQR) is onzeker, omdat er door de Europese 

Centrale Bank en De Nederlandsche Bank tussentijds niet wordt gecommuniceerd over 

resultaten. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we een voorzichtig doorzettend 

economisch herstel. De particuliere consumptie ontwikkelt zich wat sterker dan verwacht en 

de bewegingen op de woningmarkt zijn gunstig. Een onzekere factor wordt echter gevormd 

door de gevolgen van het onlangs opgelaaide handelsconflict met Rusland. De Russische 

sancties kunnen een negatieve impact hebben op een aantal van onze zakelijke klanten en 

kunnen daarmee ook de resultaten van de Rabobank in beperkte mate negatief beïnvloeden. 

We gaan er vanuit dat het huidige handelsconflict niet verder escaleert en dat het vertrouwens

klimaat niet verder wordt aangetast. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren dan kan een zwakker 

conjunctuurbeeld in 2014 en 2015 niet worden uitgesloten.

Slot
De Rabobank heeft een heldere missie; kort gezegd: klanten en hun leef en werkomgeving 

samen sterker maken. Dit motiveert ons om te handelen vanuit het belang van de klant en het 

perspectief van zijn omgeving. Hiervoor zijn we opgericht, en meer dan 100 jaar hard werken 

heeft ons gebracht waar we nu staan: we zijn een bank die een groot deel van de Nederlandse 

economie financiert; een lokale bank die verbonden is met haar gemeenschap, en een bank die 

nationaal en internationaal toonaangevend is in food en agribanking.

Rinus Minderhoud,

voorzitter raad van bestuur Rabobank Nederland



 6 Halfjaarverslag 2014 Rabobank Groep

30-06-2014 31-12-2013 30-06-2013 31-12-2012 30-06-2012

Bedragen in miljoenen euro’s 2014-I 2013 2013-I 2012 2012-I

Omvang dienstverlening
Balanstotaal 679.513 669.404 693.371 750.710 768.820

Kredietportefeuille private cliënten 433.155 434.682 449.890 458.091 461.789

Toevertrouwde middelen 323.035 326.222 336.491 334.271 340.935

Vermogen en solvabiliteit
Eigen vermogen 39.854 39.443 40.029 42.080 43.389

Common equity tier 1-vermogen* 27.189 28.551 28.433 29.253 29.228

Tier 1-vermogen* 32.249 35.092 37.377 38.358 38.886

Toetsingsvermogen* 42.614 41.650 41.320 42.321 40.568

Risicogewogen activa 216.181 210.829 220.871 222.847 230.321

Resultaatgegevens
Baten 6.398 13.031 6.455 13.616 6.883

Bedrijfslasten 3.946 9.760 4.240 9.003 4.391

Waardeveranderingen 1.188 2.643 1.106 2.350 1.096

Bankenbelasting en resolutieheffing 214 197 - 196 -

Belastingen -30 88 97 158 180

Nettowinst 1.080 2.008 1.110 2.058 1.287

Ratio’s
Common equity tier 1-ratio* 12,6% 13,5% 12,9% 13,1% 12,7%

Tier 1-ratio* 14,9% 16,6% 16,9% 17,2% 16,9%

Kapitaalratio (BIS-ratio)* 19,7% 19,8% 18,7% 19,0% 17,6%

Equity capital-ratio 15,7% 16,1% 15,2% 15,3% 14,5%

Leverageratio* 4,6% 4,8% 4,6% 4,7% -

Loan-to-depositratio 1,36 1,35 1,35 1,39 1,38

Rendement tier 1-vermogen 6,2% 5,2% 5,8% 5,4% 6,8%

Efficiencyratio 61,7% 74,9% 65,7% 66,1% 63,8%

Nettowinstgroei ** -2,7% -2,4% -13,8% -21,7% -30,6%

Dichtbij
Lokale Rabobanken 123 129 136 136 139

Vestigingen 591 656 802 826 853

Geldautomaten 2.352 2.524 2.735 2.886 2.898

Leden (x 1.000) 1.954 1.947 1.931 1.918 1.895

Aantal gebruikers mobiel bankieren 
(x 1.000) 2.005 1.784 1.438 1.086 755

Buitenlandse vestigingsplaatsen 766 769 761 759 766

Marktaandelen (in Nederland)
Hypotheken 20% 26% 31% 31% 28%

Sparen 37% 38% 39% 39% 39%

HID 42% 44% 44% 43% 43%

Rating
Standard & Poor’s AA- AA- AA- AA- AA

Moody’s Investor Service Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 Aa2

Fitch Ratings AA- AA- AA AA AA

DBRS AA (high) AAA AAA AAA AAA

Personeelsgegevens
Aantal medewerkers (in fte) 55.055 56.870 59.506 59.628 61.103

Kerngegevens

01-01-2014 30-06-2014

+0,1%-punt
12,5 12,6

Common equity tier 1-ratio

in %

01-01-2014 30-06-2014

18,5 19,7

Kapitaalratio

in %

+1,2%-punt

31-12-2013 30-06-2014

135 136

Loan-to-depositratio

in %

+1%-punt

-3%
1.110 1.080

Nettowinst

in miljoenen euro’s

2013-1 2014-1

5,8 6,2

Rendement tier 1-vermogen

in %

2013-1 2014-1

+0,4%-punt

*  De in deze tabel opgenomen CRD IVcijfers zijn exclusief tussentijdse resultaten zoals bedoeld in artikel 26 CRR.

** Ten opzichte van het resultaat over dezelfde periode in het voorgaande jaar.
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Rabobank Groep
De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag, 

actief op het gebied van bankieren voor particulieren en bedrijven, private banking, leasing 

en vastgoed. Als coöperatieve bank stelt de Rabobank het klantbelang centraal in de dienst

verlening. In Nederland is het de ambitie van de Rabobank om marktleider te zijn, internationaal 

ligt de focus op het verstevigen van de leidende positie als food en agribank. De Rabobank 

Groep bestaat uit zelfstandige lokale Rabobanken in Nederland en de centrale organisatie, de 

Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) met dochters en 

deelnemingen binnen en buiten Nederland. De groep heeft een personeelsbestand van circa 

55.100 fte’s en is actief in 40 landen.

Rabobank Groep in de eerste helft van 2014
Het nettoresultaat van de Rabobank Groep over de eerste zes maanden van 2014 kwam uit op 

1.080 miljoen euro. Het resultaat werd in 2014 gedrukt door de resolutieheffing, een eenmalige 

heffing van de overheid voor de bankensector in verband met de nationalisatie van SNS Reaal. 

Los hiervan verbeterde het resultaat van de Rabobank Groep ten opzichte van de eerste helft in 

2013. De waardeveranderingen bleven hoog en kwamen uit op 1.188 miljoen euro of 54 basis

punten van de gemiddelde kredietportefeuille. Het rendement op het eigen vermogen kwam 

uit op 6,2%. Hogere aflossingen op woninghypotheken droegen bij aan een beperkte daling 

van de kredietportefeuille private cliënten tot 433,2 miljard euro. De toevertrouwde middelen 

namen met 1% af tot 323,0 miljard euro. De solvabiliteit bleef onverminderd sterk met een 

common equity tier 1ratio van 12,6% en een kapitaalratio van 19,7%.

Binnenlands retailbankbedrijf
De Rabobank Groep is in Nederland een prominente speler op de hypotheek, spaar en 

verzekeringsmarkt. Daarnaast is ze een belangrijke financiële dienstverlener voor het midden 

en kleinbedrijf, de food en agrisector en het grootzakelijke segment. De 123 zelfstandige lokale 

Rabobanken hebben 591 vestigingen en 2.352 geldautomaten en hebben hiermee het dichtste 

kantorennetwerk en de meeste geldautomaten van alle banken in Nederland. Ze bedienen 

circa 6,7 (6,7) miljoen particuliere klanten en ongeveer 800.000 (800.000) zakelijke klanten in 

Nederland met een compleet pakket aan financiële diensten. Naast de lokale Rabobanken 

behoren Obvion en Roparco tot het binnenlands retailbankbedrijf. Het totale personeels

bestand van het binnenlands retailbankbedrijf bedraagt circa 25.200 fte’s.

Binnenlands retailbankbedrijf in de eerste helft van 2014
Het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf daalde in het eerste halfjaar van 2014 

met 45% tot 341 miljoen euro. Vorig jaar had de overgang naar een nieuwe pensioenregeling 

een positief effect op het resultaat. Daarnaast werd het resultaat dit jaar negatief beïnvloed 

door de resolutieheffing. Los van deze eenmalige effecten verbeterde het resultaat van het 

binnenlands retailbankbedrijf. De waardeveranderingen bleven met 38 basispunten van de 

gemiddelde kredietportefeuille op een hoog niveau; het langjarig gemiddelde bedraagt 

19 basispunten. Veel klanten losten een deel van hun hypotheek af. Hierdoor daalde de 

binnenlandse kredietportefeuille tot 298,8 miljard euro en namen de toevertrouwde middelen 

met 1% af tot 214,0 miljard euro.

De lokale Rabobanken zitten volop in het verandertraject Visie 2016 en veel aandacht ging uit naar 

de virtualisering van de dienstverlening. Visie 2016 gaat ook gepaard met minder arbeidsplaatsen; 

de interne personele bezetting bij het binnenlands retailbankbedrijf daalde met 1.807 fte’s.

Rabobank Groep in het kort

31-12-2013 30-06-2014

-0,3%
434,7 433,2

Kredietportefeuille

in miljarden euro’s

-3%
1.110 1.080

Nettowinst

in miljoenen euro’s

2013-1 2014-1

2013-I 2014-I

-45%
615 341

Nettowinst

in miljoenen euro’s

31-12-2013 30-06-2014

-1%
303,1 298,8

Kredietportefeuille

in miljarden euro’s
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Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf
Het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf bedient de grootste zakelijke 

binnenlandse bedrijven. Internationaal richt de Rabobank zich met een wereldwijd kantoren

netwerk op een leidende positie in de food en agrisector, zowel in de industriële food en agri

sector als op het gebied van het financieren van boerenbedrijven. Bedrijven in Nederland met 

een omzet tot 250 miljoen euro worden voornamelijk bediend door de lokale Rabobanken, 

met ondersteuning van regionale teams van het onderdeel Grootbedrijf Rabobank Nederland. 

Wholesale, Rural & Retail heeft een internationaal kantorennetwerk met vestigingen in 29 

landen. Daarnaast heeft de Rabobank met RaboDirect internetspaarbanken in België, Duitsland, 

Ierland, Australië en NieuwZeeland. Het totale personeelsbestand van het wholesalebank

bedrijf en internationaal retailbankbedrijf bedraagt circa 15.900 fte’s.

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf in de eerste helft van 2014
Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf kwam in 

de eerste helft van 2014, mede als gevolg van derisking, uit op 389 miljoen euro, een daling 

van 105 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De waardeveranderingen 

daalden zowel bij het rural en retailbankbedrijf als bij het wholesalebankbedrijf en kwamen uit 

op 35 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. Het langjarig gemiddelde bedraagt 

57 basispunten. Het lagere brutoresultaat en de hogere belastingen resulteerden echter in een 

daling van de nettowinst. Mede onder invloed van valutaeffecten nam de kredietportefeuille 

met 2,1 miljard euro toe tot 89,9 miljard euro. Bij de RaboDirectspaarbanken steeg het 

gezamenlijke spaartegoed met 0,6 miljard euro tot 29,7 miljard euro.

Leasing
De Lage Landen is verantwoordelijk voor de leaseactiviteiten van de Rabobank Groep. 

Vendor Finance, met activiteiten wereldwijd, ondersteunt fabrikanten en distributeurs bij de 

afzet van producten en diensten. Met de internationale autoleasedochter Athlon is De Lage 

Landen actief in tien Europese landen. In Nederland biedt De Lage Landen een breed pakket 

leaseproducten en handels en consumentenfinancieringsproducten aan, de laatste onder 

andere via de online kredietverstrekker Freo. De Lage Landen heeft activiteiten in 36 landen 

en het personeelsbestand van De Lage Landen bedraagt ongeveer 5.200 fte’s.

Leasing in de eerste helft van 2014
De nettowinst van het segment leasing ligt in de eerste helft van 2014 met 223 miljoen euro op 

een iets lager niveau als in dezelfde periode vorig jaar. De leaseportefeuille groeide met 4% tot 

31,3 miljard euro en het aandeel food en agri in de leaseportefeuille werd verder uitgebreid tot 

32%. De Nederlandse leaseportefeuille bedroeg 6,1 miljard euro. De waardeveranderingen 

kwamen uit op 47 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, 21 basispunten onder 

het langjarig gemiddelde. Mede door strikt risicobeheer en door de spreiding van de lease

portefeuille over landen en sectoren, daalden de waardeveranderingen ten opzichte van vorig 

jaar met 12 basispunten.

2013-I 2014-I

-21%

494
389

Nettowinst

in miljoenen euro’s

31-12-2013 30-06-2014

+2%
87,8 89,9

Kredietportefeuille

in miljarden euro’s

2013-I 2014-I

-4%
232 223

Nettowinst

in miljoenen euro’s

31-12-2013 30-06-2014

+4%
30,2 31,3

Leaseportefeuille

in miljarden euro’s



 9 Rabobank Groep in het kort

Vastgoed
Rabo Vastgoedgroep is het vastgoedexpertisecentrum van de Rabobank Groep. Binnen Rabo 

Vastgoedgroep zijn verschillende onderdelen actief: Bouwfonds Property Development, MAB 

Development in afbouw, FGH Bank, Bouwfonds Investment Management en Fondsenbeheer 

Nederland. De kernactiviteiten zijn respectievelijk het ontwikkelen van integrale woongebieden, 

het financieren van commercieel vastgoed en het voorzien in vastgoedgerelateerde producten 

voor beleggers. Het personeelsbestand van Rabo Vastgoedgroep bedraagt circa 1.500 fte’s. 

Rabo Vastgoedgroep is primair actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Vastgoed in de eerste helft van 2014
Het verlies van het segment vastgoed bedroeg 90 miljoen euro, dit was minder dan in de 

vergelijkbare periode in 2013, toen het verlies uitkwam op 189 miljoen euro. Het resultaat werd 

gedrukt door hoge waardeveranderingen bij vastgoedfinancier FGH Bank. De waardeverande

ringen bedroegen 391 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig 

gemiddelde van 53 basispunten. De kredietportefeuille bij vastgoedfinancier FGH Bank bleef 

nagenoeg stabiel op 19,6 miljard euro. De situatie op de Nederlandse woningmarkt verbeterde. 

Bouwfonds Property Development verkocht 2.562 woningen, 46% meer dan in dezelfde 

periode vorig jaar. Het beheerd vermogen bij Bouwfonds Investment Management steeg met 

0,1 miljard euro tot 6,0 miljard euro.
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In de eerste helft van 2014 zette het economische herstel door en groeide 
de economie in Nederland voorzichtig. Omdat de bestedingen van consu
menten laag bleven, uitte dit herstel zich nog niet in hogere investeringen 
door bedrijven. In combinatie met hogere aflossingen op woning
hypotheken droeg dit bij aan een beperkte daling van de kredietportefeuille 
private cliënten met 1,5 miljard euro tot 433,2 miljard euro. De toevertrouwde 
middelen namen met 3,2 miljard euro af tot 323,0 miljard euro. Per saldo 
resulteerde dit in een loantodepositratio van 1,36 (1,35). De liquiditeits
positie bedroeg 103 (121) miljard euro. Het nettoresultaat van de Rabobank 
Groep over de eerste zes maanden van 2014 kwam uit op 1.080 miljoen euro, 
een daling van 30 miljoen euro. In de eerste helft van 2014 werd het resultaat 
gedrukt door de resolutieheffing, een eenmalige heffing van de overheid 
voor de bankensector in verband met de nationalisatie van SNS Reaal. 
Los hiervan verbeterde het resultaat van de Rabobank Groep ten opzichte 
van de eerste helft in 2013. Het rendement op het tier 1vermogen kwam 
uit op 6,2%. De waarde veranderingen bleven hoog en waren in Nederland 
vooral geconcentreerd in commercieel vastgoed en de glastuinbouw. 
De waardeveranderingen kwamen uit op 1.188 miljoen euro of 54 basispunten 
van de gemiddelde kredietportefeuille. Het langjarig gemiddelde bedraagt 
32 basispunten. De waardeveranderingen op woninghypotheken in 
Nederland bleven met 5 basispunten van de hypotheekportefeuille zeer 
laag. De solvabiliteit bleef onverminderd sterk met een common equity 
tier 1ratio van 12,6% en een kapitaalratio van 19,7%.

Voortgang realisatie financiële doelstellingen
De Rabobank Groep heeft als volgt invulling gegeven aan de realisatie van haar strategische 

financiële doelstellingen op het gebied van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.

• Het rendement op het tier 1vermogen  waarbij de nettowinst wordt gerelateerd aan het 

tier 1vermogen aan het begin van het jaar  kwam uit op 6,2% (5,8%). De doelstelling voor 

2016 ligt op 8%. Kostenbesparingen en virtualisering van de dienstverlening bij de lokale 

Rabobanken moeten bijdragen aan een verbetering van het rendement in de komende jaren.

• De common equity tier 1ratio, het common equity tier 1vermogen als percentage van de 

risicogewogen activa, kwam uit op 12,6%. De kapitaalratio, waarbij het toetsings vermogen 

wordt gerelateerd aan de risicogewogen activa, kwam uit op 19,7%. De komende jaren wil de 

Rabobank haar vermogensratio’s laten stijgen door de winst gevendheid te verbeteren en strikt 

te sturen op de omvang van de risicogewogen activa. De Rabobank Groep stuurt voor eind 

2016 aan op een common equity tier 1ratio van 14% en een kapitaalratio van minimaal 20%.

• In de eerste helft van 2014 was de procentuele daling van de toevertrouwde middelen groter 

dan die van de kredietverlening. De loantodepositratio, waarbij de kredietverlening en de 

Financiële ontwikkelingen
Rabobank Groep boekt resultaat van 1.080 miljoen euro



 11 Financiële ontwikkelingen

toevertrouwde middelen aan elkaar worden gerelateerd, verslechterde hierdoor beperkt tot 

1,36 (1,35). Voor eind 2016 wordt gestuurd op een verbetering van de loantodepositratio 

tot 1,30.

Beperkte daling kredietportefeuille private cliënten
In de eerste helft van 2014 daalde de kredietportefeuille private cliënten bij de Rabobank Groep 

met 1,5 miljard euro tot 433,2 (434,7) miljard euro. De kredietportefeuilles van Wholesale, Rural 

& Retail (voorheen bekend als Rabobank International), De Lage Landen en Obvion vertoonden 

een lichte groei. De kredietportefeuille van FGH Bank bleef ongeveer stabiel en de portefeuille 

van de lokale Rabobanken liep terug. De kredietportefeuille private cliënten is voor 76% ver

strekt in Nederland, voor 9% in NoordAmerika, voor 2% in LatijnsAmerika, voor 6% in Europa 

(buiten Nederland), voor 5% in Australië en NieuwZeeland en voor 2% in andere landen.

De kredietportefeuille private cliënten bestaat voor 49% uit leningen aan particulieren, voor 

30% uit leningen aan de handel, industrie en dienstverlening (HID) en voor 21% uit leningen 

aan de food en agrisector. Hogere aflossingen op particuliere woninghypotheken droegen bij 

aan een daling van de kredietportefeuille aan particulieren tot 213,8 (216,4) miljard euro. 

De omvang van de HIDportefeuille kwam uit op 130,9 (131,3) miljard euro; hiervan werd 

97,8 (97,8) miljard euro verstrekt in Nederland en 33,1 (33,5) miljard euro buiten Nederland. 

De kredietverlening aan de food en agrisector steeg met 2% tot 88,5 (87,0) miljard euro. 

Hiervan werd 58,9 (57,3) miljard euro verleend aan de primaire agrarische sector. Van de food en 

agriportefeuille op groepsniveau werd voor 31,8 (32,6) miljard euro aan kredieten in Nederland 

verstrekt en voor 56,7 (54,4) miljard euro aan kredieten buiten Nederland.
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Afname toevertrouwde middelen
In de eerste helft van 2014 kwamen de toevertrouwde middelen bij de Rabobank Groep uit op 

323,0 (326,2) miljard euro. De toevertrouwde middelen bij het binnenlands retailbankbedrijf 

namen met 1,7 miljard euro af tot 214,0 (215,7) miljard euro, en bij het wholesalebankbedrijf en 

internationaal retailbankbedrijf daalden deze middelen met 1,2 miljard euro tot 107,3 (108,5) 

miljard euro. De particuliere spaargelden vormen de belangrijkste component van de toever

trouwde middelen. Op groepsniveau daalden deze middelen met 2% tot 148,4 (151,5) miljard euro.

Toevertrouwde middelen
in miljarden euro’s 30-jun-14 31-dec-13 Mutatie

Totale toevertrouwde middelen 323,0 326,2 -1%

Particuliere spaargelden 148,4 151,5 -2%

Binnenlands retailbankbedrijf 124,5 125,2 -1%

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 23,9 26,3 -9%

Overige toevertrouwde middelen 174,6 174,7 0%

Binnenlands retailbankbedrijf 89,5 90,5 -1%

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 83,4 82,2 1%

Overige onderdelen 1,7 2,0 -15%

Ontwikkeling eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Rabobank Groep kwam op 30 juni uit op 39,9 (39,4) miljard euro. 

Uit de winst werd 1,1 miljard euro toegevoegd aan het vermogen. Daarnaast kwamen de 

vergoedingen op (eigen)vermogensinstrumenten voor een bedrag van 0,6 miljard ten laste van 

het eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat voor 63% uit reserves en ingehouden winsten, 

voor 15% uit Rabobank Certificaten, voor 21% uit hybride vermogen en voor 1% uit overige 

belangen van derden. De ingehouden winsten en reserves bedroegen 25,0 (24,6) miljard euro.

Verloopoverzicht eigen vermogen
in miljarden euro’s

Eigen vermogen per eind december 2013 39,4
Nettowinst 1,1

Vergoedingen op certificaten, hybride vermogen en overige belangen van derden -0,6

Reserveringscapaciteit 0,5
Uitgegeven Rabobank Certificaten 0,1

Aflossing Capital Securities -0,2

Eigen vermogen per eind juni 2014 39,9
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Rabobank Certificaten
Sinds 27 januari 2014 zijn de Rabobank Certificaten genoteerd aan Euronext Amsterdam. 

Door de certificaten naar de beurs te brengen is de handel opengesteld voor nietleden en is 

de verhandelbaarheid vergroot. De beoogde minimumvergoeding op de Rabobank Certificaten 

is 6,5% op jaarbasis. De koers steeg van 105,00% (26,25 euro) op 27 januari 2014 tot 109,68% 

(27,42 euro) op 30 juni 2014. Gemiddeld werden er in die periode 8,9 miljoen stuks per dag 

verhandeld op een totaal van 238 miljoen stuks. Het algemene beursklimaat was gunstig en dit 

heeft een positieve invloed gehad op de koersontwikkeling van de Rabobank Certificaten.

Negatieve depositorente
Op 5 juni 2014 besloot de Governing Council van de Europese Centrale Bank (ECB) de deposito

rente die sinds juli 2012 op 0% stond met ingang van 11 juni 2014 te verlagen naar 0,10%. Dit is 

een zeer bijzondere maatregel, omdat banken, dus ook de Rabobank, hierdoor geld moeten 

betalen als zij overtollige middelen voor één nacht bij de ECB stallen. De negatieve deposito

rente heeft tot nu toe echter niet geresulteerd in negatieve waarden voor Eonia en Euribor, de 

referentietarieven voor de interbancaire geldmarkt in het eurogebied. Gezien de verwachte 

ontwikkeling van de liquiditeitscondities in het eurosysteem, zal dit waarschijnlijk ook in de 

nabije toekomst niet gebeuren. De impact van de negatieve depositorente op de Rabobank en 

haar klanten is zeer beperkt.

Ontwikkeling vermogensratio’s
De Capital Requirements Regulation (CRR) en Capital Requirements Directive IV (CRD IV) vormen 

tezamen genomen de Europese omzetting van het Bazels kapitaal en liquiditeitsakkoord van 

2010. Deze regels gelden vanaf 1 januari 2014 en worden door de Rabobank toegepast in de 

verslaglegging. De 2013 cijfers zijn gebaseerd op de destijds geldende CRD III.

De fully loaded common equity tier 1ratio betreft de common equity tier 1ratio als de voor

schriften van Basel III volledig zijn toegepast. De huidige ratio ligt op een hoger niveau omdat 

diverse aanpassingen op het kapitaal in de komende jaren, in lijn met de regelgeving, geleidelijk 

in het vermogen worden ingefaseerd.

De leverageratio bedraagt op 30 juni 2014 4,6% (4,8%). De leverageratio betreft het tier 

1vermogen gedeeld door balansposities en niet uit de balans blijkende verplichtingen en is 

berekend in overeenstemming met de CRD IVdefinities. De fully loaded leverageratio bedraagt 

op 30 juni 2014 3,3%. De fully loaded leverageratio betreft de leverageratio als de voorschriften 

vanuit de nieuwe regelgeving volledig zijn toegepast. De huidige leverageratio ligt op een 

hoger niveau dan de fully loaded leverageratio, omdat diverse aanpassingen op het kapitaal in 

de komende jaren, in lijn met de regelgeving, in het vermogen worden ingefaseerd.
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Invloed van de implementatie CRD IV op het toetsingsvermogen

bedragen in miljoenen euro’s
CRD IV 

30-jun-14
CRD IV 

01-jan-14
CRD III 

31-dec-13

Ingehouden winsten 27.066 27.207 28.107

Betalingen op kapitaalinstrumenten - -1.030 -1.030

Rabobank Certificaten 5.928 5.823 5.823

Minderheidsbelangen 33 33 437

Reserves -3.077 -3.466 -1.089

Aftrekposten -6.162 -5.876 -3.696

Overgangsbepalingen 3.401 3.346 -

Common equity tier 1-vermogen 27.189 26.037 28.551
Trust preferred securities III-VI - - 1.269

Capital Securities - - 7.265

Grandfathered instrumenten 7.283 7.283 -

Minderheidsbelangen 7 7 -

Aftrekposten -2 - -1.993

Overgangsbepalingen -2.228 -2.019 -

Tier 1-vermogen 32.249 31.308 35.092
Achtergestelde schulden 10.971 7.744 7.744

Reserves exclusief actuariële reserve - - -301

Minderheidsbelangen 9 9 -

Aftrekposten - - -885

Overgangsbepalingen -615 -440 -

Toetsingsvermogen 42.614 38.621 41.650

Risicogewogen activa 216.181 208.830 210.829

Common equity tier 1-ratio 12,6% 12,5% 13,5%

Tier 1-ratio 14,9% 15,0% 16,6%

Kapitaalratio 19,7% 18,5% 19,8%

De tier 1instrumenten die vóór 2014 door de Rabobank zijn uitgegeven, voldoen niet aan 

de nieuwe eisen gesteld in de CRR. Op deze instrumenten is grandfathering van toepassing. 

Dit houdt in dat deze instrumenten in lijn met de regelgeving geleidelijk voor het vermogen 

worden uitgefaseerd.

Onder invloed van de uitgifte van tier 2vermogen steeg de kapitaalratio met 1,2 procentpunt 

tot 19,7% (18,5%). De common equity tier 1ratio nam met 0,1 procentpunt toe tot 12,6% (12,5%) 

door een stijging van het common equity tier 1vermogen. De fully loaded common equity 

tier 1ratio bedraagt op 30 juni 2014 10,8%. Bij de berekening van de ratio’s op 30 juni 2014 is 

de reserveringscapaciteit over de eerste helft van 2014 niet meegenomen.

Bail-in-buffer
De Rabobank Groep heeft een sterke kapitaalbuffer. De ‘bailin’buffer bestaat uit ingehouden 

winsten, overige reserves, Rabobank Certificaten en hybride en achtergestelde schuldinstru

menten. De ‘bailin’buffer is in de eerste helft van 2014 toegenomen van 48,0 miljard euro naar 

51,6 miljard euro. Dit komt overeen met ongeveer 24% (23%) van de risicogewogen activa en 

beschermt de senior unsecured houders van schuldpapier in het onwaarschijnlijke geval van 

‘bailin’ van senior schulden. De toename van deze buffer wordt voornamelijk veroorzaakt door 

de recente uitgifte van achtergesteld tier 2papier.

De in deze tabel opgenomen CRD IVcijfers 

zijn exclusief tussentijdse resultaten zoals 

bedoeld in artikel 26 CRR.
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Bail-in-buffer
bedragen in miljarden euro’s 30-jun-14 31-dec-14

Ingehouden winsten 28,1 28,1

Overige reserves -3,1 -3,5

Rabobank Certificaten 5,9 5,8

Hybride kapitaalinstrumenten 8,4 8,5

Achtergestelde schulden 11,1 7,8

Senior Contingent Notes 1,2 1,2

Bail-in-buffer 51,6 48,0

Risicogewogen activa 216,2 210,8

Bail-in-buffer / risicogewogen activa 23,9% 22,8%

Regulatory capital, de externe vermogenseis
Medio 2014 kwam het regulatory capital, de externe vermogenseis, voor de Rabobank Groep uit 

op 17,3 (16,9) miljard euro. Van het totale regulatory capital heeft 85% betrekking op krediet en 

transferrisico, 12% op operationeel risico en 3% op marktrisico.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de CRR (CRD IV) daalde het 

regulatory capital in de eerste helft van 2014 met 0,2 miljard euro. 

Deze daling wordt veroorzaakt door een afname van het kapitaal 

voor kredietrisico, die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door een 

toename van het kapitaal voor marktrisico. Verder nam het regulatory 

capital gedurende de eerste helft van 2014 met 0,6 miljard euro toe 

als gevolg van een toename van het kapitaal voor operationeel 

risico. De berekening voor operationeel risico is in lijn gebracht met 

het risicoprofiel van de Rabobank door aanpassing en optimalisatie 

van het model.

De Rabobank Groep berekent het regulatory capital, het externe 

vereiste vermogen voor kredietrisico, voor nagenoeg de gehele 

kredietportefeuille op basis van de door De Nederlandsche Bank 

(DNB) goedgekeurde geavanceerde interne rating benadering (IRB). De standaardbenadering 

wordt in samenspraak met DNB toegepast op portefeuilles die qua exposure relatief klein zijn 

en op enkele kleinere buitenlandse portefeuilles waarvoor de geavanceerde interne rating 

benadering niet voorhanden is. Voor operationeel risico vindt de berekening plaats aan de 

hand van het door DNB goedgekeurde interne model dat gebaseerd is op de geavanceerde 

meetbenadering (Advanced Measurement Approach). Wat betreft marktrisico heeft de 

Rabobank toestemming van DNB om het algemene en specifieke positierisico te berekenen 

op basis van haar interne valueatrisk (VaR)modellen, gebaseerd op de regels van CAD II 

(Capital Adequacy Directive).

Economic capital, de interne vermogenseis
Naast het regulatory capital hanteert de Rabobank Groep een interne vermogenseis op basis van 

een raamwerk van het economic capital. Het belangrijkste verschil met het regulatory capital is 

dat in de berekening van het economic capital rekening gehouden wordt met alle materiële 

risico’s waarvoor kapitaal aangehouden dient te worden, en dat wordt uitgegaan van een hoger 

betrouwbaarheidsniveau (99,99%) dan bij het regulatory capital (99,90%). Op een consistente 

manier wordt een breed palet aan risico’s gemeten om inzicht te krijgen in die risico’s en om risico 

en rendement rationeel tegen elkaar te kunnen afwegen. Een serie modellen is ontwikkeld om 
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risico’s van de Rabobank Groep in te schatten. Het gaat hierbij om krediet, transfer, operationeel, 

rente en marktrisico. Het marktrisico is onderverdeeld in handelsboekrisico, privateequity risico, 

valuta, vastgoed en restwaarderisico. Er is een apart risicomodel voor de participatie in Achmea.

Het economic capital steeg ten opzichte van ultimo 2013 naar 23,6 (23,2) miljard euro. De stijging 

wordt met name veroorzaakt door een toename in kapitaal voor operationeel risico. Daarnaast 

nam het kapitaal voor marktrisico vooral toe door het aanhouden van extra kapitaal voor 

tegenpartijrisico (Credit Value Adjustment, CVA) als gevolg van de inwerkingtreding van de CRR 

(CRD IV). De beperkte daling van het kapitaal voor kredietrisico is in lijn met ontwikkelingen in 

de kredietverlening.

Toetsingsvermogen
Het aanwezige toetsingsvermogen van 42,6 (41,7) miljard euro, dat aangehouden wordt om 

eventuele verliezen op te vangen, ligt ruimschoots boven het totale interne vereiste vermogen. 

Deze omvangrijke buffer onderstreept de soliditeit van de Rabobank Groep.

Ruime liquiditeitspositie
De liquiditeitspositie van de Rabobank Groep is sterk met een buffer van 103 (121) miljard euro. 

De daling is een gevolg van aangepaste DNBhaircuts. DNB kent nu lagere liquiditeitswaarden 

toe aan extern aangehouden effecten (ABS) en intern aangehouden effecten met door de 

Rabobank verstrekte woninghypotheken als onderpand (RMBS). Ondanks deze lagere toe

gekende waarden is het risicoprofiel dan ook niet toegenomen.

De liquiditeitsbuffer bestaat voor 36% uit tegoeden, voornamelijk aangehouden bij de ECB en 

FED, voor 37% uit overheidsschuldpapier en voor 27% uit overige financiële activa. De net stable 

funding ratio (NSFR) geeft inzicht in het liquiditeitsrisico op lange termijn. De NSFR gebaseerd 

op de meest recente voorstellen van januari 2014 kwam uit op 119% per 30 juni 2014 (114% 

per eind 2013). Het Basels Comité moet de eisen die aan de NSFR worden gesteld nog nader 

uitwerken. De liquidity coverage ratio (LCR) geeft inzicht in het liquiditeitsrisico op korte 

termijn en kwam uit op 161% (126%). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het 

liquiditeitsrisicoprofiel eind juni 2014 gunstiger was dan eind december 2013. De Rabobank 

voldoet nu al ruim aan de LCReis van 100% die vanaf 1 januari 2019 zal gelden.

Bezwaarde activa, ofwel encumbered assets, kennen een specifieke claim van beleggers. 

Het percentage encumbered assets van de funded assets is zeer beperkt en kwam op 30 juni 

uit op 4,1% (4,4%). In juni 2014 heeft de European Banking Authority (EBA) nieuwe richtlijnen 

uitgegeven voor de publicatie van encumbered assets. Hierin dienen de totale encumbered 

assets, inclusief de stukken en cash die gedeponeerd zijn ter zekerheid van derivatentransacties, 

afgezet te worden tegen de totale balans. Op basis van deze nieuwe EBArichtlijnen is het 

percentage per 30 juni 2014 6,6% (7,4%).

Krediet- en transferrisico

Rente- en marktrisico

Operationeel en 
bedrijfsrisico

Overige risico’s

7

18

16

59

Economic capital naar risicocategorie

medio 2014, in %

17

30

8

6 39

Economic capital naar onderdelen

medio 2014, in %

Binnenlands
retailbankbedrijf

Wholesalebankbedrijf
en internationaal
retailbankbedrijf

Vastgoed

Leasing

Overige onderdelen
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Resultaatontwikkeling Rabobank Groep

Resultaten
in miljoenen euro’s 2014-I 2013-I Mutatie

Rente 4.522 4.453 2%

Provisies 931 1.046 -11%

Overige resultaten 945 956 -1%

Totale baten 6.398 6.455 -1%

Personeelskosten 2.471 2.632 -6%

Andere beheerskosten 1.252 1.351 -7%

Afschrijvingen 223 257 -13%

Totale bedrijfslasten 3.946 4.240 -7%

Brutoresultaat 2.452 2.215 11%

Waardeveranderingen 1.188 1.106 7%

Resolutieheffing 214 -

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.050 1.109 -5%

Belastingen -30 97

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.080 1.012 7%

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 98

Nettowinst 1.080 1.110 -3%

Waardeveranderingen (in basispunten) 54 49 10%

Ratio’s
Efficiencyratio 61,7% 65,7%

Rendement eigen vermogen 6,2% 5,8%

RAROC 9,2% 9,0%

Balansgegevens (in miljarden euro’s) 30-jun-14 31-dec-13

Balanstotaal 679,5 669,4 2%

Kredietportefeuille private cliënten 433,2 434,7 0%

Toevertrouwde middelen 323,0 326,2 -1%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 17,3 16,9 2%

Economic capital 23,6 23,2 2%

Toetsingsvermogen 42,6 41,7 2%

Vermogensratio’s
Kapitaalratio 19,7% 19,8%

Tier 1-ratio 14,9% 16,6%

Common equity tier 1-ratio 12,6% 13,5%

Aantal medewerkers (in fte’s) 55.055 56.870 -3%
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Toelichting resultaatontwikkeling Rabobank Groep

Nettowinst bedraagt 1.080 miljoen euro
De nettowinst van de Rabobank Groep nam met 3% af tot 1.080 (1.110) miljoen euro. Na aftrek 

van de vergoedingen op Rabobank (Leden)certificaten en hybride vermogensinstrumenten, en 

betalingen aan overige belangen van derden resteert een bedrag van 501 (549) miljoen euro. 

Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen van de Rabobank Groep. De belastingen bedroegen 

30 (97) miljoen euro, waarmee de effectieve belastingdruk uitkomt op 2,9% (8,7%). De lage 

belastingdruk hangt vooral samen met uitgestelde belastingvorderingen als gevolg van in het 

verleden geleden verliezen bij ACC Loan Management.

Baten dalen met 1%
De totale baten van de Rabobank Groep daalden in de eerste zes maanden van 2014 

met 57 miljoen euro tot 6.398 (6.455) miljoen euro. De rentewinst nam met 2% toe tot 

4.522 (4.453) miljoen euro. Bij het binnenlands retailbankbedrijf steeg de rentewinst onder 

invloed van een herstel van de marges op spaarmiddelen. Deze stijging werd deels teniet

gedaan door de daling van de rentewinst bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retail

bankbedrijf. De provisies daalden met 115 miljoen euro tot 931 (1.046) miljoen euro. Bij het 

binnenlands retailbankbedrijf was de provisiewinst uit verzekerings en beleggingsproducten 

lager dan in de eerste helft van 2013. De overige resultaten namen af met 11 miljoen euro tot 

945 (956) miljoen euro. Enerzijds leidden het hogere resultaat op hedge accounting, de ontwik

keling van de rentecurve en de in de eerste helft van 2013 verantwoorde afwaardering van 

grondposities bij vastgoed tot een stijging van de overige resultaten. Anderzijds daalden de 

overige resultaten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 als gevolg van een daling 

van de creditspread van Rabobank, de daling van het resultaat van Achmea en de in 2013 

verantwoorde pensioenbate.

Bedrijfslasten dalen met 7%
De totale bedrijfslasten van de Rabobank Groep daalden in de eerste jaarhelft van 2014 met 

294 miljoen euro tot 3.946 (4.240) miljoen euro. In de eerste helft van 2014 daalde de personele 

bezetting vooral bij de lokale Rabobanken verder. In combinatie met lagere pensioenlasten 

droeg deze daling bij aan de daling van de personeelskosten met 161 miljoen euro tot 

2.471 (2.632) miljoen euro. Mede onder invloed van lagere reorganisatielasten bij de lokale 

Rabobanken en Rabo Vastgoedgroep daalden de andere beheerskosten met 99 miljoen euro 

tot 1.252 (1.351) miljoen euro. Daarnaast speelde een btwteruggave mee in de daling van 

de andere beheerskosten. Voor Rabobank Nederland werd in de eerste helft van het jaar 

23 miljoen euro gedoteerd aan de reorganisatievoorziening. Er werd minder afgeschreven 

op immateriële vaste activa, software en apparatuur, hierdoor daalden de afschrijvingskosten 

met 34 miljoen euro tot 223 (257) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 54 basispunten
De waardeveranderingen op kredieten van de Rabobank Groep kwamen in de eerste helft van 

2014 uit op 1.188 (1.106) miljoen euro, een beperkte stijging ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar. Gerelateerd aan de gemiddelde kredietportefeuille bedroegen de waardeverande

ringen 54 (49) basispunten op jaarbasis. Dit ligt ruim boven het langjarig gemiddelde van 

32 basispunten. Bij de lokale Rabobanken hadden commercieel vastgoed en de glastuinbouw 

het ook in de eerste helft van 2014 zwaar. Bij Wholesale, Rural & Retail daalden de waardeveran

deringen met name bij het wholesalebankbedrijf. Bij De Lage Landen was er een beperkte daling 

van het niveau van de waardeveranderingen en bij Rabo Vastgoedgroep stegen de waarde

veranderingen aanzienlijk ten opzichte van de eerste helft van 2013. Voor met name commercieel 

vastgoed in Nederland lagen de waardeveranderingen opnieuw op een hoog niveau.
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RAROC neemt licht toe
Het gebruik van de risk adjusted return on capital (RAROC), het naar risico gewogen rendement 

op kapitaal, zorgt ervoor dat opbrengsten en risico’s consequent tegen elkaar worden afgewogen. 

Ook wordt de RAROC gebruikt voor de prijsstelling op transactieniveau en in het krediet

fiatteringsproces. De RAROC wordt berekend door de nettowinst te relateren aan het gemiddelde 

economic capital. Als gevolg van een daling van het gemiddelde economic capital ten opzichte 

van de eerste helft van 2013 stijgt de RAROC na belastingen met 0,2 procentpunt tot 9,2% (9,0%).

Economic capital naar onderdelen 2014

bedragen in miljarden euro’s RAROC Economic capital
Gemiddelde 

economic capital

30-jun-14 30-jun-13 30-jun-14 31-dec-13 30-jun-14 31-dec-13

Binnenlands retailbankbedrijf 7,4% 13,4% 9,3 9,1 9,2 9,2

Wholesalebankbedrijf en internationaal 
retailbankbedrijf 10,4% 12,7% 7,7 7,0 7,5 7,8

Leasing 33,2% 33,8% 1,3 1,4 1,3 1,4

Vastgoed -10,2% -20,0% 1,7 1,9 1,8 1,9

Rabobank Groep 9,2% 9,0% 23,6 23,2 23,5 24,7

De RAROC is berekend door de nettowinst 

te relateren aan het gemiddelde economic 

capital in het jaar.
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Coöperatief bankieren
De Rabobank is een coöperatieve bank. Dat komt tot uiting in de hechte en 
langdurige relatie die de bank wil aangaan met haar klanten. De Rabobank 
wil voor hen een solide en stabiele bank zijn waar ze terechtkunnen voor 
excellente (virtuele) dienstverlening en passende adviezen. Met klanten en 
leden wordt een voortdurende, actieve dialoog over de koers van de 
Rabobank gevoerd. Ook wil de Rabobank vanuit haar coöperatieve missie 
bijdragen aan een duurzame samenleving, zowel op lokaal en nationaal als 
op mondiaal niveau.

Dochters en deelnemingen

Leasing
- De Lage Landen (Athlon, Freo)

Vastgoed
- Bouwfonds  Property Development
- MAB Development 
- FGH Bank 
- Bouwfonds Investment Management 
- Fondsenbeheer Nederland

Vermogensbeheer
- Robeco (10%)
- Schretlen & Co

Betalen
- MyOrder (80%)

Hypotheken
- Obvion

Verzekeringen
- Achmea (29%, Interpolis)

Zakelijk
- Rembrandt (51%)

Markten
Retail Nederland

Markten
Wholesale Nederland en Buitenland

Markten
Rural & Retail Buitenland

Partnerbanken
- Banco Terra (45%)
- Banco Regional (40%)
- BPR (35%)
- NMB (35%)
- Zanaco (46%)
- URCB (9%)
- Banco Sicredi (19%)
- FDCU (28%)

Internationaal retail
- ACC Loan Management
- Bank BGZ (99%)

10 miljoen klanten

591 vestigingen

2,0 miljoen leden

Rabobank Nederland

123 lokale Rabobanken

Situatie op 1 juli 2014

Een uitgebreide beschrijving 

van de Rabobank en haar 

businessmodel staat op  

www.rabobank.com.

https://www.rabobank.com/nl/home/index.html
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De Rabobank Groep bestaat uit 123 zelfstandige lokale Rabobanken en de centrale organisatie 

Rabobank Nederland met een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. In totaal werken 

er bij de Rabobank Groep circa 55.100 fte’s in 40 landen. Wereldwijd worden ongeveer 10 miljoen 

klanten bediend.

Klantbelang centraal
Het belang van de klant is het uitgangspunt van de dienstverlening van de coöperatieve 

Rabobank. De Rabobank wil passende advisering, goede service en goede producten leveren 

en toegankelijk, betrokken en duurzaam zijn. Om te weten en meten of klanten dit ook echt zo 

ervaren, is een samenhangende set van prestatieindicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren 

geven een beeld van hoe klanten het advies en de afhandeling van hun dagelijkse bankzaken 

ervaren. Feedback van klanten en medewerkers bepaalt ons handelen.

De Rabobank zorgt ervoor dat 
een advies transparant is en 
aansluit op de kennis en 
ervaring, financiële positie, 
doelstelling en risicobereidheid 
van een klant.

De Rabobank ontwikkelt alleen 
producten en diensten die 
voorzien in een behoefte en in 
het belang van klanten zijn en 
verstrekt hierover duidelijke 
informatie.

De Rabobank levert foutloze 
service die aansluit op de 
behoeften van de klanten.
Alledaagse bankzaken kosten 
de klanten minimale tijd en 
inspanning.

De Rabobank is toegankelijk en wil als bank tussen mensen staan, bijdragen aan hun succes en samen werken 
aan duurzame economische ontwikkeling op individueel, lokaal, landelijk en mondiaal niveau.
De medewerker van de Rabobank handelt in het klantcontact volgens de kernwaarden: respect, integriteit, 
professionaliteit en duurzaamheid en is gericht op een lange termijn relatie met zijn klanten.

Toegankelijk, betrokken en duurzaam

De Rabobank is voor de lange 
termijn een betrouwbare 
financiële partner voor haar 
klanten.

De tarieven van de Rabobank 
zijn een juiste weerspiegeling 
van kosten, risico en het 
noodzakelijke rendement.

De Rabobank behandelt 
klachten van klanten 
zorgvuldig en gebruikt klachten 
om haar dienstverlening te 
verbeteren.

Passende advisering Goede service Goede producten

DenkMeeMetJeBank
Als coöperatieve bank hecht de Rabobank er veel belang aan om met haar klanten en leden in 

gesprek te gaan over de organisatie en haar dienstverlening. Naast de vele fysieke ontmoetingen 

die lokale Rabobanken organiseren om hieraan inhoud te geven, is in de eerste helft van 2014 

het online platform DenkMeeMetJeBank verder ontwikkeld. Het platform biedt leden van de 

lokale Rabobanken de mogelijkheid om – met elkaar én met de bank – de dialoog te voeren 

over actuele en relevante thema’s. Via dit platform worden de invloed en zeggenschap van 

leden van de Rabobank verder versterkt. Via een ander platform, RaboVersterkt, worden de 

lokale én de landelijke impact van de hoeveelheid lokale initiatieven inzichtelijk gemaakt.

Als bank die midden in de samenleving staat, levert de Rabobank een actieve bijdrage aan de 

economische en maatschappelijke vitaliteit van de lokale gemeenschappen. Deze initiatieven 

staan in nauwe verbinding met de bancaire dienstverlening. Ongeacht het thema, steven de 

lokale Rabobanken naar samenwerking met de belanghebbenden.

https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/leden/denkmeemetjebank/
https://www.rabobank.nl/privatebanking/servicemenu/over_rabobank/cooperatief_bankieren/
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Leefbaarheid in de zorg is een van de maatschappelijke thema’s waarop de Rabobank zich richt. 

Zo heeft de Rabobank een zorgfoto ontwikkeld. Deze zorgfoto schetst een beknopt overzicht 

van de huidige en toekomstige behoefte aan zorg en het aanbod van zorgvoorzieningen in een 

bepaalde gemeente. Ook gaat de zorgfoto in op de situatie op de lokale en regionale arbeids

markt en op de verwachte ontwikkeling van de druk op de arbeidsmarkt in de betreffende regio.

Toekomstgericht bankieren
De Nederlandse banken willen het vertrouwen in de financiële sector herstellen. Daartoe heeft

de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ gelanceerd. 

Dit plan omvat een Maatschappelijk Statuut, een vernieuwde Code Banken en gedragsregels 

in combinatie met tuchtrecht voor individuele medewerkers. In het Maatschappelijk Statuut 

beschrijven de banken hun visie op de rol die ze in de samenleving willen vervullen. De ver

nieuwde Code Banken behelst de bijbehorende governanceprincipes en de naleving en 

monitoring ervan. De gedragsregels, opgenomen in de bankierseed en te handhaven door 

middel van tuchtrecht, richten zich op het passende gedrag van alle medewerkers in de sector.

Leden van de raad van bestuur gingen naar aanleiding van het NVBinitiatief in juni met 

medewerkers van de Rabobank in gesprek. Tijdens deze dialoogsessies stond de vraag centraal 

hoe de financiële sector in het algemeen en de Rabobank in het bijzonder het vertrouwen van 

de maatschappij kan terugwinnen.

De Rabobank is in 2013 gestart met een ambitieus en bankbreed cultuurprogramma. Het cultuur

programma heeft tot doel de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan en samenwerken 

te veranderen en de coöperatieve basis van de Rabobank nog meer zichtbaar te maken en 

tot leven te brengen. Belangrijke input voor dit programma vormden de uitkomsten van een 

grootschalige enquête onder medewerkers over de cultuur en identiteit van de Rabobank. 

Medewerkers onderschrijven de missie en ambitie van de Rabobank, maar noemen ook tal van 

concrete punten die verbetering behoeven, bijvoorbeeld het geven van eerlijke feedback en 

het minder complex maken van de organisatiestructuur. In het kader van het cultuurtraject zijn 

in april de eerste directieteams van lokale Rabobanken en managementteams van Rabobank 

Nederland en Wholesale, Rural & Retail intensief met elkaar in gesprek en aan de slag gegaan 

over de dagelijkse omgang met elkaar als team en als individu. Bij de twee volgende bijeen

komsten staan respectievelijk de klant en de organisatie centraal. Via zogenaamd ‘veldwerk’ 

worden de medewerkers betrokken bij het traject. De laatste groepen starten begin 2015.

HR-transitie
Het veranderprogramma voor lokale Rabobanken, Visie 2016, ligt op koers. In lijn met dit project 

en de integratie van de Nederlandse activiteiten van Wholesale, Rural & Retail met Rabobank 

Nederland, werd begin 2014 het programma Mars opgestart. Dit programma moet ertoe leiden 

dat Rabobank Nederland in 2016 slimmer, slagvaardiger en nog klantgerichter opereert. Per 1 juli 

is de nieuwe plattere organisatie operationeel. Zowel bij lokale Rabobanken als bij Rabobank 

Nederland leidt de herinrichting tot verlies van arbeidsplaatsen. Vanuit het bestaande Sociaal Plan 

worden boventallige medewerkers begeleid. Dit plan voorziet in veel mogelijkheden om 

boventallige medewerkers naar nieuw werk te begeleiden, binnen of buiten de organisatie.
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Genderdiversiteit
De Rabobank wil het aandeel vrouwen in hogere functies vergroten en zet gericht in op instroom, 

doorstroom en behoud van talentvolle vrouwen. De Rabobank, Rabo Vastgoedgroep en De Lage 

Landen hebben zich in april aangesloten bij het charter Talent naar de Top. Dit initiatief beoogt 

de benoeming van meer vrouwen in hogere managementfuncties en behoud van vrouwelijk 

talent. Door zich aan te sluiten bij het charter committeert de bank zich aan een actief en 

effectief diversiteitsbeleid.

Reputatievoorsprong Rabobank kleiner
De Rabobank had op de meeste reputatieindicatoren een substantiële voorsprong van vaak 

meer dan 10 procentpunt op de naaste grootbank. De Liborschikking eind 2013 heeft deze 

voorsprong verkleind.

Eerste helft 
2014

Tweede helft 
2013

Eerste helft 
2013

Jaargemiddelde 
2012

Rabobank als coöperatie
Bekendheid Rabobank als coöperatie 77% 82% 79% 76%

Positieve waardering Rabobank als coöperatie 52% 54% 57% 57%

Rabobank imago
Betrokken (nr. 1) 29% 30% 33% 36%

Voorsprong op nummer 2 9 procentpunt 12 procentpunt 16 procentpunt 17 procentpunt

Dichtbij (nr. 1) 42% 44% 47% 49%

Voorsprong op nummer 2 8 procentpunt 11 procentpunt 14 procentpunt 14 procentpunt

Toonaangevend (nr.1) 33% 36% 38% 41%

Voorsprong op nummer 2 4 procentpunt 8 procentpunt 9 procentpunt 12 procentpunt

Betrouwbaar (nr. 1) 33% 36% 42% 46%

Voorsprong op nummer 2 4 procentpunt 9 procentpunt 15 procentpunt 14 procentpunt

Bankvoorkeur
Voorkeur Rabobank (nr.1) 47% 51% 53% 53%

Voorsprong op nummer 2 4 procentpunt 7 procentpunt 11 procentpunt 10 procentpunt

De Rabobank is op haar reputatie minder positief onderscheidend geworden. De kritische 

houding ten aanzien van de sector betreft tegenwoordig ook de Rabobank. Dit betekent dat 

de bank eerder ter verantwoording wordt geroepen om haar gedrag naar alle stakeholders 

te belichten.

De Rabobank blijft actief de dialoog voeren met haar klanten en andere stakeholders. 

De eerder genoemde initiatieven rondom DenkMeeMetJeBank, toekomstgericht bankieren 

en het cultuurprogramma onderstrepen het belang dat de Rabobank hecht aan een open 

maatschappelijke dialoog.

Cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van 

onderzoeksbureau No Ties. Jaarlijks worden 

ruim 5.000 Nederlanders ondervraagd over de 

reputatie van de diverse banken in Nederland. 

Per indicator kunnen ze aangeven bij welke 

bank ze deze het best vinden passen 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk). 

Dit geeft de scores van de banken op de 

diverse reputatieindicatoren.
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Duurzaamheid
De Rabobank wil samen met haar zakelijke en particuliere klanten een 
positieve, maatschappelijke impact realiseren. Hierbij ligt de focus op 
het versnellen van de verduurzaming van de wereldwijde landbouw en 
voedselvoorziening en het versterken van vitale gemeenschappen.

Beleid
In de nota ‘Samen Duurzaam Sterker’ zijn de ambities geformuleerd voor de bijdrage van de 

Rabobank aan duurzame ontwikkeling tot 2020. De groepsbrede duurzaamheidsdoelen zijn als 

volgt geformuleerd:

• Het versterken van de vitaliteit van gemeenschappen: in Nederland betreft dit actuele lokale 

maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, economische vitaliteit en leefbaarheid in zorg 

en wonen.

• Het versnellen van duurzame landbouw en voedselvoorziening voor verduurzaming van 

agrarische waardeketens op mondiale schaal.

• Het samenwerken met zakelijke klanten: het stimuleren en ondersteunen van zakelijke 

klanten bij de stapsgewijze verduurzaming van hun bedrijf.

• Het adviseren van particuliere klanten: het combineren van optimaal financieel advies met 

een positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

• De bijdrage van de Rabobank aan duurzame ontwikkeling komt tot stand door professionele 

medewerkers voor wie duurzaamheid een integraal onderdeel vormt van de klantbediening. 

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in de interne bedrijfsvoering.

Het beleid is per thema uitgewerkt in KPI’s die de basis vormen voor interne en externe verslag

legging over de voortgang van de realisatie van de duurzaamheidsdoelen.

Landbouw en voedselvoorziening
Banking4Food
Om in 2050 de wereldbevolking te kunnen voeden, moet er minstens 60% meer voedsel 

worden geproduceerd. De uitdaging ligt in het produceren van meer voedsel op een duur

zamere manier, met minder inputs, minder emissies en minder verspilling en met respect voor 

biodiversiteit en sociale waarden. De Rabobank heeft de ambitie om in Nederland marktleider 

te zijn en is internationaal een leidende speler in het financieren van de food en agrisector.

Banking4Food is de food en agristrategie van de Rabobank Groep. Doelstelling is om een 

betekenisvolle bijdrage te leveren aan de oplossing van het mondiale voedselvraagstuk door 

het bieden van toegang tot financiering, relevante food en agrikennis en het wereldwijde 

ketennetwerk. Daarmee beoogt de Rabobank het economische succes van haar klanten en de 

vitaliteit van hun gemeenschappen te faciliteren met als doel de wereld duurzaam te voeden.

Green Bond Principles
De Rabobank is onderdeel van een consortium van zakenbanken dat in januari de Green Bond 

Principles (principes voor groene bedrijfsobligaties) heeft aangekondigd. Deze uitgangspunten 

dienen als richtlijnen bij het ontwikkelen en uitgeven van duurzame bedrijfsobligaties. 

Investeerders, banken en anderen kunnen de principes gebruiken om de kenmerken van 
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bepaalde groene bedrijfsobligaties te begrijpen. Dit zal bijdragen aan meer transparantie in de 

markt voor groene bedrijfsobligaties. De Rabobank heeft de ambitie om met deze producten 

de koplopers op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen bij het vinden van financiering 

naast bancair krediet. De Green Bond Principles zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Internationale verduurzaming en ketensamenwerking
Om de internationale productieketens te verduurzamen werkt de Rabobank samen met 

verschillende belanghebbenden in de ketens. Dit gebeurt onder meer via Ronde Tafels en in 

samenwerking met klanten en ngo’s. Zo werkt de Rabobank met het Wereld Natuur Fonds (WNF) 

samen aan het opzetten van projecten in vijf landen. In Chili, één van de grootste zalm

producenten ter wereld, zijn beide partners al langer actief in een project voor het verduurzamen 

van de zalmkweek. Door middel van workshops leren klanten wat het betekent om te werken 

volgens de nieuwe standaard voor duurzaam gekweekte zalm. Om de stap naar duurzame 

kweek verder te stimuleren, is in de eerste helft van 2014 gewerkt aan het stimuleren van de 

vraag naar duurzaam gekweekte zalm. Het stimuleren van die vraag heeft vooral aan de retail

zijde, in met name in de VS, plaatsgevonden. Samen met grote producenten is tijdens het 

Boston Seafood Event een sessie georganiseerd waarin gesproken is over de nieuwe standaard 

om in 2020 alleen nog duurzame zalm aan te bieden.

In India is dit jaar een project opgestart dat gericht is op verbeterd watermanagement in de 

suikerrietproductie. In Brazilië is een project in voorbereiding dat gericht is op verhoging van de 

duurzaamheid door de integratie van gewassen, veeteelt en bosbeheer. De Rabobank en WNF 

gaan in Indonesië kleine palmolieboeren helpen met het toepassen van duurzame palmolie

teelttechnieken en met het verbeteren van de toegang tot financiering daarvoor. En in 

Nederland wordt een project opgezet met Friese melkveehouders en een grote zuivelcoöperatie 

ter verhoging van de biodiversiteit in de melkveehouderij. Daarnaast werken de Rabobank en 

WNF aan de ontwikkeling van een hulpmiddel om de duurzaamheidsperformance van visserij

bedrijven vast te stellen. Dit hulpmiddel wordt dit jaar met andere banken getest.

Vitale gemeenschappen
Samen sterk in nieuwe coöperaties
In reactie op de terugtredende overheid en falende markten organiseren burgers zich op 

allerlei maatschappelijke gebieden. Deze beweging ontwikkelt zich snel; er zijn veel burger

initiatieven die zich in coöperatief verband organiseren. De Rabobank anticipeert op deze 

ontwikkeling. Via de Coöperatiedesk is de Rabobank dit jaar bij meer dan dertig van dit soort 

initiatieven betrokken. Deze desk ondersteunt lokale Rabobanken met specialistische kennis 

en door relevante netwerken beschikbaar te stellen. Er zijn verschillende voorbeelden van 

lokale Rabobanken die nieuwe coöperaties financieel ondersteunen via hun coöperatie of 

winst uitkeringsfonds. Voorwaarde is dat uit deze ontwikkelingen nieuwe duurzame lokale 

economische activiteiten ontstaan, zoals bij het opwekken van zonnestroom en bij glasvezel

netwerken.

In april werd de samenwerking tussen de Rabobank en Nudge bekendgemaakt. Nudge is een 

onafhankelijk duurzaam consumentenplatform dat concrete lokale duurzame projecten initieert. 

Door de samenwerking met Nudge wil de Rabobank haar positieve maatschappelijke impact 

vergroten en zichtbaar maken. De Rabobanken Drechtsteden, Haarlem, UdenVeghel en 

Waterland zijn in de verslagperiode aangesloten als Vriend van Nudge. Een aantal andere lokale 

Rabobanken bereidt deelname voor.
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Rabobank Foundation 40 jaar
Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank, bestaat dit jaar 40 jaar. 

In 1974 werd de Stichting Steun Rabobanken opgericht, in 2002 veranderde de naam van het 

fonds in Rabobank Foundation. In 40 jaar tijd is Rabobank Foundation uitgegroeid tot een 

professionele ontwikkelingsorganisatie die zich richt op het bevorderen van de zelfredzaamheid 

van mensen wereldwijd. De Rabobank Foundation werkt in 25 landen en steunt jaarlijks circa 

200 projecten met inzet van donaties, leningen, kennis en kunde.

Het betreft meestal projecten in ontwikkelingslanden. De ondersteuning is erop gericht kleine 

boeren via coöperaties toegang te verschaffen tot financiën, kennis en markten. Hierdoor levert 

Rabobank Foundation een bijdrage aan zowel armoedebestrijding als de oplossing van het 

wereldwijde voedselvraagstuk. In Nederland is de steun van Rabobank Foundation gericht op 

het vergroten van de economische én sociale zelfredzaamheid van diverse groepen kansarme 

mensen. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, of 

kinderen die opgroeien in armoede.

Dialoog met maatschappelijke partijen
Maatschappelijke aspecten van bankbeleid
Met Oxfam Novib, Milieudefensie en de Eerlijke Bankwijzer heeft de Rabobank gesproken over 

maatschappelijke thema’s zoals transparantie, belastingethiek en de circulaire economie. In de 

verslagperiode verhoogde de Rabobank de transparantie in haar externe jaarverslaggeving, 

over zaken als financieringen met een maatschappelijk karakter, het beloningspakket van de 

raad van bestuur en de dialoog met overheden. Ook gaf de Rabobank inzicht in de wijze 

waarop ze omgaat met haar fiscale verplichtingen en in de relatie met de belastingautoriteiten.

Ontwikkelingen regelgeving en toezicht in Nederland
In het eerste halfjaar van 2014 zijn met name de volgende vier ontwikkelingen op het gebied 

van regelgeving en toezicht belangrijk geweest.

• Een Kamermeerderheid is voor een verhoging van de leverageratio voor banken van 3% naar 

4%, ook als andere EUlidstaten een dergelijke verhoging op dit moment niet doorvoeren.

• In februari heeft de AFM het rapport Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening gepubli

ceerd. De Rabobank heeft informatie verstrekt aan de AFM en steunt de aanbevelingen van 

het rapport. Op 28 mei heeft de AFM in een nieuwsbericht inzicht gegeven in de omvang 

van deze dienstverlening aan het midden en kleinbedrijf en de Tweede Kamer debatteerde 

er op 4 juni over. De Rabobank zal dit jaar met de klanten met een rentederivaat de dienst

verlening bespreken en waar nodig maatregelen treffen. Als klant en bank er samen niet 

uitkomen, kan een klant straks ook naar een onafhankelijke instelling, waarschijnlijk wordt 

dat het Kifid.

• Op 21 mei vond een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats over het gebruik van 

klantdata door banken. De Rabobank heeft daarbij aangegeven dat ze klantgegevens niet 

aan derden verkoopt of ter beschikking stelt. Ze ziet in de primaire bankklantrelatie de 

meeste mogelijkheden voor innovatie. De komende tijd zal hierover verdere dialoog plaats

vinden met betrokken stakeholders. Ook zal de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 

Banken & Verzekeraars worden verlengd en zo nodig worden uitgebreid. Deze code loopt in 

april 2015 af.

• De Tweede Kamer organiseerde op 12 maart een open rondetafelgesprek over de toekomst 

van pinautomaten in wijken en dorpen. Aan de orde kwamen de maatschappelijke effecten 

van minder pinautomaten en een realistische spreidingsnorm. De gezamenlijke banken 

deden daar het aanbod om het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer een voorstel voor 

spreiding te laten doen. Op dit moment wordt een pilot uitgewerkt om te onderzoeken waar 

banken in dunbevolkte gebieden gezamenlijk een geldautomaat kunnen plaatsen.
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Brede dienstverlening 
in Nederland
Economie herstelt en dienstverlening virtualiseert

In de eerste helft van 2014 was er sprake van een voorzichtig economisch 
herstel. Het consumentenvertrouwen steeg en de economie groeide. 
Wel waren de gevolgen van de economische neergang van de afgelopen 
jaren nog duidelijk zichtbaar. De waardeveranderingen kwamen uit op 
578 miljoen euro of 38 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, 
ruim boven het langjarig gemiddelde van 19 basispunten. Het nettoresultaat 
van het binnenlands retailbankbedrijf daalde met 45% tot 341 miljoen euro 
ten opzichte van de eerste helft in 2013. Vorig jaar had de overgang naar 
een nieuwe pensioenregeling een positief effect op het resultaat. Dit jaar 
werd het resultaat juist negatief beïnvloed door de resolutieheffing, een 
een malige heffing van de overheid voor de bankensector in verband met 
de nationalisatie van SNS Reaal. Los van deze eenmalige effecten verbeterde 
het resultaat van het binnenlands retailbankbedrijf. 
Veel particulieren losten een deel van hun hypotheek af en de investeringen 
van bedrijven bleven op een laag niveau; de binnenlandse kredietporte
feuille nam met 4,3 miljard euro af tot 298,8 miljard euro. Daarnaast was er 
sprake van een gematigde daling van de toevertrouwde middelen met 
1,7 miljard euro tot 214,0 miljard euro. Het marktaandeel in de handel, 
industrie en dienstverlening en het marktaandeel hypotheken daalden en 
ook in de spaarmarkt stond het marktaandeel iets onder druk. 
De lokale Rabobanken zitten volop in het verandertraject Visie 2016 en veel 
aandacht ging uit naar de door klanten gewenste verdere virtualisering van 
de dienstverlening. Dit gaat gepaard met een sterke daling van het aantal 
arbeidsplaatsen. Ook in de eerste helft van 2014 kwam voor veel mede
werkers hun baan te vervallen.

Visie 2016: virtueel bij elkaar
De Rabobank heeft te maken met ingrijpende veranderingen. Klanten willen, naast eenvoudige 

en transparante financiële dienstverlening, altijd en overal hun bankzaken kunnen regelen. 

Tegelijkertijd heeft de beperkte economische groei tot gevolg dat de opbrengsten stagneren 

en het voorzieningenniveau hoog blijft. Vanwege deze ontwikkelingen heeft de Rabobank 

het programma Visie 2016 opgezet. Dit programma richt zich op het verbeteren van de klant

bediening tegen een lagere kostenbelading. In de eerste zes maanden van dit jaar belandde 

Visie 2016 in de fase van implementatie en executie bij de lokale Rabobanken. In deze fase draait 

het om het virtualiseren van de dienstverlening én het versterken van de maatschappelijke 

betrokkenheid door met de klant te participeren in fysieke of virtuele netwerken.

www.rabobank.nl

www.obvion.nl

https://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.obvion.nl/
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Het overstappen op virtuele kanalen gaat gepaard met minder arbeidsplaatsen; de interne 

personele bezetting bij het binnenlands retailbankbedrijf daalde in de eerste helft van 2014 

met 1.807 fte’s tot 25.192 fte’s. Ook nam de externe bezetting af en wel met 66 fte’s. De daling 

van de bezetting resulteerde in een daling van de personeelskosten. De komende jaren zullen 

deze lasten naar verwachting verder dalen. Boventallige mede werkers worden zo goed 

mogelijk begeleid; in samenwerking met mobiliteitscentra wordt gezocht naar een nieuwe 

baan. Daarnaast was er in 2014 sprake van verdere samenvoeging van de lokale Rabobanken, 

het aantal daalde met 6 tot 123 op 30 juni 2014.

Financieel advies
De Rabobank wil de financiële partner van haar klanten zijn. Het realiseren van de doelen en 

wensen van klanten staat hierbij centraal. Met financieel advies helpt de Rabobank klanten met 

het verkrijgen van inzicht in hun financiële situatie en adviseren we ze over mogelijkheden. 

Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn aanwezige buffers voor onvoor

ziene uitgaven, de betaalbaarheid van woonlasten, het inkomen nu en in de toekomst en de 

vermogensdoelen van de klant.

De Rabobank biedt verschillende vormen van financieel advies aan. Het adviesvraagstuk van de 

klant is bepalend voor welke vorm passend is. Zo kunnen we particuliere klanten helpen met 

advies over onder meer inkomen voor later en zorg voor nabestaanden. Met financiële planning 

kunnen we ook ondernemers adviseren, waarbij we bovendien de financiële ontwikkeling van 

de onderneming meenemen. Daarnaast beschikt de Rabobank over specialisten die klanten 

kunnen adviseren over estate planning en het structureren van vermogen.

Kredietportefeuille binnenlands retailbankbedrijf
Naar verwachting zal de omvang van de Nederlandse economie in 

2014 licht groeien, vooral dankzij de uitvoer en de investeringen. 

De stijging van de Nederlandse export leidde tot een hogere 

bezettingsgraad in met name de maakindustrie, de industrie met 

als activiteit de vervaardiging van nieuwe producten uit materialen, 

en delen van de transportsector. Aan de andere kant bleven de 

bestedingen van de huishoudens nog laag; in de eerste jaarhelft 

was sprake van een krimp van het consumptievolume. Hierdoor 

resulteerde het verbeterde economische klimaat slechts beperkt in 

investeringen bij bedrijven. De kredietportefeuille private cliënten 

van het binnenlands retailbankbedrijf daalde in de eerste helft van 

2014 met 4,3 miljard euro tot 298,8 (303,1) miljard euro. De krediet

verlening aan particulieren bestaat nagenoeg geheel uit hypotheken, en de omvang hiervan 

nam licht af tot 208,6 (211,0) miljard euro. De kredieten aan de handel, industrie en dienst

verlening daalden met 2% tot 61,5 (63,0) miljard euro en de kredieten aan de food en agrisector 

daalden eveneens met 1% tot 28,7 (29,1) miljard euro.

Woninghypotheken
De woningmarkt
De Nederlandse woningmarkt is duidelijk aan het herstellen. Het aantal woningverkopen stijgt 

sinds medio vorig jaar en de gemiddelde woningprijs is licht toegenomen. Het vertrouwen in 

de woningmarkt is relatief groot en de dalende hypotheekrente draagt bij aan een goede 

betaalbaarheid van koopwoningen.
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Hypotheekportefeuille
Het marktaandeel van de Rabobank Groep op de Nederlandse 

hypotheekmarkt is in het eerste halfjaar van 2014 uitgekomen 

op 20,1% (26,0%) van de nieuwe hypotheekproductie. De markt

aandelen van de lokale Rabobanken en Obvion zijn respectievelijk 

gedaald tot 15,9% (19,2%) en 4,2% (6,6%). Eind 2013 droeg Friesland 

Bank nog 0,2% bij aan het totale marktaandeel van de Rabobank 

Groep, in de eerste helft van 2014 was het marktaandeel van 

Friesland Bank nihil; het onderbrengen van de klanten bij de lokale 

Rabobanken is inmiddels grotendeels afgerond.

Door extra aflossingen op bestaande hypotheken is de hypotheek

portefeuille van de Rabobank Groep in het eerste halfjaar van 2014 gekrompen tot 

207,6 (209,1) miljard euro. In verband met de restschuldproblematiek en lage spaarrentes 

heeft een gedeelte van de klanten gekozen voor vervroegd aflossen. Hierbij speelde ook 

de mogelijkheid mee om tot 100.000 euro belastingvrij te mogen schenken, wanneer de 

ontvanger de schenking gebruikt voor hypotheekaflossing van de eigen woning. Van de 

hypotheekportefeuille bestaat 20,6% uit financieringen met NHG. De omvang van de NHG

portefeuille is in het eerste halfjaar van 2014 met 0,5 miljard euro gegroeid. De NHGacceptatie

grens is per 1 juli 2014 verlaagd van 290.000 euro naar 265.000 euro, waardoor de groei van de 

NHGportefeuille zal afvlakken. Door de per 1 januari 2013 ingegane herziening fiscale behan

deling van de eigen woning stijgt het aandeel annuïtaire en lineaire leningen in de hypotheek

portefeuille. Hypotheken met kapitaalsopbouw en aflossingsvrije financieringen zijn door de 

wijziging van het fiscale regime minder aantrekkelijk geworden, waardoor het aandeel van deze 

hypotheeksoorten in de hypotheekportefeuille daalde. Medio 2014 bedraagt het aandeel van 

klanten met een volledig aflossingsvrije financiering 24,7% (25,3%) van de hypotheekportefeuille.

De gewogen gemiddelde actuele loantovalue (LTV) van de hypotheekportefeuille is in het 

eerste halfj aar van 2014 licht verbeterd tot 79,4% (80,7%). Dit komt door de extra aflossingen, de 

toename van de verpande spaargelden en de stabilisering van de gemiddelde prijs van 

bestaande koopwoningen. Van ongeveer 20% van de hypotheekportefeuille exclusief NHG is de 

LTV hoger dan 100%. In de LTVberekening wordt rekening gehouden met verpande middelen.

De virtualisering van het hypotheekproces
De Rabobank loopt voorop in het virtualiseren van het hypotheekadviesproces. Met het in 2013 

geïntroduceerde Rabobank Hypotheekdossier heeft de klant de mogelijkheid om zich online 

voor te bereiden en te oriënteren op het hypotheekadvies. In de komende periode wordt deze 

online dienstverlening geleidelijk uitgebouwd tot een volledige crosschanneldienstverlening. 

De klant bepaalt dan het kanaal waarlangs hij geadviseerd wil worden, online, face to face of een 

combinatie daarvan. Met deze nieuwe dienstverlening realiseert de Rabobank de aansluiting bij 

de veranderende wensen van de consument, waarbij tevens de snelheid en efficiency van de 

klantbediening worden vergroot. In de eerste helft van 2014 werd het 100.000e online Rabobank 

Hypotheekdossier aangemaakt.

Passend hypotheekadvies
De Rabobank wil betalingsproblemen voor hypotheekklanten zo veel mogelijk voorkomen. 

Dit is zowel in het belang van de klant als in het belang van de bank. Het begint uiteraard met 

goede advisering en een passende hypotheek en vervolgens wordt gedurende de looptijd 

periodiek getoetst of de hypotheek nog past bij de persoonlijke situatie. Tijdens het hypotheek

advies wordt gekeken naar de betaalbaarheid van de lening voor de woning. Beoordeeld wordt 

of de klant in verschillende situaties – zoals bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid – de lening 

kan blijven betalen. De financiële gevolgen van deze risico’s worden tijdens het hypotheek
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advies besproken met de klant. De klant kan zich verzekeren tegen deze risico’s. Toch kan het 

gebeuren dat het vanwege een gewijzigde situatie voor de klant niet meer mogelijk is om de 

lasten van de woning te betalen. Medio 2014 had 0,57% van de ruim 1,2 miljoen hypotheekklanten 

van de Rabobank een betalingsachterstand van 90 dagen of langer. In de meeste gevallen 

komen de klant en de bank gezamenlijk tot een oplossing en kan de klant in zijn woning blijven 

wonen. De Rabobank wil bij (dreigende) achterstand graag snel met de klant in gesprek om de 

situatie te bespreken en om op zoek te gaan naar oplossingen. Er zijn mogelijkheden om de 

klant extra ruimte te geven door middel van een betalingsregeling of door het inzetten van een 

budgetcoach. In de eerste helft van 2014 is voor 0,35% van de hypotheekklanten herstel niet 

meer mogelijk gebleken en was er geen perspectief om de hypotheek op bestendige wijze voort 

te zetten. In deze gevallen is overgegaan tot verkoop van de woning. Bij voorkeur gebeurt dit in 

samenwerking met de klant via een onderhandse verkoop. In uitzonderlijke gevallen, 109 dit 

halfjaar, werd overgegaan tot openbare verkoop.

Kosten kredietverliezen en afboekingen
Hoewel de werkloosheid dit jaar nog licht zal oplopen, zijn er tevens voorzichtige tekenen van 

herstel. Deze ontwikkeling en de verbeterde situatie op de woningmarkt zullen op termijn hun 

verdere weerslag hebben op de omvang van de onvolwaardige kredieten en kosten krediet

verliezen. De onvolwaardige kredieten zijn gedaald tot 774 miljoen euro. De kosten krediet

verliezen van de hypotheekportefeuille bedragen in het eerste halfjaar van 2014 56 miljoen euro, 

maar zijn met 5 basispunten op jaarbasis nog altijd zeer laag. Op de hypotheekportefeuille is in 

het eerste halfjaar 43 miljoen euro afgeboekt.

Nederlandse woninghypotheekportefeuille
bedragen in miljoenen euro’s 30-jun-14 31-dec-13

Omvang hypotheekportefeuille 207.586 209.142

Gewogen gemiddelde actuele LTV 79,4% 80,7%

Omvang portefeuille met betalingsachterstand > 30 dagen ≤ 90 
dagen t.o.v. omvang hypotheekportefeuille 0,37% 0,43%

Omvang portefeuille met betalingsachterstand > 90 dagen t.o.v. 
omvang hypotheekportefeuille 0,78% 0,80%

Aantal klanten met betalingsachterstand > 90 dagen t.o.v. aantal 
hypotheekklanten 0,57% 0,55%

Aantal klanten in uitwinningstraject t.o.v. aantal 
hypotheekklanten 0,35% 0,28%

Verkoopopbrengst onderhands en openbaar verkochte 
woningen t.o.v. vorderingen over verslagperiode 89% 88%

Omvang NHG-portefeuille t.o.v. totale hypotheekportefeuille 20,6% 20,3%

Aandeel volledig aflossingsvrije financieringen t.o.v. totale 
hypotheekportefeuille 24,7% 25,3%

Nederlandse woninghypotheekportefeuille
bedragen in miljoenen euro’s 30-jun-14 31-dec-13

Onvolwaardige kredieten 774 894

Voorzieningen 207 198

Dekkingspercentage 27% 22%

2014-I 2013-I

Kosten kredietverliezen 56 68

Kosten kredietverliezen (bp) 5 6

Afboekingen 43 48
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Duurzaam wonen
Met energiebesparing in de woning kunnen particuliere klanten maandelijks geld besparen op 

hun energierekening en tegelijkertijd het comfort van hun woning aanzienlijk verbeteren. In 2013 

hebben de Rabobank en ASN Bank samen met de overheid het Nationaal Energiebespaarfonds 

(NEF) opgericht. Vanaf januari 2014 kunnen woningeigenaren met een Energiebespaarlening hun 

woning verduurzamen. Via online communicatie op www.rabobank.nl is tijdens de lancering van 

deze duurzaamheidslening aandacht besteed aan dit fonds. Verder zijn er gunstige hypothecaire 

regelingen die energiebesparing in de woning financieel aantrekkelijker maken. Om lokale 

Rabobanken te ondersteunen bij het faciliteren van deze regelingen voor klanten is het 

programma Duurzaam Wonen uitgebreid met een pilot voor lokale Rabobanken, het evenement 

Slim Verbouwen. Dit evenement bestaat uit een informatiemarkt om zakelijke klanten uit de 

bouwsector te verbinden met geïnteresseerde particuliere woningbezitters. De Rabobank 

versterkt hiermee haar impact op lokale gemeenschappen en werkt als prominente hypotheek

verstrekker aan verduurzaming van de woningmarkt.

Obvion
De Rabobank is op de hypotheekmarkt ook actief met 100% dochter Obvion. Obvion verstrekt 

via het intermediaire kanaal hypotheken aan ongeveer 190.000 klanten. Mede als gevolg van de 

grotere werkloosheid was er ook bij Obvion in de eerste helft van 2014 verhoogde aandacht 

voor klanten met betalingsproblemen. Om te voorkomen dat een klant diep in de schulden 

komt, wordt al contact met hem opgenomen zodra hij een paar dagen achterloopt met het 

betalen van de hypotheek. In samenspraak met de klant wordt gezocht naar mogelijkheden om 

toch aan zijn betalingsverplichting te kunnen voldoen. Obvion ervaart dat de klant meestal 

graag het gesprek aangaat en deze manier van handelen niet bedreigend vindt. Door het 

verder intensiveren van preventief beheer tracht Obvion in een vroeg stadium klanten met een 

verhoogde kans op achterstand te helpen door gezamenlijk naar mogelijkheden te kijken om 

achterstanden te voorkomen.

Samen met uitzendbureau Randstad en Vereniging Eigen Huis is onderzocht op welke manier 

mensen met een flexibel arbeidscontract (flexmedewerkers) eenvoudiger toegang kunnen 

krijgen tot een hypotheek. Met een zogenoemde perspectiefverklaring kunnen flexmedewerkers 

een hypotheek krijgen op basis van een toets op werkervaring, opleiding, competenties, functie 

en de arbeidsmarktsituatie. Naar aanleiding van een succesvolle pilot onder 1.000 flexmede

werkers is besloten om de perspectiefverklaring voor 10.000 extra flexmedewerkers bereikbaar 

te maken. Het initiatief wordt ook ondersteund door de Stichting Waarborgfonds Eigen 

Woningen (SWEW) die NHG verstrekt.

Handel, industrie en dienstverlening
Het marktaandeel van de Rabobank Groep in de handel, industrie en dienstverlening (HID) kwam 

in de eerste helft van 2014 uit op 42% (44%). In de eerste helft van 2014 is de kredietverlening van 

het binnenlands retailbankbedrijf aan de HIDsector met 2% gedaald tot 61,5 (63,0) miljard euro. 

Onderdeel van deze kredietportefeuille is de commerciële vastgoedportefeuille van het binnen

lands retailbankbedrijf. In het hoofdstuk risicomanagement wordt nader ingegaan op de 

ontwikkelingen in deze portefeuille.

https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/rabobank_nieuws/duurzaam_verbouwen_met_de_energiebespaarlening
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Nederlandse midden- en kleinbedrijf
Het Nederlandse midden en kleinbedrijf heeft moeilijke jaren 

achter de rug, vooral vanwege de sterke krimp in de consumptieve 

bestedingen. In de loop van 2013 kwam de Nederlandse economie 

uit de recessie. Het consumentenvertrouwen verbeterde sterk in 

de tweede helft van 2013 en het begin van 2014. Ook verbetert 

de koopkracht in 2014 voor het eerst in vier jaar. Desondanks 

verwacht de Rabobank dit jaar nog een krimp van de consumptieve 

bestedingen, omdat een deel van de huishoudens nog zal streven 

naar schuldafbouw of vermogensopbouw. Daarom zal, ondanks het 

herstel dat in zicht is, een deel van het midden en kleinbedrijf het 

dit jaar nog moeilijk hebben. De Rabobank ziet de kredietaanvragen tot 500.000 euro sinds eind 

2013 voorzichtig toenemen.

SEPA-migratie
Ook in de eerste helft van 2014 ging veel aandacht uit naar de overgang naar één Europese 

betaalmarkt. De Europese Commissie besloot begin dit jaar tot invoering van een extra 

overgangsperiode tot 1 augustus. Een groot deel van onze zakelijke klanten moest forse 

aanpassingen doen in hun financiële systemen, software en bedrijfsprocessen om goed te 

kunnen overstappen op SEPA (Single Euro Payments Area), de nieuwe betaalstandaard. 

De Rabobank heeft klanten die op 1 februari nog niet gemigreerd waren, extra geholpen 

en ondersteund bij de overgang naar SEPA, onder andere met migratieconsultants en een 

interbancaire campagne. De begeleiding van de Rabobank heeft ertoe geleid dat nagenoeg 

alle zakelijke klanten volgens planning zijn gemigreerd. In een beperkt aantal gevallen is 

voorzien in alternatieven.

Circulaire economie
We staan aan het begin van een verschuiving van de bestaande ‘lineaire economie’ naar een 

‘circulaire economie’. In de circulaire economie verschuift de oriëntatie van productbezit naar 

productgebruik in combinatie met performance en service, en ligt een sterke focus op efficiënt 

en nuttig hergebruik van materialen en grondstoffen. De Rabobank geeft hieraan invulling met 

de Rabobank Circular Economy Challenge. Dit is een programma van een jaar waarin tien klanten 

(uit de food en agrisector en de automotivesector) ondersteund worden in hun omslag naar 

een circulair product of circulaire dienst. Daarnaast organiseren diverse lokale Rabobanken 

programma’s waarbij ze klanten met elkaar in verbinding brengen rondom het thema circulaire 

economie. De Rabobank vindt het belangrijk om het thema duurzaamheid en/of circulaire 

economie met klanten te bespreken.

Herman Wijffels Innovatieprijs
Steeds meer ondernemers zijn op zoek naar duurzame oplossingen in hun bedrijfsvoering. 

De Rabobank stimuleert deze ontwikkeling met de Herman Wijffels Innovatieprijs. Er hebben zich 

593 ondernemers ingeschreven voor de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014. De prijs kent drie 

categorieën; Food & Agri, Zorg & Welzijn en Circulaire Economie. Stuk voor stuk onderwerpen 

waarmee de Rabobank het duurzame verschil wil maken. Het prijzengeld van 95.000 euro 

wordt uitgekeerd aan de vier winnende innovaties. Veel oudfinalisten zijn op weg succesvol te 

worden en waarderen naast het prijzengeld de enorme publiciteit, het netwerk en de kennis 

van de Rabobank.
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Integratie van duurzaamheid in klantfoto en kennismanagement
De Rabobank is een pilot gestart om kennis over duurzaamheid via vier zogenaamde kennis

kaarten beschikbaar te stellen aan haar accountmanagers bedrijven. Op deze manier wordt op 

dit gebied additionele ondersteuning geboden aan accountmanagers, met als doel het onder

werp duurzaamheid gemakkelijker bespreekbaar te maken bij relaties. Voor relatiemanagers in 

het grootbedrijf zijn reeds 14 zeer gedetailleerde sectorkaarten over duurzaamheid beschikbaar 

gesteld. Beide initiatieven dragen bij aan het verder integreren van duurzaamheid in de dienst

verlening van de Rabobank.

Food en agri
De kredietverlening van het binnenlands retailbankbedrijf aan de food en agrisector kwam in 

de eerste helft van 2014 uit op 28,7 (29,1) miljard euro. De kredietverlening aan de food en 

agrisector beslaat 10% (10%) van de totale kredietportefeuille van het binnenlands retailbank

bedrijf. De Rabobank heeft in Nederland al jarenlang een stabiel marktaandeel in de food en 

agrisector van rond de 85% en is hiermee onmiskenbaar de belangrijkste financier van deze 

sector. De Rabobank heeft deze positie verworven door haar agrarische wortels en haar sector

kennis, die ze in de loop der jaren heeft opgebouwd.

De Rabobank richt zich op de vraag hoe zij als bank de effectiviteit van de agrarische keten 

kan verbeteren. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de positie van de agrariër. 

De schaalgrootte van land en tuinbouwbedrijven in Nederland neemt toe en de bedrijven 

worden steeds kapitaalintensiever. Dit soort bedrijven is vaker bezig met grote investeringen in 

automatisering en innovaties op het gebied van duurzaamheid. Deze plannen zijn soms moeilijk 

financierbaar, onder andere omdat in een aantal sectoren de inkomsten de afgelopen jaren 

tegenvielen. De toegevoegde waarde van de Rabobank zit dan in het bieden van toegang tot een 

netwerk van financiers, waardoor de klant toch een passende oplossing geboden kan worden.

Betalen
Met de campagne ‘Vandaag bankieren zoals morgen’ vroeg de Rabobank in de eerste helft van 

2014 aandacht voor de wijze waarop ze haar dienstverlening op het gebied van betalingsverkeer 

verder virtualiseert. De producten Rabo Omnikassa en MyOrder stonden in deze campagne 

centraal. De Rabo Omnikassa is een internetkassa die Rabobankklanten met een webwinkel 

in staat stelt om nationale en internationale betaalmethodes en kassaservices te accepteren. 

Het product biedt webondernemers een stabiele betaalomgeving. Met MyOrder kan mobiel 

worden besteld en betaald bij steeds meer restaurants, tankstations en parkeerplaatsen en 

kunnen bovendien tickets voor pretparken, theater en bioscopen worden gekocht. Inmiddels kan 

dit op meer dan 12.000 locaties.

Opnieuw sterke groei mobiel bankieren
In de eerste helft van 2014 is het aantal klanten dat actief mobiel bankiert bij de Rabobank 

gegroeid met ongeveer 200.000 tot meer dan 2 miljoen. Het gaat hierbij om zowel zakelijke als 

particuliere klanten. Behalve voor het opvragen van hun saldo gebruiken klanten hun telefoon 

steeds vaker om overboekingen uit te voeren of om snel iets te regelen. Met de Rabo Bankieren 

App wordt door particulieren bijna de helft van de acceptgiro’s ingegeven of ingescand, meer 

dan de helft van de overboekingen tussen eigen rekeningen gedaan en ongeveer 30% van de 

betalingen aan derden uitgevoerd. In de eerste helft van 2014 werden diverse nieuwe services 

toegevoegd aan de Rabo Bankieren App. Klanten kunnen nu met de app onder andere een pas 

of card blokkeren, hun limiet bij een betaal en geldautomaat verhogen, hun pas instellen voor 

gebruik buiten Europa en een reisverzekering sluiten. Daarnaast is de Rabo Beleggen App 

verder uitgebreid en geoptimaliseerd voor tablets.
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Zorg voor de klant
Financiële zelfredzaamheid
De Rabobank wil jongeren helpen bij het maken van financiële keuzes. De Rabobank helpt 

niet alleen deze jonge klanten om slimmer om te gaan met geld, ook hun ouders krijgen tips 

bij financiële opvoeding. Voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar is er de KidsGeldWijs App die 

kinderen spelenderwijs leert omgaan met geld. Klasse TV heeft in samenwerking met de 

Rabobank gratis lespakketten ‘Leren omgaan met geld’ en ‘Groen en geld’ ontwikkeld waar 30% 

van de basisscholen in Nederland gebruik van maakt. Tijdens de Week van het geld waren vele 

Rabobankmedewerkers gastdocent en verzorgden ze maar liefst circa 1.400 gastlessen ‘Bank voor 

de klas’. Voor jongeren heeft de Rabobank www.baasovereigengeld.nl (B.O.E.G.) ontwikkeld, 

waar jongeren met adviezen en relevante thema’s slimmer leren omgaan met geld. Ook kunnen 

ze zichzelf vergelijken met anderen en geeft moneycoach Yvette antwoord op (geld)vragen. 

De interactieve theatervoorstellingen Crisis ( jongeren) en Credits (ouders) dragen bij aan de 

bewustwording van financiële issues en stimuleert onderlinge dialoog. Daarnaast deed de 

Rabobank samen met het Nibud een onderzoek naar financiële problemen onder jongeren.

Bijzondere doelgroepen
De Rabobank wil klanten zo lang mogelijk zelfstandig en bij voorkeur via internet of mobiel 

laten bankieren en biedt ondersteuning wanneer ze daar niet (meer) zelfstandig toe in staat 

zijn. Bij het verder digitaliseren van de dienstverlening neemt de Rabobank maatregelen om de 

toegankelijkheid voor klanten met een beperking zo goed mogelijk te borgen. Aanpassingen en 

vernieuwingen in de virtuele omgeving worden sinds eind 2013 getoetst op toegankelijkheid 

voor klanten met een beperking. Zo zijn recentelijk de aanpassingen in internetbankieren in 

verband met SEPA getoetst en waar nodig toegankelijker gemaakt. Dit geldt ook voor nieuwe 

overschrijvingsformulieren. Voor klanten die ook met deze maatregelen niet zelfstandig kunnen 

bankieren, is het serviceconcept ‘Samen bankieren’ geïntroduceerd. Het concept bestaat uit 

extra ondersteuning van de lokale Rabobank. Verder zijn instructies opgesteld waarmee mede

werkers beter in staat zijn om wilsonbekwaamheid en financieel misbruik van klanten met een 

beperking te signaleren en te melden. Hiermee verankert de Rabobank de toegankelijkheid van 

haar dienstverlening voor klanten die zonder extra ondersteuning niet meer in staat zijn om 

hun bankzaken zelfstandig uit te voeren. Zo geeft de Rabobank onder meer invulling aan haar 

zorg voor de klant.

Sparen
De Nederlandse particuliere spaarmarkt is in de eerste helft van 

2014 met 3% gegroeid tot 335,0 (325,3) miljard euro. Het markt

aandeel van de Rabobank Groep op deze markt bedroeg 36,8% 

(37,8%). Hiervan kwam 35,9% (36,7%) voor rekening van de lokale 

Rabobanken en 0,9% (1,0%) voor rekening van Roparco. Het aandeel 

van Friesland Bank is zo goed als nihil als gevolg van de migratie, 

die inmiddels nagenoeg is afgerond. Friesland Bank droeg eind 

2013 nog 0,1% bij aan het marktaandeel. De toevertrouwde 

middelen bij het binnenlands retailbankbedrijf zijn met 1% gedaald 

tot 214,0 (215,7) miljard euro. De toevertrouwde middelen bestaan 

in belangrijke mate uit particulier spaargeld; deze categorie nam 

met 1% af tot 124,5 (125,2) miljard euro.
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Rabo PeriodeSparen
In de eerste helft van 2014 introduceerde de Rabobank een nieuwe spaarrekening: Rabo Periode

Sparen. Bij Rabo PeriodeSparen moet de klant een opname vooraf aankondigen via internet

bankieren of mobiel bankieren. De aankondigingstermijn is 30 of 90 dagen, afhankelijk van de 

keuze van de klant. Het voordeel voor de klant is dat hij bij Rabo PeriodeSparen een hogere 

rente ontvangt dan bij de dagelijks opneembare rekening Rabo InternetSparen.

Rabo Groen Bank
Rabo Groen Bank financierde in de eerste helft van 2014 voor circa 80 miljoen euro aan duur

zame projecten. Speciaal daarbij is een landelijke actie voor zonnepanelen in de agrarische sector. 

Daarbij werd in de afgelopen 6 maanden voor 7 miljoen euro aan zonnepanelen gefinancierd. 

Windenergie en biologische akkerbouw zijn andere categorieën waar veel groen geld naartoe 

ging. Enthousiasme was er bij de Private Bankingrelaties van lokale Rabobanken die in de 

zogenoemde Groentour samen met Rabo Groen Bank groenprojecten bezochten. Het nieuwe 

emagazine (www.rabobank.nl/groen) dat in april is uitgebracht, geeft een uitgebreid beeld van 

de activiteiten van Rabo Groen Bank en de effectiviteit van de groenregeling.

In april bleek dat de interesse voor Rabo GroenSparen dermate groot is dat een inleg en 

openingsstop werd ingesteld. Dit was noodzakelijk om het fiscale karakter van Rabo Groen

Sparen te kunnen garanderen. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de inleg en openingsstop 

weer wordt opgeheven.

Beleggen
Klanten kunnen op verschillende manieren beleggen bij de Rabobank; zelfstandig met Rabo 

Direct Beleggen, met advies met Rabo Advies Beleggen en Rabo Select Beleggen, of ze kunnen 

laten beleggen met Rabo Beheerd Beleggen en Rabo Rendemix. De Rabobank helpt haar klanten 

om zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord te beleggen. Zo bestaan de portefeuilles van 

Rabo Select Beleggen voor meer dan 90% uit beleggingstitels die voldoen aan de criteria van 

maatschappelijk verantwoord beleggen.

Verzekeren
De Rabobank Groep heeft een belang van 29% in Achmea. Op het gebied van verzekerings

producten is Achmea voor de Rabobank dé strategische partner. Via haar merk Interpolis is 

Achmea de exclusieve leverancier van de Rabobank op het gebied van verzekeren. Bij de lokale 

Rabobanken worden particuliere verzekeringen aangeboden via de Interpolis Alles in één Polis. 

Voor zakelijke klanten worden de schadeproposities Interpolis ZekerVanJeZaak en de Bedrijven 

Compact Polis aangeboden. De afbouw van de polissen van andere maatschappijen resulteerde 

in de eerste helft van 2014 in een daling van de assurantieprovisies bij de lokale Rabobanken 

tot 148 (160) miljoen euro.

Verzekeren
aantallen polissen 30-jun-14 31-dec-13

Alles in één Polis 1.309.000 1.324.000

ZekerVanJeZaak en Bedrijven Compact Polissen 209.000 210.000

ZorgActief 212.000 223.000

 

https://magazine.rabobank.nl/RN/GroeneKansen/#1
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Resultaatontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf

Resultaten
in miljoenen euro’s 2014-I 2013-1 Mutatie

Rente 2.718 2.579 5%

Provisies 655 705 -7%

Overige resultaten 129 526 -75%

Totale baten 3.502 3.810 -8%

Personeelskosten 1.126 1.206 -7%

Andere beheerskosten 1.068 1.092 -2%

Afschrijvingen 64 70 -9%

Totale bedrijfslasten 2.258 2.368 -5%

Brutoresultaat 1.244 1.442 -14%

Waardeveranderingen 578 629 -8%

Resolutieheffing 183 -

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 483 813 -41%

Belastingen 142 198 -28%

Nettowinst 341 615 -45%

Waardeveranderingen (in basispunten) 38 41 -7%

Ratio’s
Efficiencyratio 64,5% 62,2%

RAROC 7,4% 13,4%

Balansgegevens (in miljarden euro’s) 30-jun-14 31-dec-13

Balanstotaal 363,4 376,3 -3%

Kredietportefeuille private cliënten 298,8 303,1 -1%

Toevertrouwde middelen 214,0 215,7 -1%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 6,5 6,6 -2%

Economic capital 9,3 9,1 2%

Aantal medewerkers (in fte’s) 25.192 26.999 -7%
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Toelichting resultaatontwikkeling binnenlands 
retailbankbedrijf

Baten dalen met 8%
De totale baten van het binnenlands retailbankbedrijf kwamen in de eerste helft van 2014 uit 

op 3.502 (3.810) miljoen euro. Het herstel van de marges op spaarmiddelen droeg bij aan een 

stijging van de rentewinst met 5% tot 2.718 (2.579) miljoen euro. De provisies daalden met 7% 

tot 655 (705) miljoen euro, met name de provisiewinst op verzekerings en beleggingsproducten 

was lager in de eerste helft van 2014. In de eerste helft van vorig jaar had de overgang naar een 

nieuwe pensioenregeling een positief effect op het resultaat. Daarnaast kregen in 2014, in tegen

stelling tot 2013, de lokale Rabobanken weer dividend uitgekeerd van Rabobank Nederland. 

Per saldo daalden, onder invloed van deze effecten, de overige resultaten met 75% tot 

129 (526) miljoen euro.

Bedrijfslasten dalen met 5%
In de eerste helft van 2014 daalden de totale bedrijfslasten van het binnenlands retailbank

bedrijf met 5% tot 2.258 (2.368) miljoen euro. Het lagere aantal medewerkers als gevolg van de 

uitvoering van Visie 2016 bij de lokale Rabobanken leidde tot een daling van de personeels

kosten met 7% tot 1.126 (1.206) miljoen euro. Naast de daling bij de lokale Rabobanken was er 

als gevolg van de migratie ook bij Friesland Bank een forse daling van het aantal medewerkers. 

De innovatiekosten, die Rabobank Nederland doorbelast aan de lokale Rabobanken, waren in 

de eerste helft van dit jaar opnieuw hoog. De reorganisatiekosten waren iets lager en dit droeg 

bij aan de daling van de andere beheerskosten met 24 miljoen euro tot 1.068 (1.092) miljoen euro. 

Onder invloed van lagere afschrijvingen op software daalden de afschrijvingskosten met 9% tot 

64 (70) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 38 basispunten
In de eerste helft van 2014 kwamen de waardeveranderingen voor het binnenlands retailbank

bedrijf uit op 578 (629) miljoen euro. De waardeveranderingen bedragen 38 (41) basispunten 

van de gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 19 basispunten. In de 

food en agrisector zijn de kredietverliezen geconcentreerd in de glastuinbouw. Ook de eerste 

helft van 2014 was voor ondernemers in deze sector zwaar; een hoge productie zette de prijzen 

onder druk. Binnen de handel industrie en dienstverlening lagen in de eerste helft van 2014 

vooral voor de sectoren industrie en commercieel vastgoed de kosten kredietverliezen op een 

relatief hoog niveau.

Regulatory capital daalt met 2%
Bij de berekening van het regulatory capital worden de risico’s van uitzettingen aan particulieren 

en bedrijven ingeschat op basis van interne rating en risicomodellen. Medio 2014 is sprake 

van een daling van het regulatory capital voor het binnenlands retailbankbedrijf naar 

6,5 (6,6) miljard euro. De daling van kredietrisico wordt deels gecompenseerd door een toename 

van operationeel risico. De daling van het kredietrisico is in lijn met de ontwikkelingen in de 

kredietverlening. De stijging van het economic capital naar 9,3 (9,1) miljard euro werd vooral 

veroorzaakt door de toename van operationeel risico.
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Internationaal: 
leidende food en agribank
Focus blijft in Nederland op marktleiderschap, 
en internationaal op food en agri

Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en internationaal retail
bankbedrijf kwam in de eerste helft van 2014, mede als gevolg van derisking, 
uit op 389 miljoen euro, een daling van 105 miljoen euro ten opzichte van de 
eerste helft van 2013. De waardeveranderingen daalden met 50 miljoen euro 
en kwamen uit op 178 miljoen euro of 35 basispunten van de gemiddelde 
kredietportefeuille. Het langjarig gemiddelde bedraagt 57 basispunten. 
De waardeveranderingen daalden zowel bij het internationaal rural en 
retailbankbedrijf als bij het wholesalebankbedrijf. Het lagere brutoresultaat 
en de hogere belastingen resulteerden echter in een daling van de netto
winst. De kredietportefeuille nam mede als gevolg van valutaeffecten met 
2,1 miljard euro toe tot 89,9 miljard euro. Het aandeel food en agri als onder
deel van de totale kredietportefeuille kwam uit op 57%, een stijging van 
1 procentpunt ten opzichte van eind 2013. De toevertrouwde middelen 
daalden met 1% tot 107,3 miljard euro en het gezamenlijke spaartegoed bij 
de RaboDirectspaarbanken nam met 2% toe tot 29,7 miljard euro.

Strategie Wholesale, Rural & Retail
Sinds 2014 worden Rabobank Nederland en Wholesale, Rural & Retail 

(voorheen Rabobank International) geïntegreerd aangestuurd. 

De Rabobank opereert als één bank in binnen en buitenland. 

De strategie van het internationale bankbedrijf is ongewijzigd. 

Voor het internationale wholesalebankbedrijf blijven het versterken 

van marktleiderschap in Nederland en het spelen van een leidende 

rol in de internationale food en agrisector de belangrijkste doel

stellingen. Daarnaast wordt gestuurd op synergie tussen business

lines. Het rural en retailbankbedrijf kenmerkt zich door de strikte 

food en agrifocus; uitgangspunt voor de ruralbanken is dat de 

portefeuille voor minstens 95% uit food en agri bestaat; voor de 

retailbanken ligt deze doelstelling op 4050% van de portefeuille. 

Om voor de betreffende producten een optimale kostprijs en kwaliteitsstandaard te garanderen 

is een bepaalde schaalgrootte nodig. Daarom wordt specialistische kennis voor een bredere 

klantgroep ingezet.

Marktleiderschap in Nederland
In het voorjaar van 2014 heeft de centrale kringvergadering een positief advies afgegeven om 

de bediening van grootzakelijke klanten met een omzet tot 250 miljoen euro in de toekomst 

klantgerichter en efficiënter in te richten. Waar relatiebeheer en klantcontact nu vaak nog 

vanuit de lokale Rabobanken én Grootbedrijf Rabobank Nederland plaatsvinden, krijgen deze 

klanten in de toekomst één aanspreekpunt. Er komen drie categorieën lokale Rabobanken: 

www.rabobank.com

Leidende rol wereldwijde 
food- en agrisector

Marktleiderschap in 
Nederland

Specialistische kennis 
en schaalvoordelen

25

21

54

Verdeling inkomsten wholesalebankbedrijf

per aandachtsgebied, in eerste helft 2014, in %

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/index.html
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(1) de banken die zelfstandig de categorie tot 30 miljoen euro bedienen; (2) de banken die alle 

klanten tot 100 miljoen euro omzet zelf bedienen, tenzij een klant in deze categorie als complex 

is aan te merken; en (3) de banken die het hele grootzakelijke segment tot 250 miljoen euro 

zelfstandig bedienen.

Nederlandse grootzakelijke klanten met een omzet boven 250 miljoen euro worden centraal 

vanuit Rabobank Nederland bediend. Met deze klanten wordt de strategische dialoog 

aan gegaan en worden oplossingen voor financieringsvraagstukken geboden op basis van 

diepgaande klantkennis.

Leidende rol in de wereldwijde food- en agrisector
Wholesale
De Rabobank is internationaal een prominente financiële dienstverlener voor food en agri

bedrijven. Met een duidelijke visie op de toekomst faciliteert de Rabobank de strategische 

dialoog met de grote internationaal opererende food en agribedrijven. De Rabobank onder

scheidt zich door diepgaande kennis van de food en agrisectoren. Buiten Nederland zijn de 

belangrijkste food en agrilanden voor de Rabobank de Verenigde Staten, Australië, Nieuw

Zeeland en Brazilië.

Nieuwe kantoren in Kenia en Turkije
In de eerste helft van 2014 heeft de Rabobank een kantoor in Kenia geopend. Hiermee volgt 

de Rabobank de ontwikkeling dat steeds meer food en agriklanten hun aanwezigheid op het 

Afrikaanse continent uitbreiden. Vanuit Kenia zal de OostAfrikaanse regio bediend worden, 

die als een groeimarkt voor food en agri wordt gezien. De primaire focus ligt op trade en 

commodityklanten die actief zijn in deze regio.

Daarnaast breidt de Rabobank haar aanwezigheid uit in Turkije door het opzetten van de 

dochtermaatschappij Rabobank Anonim Sirketi (Rabobank A.S.). Hiermee wil de Rabobank 

grootzakelijke klanten bedienen die actief zijn in de food en agrisector. De Rabobank verwacht 

dat ze met haar expertise een belangrijke rol kan spelen bij de verdere ontwikkeling van de 

food en agrisector in Turkije.

In de afgelopen jaren is het aandeel food en agri in de internationale klantportefeuille verder 

gegroeid en inmiddels vormt food en agri 57% van de totale kredietportefeuille van het 

wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf. De omvang van de kredietverlening 

aan wholesaleklanten buiten Nederland steeg in de eerste helft van 2014 met 0,1 miljard euro 

tot 44,7 (44,6) miljard euro.

Rural & Retail
Het onderdeel Rural & Retail richt zich op de financiering van agrarische ondernemers en 

op ‘community banking’ in het buitenland. De kredietverlening aan rural en retailklanten 

steeg in de eerste helft van 2014, mede onder invloed van valutaeffecten, met 4% tot 

32,4 (31,1) miljard euro. Een groot deel van deze kredieten is verleend aan klanten in Australië en 

NieuwZeeland, waar de Rabobank al jaren een sterke positie heeft en waar de kredietverlening 

in de eerste helft van 2014 een duidelijke groei vertoonde. De portefeuille groeide met 12% tot 

16,1 (14,3) miljard euro. In de Verenigde Staten is de Rabobank actief met de communitybank 

Rabobank N.A., die niet alleen agrarische klanten maar ook retailklanten bedient, en met Rabo 

AgriFinance, die zich volledig op het agrisegment richt. In Brazilië groeide de kredietverlening 

aan agrarische bedrijven, terwijl de kredietverlening in NoordAmerika juist iets afnam. 

De volgende onderdelen maken deel uit van Rural & Retail:
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Kredietportefeuille
in miljarden euro’s 30-jun-14 31-dec-13

Rabobank, N.A. (Verenigde Staten) 6,7 6,9

Rabo AgriFinance (Verenigde Staten) 4,6 4,7

ACC Loan Management 2,2 2,4

Rabobank Chili 1,1 1,1

Rabobank Brazil 1,7 1,6

Rabobank Nieuw-Zeeland 5,7 5,3

Rabobank Australië 10,4 9,1

Totaal Rural & Retail 32,4 31,1

Verkoop Bank BGZ
In december 2013 werd een akkoord bereikt over de verkoop van het 98,5% aandelenbelang 

in de Poolse Bank BGZ aan de BNP Paribas Groep voor een bedrag van ongeveer 1 miljard euro. 

In de eerste helft van 2014 vond een fusie plaats tussen Rabobank Polska en Bank BGZ. De 

verkoop van Bank BGZ is inclusief de activiteiten van Rabobank Polska. Afronding van de verkoop 

van Bank BGZ aan BNP Paribas is afhankelijk van de benodigde wettelijke goedkeuringen. 

De verwachting is dat de verkoop dit jaar nog wordt afgerond. Als de verkoop wordt afgerond, 

dan heeft dit een positieve impact op de common equity tier 1ratio van de Rabobank Groep 

van naar verwachting circa 40 basispunten.

ACC Loan Management
In 2013 werd besloten tot een verdere reorganisatie van de activiteiten van het Ierse ACCBank en 

stopte ACCBank met haar reguliere financiële dienstverlening aan klanten. Vanaf 2014 is het niet 

langer mogelijk om een betaal of spaarrekening te openen. Tevens is de retailbankvergunning 

ingeleverd en de naam gewijzigd in ACC Loan Management. De kredietportefeuille van ACC Loan 

Management bedroeg medio 2014 2,2 (2,4) miljard euro.

Specialistische kennis en schaalvoordelen
Bij de bediening van Nederlandse klanten en internationale food en agriklanten voorziet de 

Rabobank in kwalitatief hoogstaande professionele financiële producten en diensten op het 

gebied van onder meer Global Financial Markets, Acquisition Finance, Global Client Solutions, 

Project Finance en Trade & Commodity Finance. Om voor deze producten een optimale kost

prijs en kwaliteitsstandaard te garanderen, is een zekere schaalgrootte nodig. Daarom wordt de 

specialistische kennis voor een bredere klantgroep ingezet.

Global Financial Markets biedt klanten producten aan die zijn gericht op risicobeheersing en 

kapitaalmarkttransacties gerelateerd aan de wereldwijde financiële markten. In 2013 werd bij 

Global Financial Markets besloten de Equity Derivativesactiviteiten te beëindigen en in 2014 

werden ook de FX Prime Brokerageactiviteiten gestopt. Deze specifieke activiteiten sluiten 

onvoldoende aan op de groepsstrategie en verder is de economische bijdrage beperkt in relatie 

tot het risicoprofiel.

Acquisition Finance biedt, veelal in samenwerking met een financiële sponsor, financiële 

diensten aan klanten die te maken hebben met een fusie of overname. Global Client Solutions 

biedt financiële maatwerkoplossingen aan bedrijven en financiële instellingen waarvoor 

specifieke deskundigheid nodig is op gebieden als kredietverlening, wetgeving, boekhoudregels 

en/of fiscaliteit. Project Finance richt zich op financiële oplossingen voor klanten met een sterke 

focus op duurzame energie, op infrastructuurprojecten en op bedrijven in de internationale 



 41 Internationaal: leidende food en agribank

food en agriindustrie. In de eerste helft van 2014 werd samen met Rabobank Noordoost

polderUrk geïnvesteerd in Windpark Noordoostpolder, het grootste windpark in Nederland. 

Trade & Commodity Finance bedient klanten in de internationale fysieke handel in grond

stoffen. Ze gebruikt haar kennis van de grondstoffenmarkten en de daarbij behorende financiële 

producten voor Nederlandse klanten, voor internationale food en agriklanten en voor klanten 

die actief zijn in de energie en metaalsectoren. Daarnaast is de Rabobank actief met Rabo 

Private Equity, de investeringstak van de Rabobank. Via gespecialiseerde labels wordt op basis 

van sectorkennis een belang genomen in ondernemingen. Rabo Private Equity investeert niet 

alleen direct in meerderheidsbelangen, maar ook, veelal door middel van preferente aandelen, 

in minderheidsbelangen. In de eerste helft van 2014 investeerde Rabo Private Equity op deze 

wijze onder andere in Bergmann Clinics, de Nederlandse marktleider voor zelfstandige behandel

centra, en in IHC Sealing Solutions BV, een onderdeel van IHC. Daarnaast verkocht Rabo Capital, 

een onderdeel van Rabo Private Equity, haar belang in D.O.R.C. holding B.V., producent van 

medische apparatuur voor oogoperaties.

Toevertrouwde middelen
De totale toevertrouwde middelen bij het wholesalebankbedrijf 

en internationaal retailbankbedrijf daalden met 1,2 miljard euro 

tot 107,3 (108,5) miljard euro. Onderdeel van de toevertrouwde 

middelen zijn de spaargelden. In de eerste helft van 2014 stegen 

deze tegoeden bij de RaboDirectspaarbanken met 2% tot 

29,7 (29,1) miljard euro en het aantal klanten kwam uit op 

776.000 (751.000). De spaargelden uit de RaboDirectactiviteiten 

worden aangewend voor financiering van de kredietverlening van 

Rural & Retail en voor andere onderdelen van de Rabobank Groep. 

Op 30 juni 2014 vormden de spaargelden uit RaboDirectactiviteiten 

20% (19%) van de spaargelden op groepsniveau.

Kredietportefeuille wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf
De totale kredietportefeuille private cliënten van het wholesalebankbedrijf en internationaal 

retailbankbedrijf steeg in de eerste zes maanden van 2014, mede onder invloed van valuta

effecten, met 2% tot 89,9 (87,8) miljard euro. De omvang van de kredietverlening verstrekt aan 

de food en agrisector kwam uit op 50,8 (49,5) miljard euro en vormde hiermee 57% (56%) van 

de totale kredietportefeuille. Het totaal van de kredieten verstrekt aan de handel, industrie en 

dienstverlening (HID) bedroeg 35,7 (34,7) miljard euro en de kredietverlening aan particulieren 

kwam uit op 3,4 (3,6) miljard euro.
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De kredietverlening aan Nederlandse bedrijven nam met 6% toe tot 12,8 (12,1) miljard euro. 

Het overige deel van de kredietportefeuille werd verstrekt aan bedrijven buiten Nederland, 

voor 44,7 (44,6) miljard euro aan wholesaleklanten en voor 32,4 (31,1) miljard euro aan rural 

en retailklanten.

Rabo Development maakt financiële dienstverlening bereikbaar
De missie van Rabo Development is om alle bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden waar 

zij actief is te betrekken in het financiële systeem, inclusief de armere bevolking in plattelands

gebieden. Dit gebeurt op basis van coöperatieve uitgangspunten en de bancaire ervaring van 

de Rabobank. De mogelijkheid om van financiële diensten, zoals een bankrekening, gebruik te 

maken, is een vereiste voor economische ontwikkeling als het gaat om het grootste en vaak het 

armste gedeelte van de bevolking in een ontwikkelingsland.

Rabo Development heeft sinds 2005 een netwerk opgebouwd van partnerbanken in ontwikke

lingslanden. Eind juni 2014 omvat het netwerk acht partnerbanken: National Microfinance Bank 

in Tanzania, United Rural Cooperative Bank of Hangzhou in China, Zambia National Commercial 

Bank in Zambia, Banco Terra in Mozambique, Banque Populaire du Rwanda in Rwanda, Banco 

Regional in Paraguay, Banco Cooperativo Sicredi in Brazilië and the Development Finance 

Company of Uganda Bank in Oeganda. Deze banken verlenen financiële diensten aan bijna 

7 miljoen klanten, waaronder particuliere klanten, boeren, kleine bedrijven en grotere bedrijven. 

In het totaal zijn er ongeveer 25.000 mensen werkzaam bij deze banken, die beschikken over 

een netwerk van zo’n 2.000 kantoren. Deze banken hebben een duidelijke focus op klanten in 

plattelandsgebieden, waar het overgrote gedeelte van de mensen nog steeds enorme barrières 

ervaart als het gaat om financiële dienstverlening. De banken hebben hun organisatie ook 

ingericht op het financieren van de agrarische sector.

Rabo Development biedt de partnerbanken drie vormen van ondersteuning: kapitaal, invulling 

van managementposities en technische assistentie. Rabo Development blijft in alle gevallen 

minderheidsaandeelhouder. Rabo Development stelt ook kandidaten beschikbaar voor 

managementposities binnen de partnerbanken, waardoor waardevolle kennis en ervaring 

kunnen worden overgedragen, bijvoorbeeld op het gebied van risicomanagement en financie

ring van de agrarische sector. Eind juni 2014 werkten er voor Rabo Development 22 managers 

in het buitenland.

Voor technische assistentie zet Rabo Development de kennis en ervaring in van Rabobank

medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Technische assistentie wordt ook verleend 

aan nietpartnerbanken, in het bijzonder aan banken die opereren in de strategische regio’s van 

Rabo Development, Afrika, LatijnsAmerika en Azië, en daar waar de Rabobank Groep belangen 

heeft. Het expertteam van agrarische specialisten helpt banken bij het verbeteren van hun 

agrarische dienstverlening en bij verdere verduurzaming van de waardeketens in de food 

en agrisector. In de eerste helft van 2014 werden voor ongeveer 50 manmaanden bancaire 

specialisten uitgezonden naar het buitenland.
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Resultaatontwikkeling wholesalebankbedrijf en 
internationaal retailbankbedrijf *

Resultaten
in miljoenen euro’s 2014-I 2013-I Mutatie

Rente 1.231 1.329 -7%

Provisies 273 326 -16%

Overige resultaten 431 313 38%

Totale baten 1.935 1.968 -2%

Personeelskosten 620 633 -2%

Andere beheerskosten 494 430 15%

Afschrijvingen 48 63 -24%

Totale bedrijfslasten 1.162 1.126 3%

Brutoresultaat 773 842 -8%

Waardeveranderingen 178 228 -22%

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 595 614 -3%

Belastingen 206 120 72%

Nettowinst 389 494 -21%

Waardeveranderingen (in basispunten) 35 44 -20%

Ratio’s
Efficiencyratio 60,1% 57,2%

RAROC 10,4% 12,7%

Balansgegevens (in miljarden euro’s) 30-jun-14 31-dec-13

Balanstotaal 489,7 498,4 -2%

Kredietportefeuille private cliënten 89,9 87,8 2%

Toevertrouwde middelen 107,3 108,5 -1%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 6,7 6,2 8%

Economic capital 7,7 7,0 10%

Aantal medewerkers (in fte’s) 15.901 15.941 0%

* Het resultaat van Rabo Development is niet 

opgenomen onder het resultaat van het 

wholesalebankbedrijf en internationaal 

retailbankbedrijf.
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Toelichting resultaatontwikkeling wholesale
bankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf

Baten dalen met 2%
De totale baten van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf daalden in de 

eerste helft van 2014 met 2% tot 1.935 (1.968) miljoen euro. Onder invloed van de waardedaling 

van de Amerikaanse en de Australische dollar droeg dit bij aan de daling van de rentewinst met 

98 miljoen euro tot 1.231 (1.329) miljoen euro. De provisies daalden met 53 miljoen euro tot 

273 (326) miljoen euro. Ook bij de daling van de provisies speelde de waardedaling van diverse 

buitenlandse valuta een rol. Een verdere afbouw en een positieve herwaardering van illiquide 

activa droegen in de eerste helft van dit jaar positief bij aan de overige resultaten; deze stegen 

met 118 miljoen euro tot 431 (313) miljoen euro.

Bedrijfslasten stijgen met 3%
De totale bedrijfslasten van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf namen in 

de eerste zes maanden van 2014 met 3% toe tot 1.162 (1.126) miljoen euro. Met name als gevolg 

van de waardedaling van de Amerikaanse en de Australische dollar daalden de personeels

kosten met 2% tot 620 (633) miljoen euro. De andere beheerskosten stegen met 15% tot 

494 (430) miljoen euro. Dit komt doordat vanaf 2014 de kosten die Rabobank Nederland maakt 

ten behoeve van de groepsactiviteiten worden verantwoord bij de segmenten onder de andere 

beheerskosten. Lagere afschrijvingen op immateriële vaste activa en software leidden tot een 

daling van de afschrijvingslasten met 24% tot 48 (63) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 35 basispunten
De waardeveranderingen bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 

daalden in de eerste helft van 2014 met 22% tot 178 (228) miljoen euro. Met name bij het 

wholesalebankbedrijf daalden de waardeveranderingen. Er werd iets minder gedoteerd voor 

ACC Loan Management; de waardeveranderingen bij dit onderdeel kwamen uit op 97 (100) miljoen 

euro. De waardeveranderingen bedragen 35 (44) basispunten van de gemiddelde krediet

portefeuille en liggen daarmee onder het langjarig gemiddelde van 57 basispunten.

Regulatory capital neemt toe met 8%
Het regulatory capital bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf steeg in 

de eerste helft van 2014 met 8% tot 6,7 (6,2) miljard euro, vooral als gevolg van een toename 

van marktrisico door een gewijzigde kapitaalberekening als gevolg van de inwerkingtreding 

van de CRR (CRD IV) en een toename van operationeel risico. Het economic capital bedroeg 

7,7 (7,0) miljard euro. Deze toename is grotendeels het gevolg van een toename van het 

kapitaal voor marktrisico.
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Hoge kredietwaardigheid: 
risicomanagement
De Rabobank Groep voert een prudent risicobeleid dat gericht is op een 
gematigd risicoprofiel. De Rabobank heeft een sterke vermogenspositie 
en een ruime liquiditeitspositie. In het eerste halfjaar van 2014 heeft de 
Rabobank ruim 18 miljard aan langetermijnfunding uitgegeven. Hiermee 
is de jaardoelstelling voor het aantrekken van langetermijnfunding groten
deels gerealiseerd. 
Ondanks deze sterke positie is de bank gevoelig voor de gevolgen van de 
aanhoudende economische tegenwind in binnen en buitenland. De kosten 
van kredietverliezen en de onvolwaardige kredieten namen licht toe, met 
name in de commercieelvastgoedportefeuille. Het internationale deel van 
deze portefeuille laat echter een verbetering zien. 
De Europese Centrale Bank (ECB) begint in november 2014 met haar nieuwe 
toezichthoudende taken. Ter voorbereiding hierop onderzoekt de ECB de 
kwaliteit van de activa van banken. De uitkomsten van dit onderzoek worden 
in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht.

Risicobereidheid
De Rabobank hanteert een integraal risicomanagementmodel en een duidelijk gedefinieerde 

risicomanagementcyclus. Die bestaat uit het bepalen van de risk appetite, het opstellen van 

integrale risicoanalyses en het meten en monitoren van risico’s. Het risicomanagement gebeurt 

per groepsonderdeel en voor de groep als geheel en zowel topdown als bottomup. De risico

strategie is gericht op de continuïteit en is toegespitst op drie pijlers, te weten bescherming 

van de winst, behoud van solide balansverhoudingen en bescherming van de identiteit en 

reputatie. Daarnaast bestaat een proces van meten en rapporteren van het rendementrisico

profiel, zowel op groepsniveau als binnen de groepsonderdelen. Op deze wijze wordt risico 

geïntegreerd in de managementinformatie.

Risicomanagementorganisatie
De risicomanagementorganisatie is, in lijn met de nieuwe organisatiestructuur van Rabobank 

Nederland, getransformeerd naar een sterke tweedelijnsfunctie. De eerste lijn blijft verantwoor

delijk voor het aangaan, identificeren en mitigeren van risico’s. Risicomanagement heeft hierbij 

heldere taken en de verantwoordelijkheid om bij alle entiteiten advies en ondersteuning te 

geven bij zowel nationale als internationale werkzaamheden.

De Groep Risico Management (GRM)organisatie, effectief vanaf 1 juli 2014, bestaat uit drie 

groepen:

I. Chief Risk Officers (CRO’s): 

De CRO Aangesloten Banken Bedrijf en de CRO Wholesale, Rural & Retail. CRO’s zijn verant

woordelijk voor de risicomanagementorganisatie binnen hun bedrijfssegment. Ze maken 

fysiek onderdeel van het bedrijfssegment om hun activiteiten uit te voeren, terwijl ze hun 

onafhankelijke tweedelijnsverantwoordelijkheden behouden.

www.rabobank.com/investorrelationsnl

https://www.rabobank.com/nl/investors/index.html?cfid=investorrelations-nl
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II. Risicoteams: 

Er zijn drie sterk gespecialiseerde functionele teams: 

•  Team ‘Krediet Risico’ voor het managen van de kredietportfolio op geaggregeerd groeps

niveau, het vaststellen van beleid, limieten, performanceanalyses, modellen en rapportage.

 •  Team ‘Niet Financieel Risico’ voor het vaststellen en analyseren van en rapporteren over het 

risicoraamwerk voor operationeel risico, inclusief business continuity management, ITrisico 

en groepsverzekeringen.

 •  Team ‘Balans Risico’ voor het vaststellen van beleid en limietenraamwerk als wel voor het 

meten van het risicoprofiel voor balansmanagement (Asset & Liability Management), 

liquiditeit, funding, marktrisico en Funds Transfer Pricing.

Deze risicoteams werken samen met het team Geïntegreerde Risico, dat zorgt voor een 

holistische visie op het risicoprofiel van de Rabobank gebaseerd op een sterke risicoorganisatie 

en cultuur, strategische planning en prudentiële wetgeving.

III. Supportteams: 

Gespecialiseerde support en andere teams voor ‘crossfunctional and crossbusinesssupport’ 

met betrekking tot: 

•  projecten, data, processen en systemen voor het beheer van risicogerelateerde systemen 

en datacollectie voor risicoprojecten en procesoptimalisatie;

 •  managementsupport voor strategische planning (zoals human resources en budget).

 •  modelvalidatie als onafhankelijke validatie van risicomanagementmodellen en organisatie.

Deze inrichting zorgt voor een nauwe betrokkenheid bij de commercie, functionele expertise in 

de risicodisciplines en professioneel ondersteunende functies. Het is ook een belangrijke stap in 

de voorbereiding op de hoge eisen van het nieuwe Europese toezichtregime.

Europees toezicht
De Europese Centrale Bank (ECB) begint in november 2014 met haar nieuwe toezichthoudende 

taken (Single Supervisory Mechanism, SSM). De doelstelling van het SSM is het waarborgen van 

de veiligheid en soliditeit van het Europese bankenstelsel. De ECB gaat – in samenwerking met 

de nationale autoriteiten – direct toezicht uitoefenen op de grote kredietinstellingen in de 

eurozone. Het prudentieel toezicht op de Rabobank zal vanuit de ECB plaatsvinden.

Alvorens het toezicht op de grote banken in Europa over te nemen, onderzoekt ECB de kwaliteit 

van de banken. Dit zogeheten Comprehensive Assessment bestaat uit drie onderdelen, te weten 

een Supervisory Risk Assessment (het risicoonderzoek), een Asset Quality Review (AQR; het 

balansonderzoek) en aanvullend een stresstest. De onderzoeken naar beleid, procedures en 

datastromen zijn gecombineerd met het individueel beoordelen van een grote hoeveelheid 

klantendossiers waarbij ook taxaties door externe deskundigen van onderpanden zijn uitgevoerd. 

Dit intensieve onderzoek biedt een stevig fundament voor het nieuwe toezichtsregime.

Tussentijds wordt door de ECB niet gecommuniceerd over resultaten. Bij het opmaken van 

de halfjaarcijfers is dan ook geen rekening gehouden met een mogelijke impact van de AQR. 

Uitkomsten van de AQR worden in het begin van het vierde kwartaal verwacht.

De stresstest en de AQR zijn gelijktijdig uitgevoerd. In deze stresstest wordt de impact van een 

aantal externe scenario’s op de kapitaalpositie van de Rabobank vastgesteld. De uitkomst van 

de AQR zal door de ECB worden samengevoegd met de door de Rabobank aangeleverde 

stresstestresultaten. Daarbij zal de uiteindelijke omvang van het common equity tier 1capital 

minimaal 8% en na het zwaarste stressscenario van de ECB minimaal 5,5% dienen te bedragen.
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Stresstesten
Stresstesten vormt binnen de Rabobank een essentieel onderdeel van het risicomanagement

raamwerk. Bij stresstesten wordt de impact op de Rabobank bepaald van extreme maar plausi

bele gebeurtenissen. Op basis van de resultaten van de stresstesten worden, waar nodig, 

maatregelen getroffen die in overeenstemming zijn met de risk appetite van de Rabobank.

Naast groepsbrede stresstesten vinden er stresstesten plaats voor specifieke portefeuilles en 

risicotypes. In de verschillende scenario’s wordt onder meer rekening gehouden met macro

economische factoren, zoals economische groei, werkloosheid, inflatie, rente, aandelenkoersen 

en vastgoedprijzen.

In de tweede helft van dit jaar wordt daarnaast een aantal interne scenario’s uitgewerkt in het 

kader van het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Kredietrisico
Het kredietrisicomanagement van de Rabobank Groep is robuust en zodanig ingericht dat ook 

bij minder gunstige economische omstandigheden sprake is van een aanvaardbaar risicoprofiel. 

Aanvragen voor nieuwe kredieten worden zorgvuldig beoordeeld en alleen geaccepteerd als er 

voldoende continuïteitsperspectief van de aanvragende partij aanwezig is. Reeds verstrekte 

kredieten worden intensief beheerd en gemonitord.

De Rabobank Groep hanteert in het kredietgoedkeuringsproces Basel IIparameters en RAROC, 

waardoor kredietbeoordelaars en kredietcommissies nog beter in staat zijn om afgewogen 

kredietbesluiten te nemen. Met de Rabobank Risk Rating wordt de faalkans ofwel PD (probability 

of default) van een kredietrelatie binnen een termijn van één jaar weergegeven, waarbij de 

rating in principe cyclisch neutraal wordt vastgesteld. De met het EAD (exposure at default) 

gewogen gemiddelde PD van de totale performing Advanced IRBkredietportefeuille van de 

Rabobank Groep is per 30 juni 2014 1,08% (1,12%). Een kanttekening hierbij is dat de PD alleen 

weergeeft in hoeverre verwacht wordt dat cliënten al dan niet aan hun verplichtingen kunnen 

voldoen. De PD zegt niets over het mogelijke verlies, omdat de Rabobank Groep veelal heeft 

gezorgd voor aanvullende dekking. Deze vindt zijn weerslag in het LGD (loss given default), 

waarin ook de herstructureringsperspectieven zijn meegenomen. Het LGD wordt gedefinieerd 

als de schatting van het economische verlies in geval van default van de debiteur, uitgedrukt als 

een percentage van het EAD. Per 30 juni 2014 was het LGDpercentage van de totale Advanced 

IRBkredietportefeuille van de Rabobank Groep 22,2% (21,8%). Per 30 juni 2014 bedraagt het 

EAD van de Advanced IRBkredietportefeuille van de Rabobank Groep 560 (574) miljard euro. 

De EAD is inclusief de verwachte toekomstige benutting van kredietruimte.

De Rabobank heeft in 2013 beleid ontwikkeld om met ingang van ultimo 2014 ieder kwartaal 

haar forbearanceportefeuille te monitoren. Forbearance kan vertaald worden met ‘clementie’. 

De forbearanceportefeuille bestaat uit de klanten van de Rabobank waarvoor forbearance

maatregelen zijn getroffen. De maatregelen onder deze noemer bestaan uit concessies aan 

debiteuren met (aanstaande) financiële problemen. Voorbeelden zijn uitstel van aflossing en 

verlenging van de termijn van de faciliteit.

De identificatie van forbearancemaatregelen zal voor de corporate portfolio worden gedaan aan 

de hand van het huidige Loan Quality Classificationframework, waarbij geldt dat forbearance

maatregelen alleen van toepassing zijn op de geclassificeerde portefeuille. Wanneer forbearance

maatregelen worden toegepast op een debiteur, dan zal de debiteur per definitie door Bijzonder 

Beheer worden behandeld. Voor de particuliere portefeuille geldt ook dat alle debiteuren met 

forbearancemaatregelen binnen de bijzonderbeheerportefeuille vallen. Tot slot zullen posten 

onder de forbearancenoemer tot twee jaar na herstel worden gerapporteerd.
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Landenrisico
Sinds de verhoogde onrust rond de euro wordt het uitstaande landenrisico en daarbinnen 

het debiteurenrisico op overheden (sovereign risk) van relevante landen op maandbasis 

gerapporteerd. Op 30 juni 2014 heeft de Rabobank Groep een exposure van 108 (174) miljoen euro 

uit hoofde van staatsobligaties uitgegeven door Ierland, Italië en Spanje. De exposure op 

obligaties uitgegeven door banken in de genoemde landen betreft voornamelijk Spaanse 

gedekte obligaties ter waarde van 1.414 (1.390) miljoen euro, waarbij de uitgevende instelling 

aanvullende zekerheden heeft verstrekt.

Het uitstaande landenrisico van in het brandpunt van de belangstelling staande landen is per 

30 juni 2014 zeer beperkt.

Voorziening voor kredietverliezen
In 2014 herstelt de Nederlandse economie zich langzaam van de recessie, waarbij de verwachte 

groei circa 0,5% bedraagt. Er is sprake van vertrouwensherstel, het overheidsbeleid bevind zich 

in stabieler vaarwater en de Europese overheidsschuldenproblematiek is meer naar de achter

grond verdwenen. Er blijven evenwel risico’s voor de economische ontwikkeling; de belangrijkste 

lijkt een verdere escalatie van de spanningen met Rusland in verband met de ontwikkelingen in 

Oekraïne. De ontwikkeling van het risicoprofiel van de kredietportefeuille van de Rabobank Groep 

vertoont een tweedeling: er is sprake van een verdere verslechtering van de binnenlandse 

portefeuille (met name op het terrein van commercieel vastgoed) en van een verbetering van 

het internationale deel. De onderstaande tabel laat het verloop van de voorzieningen over het 

eerste halfjaar van 2014 voor de Rabobank Groep zien. Op groepsniveau liggen de waarde

veranderingen opnieuw op een hoog niveau van 1.188 (1.106) miljoen euro, wat op jaarbasis 

overeenkomt met 54 (49) basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. Het tienjaars

gemiddelde (periode 20042013) van de waardeveranderingen ligt op 32 basispunten.

De voorziening voor kredietverliezen medio 2014 bedraagt 4.422 (4.306) miljoen euro.

Verloopoverzicht voorziening voor kredietverliezen
in miljoenen euro’s

31-dec-13
Voorziening

2014-I 
Afboeking

2014-I 
(Netto) toevoeging

2014-I 
Overig

30-jun-14 
Voorziening

2014-I 
Ontv. na. afb.

2014-I 
W&V

4.306 -1.196 1.262 51 4.422 -74 1.188

Bij het treffen van een voorziening wordt uitgegaan van het ‘one obligor’principe, wat inhoudt 

dat de exposure op alle met de debiteur verbonden tegenpartijen wordt meegenomen. 

Voorts wordt de volledige exposure op de cliënt dan als onvolwaardig aangemerkt. Ook voor 

het deel waarvoor een toereikende dekking aanwezig is in de vorm van zekerheden, waarbij het 

risico op een verlies uiteraard lager is. De onderstaande tabel geeft de onvolwaardige kredieten 

en voorzieningen van de totale private kredietverlening weer. De onvolwaardige kredieten 

bedragen per 30 juni 2014 13.737 (12.809) miljoen euro. Er is sprake van een dekking van 32% 

(34%) wanneer de voorziening wordt gerelateerd aan de onvolwaardige kredieten. Sinds enkele 

jaren wordt op groepsniveau de voorziening op portefeuilles waarvoor de herstelkans zeer 

gering wordt geacht, afgeboekt. De onvolwaardige kredieten uitgedrukt in procenten van de 

private kredietportefeuille bedragen per 30 juni 2014 3,2% (2,9%).
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Onvolwaardige kredieten en voorziening voor kredietverliezen
bedragen in miljoenen euro’s 30-jun-14

Onvolwaardige 
kredieten

Onvolwaardige 
kredieten als % 
van de krediet-

portefeuille Voorziening

Voorziening als % 
van onvolwaardige 

kredieten

Binnenlands retailbankbedrijf 6.492 2,2% 2.033 31%

Wholesalebankbedrijf en internationaal 
retailbankbedrijf 2.666 3,0% 678 25%

Leasing 687 2,7% 448 65%

Vastgoed 3.892 21,5% 1.262 32%

Rabobank Groep 13.737 3,2% 4.422 32%

Onvolwaardige kredieten en voorziening voor kredietverliezen
bedragen in miljoenen euro’s 31-dec-13

Onvolwaardige 
kredieten

Onvolwaardige 
kredieten als % 
van de krediet-

portefeuille Voorziening

Voorziening als % 
van onvolwaardige 

kredieten

Binnenlands retailbankbedrijf 6.651 2,2% 2.275 34%

Wholesalebankbedrijf en internationaal 
retailbankbedrijf 2.670 2,9% 708 27%

Leasing 721 2,9% 480 67%

Vastgoed 2.767 15,1% 842 30%

Rabobank Groep 12.809 2,9% 4.306 34%

Ontwikkelingen vastgoedportefeuille
De commercieelvastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland wordt voornamelijk 

beheerd door FGH Bank en de lokale Rabobanken.

De markt in commercieel vastgoed laat een verdere verslechtering zien, met name in de deel

markten kantoren en winkels. Langetermijntrends als vergrijzing, het ‘nieuwe werken’ en online 

winkelen spelen hierbij een grote rol. Door de huidige marktomstandigheden, waarin zich 

tevens een duidelijke splitsing tussen kansloze, kansarme en kansrijke objecten aftekent, is de 

kwaliteit van de kredietportefeuille commercieel vastgoed gedaald. Met name de waarde van 

minder courante vastgoedobjecten daalt. In het revisie en taxatiebeleid en in het bijzonder

beheerbeleid is sprake van een risicogerichte benadering. Als uit deze controle blijkt dat de 

gehanteerde waarde mogelijk niet meer conform de actuele marktwaarde is, wordt tot 

hertaxatie van het object overgegaan. Waarderingen worden door een onafhankelijke taxateur 

uitgevoerd. De Rabobank voldoet hiermee aan de vereisten die DNB stelt aan waardering en 

ouderdom van waarderingen.

Naar aanleiding van het rapport van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) inzake het 

vaststellen van de waarde van vastgoed heeft Rabobank in 2013 waar dit nog niet het geval was 

haar taxatieproces in lijn gebracht met de gedane aanbevelingen betreffende het bancaire proces.

Binnen de Rabobank Groep wordt de Nederlandse portefeuille commercieel vastgoed met 

verhoogde aandacht beheerd. Hiertoe is medio 2010 de Task Force Commercieel Vastgoed in 

het leven geroepen. Deze Task Force rapporteert frequent aan de raad van bestuur omtrent de 

ontwikkeling van zowel de omvang als de risicograad van de Nederlandse portefeuille en zal 

ook de komende jaren de ontwikkelingen in de markt en in de portefeuille nauwgezet volgen. 

Het financierings, revisie en taxatiebeleid is de afgelopen jaren aangescherpt.
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In de onderstaande tabel zijn enkele gegevens weergegeven van de kredietportefeuille 

commercieel vastgoed in Nederland op 30 juni 2014. De sector Projectontwikkeling is aanvullend 

separaat in beeld gebracht, aangezien ook deze sector te maken heeft met langere doorloop

tijden en een stagnerende vastgoedmarkt. De kredietverlening door de Rabobank in deze 

subsector is met 2,9 miljard euro relatief gering.

Kredietportefeuille commercieel vastgoed in Nederland
in miljoenen euro’s Krediet-

portefeuille Onvolwaardig
Voor-

zieningen Afboekingen
Waarde-

veranderingen

30-jun-14 2014-I

Beleggingsvastgoed retailbankbedrijf binnenland 8.843 1.452 649 58 160

Beleggingsvastgoed Rabo Vastgoedgroep 15.771 3.761 1.195 23 345

Totaal beleggingsvastgoed 24.614 5.213 1.844 81 505
Projectontwikkeling retailbankbedrijf binnenland 1.828 597 339 21 21

Projectontwikkeling Rabo Vastgoedgroep 1.034 131 41 1 11

Totaal projectontwikkeling 2.862 728 380 22 32

Kredietportefeuille commercieel vastgoed in Nederland
in miljoenen euro’s Krediet-

portefeuille Onvolwaardig
Voor-

zieningen Afboekingen
Waarde-

veranderingen

31-dec-13 2013-I

Beleggingsvastgoed retailbankbedrijf binnenland 9.910 1.104 516 35 49

Beleggingsvastgoed Rabo Vastgoedgroep 16.163 2.632 788 23 163

Totaal beleggingsvastgoed 26.073 3.736 1.304 58 212
Projectontwikkeling retailbankbedrijf binnenland 1.942 793 396 48 79

Projectontwikkeling Rabo Vastgoedgroep 1.041 135 30 11 2

Totaal projectontwikkeling 2.983 928 426 59 81

De commercieelvastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland is in het eerste halfjaar van 

2014 verder gekrompen, voornamelijk ten gevolge van aflossingen en een lagere risk appetite. 

De marktontwikkelingen resulteren in een druk op de kwaliteit van de portefeuille, wat zichtbaar 

is in een hoger niveau van de onvolwaardige kredieten en dus in de kosten kredietverliezen 

gedurende de afgelopen jaren. Belangrijk voor de kwaliteit van de kredietportefeuille is daarbij 

dat bij de Rabobank het relatiebankieren centraal staat en dat het financieringsbeleid meer klant 

dan objectgedreven is. Doordat de problemen in de commercieelvastgoedmarkt ook structurele 

kenmerken heeft, wordt echter ook de komende jaren voor de vastgoedportefeuille een aan

houdend hoog niveau van de kredietverliezen verwacht. Het belangrijkste deel, 1 miljard euro, 

van de commercieel vastgoedportefeuille in het buitenland is verstrekt door ACC Loan 

Management. Dit is een runoffportefeuille. Hoewel de waarde van het vastgoed op de 

primaire locaties in Ierland enigszins stabiliseert, staat de waarde op de andere locaties nog 

altijd onder druk. Er zijn in het eerste halfjaar van 2014 dan ook aanvullende dotaties gedaan, 

60 miljoen euro, aan de voorzieningen voor deze portefeuille. Ook het komende jaar worden 

nog aanvullende dotaties verwacht, zij het op een lager niveau dan de afgelopen jaren.

De vergelijkende cijfers zijn aangepast 

door een gewijzigde indeling in beleggings

vastgoed en projectontwikkeling.
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Funding en liquiditeitsrisico
In lijn met CRR/CRD IV is het beleid gericht op het financieren van langlopende kredietverlening 

met stabiele funding, zijnde toevertrouwde middelen van klanten en langetermijnwholesale

funding. De beheersing van het liquiditeitsrisico is gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler 

stelt strikte limieten aan de maximale uitgaande kasstromen binnen het wholesalebankbedrijf. 

Via de tweede pijler wordt een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige buffer van liquide 

activa aangehouden. De derde pijler in het beperken van het liquiditeitsrisico is een prudent 

fundingbeleid.

Ruime liquiditeitspositie
Per 30 juni 2014 bedroeg de totale liquiditeitsbuffer 103 (121) miljard euro. De daling (in absolute 

termen) is een gevolg van een stijging van de DNBhaircuts op externe ABS en intern behouden 

RMBS. Deze nieuwe haircuts moeten sinds begin dit jaar worden toegepast. De liquiditeitspositie 

is niet significant veranderd. De positie, gemeten door onder andere de LCR en NSFR, blijft ruim 

boven de (toekomstige) limieten. Daarnaast overschreed de aanwezige liquiditeit de minimum

DNBeis met gemiddeld 32%. In 2013 was dit op basis van de oude richtlijnen nog 41%.

Opbouw liquiditeitsbuffer

Liquiditeitsbuffer, na DNB stresshaircuts
in miljarden euro’s o.b.v. nieuwe regels o.b.v. oude regels

30-jun-14 31-dec-13 31-dec-13

Centrale bank reserves (exclusief verplichte 
reserves) 36,6 38,7 38,7

Obligaties

Centrale bank- en staatsobligaties* 38,3 39,0 38,9

 Nederland 16,8 16,8 16,8

 Frankrijk 4,8 4,9 4,9

 Duitsland 0,2 3,4 3,4

 Overig 16,5 13,9 13,8

Covered bonds 0,5 0,3 0,3

Externe ABS 1,1 1,9 3,0

Intern behouden RMBS 21,6 21,6 34,6

Overige obligaties 4,6 5,2 5,8

Liquiditeitsbuffer 102,7 106,7 121,3

De liquiditeitsbuffer bestaat voor 36% uit centrale banktegoeden, voornamelijk aangehouden 

bij de ECB en FED, voor 37% uit overheidsschuldpapier en voor 27% uit overige financiële 

activa, voornamelijk door de Rabobank voor liquiditeitsdoeleinden zelf behouden effecten met 

door de Rabobank verstrekte woninghypotheken als onderpand. Naast deze liquiditeitsbuffer is 

er nog een significante portefeuille aan korte (gedekte) uitzettingen aan professionele partijen.

*  ‘Centrale bank en staatsobligaties’ is 

in deze tabel een verzameling van 

centralebank en staatspapier inclusief 

publieke sectoreenheden en multilaterale 

developmentbanken.
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Uitstekende toegang tot funding

Toegang tot funding
in miljarden euro’s 30-jun-14 31-dec-13

Toevertrouwde middelen 323,0 326,2

Nederland retail 214,0 215,7
• Particulieren 137,6 138,2

• Bedrijven 76,4 77,5

Nederland non-retail 46,4 46,1
• Particulieren 0,0 0,0

• Bedrijven 46,4 46,1

Internationaal* 62,6 64,4
• Particulieren 25,4 26,4

• Bedrijven 37,2 38,0

Wholesalefunding 221,3 219,3
Kortetermijn-wholesalefunding 57,6 54,4

• CD 44,1 42,8

• CP/ABCP 13,5 11,6

Langetermijn-wholesalefunding 163,7 164,9
•  Waarvan achtergesteld 11,1 7,8

Het binnenlands retailbankbedrijf trekt de noodzakelijke middelen 

voor de kredietverlening voor een belangrijk deel aan door tegoeden 

van retailklanten. In 2014 zijn bij het binnenlands retailbankbedrijf 

de toevertrouwde middelen van klanten licht gedaald. De daling 

in de internationale toevertrouwde middelen bij bedrijven wordt 

vooral verklaard door het teruglopen van de toevertrouwde 

middelen van centrale banken. Mede hierdoor is de afhankelijkheid 

van wholesalefunding licht toegenomen.

In de eerste helft van 2014 heeft de Rabobank Groep 18 miljard euro 

aan ongedekte langlopende obligaties uitgegeven in zestien 

verschillende valuta’s. Hierbij is de bank wereldwijd actief, ook om 

te voorkomen dat de bank te veel afhankelijk is van één bepaalde 

financieringsbron. De gemiddelde looptijd van de nieuw uitge

geven ongedekte langlopende obligaties is ruim 4,2 jaar.

*  Van de totale internationaal toevertrouwde 

middelen is 29,7 (29,1) miljard euro 

afkomstig van International Direct Retail 

Bankingactiviteiten.
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Van de totale wholesalefunding, exclusief commercial paper en certificates of deposit, loopt 

meer dan 62 miljard euro pas af na vijf jaar of meer.

De Rabobank is een frequente en flexibele uitgever van kortetermijnschuldpapier en heeft de 

afgelopen jaren een goede instroom van middelen gezien, passend bij de uitstekende krediet

waardigheid. Het afgelopen halfjaar zijn de looptijd en de kwaliteit van de kortetermijnschuld 

verbeterd. De gemiddelde looptijd van de kortetermijnfunding is in 2014 gestegen naar 

136 (122) dagen.

Renterisico in het bankenboek
Onder renterisico wordt het risico verstaan dat het financiële resultaat en/of de economische 

waarde van de bank, gegeven de balanssamenstelling, negatief wordt beïnvloed door 

bewegingen in de geld en kapitaalmarktrentes. Binnen de Rabobank zijn de Income at Risk (IatR) 

en de Equity at Risk (EatR) de centrale maatstaven voor dit risico.

De IatRanalyse toont het effect op de rentewinst van een geleidelijke parallelle rentedaling 

en een dito stijging met 200 basispunten in de komende twaalf maanden ten opzichte van 

het scenario waarin de marktrentes en tarieven gelijk blijven. De IatR is gelijk aan het meest 

negatieve effect van deze twee scenario’s op de rentewinst. In het eerste halfjaar van 2014 was 

de rentewinst van de Rabobank gevoelig voor een rentedaling. De IatR bedroeg in de eerste zes 

maanden van het jaar maximaal 55 miljoen euro en beliep op 30 juni 2014 26 miljoen euro. 

Deze lage stand volgt mede uit de interne veronderstelling dat de interbancaire geldmarkt

rentes en de swaprentes niet lager dan 0% kunnen zijn. Hierdoor bedroeg de veronderstelde 

daling van de eurorentes per 30 juni niet 200 basispunten maar 2 basispunten. In de vijf 

maanden daarvoor was dat nog 10 basispunten.

De EatR drukt uit met hoeveel procent de economische waarde van het eigen vermogen afneemt 

bij een parallelle opwaartse verschuiving van de rentecurve met 1 procentpunt. De EatR is in de 

eerste helft van 2014 gedaald van 2,3% naar 0,8%. Vanuit de kredietverlening neemt de EatR 

maar zeer beperkt toe. De oorzaak hiervan is het lage niveau van het aantal nieuwe hypotheken 

en zakelijke financieringen. Tegelijkertijd is het volume van bankspaarproducten met een lange 

rentetypische looptijd gestegen, wat de EatR reduceert. Daarnaast is de EatR in het eerste halfjaar 

van 2014 vooral afgenomen ten gevolge van de daling van de marktrentes. Deze daling heeft 

op haar beurt tot een afname van het offerterisico en een opwaarts effect op de economische 

waarde van het eigen vermogen geleid.

Operationeel risico
De Rabobank definieert operationeel risico als het risico van verliezen veroorzaakt door ontoe

reikende of falende interne processen, mensen en systemen of door externe gebeurtenissen. 

De Rabobank Groep handelt binnen de kaders van de meest geavanceerde Basel IIbenadering, 

de Advanced Measurement Approach, voor het meten en managen van operationele risico’s.

De Rabobank Groep streeft naar continue verbetering van het risicomanagement in de 

organisatie, zowel op basis van eigen ervaringen als naar aanleiding van ontwikkelingen in 

industriestandaarden. In de afgelopen periode is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de 

herontwikkeling van de methodologie op het gebied van risicoanalyse. Doel hiervan is een 

betere identificatie en vastlegging van risico’s waaraan de organisatie blootstaat.

De Rabobank heeft sinds 2008 toestemming van de toezichthouders om via de meest geavan

ceerde manier, de Advanced Measurement Approach, haar benodigde kapitaal voor operatio

neel risico te bepalen. Op basis van de ervaringen, zowel met de modellering van operationeel 

risico als met operationeelrisicomanagement in het algemeen en de ontwikkelingen in industrie

standaarden, wordt het model bijgesteld. Hoofdcomponenten zijn dat de kans op operationele 
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incidenten wordt bepaald aan de hand van intern verzamelde verliesgegevens per entiteit, 

terwijl de impact van operationele verliezen wordt bepaald aan de hand van consortiumdata, 

samen met intern verzamelde scenariodata. De combinatie van deze twee componenten, 

rekening houdend met de correlatie tussen verschillende soorten verliezen, bepaalt de basis 

voor het groepskapitaal. In de afgelopen periode hebben wijzigingen in de incidentdata en in 

de structuur van de organisatie geleid tot verdere aanpassing en optimalisatie van het model. 

Volgens de richtlijnen is dit gemeld aan DNB, en deze wijzigingen zijn effectief geworden voor 

de kapitaaleisen medio 2014.

Juridische- en arbitrageprocedures
De Rabobank Groep is betrokken in een aantal juridische en arbitrageprocedures in Nederland 

en andere landen, waaronder de V.S., met betrekking tot vorderingen die zijn ingesteld door en 

tegen de Rabobank Groep en die voortkomen uit haar bedrijfsvoering.

Gedurende de laatste aantal jaren heeft de Rabobank verzoeken tot het afgeven van informatie 

en documenten ontvangen van toezichthouders uit verschillende landen met betrekking tot 

verschillende kwesties, waaronder kwesties gerelateerd aan het vaststellen van rentetarieven. 

De Rabobank werkt mee, en zal blijven meewerken, met de toezichthouders en autoriteiten die 

zijn betrokken bij deze wereldwijde onderzoeken.

Op 29 oktober 2013 is de Rabobank schikkingsovereenkomsten aangegaan met verschillende 

autoriteiten in verband met hun onderzoeken naar de historische LIBOR en EURIBOR inzendings

processen van de Rabobank. Nadere informatie is beschikbaar op de corporate website. 

Alle financiële boetes in verband met deze schikkingsovereenkomsten zijn volledig betaald en 

verantwoord door de Rabobank in 2013.

Samen met vele andere panelbanken en interdealer brokers wordt de Rabobank genoemd in 

een aantal vermeende collectieve schadevergoedingsacties en individuele civiele rechtszaken 

die aanhangig zijn bij de federale rechtbank in de V.S. De procedures betreffen US dollar (USD) 

LIBOR, Japanese yen (JPY) LIBOR, TIBOR (de Rabobank is nooit lid geweest van het TIBOR Panel) 

en EURIBOR.

In 2014 maakte een Argentijnse consumentenbeschermingsorganisatie een vermeende collec

tieve schadevergoedingsprocedure tegen de Rabobank in Argentinië aanhangig met betrekking 

tot USD LIBOR. De Rabobank heeft een aantal klachten van klanten in Nederland ontvangen 

waarin blootstelling aan producten die zijn verbonden met het vaststellen van een rentetarief 

wordt aangevoerd. De Rabobank is in drie civiele procedures met betrekking tot EURIBOR 

opgeroepen om te verschijnen voor Nederlandse gerechten.

De hierboven vermelde vermeende collectieve schadevergoedingsprocedures en civiele 

procedures, alsmede eventuele toekomstige procedures in de V.S. of ergens anders, zijn intrinsiek 

onderhevig aan onzekerheden, waardoor de uitkomsten ervan niet goed zijn te voorspellen. 

De Rabobank stelt zich niettemin op het standpunt dat zij inhoudelijke en overtuigende 

juridische en feitelijke verweren heeft tegen deze vorderingen. De Rabobank is voornemens 

zich ten volste te blijven verweren tegen deze vorderingen.

Toelichting uit hoofde van artikel 5:25d Wet op het Financieel Toezicht
Dit halfjaarverslag bevat, naast de opsomming van belangrijke gebeurtenissen die zich in de 

eerste zes maanden van 2014 hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, 

tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes 

maanden van 2014. Er hebben zich in het eerste halfjaar van 2014 geen van belang zijnde 

gebeurtenissen en transacties voorgedaan, anders dan elders in dit verslag gemeld. Informatie 

over de verwachtingen voor de Rabobank in de komende zes maanden staat onder andere in 

dit hoofdstuk en in het hoofdstuk ‘Bericht van de voorzitter’.
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Voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden
Voor de tweede helft van 2014 zijn er voor de Rabobank Groep enkele risico’s en onzekerheden 

die een materiële invloed kunnen hebben op de winst, de vermogenspositie en/of de liquiditeits

positie. De Rabobank verwacht dat de kredietportefeuille private cliënten min of meer stabiel 

zal blijven in de tweede helft van 2014. Voor de toevertrouwde middelen wordt een geringe 

uitstroom voorzien. Net als in 2013 zal in de tweede helft van 2014 de bankenbelasting leiden 

tot een extra last. De omvang van deze last ligt naar verwachting op een wat lager niveau dan 

in 2013. Daarnaast heeft de Rabobank in 2014 te maken met de resolutieheffing, die op drie 

momenten in 2014 is betaald. De resolutieheffing van 320 miljoen euro is voor twee derde 

verantwoord in de eerste helft en voor een derde in de tweede jaarhelft.

Op dit moment wordt door de Europese Centrale Bank een onderzoek uitgevoerd naar de 

gezondheid van de significante banken in het eurogebied, waaronder de Rabobank. Met dit 

onderzoek, ook wel Comprehensive Assessment genoemd, wordt gekeken naar de kwaliteit van 

de bezittingen van de Rabobank via de zogenoemde Asset Quality Review (AQR). Vervolgens 

wordt met een stresstest bepaald in hoeverre de Rabobank een nieuwe crisis kan doorstaan. 

Bij het opmaken van de halfjaarcijfers 2014 is met een mogelijke impact van de AQR geen 

rekening gehouden, omdat er door de ECB en DNB tussentijds niet wordt gecommuniceerd 

over (tussentijdse) resultaten.

Een onzekere factor wordt gevormd door de gevolgen van het onlangs opgelaaide handels

conflict met Rusland. De Russische sancties kunnen de resultaten van de Rabobank Groep 

negatief beïnvloeden.

Andere risico’s hangen samen met het economische klimaat waarin de Rabobank bankiert. 

De Rabobank verwacht in 2014 een lichte economische groei in Nederland. Daarnaast zal de 

groei van de wereldeconomie in 2014 naar verwachting licht versnellen. Mocht de economie 

toch een krimp vertonen en/of mocht het beursklimaat verslechteren, dan kan dit invloed 

hebben op onder andere de kredietverlening, de waardering van (illiquide) activa en de 

mogelijkheid om toevertrouwde middelen aan te trekken, schuldpapier te emitteren of hybride 

vermogen aan te trekken of terug te kopen. Een verslechtering van de economische situatie 

kan voorts leiden tot een substantiële daling van de rentewinst, een stijging van afwaarde

ringen op (illiquide) activa en een toename van de waardeveranderingen.
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Onze gespecialiseerde dochters
Leasing

Sterk resultaat met groei food- en agriportefeuillewww.delagelanden.com

De leaseportefeuille van De Lage Landen groeide in de eerste helft van 2014 
met 4% tot 31,3 miljard euro en het aandeel food en agri in de leaseporte
feuille werd verder uitgebreid tot 32%. De Nederlandse leaseportefeuille 
kwam uit op 6,1 miljard euro. De waardeveranderingen daalden tot 47 basis
punten van de gemiddelde kredietportefeuille, 21 basispunten onder het 
langjarig gemiddelde. Het segment leasing boekte in de eerste helft van 
2014 een nettowinst van 223 miljoen euro en daarmee ligt het resultaat op 
een iets lager niveau als in dezelfde periode vorig jaar.

De Lage Landen
De Lage Landen is een wereldwijd opererende financiële dienstverlener. In Nederland onder

steunt De Lage Landen met haar activiteiten de groepsstrategie van brede financiële dienst

verlening. Met haar leaseactiviteiten is zij marktleider in Nederland. De ondersteuning van de 

wereldwijde food en agristrategie van de Rabobank weerspiegelt zich in het ruime aandeel 

food en agri in de kredietportefeuille van De Lage Landen. De Lage Landen streeft naar een 

verdere uitbreiding van dit aandeel. Behalve op food en agri richt ze zich op de volgende markt

segmenten: Construction, Transportation & Industrial, Healthcare & CleanTechnology, Office 

Technology en Mobility. De financieringsoplossingen die De Lage Landen aanbiedt, zijn te 

onderscheiden in Vendor Finance, (Car)leasing, Factoring en Consumentenfinancieringen.

Vendor Finance
Vendor Finance vormt de kern van de internationale activiteiten van De Lage Landen en onder

steunt fabrikanten en distributeurs bij de afzet van hun producten en diensten. Vendor Finance 

richt zich op samenwerkingsverbanden binnen specifieke sectoren in de leasemarkt. Hierbij 

wordt een langetermijnrelatie nagestreefd en wordt bekeken welke financiële oplossingen de 

ondernemingsdoelen van de klant het best ondersteunen. Markt en klantkennis staan centraal 

in de oplossingen die De Lage Landen aanbiedt. Daarnaast onderscheidt De Lage Landen zich 

ten opzichte van haar concurrentie door een geïntegreerde inzet van assetmanagement, zowel 

bij het aangaan van een leaseovereenkomst als gedurende de looptijd en bij de beëindiging 

van de leaseovereenkomst. Hierbij wordt niet alleen de waarde van een object gedurende de 

levensduur gevolgd, maar ook het gebruik ervan. In toenemende mate wordt geadviseerd over 

een juiste inzet van het object en over de mogelijkheden voor de financiering van onderhoud 

en reserveonderdelen. Steeds vaker wordt een leaseovereenkomst gecombineerd met een 

servicecontract voor het gefinancierde object, waarbij De Lage Landen alle financiële stromen 

afwikkelt die gerelateerd zijn aan de contracten. Voor haar leidende rol in de Vendor Finance

markt in de regio won De Lage Landen China in 2014 de Asia Pacific Vendor Finance Provider of 

the Yearaward. In de Verenigde Staten eindigde De Lage Landen onlangs op de eerste plaats 

van de top 25 Vendor Financebedrijven van het in de sector gerenommeerde blad ‘Monitor’.

http://www.delagelanden.com/Nederland/
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(Car)leasing en factoring
De leasingactiviteiten van De Lage Landen in Nederland worden via de lokale Rabobanken 

aangeboden, via www.leaseloket.nl en rechtstreeks via De Lage Landen. Naast leasing biedt 

De Lage Landen in Nederland ook factoring aan. Met factoring kunnen klanten extra werkkapitaal 

vrijmaken uit hun debiteurenportefeuille. Dat kapitaal kan vervolgens aangewend worden om 

groei te financieren of om de financiële positie te versterken.

Dochterbedrijf Athlon is in Nederland marktleider op het gebied van autoleasing en mobiliteit, 

met een wagenpark van meer dan 110.000 auto’s. Daarnaast is ze ook actief in negen andere 

Europese landen. In totaal heeft Athlon een leaseportefeuille van ongeveer 241.000 contracten. 

Het primaire doel van Athlon is de mobiliteit van haar klanten te verzorgen door het bieden van 

innovatieve, duurzame en kostenefficiënte oplossingen.

Consumentenfinancieringen
Behalve financiële oplossingen voor de zakelijke markt biedt De Lage Landen in Nederland ook 

financieringen aan voor consumenten (Consumer Finance). In de markt voor consumenten

financiering is ze actief met de merken Rabobank, Freo en Athlon Auto Financiering. De Lage 

Landen Consumer Finance ondersteunt de Rabobank centraal en lokaal bij het aanbieden van 

consumptief krediet. Freo is de online aanbieder van consumptief krediet en staat voor verant

woord, eerlijk en zorgvuldig lenen. De totale omvang van de consumptiefkredietportefeuille 

kwam uit op 1,4 (1,4) miljard euro.

Leaseportefeuille groeit met 4%
De leaseportefeuille van De Lage Landen groeide in de eerste helft van 2014 met 4% tot 

31,3 (30,2) miljard euro. De kredietportefeuille private cliënten van De Lage Landen (de lease

portefeuille exclusief operational lease) kwam uit op 25,7 (24,7) miljard euro. In lijn met de 

strategie richtte De Lage Landen zich op een verdere uitbreiding van het aandeel food 

en agri in de leaseportefeuille. Deze focus is terug te zien in de groei van dit aandeel tot 

10,1 (9,1) miljard euro en hiermee maakt food en agri 32% (30%) uit van de totale leaseporte

feuille. De Nederlandse leaseportefeuille bedroeg 6,1 (6,1) miljard euro of 19% (20%) van de 

totale leaseportefeuille.
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 58 Halfjaarverslag 2014 Rabobank Groep

Resultaatontwikkeling leasing

Resultaten
in miljoenen euro’s 2014-I 2013-I Mutatie

Rente 500 509 -2%

Provisies 19 25 -24%

Overige resultaten 258 257 0%

Totale baten 777 791 -2%

Personeelskosten 250 260 -4%

Andere beheerskosten 113 99 14%

Afschrijvingen 25 24 4%

Totale bedrijfslasten 388 383 1%

Brutoresultaat 389 408 -5%

Waardeveranderingen 69 85 -19%

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 320 323 -1%

Belastingen 97 91 7%

Nettowinst 223 232 -4%

Waardeveranderingen (in basispunten) 47 59 -20%

Ratio’s
Efficiencyratio 49,9% 48,4%

RAROC 33,2% 33,8%

Balansgegevens (in miljarden euro’s) 30-jun-14 31-dec-13

Leaseportefeuille 31,3 30,2 4%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 1,3 1,3 0%

Economic capital 1,3 1,4 -7%

Aantal medewerkers (in fte’s) 5.183 5.117 1%
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Toelichting resultaatontwikkeling leasing

Baten dalen met 2%
De totale baten van het segment leasing kwamen uit op 777 (791) miljoen euro, een 

geringe daling ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor. Mede onder invloed 

van de waardedaling van met name de Amerikaanse dollar kwam de rentewinst 2% lager uit 

op 500 (509) miljoen euro. In de eerste helft van 2013 waren de provisies hoog als gevolg van 

een sterke groei van de portefeuille in Brazilië. Daarnaast speelde de waardedaling van de 

Amerikaanse dollar mee bij de daling van de provisiewinst met 24% tot 19 (25) miljoen euro. 

De restwaarderesultaten uit de verkoop van geleasede assets waren stabiel, hierdoor bleven 

de overige resultaten ongeveer gelijk op 258 (257) miljoen euro.

Bedrijfslasten stijgen met 1%
De totale bedrijfslasten van het segment leasing stegen in de eerste zes maanden van 2014 met 

1% tot 388 (383) miljoen euro. De personeelskosten daalden met 4% tot 250 (260) miljoen euro. 

Naast de waardedaling van de Amerikaanse dollar droegen de lagere uitgaven aan tijdelijk 

personeel bij aan deze daling. Vanaf 2014 worden de kosten die Rabobank Nederland maakt ten 

behoeve van de groepsactiviteiten verantwoord bij segmenten onder de andere beheerskosten. 

Onder invloed hiervan kwamen bij het segment leasing de andere beheerskosten 14% hoger 

uit op 113 (99) miljoen euro. De afschrijvingen bleven nagenoeg stabiel op 25 (24) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 47 basispunten
De waardeveranderingen van het segment leasing kwamen uit op 69 (85) miljoen euro, wat 

overeenkomt met 47 (59) basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. Hiermee liggen 

de waardeveranderingen onder het langjarig gemiddelde van 68 basispunten. De Lage Landen 

is wereldwijd actief in 36 landen. Als gevolg hiervan is de leaseportefeuille gespreid over een 

groot aantal landen en sectoren. In combinatie met strikt risicobeheer blijven hierdoor de 

waardeveranderingen beperkt.

Regulatory capital blijft gelijk
Het regulatory capital van De Lage Landen bleef in de eerste helft van 2014 gelijk op 

1,3 (1,3) miljard euro. De daling in kredietrisico als gevolg van de inwerkingtreding van de 

CRR (CRD IV) werd gecompenseerd door een toename in operationeel risico. Het economic 

capital daalde naar 1,3 (1,4) miljard euro.
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Onze gespecialiseerde dochters
Vastgoed

Laat-cyclisch karakter vastgoedfinancieringsmarkt zichtbaar in resultatenwww.rabovastgoedgroep.nl

In de eerste helft van 2014 kwam het laatcyclische karakter van de vastgoed
financieringsmarkt opnieuw tot uitdrukking in de resultaten van Rabo Vast
goedgroep. Waar de woningmarkt in Nederland de weg van herstel lijkt te 
zijn ingeslagen, heeft het vastgoedfinancieringsbedrijf nog steeds te maken 
met hoge waardeveranderingen. De waardeveranderingen bedroegen 
391 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig 
gemiddelde van 53 basispunten. Het verlies van het segment vastgoed 
verminderde van 189 miljoen euro in de eerste helft van 2013 tot een verlies 
van 90 miljoen euro in de vergelijkbare periode in 2014. Als gevolg van het 
hoge niveau van de waardeveranderingen leidt dit ondanks de verbetering 
ten opzichte van 2013 nog niet tot het gewenste positieve resultaat. 
De kredietportefeuille bij vastgoedfinancier FGH Bank bleef nagenoeg stabiel 
op 19,6 miljard euro. De situatie op de Nederlandse woningmarkt verbeterde. 
Bouwfonds Property Development verkocht 2.562 woningen, 46% meer 
dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan en verkopen binnen bestaande 
portefeuilles van fondsen van Bouwfonds Investment Management 
hebben geresulteerd in een nettogroei van het beheerd vermogen van 
0,1 miljard euro tot 6,0 miljard euro.

De Nederlandse woningmarkt: het dal voorbij
Na een flink aantal moeilijke jaren verbeterde in de eerste helft van 2014 de situatie op de 

Nederlandse woningmarkt. Het aantal woningverkopen stijgt sinds medio vorig jaar en de 

gemiddelde woningprijs is licht gestegen. Ondanks de aangescherpte financieringsnormen is 

de betaalbaarheid van woningen verbeterd. Dit komt doordat de huizenprijzen sinds 2008 zijn 

gedaald en de hypotheekrente historisch gezien laag is. Daarnaast is de Nederlandse economie 

in de loop van 2013 uit de recessie gekomen, wat heeft bijgedragen aan een toename van het 

consumentenvertrouwen.

Bouwfonds Property Development
De positieve ontwikkelingen op de woningmarkt waren ook terug 

te zien in de verkopen van nieuwbouwwoningen van Bouwfonds 

Property Development. Zij ontwikkelt integrale woongebieden 

in Nederland, Frankrijk en Duitsland. In Nederland is Bouwfonds 

Property Development actief onder de naam Bouwfonds Ontwikke

ling. Zij realiseerde 849 meer woningtransacties dan in dezelfde 

periode vorig jaar, waarmee het totale aantal woningtransacties in 

Nederland uitkwam op 1.512 (663). In de Franse markt bleef het 

aantal woningtransacties achter door langdurige onzekerheid 

betreffende sociale huur en beleggershuur en daardoor terug

lopende consumentenbestedingen. Op de Duitse woningmarkt, 
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waar de situatie onverminderd goed bleef, werd een stijging van het aantal transacties genoteerd 

tot 483 (423). In de eerste helft van 2014 realiseerde Bouwfonds Property Development in totaal 

2.562 (1.749) woningtransacties.

FGH Bank
FGH Bank richt zich op het financieren van commercieel vastgoed 

en is actief in de kantoren, winkel, bedrijfsruimte en vastgoed

beleggingsmarkt, hoofdzakelijk in Nederland. Naast beleggingen 

in commercieel vastgoed financiert FGH Bank ook nieuwbouw, 

renovatie en transformatieprojecten. De bank bedient de lokale 

vastgoedmarkten vanuit acht regiokantoren verspreid over het hele 

land. FGH Bank werkt nauw samen met de lokale Rabobanken op het 

gebied van financieringen, taxaties en relatiemarketing. De bank 

streeft naar een verdere intensivering van de samenwerking met 

andere groepsonderdelen. Bijvoorbeeld het taxatieproces van lokale Rabobanken, het beheer van 

vastgoedparticipaties met lokale Rabobanken en de regievoering op vastgoedfinancieringen die 

bij de Rabobank Groep zijn afgesloten. In de eerste helft van 2014 kwam de kredietportefeuille 

van FGH Bank uit op 19,6 (19,4) miljard euro. Jaarlijks publiceert FGH Bank het FGH Vastgoed

bericht, een marktrapport met de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. 

Volgens het FGH Vastgoedbericht 2014 komt de nadruk in de komende jaren te liggen op 

flexibiliteit. Er is op dit moment een onbalans in de vastgoedvoorraad, doordat er voor sommige 

activiteiten te veel gebouwen zijn en voor andere juist te weinig. Hierdoor sluiten vraag en 

aanbod niet op elkaar aan. Een deel van de voorraad zal dus anders benut moeten worden. 

Daarnaast moet bij aanvang van de ontwikkeling al worden nagedacht over alternatieve 

gebruiksmogelijkheden van het object dat wordt gebouwd.

Bouwfonds Investment Management
Bouwfonds Investment Management richt zich op beleggingsproducten in de categorieën 

vastgoed, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen. Binnen deze categorieën richt Bouwfonds 

Investment Management zich specifiek op vijf sectoren: commercieel vastgoed, woningen, 

parkeergarages, communicatieinfrastructuur en landbouw & boerderijen. Het Bouwfonds 

European Residential Fund breidde in 2014 zijn portefeuille uit met acquisities in Duitsland en 

Frankrijk. De totale portefeuille van dit fonds groeit hiermee tot 728 miljoen euro. Daarnaast 

acquireerde het Bouwfonds European Student Housing Fund in 2014 diverse panden in Duitsland, 

het Verenigd Koningrijk en Nederland. Het beheerd vermogen bij Bouwfonds Investment 

Management steeg in de eerste helft van 2014 met 0,1 miljard euro tot 6,0 (5,9) miljard euro 

en er zijn verschillende fondsinitiatieven in voorbereiding.

MAB Development
De projecten van MAB Development bevatten meestal een combinatie van functies met een 

sterk accent op retail. In 2013 is besloten om de activiteiten in de projectontwikkeling van 

commercieel vastgoed af te bouwen. Nieuwe projecten worden niet meer opgestart. In 2014 is 

met Neinver een akkoord bereikt over de overdracht van de aandelen in de joint venture die 

met Neinver in 2010 is opgericht voor de ontwikkeling van outletcentra in Frankrijk, Duitsland 

en Nederland. De afbouw van de organisatie verloopt in grote lijnen volgens planning. 

De buitenlandse vestigingen zijn inmiddels gesloten.
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Fondsenbeheer Nederland
Fondsenbeheer Nederland is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die investeert 

in ruimtelijke kwaliteit door de ondersteuning van verschillende maatschappelijke fondsen. 

Deze geven (financiële) ondersteuning aan maatschappelijke doelen die variëren van volks

huisvesting tot natuurprojecten en het behoud van cultureel en industrieel erfgoed. In 2014 

ging het Nationaal Energiebespaarfonds officieel van start. Dit fonds is gerealiseerd met financiële 

bijdragen van de Rabobank, ASN Bank en de Rijksoverheid. Uit dit fonds wordt de Energie

bespaarlening verstrekt, waarmee huiseigenaren tegen een lage rente kunnen investeren in 

energiebesparende maatregelen voor hun huis.

Resultaatontwikkeling vastgoed

Resultaten
in miljoenen euro’s 2014-I 2013-I Mutatie

Rente 176 167 5%

Provisies 19 14 36%

Overige resultaten 206 -79

Totale baten 401 102
Personeelskosten 100 95 5%

Andere beheerskosten 44 68 -35%

Afschrijvingen 4 9 -56%

Totale bedrijfslasten 148 172 -14%

Brutoresultaat 253 -70
Waardeveranderingen 358 164

Bedrijfsresultaat vóór belastingen -105 -234 -55%

Belastingen -15 -45 -67%

Nettoresultaat -90 -189 -52%

Waardeveranderingen (in basispunten) 391 180

Aantal verkochte woningen 2.562 1.749 46%

Balansgegevens (in miljarden euro’s) 30-jun-14 31-dec-13

Kredietportefeuille 19,6 19,4 1%

Beheerd vermogen 6,0 5,9 2%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 1,5 1,6 -6%

Economic capital 1,7 1,9 -11%

Aantal medewerkers (in fte’s) 1.506 1.554 -3%
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Toelichting resultaatontwikkeling vastgoed

Baten stijgen met 299 miljoen euro
De totale baten van het segment vastgoed stegen in de eerste helft van 2014 met 

299 miljoen euro tot 401 (102) miljoen euro. De marges op nieuwe leningen en verlengingen 

verbeterden, waardoor het renteresultaat met 5% toenam tot 176 (167) miljoen euro. De provisies 

zijn met 19 (14) miljoen euro iets hoger dan in de eerste helft vorig jaar als gevolg van een 

eenmalige bate. In de eerste helft van 2013 was nog sprake van aanzienlijke afwaarderingen op 

grond posities en negatieve herwaarderingen van grondexploitaties. Hiervan was in de eerste 

helft van 2014 geen sprake. Zodoende namen de overige resultaten met 285 miljoen euro toe 

tot 206 (79) miljoen euro.

Bedrijfslasten dalen met 24 miljoen euro
De totale bedrijfslasten van het segment vastgoed daalden in de eerste zes maanden van 2014 

met 14% tot 148 (172) miljoen euro. Onder invloed van hogere lasten voor de inhuur van tijdelijk 

personeel en hogere pensioenlasten stegen de personeelskosten met 5% tot 100 (95) miljoen euro. 

In de eerste helft van 2013 werd een reorganisatievoorziening gevormd voor de afbouw van de 

activiteiten van MAB Development. De last die hiermee samenhing, werd verantwoord onder 

de andere beheerskosten. Met name de afwezigheid van deze post in de eerste helft van dit 

jaar zorgde voor een daling van de andere beheerskosten met 35% tot 44 (68) miljoen euro. 

Onder invloed van lagere afschrijvingen op hardware daalden de afschrijvingskosten met 

5 miljoen euro tot 4 (9) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 391 basispunten
Ondanks dat het economisch beter gaat in Nederland, lagen de waardeveranderingen bij Rabo 

Vastgoedgroep voor commercieel vastgoed nog steeds op een hoog niveau. Dat hangt onder 

andere samen met het feit dat de markt van vastgoedfinancieringen conjunctureel laatcyclisch 

is. Het duurt daarom langer voordat economisch herstel wordt vertaald in de cijfers van de 

vastgoedfinancier. De waardeveranderingen bij het segment vastgoed kwamen uit op 

358 (164) miljoen euro. De waardeveranderingen bedroegen 391 (180) basispunten van de 

gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 53 basispunten.

Regulatory capital daalt met 6%
In het eerste halfjaar daalde het regulatory capital bij Rabo Vastgoedgroep naar 

1,5 (1,6) miljard euro. De daling in kredietrisico werd deels gecompenseerd door een 

toename van operationeel risico. Het kredietrisico daalde als gevolg van de toename van 

de waardeveranderingen. Het economic capital daalde naar 1,7 (1,9) miljard euro.
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in miljoenen euro’s
30 juni 

2014
31 december 

2013
30 juni 

2013

Activa
Geldmiddelen en kasequivalenten 40.612 43.039 45.181

Vorderingen op andere banken 40.980 40.787 34.036

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa 5.184 5.289 6.843

Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 4.247 4.939 5.351

Derivaten 45.335 39.703 47.774

Kredieten aan cliënten 462.739 455.909 474.651

Voor verkoop beschikbare financiële activa 43.778 46.552 51.365

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 3.591 3.747 3.666

Immateriële vaste activa 2.033 1.991 2.279

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 6.998 6.901 7.058

Vastgoedbeleggingen 385 1.055 1.368

Acute belastingvorderingen 104 170 1.039

Uitgestelde belastingvorderingen 2.178 1.910 893

Overige activa 10.884 8.339 10.289

Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten 10.465 9.073 1.578

Totaal activa 679.513 669.404 693.371

Halfjaarcijfers

Geconsolideerde balans

Bedragen voor 2013 zijn aangepast uit hoofde van de nieuwe accounting standaarden die zijn beschreven in ‘Veranderingen in 

waarderingsgrondslagen en presentatie’.
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in miljoenen euro’s
30 juni 

2014
31 december 

2013
30 juni 

2013

Verplichtingen
Schulden aan andere banken 17.715 14.745 19.118

Toevertrouwde middelen 323.035 326.222 336.491

Uitgegeven schuldpapieren 194.414 195.361 197.891

Derivaten en overige handelsverplichtingen 55.611 50.171 59.247

Overige schulden 8.542 7.149 11.556

Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 19.384 19.069 21.785

Voorzieningen 934 1.050 812

Acute belastingverplichtingen 296 266 221

Uitgestelde belastingverplichtingen 292 288 337

Achtergestelde schulden 11.056 7.815 5.203

Verplichtingen aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten 8.380 7.825 681

Totaal verplichtingen 639.659 629.961 653.342

Eigen vermogen

Eigen vermogen Rabobank Nederland en lokale Rabobanken 25.041 24.640 24.403

Eigenvermogensinstrumenten rechtstreeks uitgegeven

- Rabobank Certificaten 5.928 5.823 6.243

- Capital Securities 6.857 7.029 7.040

12.785 12.852 13.283

Eigenvermogensinstrumenten uitgegeven door dochtermaatschappijen

- Capital Securities 236 236 229

- Trust Preferred Securities III tot en met VI 1.322 1.269 1.315

1.558 1.505 1.544

Overige belangen van derden 470 446 799

Totaal eigen vermogen 39.854 39.443 40.029

Totaal verplichtingen en eigen vermogen 679.513 669.404 693.371

Bedragen voor 2013 zijn aangepast uit hoofde van de nieuwe accounting standaarden die zijn beschreven in ‘Veranderingen in 

waarderingsgrondslagen en presentatie’.
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in miljoenen euro’s 1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013

Rente 4.522 4.453

Provisies 931 1.046

Overige resultaten 945 956

Totaal baten 6.398 6.455

Personeelskosten 2.471 2.632

Andere beheerskosten 1.252 1.351

Afschrijvingen 223 257

Bedrijfslasten 3.946 4.240

Waardeveranderingen 1.188 1.106

Bankenbelasting en resolutieheffing 214 -

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.050 1.109

Belastingen -30 97

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.080 1.012

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 98

Nettowinst 1.080 1.110

Waarvan toekomend aan Rabobank Nederland en lokale Rabobanken 501 549

Waarvan toekomend aan houders Rabobank Certificaten 192 161

Waarvan toekomend aan Capital Securities 325 340

Waarvan toekomend aan Trust Preferred Securities III tot en met VI 35 34

Waarvan toekomend aan overige belangen van derden 27 26

Nettowinst over de periode 1.080 1.110

Verkorte geconsolideerde winstenverliesrekening

Bedragen voor 2013 zijn aangepast uit hoofde van de nieuwe accounting standaarden die zijn beschreven in ‘Veranderingen in 

waarderingsgrondslagen en presentatie’.
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in miljoenen euro’s 1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013

Nettowinst over de periode 1.080 1.110

Niet-gerealiseerde resultaten na belasting voortvloeiend in de periode die naar de winst-of-
verliesrekening worden overgeboekt wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan:

Omrekeningsreserves vreemde valuta

Valutaomrekeningsverschillen 125 -98

Herwaarderingsreserve - Voor verkoop beschikbare financiële activa

Valutaomrekeningsverschillen 1 -12

Wijzigingen geassocieerde deelnemingen 56 -45

Wijzigingen in reële waarde 359 -55

Amortisatie als gevolg van gereclassificeerde activa 9 22

Naar nettowinst overgebrachte resultaten -122 -20

Herwaarderingsreserve - Deelnemingen

Wijzigingen in reële waarde - -4

Belangen van derden

Valutaomrekeningsverschillen 11 -5

Herwaarderingsreserve - Kasstroomafdekkingen

Wijzigingen in reële waarde 377 -767

Naar nettowinst overgeboekte resultaten -397 765

Niet-gerealiseerde resultaten na belasting voortvloeiend in de periode die niet naar de winst-of-
verliesrekening zullen worden overgeboekt:

Herwaarderingen van de netto verplichting u.h.v. pensioenrechten

Herwaarderingen -18 -479

Totale baten en lasten over het boekjaar direct opgenomen in het eigen vermogen 401 -698

Totaal baten en lasten 1.481 412

Waarvan toekomend aan Rabobank Nederland en lokale Rabobanken 891 -144

Waarvan toekomend aan houders Rabobank Certificaten 192 161

Waarvan toekomend aan Capital Securities 325 340

Waarvan toekomend aan Trust Preferred Securities III tot en met VI 35 34

Waarvan toekomend aan overige belangen van derden 38 21

Totaal baten en lasten 1.481 412

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en nietgerealiseerde resultaten

Bedragen voor 2013 zijn aangepast uit hoofde van de nieuwe accounting standaarden die zijn beschreven in ‘Veranderingen in 

waarderingsgrondslagen en presentatie’.
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in miljoenen euro’s

Eigen vermogen 
Rabobank 

Nederland en lokale 
Rabobanken

Eigenvermogens-
instrumenten 

rechtstreeks 
uitgegeven

Eigenvermogens-
instrumenten uitgegeven 

door dochter-
maatschappijen

Overige 
belangen 

derden Totaal

Stand per 1 januari 2014 24.640 12.852 1.505 446 39.443

Totaal baten en lasten 891 503 49 38 1.481

Betalingen op Rabobank Certificaten, Trust Preferred Securities III 
tot en met VI en Capital Securities - -503 -49 - -552

Gedurende het jaar uitgegeven Rabobank Certificaten - 105 - - 105

Aflossing Capital Securities -4 -158 - - -162

Overige -486 -14 53 -14 -461

Stand per 30 juni 2014 25.041 12.785 1.558 470 39.854

Stand per 1 januari 2013 25.311 13.786 1.576 1.407 42.080

Stelselwijziging IFRS 10 en 11 - - - -629 -629

25.311 13.786 1.576 778 41.451

Totaal baten en lasten -144 493 42 21 412

Betalingen op Rabobank Certificaten, Trust Preferred Securities III 
tot en met VI en Capital Securities - -493 -42 - -535

Gedurende het jaar teruggenomen Rabobank Certificaten - -429 - - -429

Aflossing Capital Securities -14 -83 - - -97

Overige -750 9 -32 - -773

Stand per 30 juni 2013 24.403 13.283 1.544 799 40.029

Verkort geconsolideerd vermogensoverzicht

Bedragen voor 2013 zijn aangepast uit hoofde van de nieuwe accounting standaarden die zijn beschreven in ‘Veranderingen in waarderingsgrondslagen en 

presentatie’.
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in miljoenen euro’s 1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013

Bedrijfsresultaat vóór belastinglasten van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.050 1.109

Bedrijfsresultaat vóór belastinglasten van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 156

Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belastinglasten 1.251 1.116

Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen -9.481 17.086

Nettomutatie in verplichtingen uit hoofde van operationele activiteiten 695 -39.217

Overige -1.651 291

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten -8.136 -19.459

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 3.214 -2.164

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 2.885 -1.147

Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten -2.037 -22.770

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 43.039 68.103

Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten -2.037 -22.770

Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten -390 -152

Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 40.612 45.181

Verkort geconsolideerd overzicht van kasstromen

Bedragen voor 2013 zijn aangepast uit hoofde van de nieuwe accounting standaarden die zijn beschreven in ‘Veranderingen in waarderingsgrondslagen en 

presentatie’.
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Algemeen

De geconsolideerde halfjaarcijfers van de Rabobank Groep zijn opgesteld volgens International 

Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie en worden gepresen

teerd conform IAS 34 Interim Financial Reporting. Alle bedragen luiden in miljoenen euro’s 

tenzij anders staat vermeld.

De Rabobank Groep maakt bij het publiceren van de halfjaarcijfers gebruik van de mogelijkheid 

tot verkorten van de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winstenverliesrekening, 

geconsolideerd vermogensoverzicht en het geconsolideerde kasstroomoverzicht.

Consolidatiegrondslag

De Rabobank Groep (‘Rabobank’) bestaat uit de lokale Rabobanken (‘Leden’), de centrale 

coöperatie Rabobank Nederland en een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. 

Samen vormen zij de Rabobank Groep. Rabobank Nederland adviseert de Leden en ondersteunt 

hen bij hun dienstverlening. Tevens adviseert Rabobank Nederland de Leden en oefent zij, uit 

hoofde van de Wet op het financieel toezicht, toezicht uit op de lokale Rabobanken. Daarnaast 

is Rabobank Nederland krachtens de Wet op het financieel toezicht door het ministerie van 

Financiën in het gedragstoezicht aangewezen als houder van een collectieve vergunning.

De coöperatieve structuur van de Rabobank kent meerdere uitvoerende niveaus, elk met zijn 

eigen taken en verantwoordelijkheden.

In jaarverslaggevingstermen heeft Rabobank Nederland ‘control’ over de lokale Rabobanken. 

De halfjaarcijfers van de Rabobank omvatten de financiële gegevens van Rabobank Nederland, 

en de financiële gegevens van de Leden en de overige groepsmaatschappijen.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Met inachtneming van de gewijzigde en nieuwe IFRSstandaarden zijn hieronder de belang

rijkste grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen die bij het opstellen van de 

geconsolideerde jaarrekening 2013 en deze halfjaarcijfers zijn toegepast. Als gevolg van het 

verkort weergeven van de primaire overzichten kan het voorkomen dat bepaalde termen in 

onderstaande grondslagen voor financiële verslaggeving niet naar de primaire overzichten zijn 

te herleiden.

Nieuwe en gewijzigde standaarden uitgegeven door de IASB en bekrachtigd door de 
Europese Unie en van toepassing in het huidige boekjaar
IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening
Deze standaard vervangt de consolidatiebepalingen van de huidige IAS 27 en SIC 12. IFRS 10 

heeft belangrijke consequenties voor de afweging wanneer een onderneming ‘control’ heeft in 

een andere entiteit. Het effect op het resultaat en het eigen vermogen is opgenomen in de 

paragraaf ‘Veranderingen in waarderingsgrondslagen en presentatie’. Deze standaard is van 

kracht per 1 januari 2014.

Toelichting op de halfjaarcijfers
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IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten
De IASB heeft in mei 2011 een standaard met betrekking tot joint ventures gepubliceerd, die 

IAS 31 en SIC 13 vervangen. Proportionele consolidatie van joint ventures wordt niet langer 

toegestaan. Alle belangen in joint ventures dienen volgens de equity methode te worden 

verwerkt. Met deze wijziging is convergentie met US GAAP bereikt. De overige regels zijn 

voor een groot deel gelijk aan IAS 31. Het effect op het resultaat en het eigen vermogen is 

opgenomen in de paragraaf ‘Veranderingen in waarderingsgrondslagen en presentatie’. 

Deze standaard is van kracht per 1 januari 2014.

IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten
Het doel van IFRS 12 is om gebruikers van de jaarrekening in staat te stellen om het doel en de 

bijbehorende risico’s van belangen in andere entiteiten te beoordelen. En daarnaast de effecten 

van die belangen op de financiële positie, prestatie en kasstromen te beoordelen. Dit betreft 

jaarlijkse additionele informatieverschaffing en heeft geen invloed op het resultaat en het eigen 

vermogen. Deze standaard is van kracht per 1 januari 2014.

Wijzigingen in IFRS 10, IFRS 11 en 12 – Overgangsbepalingen
Deze wijzigingen in IFRS 10  De geconsolideerde jaarrekening, IFRS 11  Gezamenlijke overeen

komsten en IFRS 12  Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten, hebben tot 

doel om de bedoeling van de IASB bij de eerste publicatie van de overgangsleidraad in IFRS 10 te 

verduidelijken. De wijzigingen verlenen tevens additionele overgangsondersteuning in IFRS 10, 

IFRS 11 en IFRS 12 en beperken het vereiste om slechts aan de vorige vergelijkende periode 

aangepaste vergelijkende informatie te verschaffen. Voorts wordt als gevolg van de wijzigingen 

voor informatieverstrekking betreffende nietgeconsolideerde gestructureerde entiteiten het 

vereiste geschrapt om vergelijkende informatie in te dienen voor perioden vóór de eerste toe

passing van IFRS 12. Deze wijziging is van kracht per 1 januari 2014.

Wijzigingen in IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 – Beleggingsentiteiten
IFRS 10 is gewijzigd om beter aan te sluiten bij het bedrijfsmodel van beleggingsentiteiten. 

Op grond van de standaard zijn beleggingsentiteiten verplicht hun dochterondernemingen 

te waarderen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winsten

verliesrekening in plaats van hen te consolideren. IFRS 12 is gewijzigd om de verschaffing van 

specifieke informatie over dergelijke dochterondernemingen van beleggingsentiteiten verplicht 

te stellen. Als gevolg van de wijzigingen in IAS 27 beschikken beleggingsondernemingen 

tevens niet meer over de mogelijkheid om investeringen in bepaalde dochterondernemingen 

ofwel tegen kostprijs, ofwel tegen reële waarde in hun enkelvoudige jaarrekening te waarderen. 

Deze wijziging heeft geen impact op de Rabobank en is van kracht per 1 januari 2014.

IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening
Dit is een heruitgave van IAS 27. De vereisten voor consolidatie die voorheen opgenomen waren 

in IAS 27, zijn opgenomen in IFRS 10. De aangepaste standaard is bedoeld voor de enkelvoudige 

jaarrekening van entiteiten die ook een geconsolideerde jaarrekening opstellen. Deze standaard 

heeft geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van Rabobank en is van kracht per 

1 januari 2014.

IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen
In IAS 28 is de accounting voor investeringen in geassocieerde deelnemingen vastgelegd en 

worden de vereisten voor het verwerken van investeringen in geassocieerde deelnemingen en 

joint ventures volgens de equity methode beschreven. Deze standaard heeft geen impact op 

het resultaat of het eigen vermogen en is van kracht per 1 januari 2014.
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IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie
De wijziging in IAS 32 is bedoeld om aanvullende leidraden te verschaffen, zodat de standaard 

minder inconsequent wordt toegepast in de praktijk. Deze wijziging heeft geen impact op het 

resultaat of het eigen vermogen en is van kracht per 1 januari 2014.

Wijzigingen in IAS 39 Financiële instrumenten: Novatie van derivaten en voortzetting van 
hedge accounting
Deze wijzigingen willen uitkomst bieden in situaties waarin een centrale tegenpartij als gevolg 

van wet of regelgeving in het kader van een novatie de plaats inneemt van een tegenpartij bij 

een derivaat dat als een afdekkingsinstrument is aangewezen. Op die manier kan de hedge 

accounting ondanks de novatie toch worden voortgezet, wat zonder wijziging niet zou zijn 

toegestaan. Deze standaard heeft geen impact op het resultaat of het eigen vermogen en is 

van kracht per 1 januari 2014.

Wijzigingen in IAS 36 Bijzondere waardeverminderingen van activa
Met deze wijzigingen wordt beoogd te verduidelijken dat het toepassingsgebied van de 

informatieverschaffing over de realiseerbare waarde van activa beperkt blijft tot activa die een 

bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, wanneer deze realiseerbare waarde op 

de reële waarde minus vervreemdingskosten is gebaseerd. Deze wijziging is van kracht per 

1 januari 2014.

IFRIC Interpretatie 21 Heffingen
Deze interpretatie heeft betrekking op de administratieve verwerking van een verplichting tot 

betaling van een heffing indien deze verplichting onder het toepassingsgebied van IAS 37 valt. 

Zij heeft ook betrekking op de administratieve verwerking van een verplichting tot betaling van 

een heffing waarvan timing en bedrag zeker zijn.

Nieuwe standaarden uitgegeven door de IASB, maar nog niet bekrachtigd door de 
Europese Unie
• IFRS 14 Regulatory deferral accounts

• Wijzigingen in IAS 19 Personeelsbeloningen: Werknemersbijdragen

• Wijzigingen in IAS 16 en IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation 

and Amortisation

• Wijzigingen in IFRS 11: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations

• Verbeteringen in International Financial Reporting Standards cyclus 20102012

• Verbeteringen in International Financial Reporting Standards cyclus 20112013

Hoewel deze nieuwe vereisten momenteel geanalyseerd worden en de impact nog niet bekend 

is, verwacht Rabobank niet dat de invoering van deze gewijzigde standaarden een significant 

effect zal hebben op het resultaat en het eigen vermogen.

IFRS 9 Financiële instrumenten
De International Accounting Standards Board heeft in juli 2014 IFRS 9 Financiële instrumenten 

gepubliceerd. De ingangsdatum van IFRS 9 is 1 januari 2018, maar deze datum kan nog 

wijzigen als gevolg van de bekrachtiging door de Europese Unie. Toepassing van IFRS 9 kan een 

significante impact hebben op het resultaat en vermogen, dit wordt momenteel onderzocht.

De halfjaarcijfers worden opgesteld op basis van de hierna opgenomen grondslagen. De overige 

activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, op basis van de historische kosten 

verantwoord. Tenzij anders aangegeven, worden bedragen in de halfjaarcijfers vermeld in 

miljoenen euro’s.
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Veranderingen in waarderingsgrondslagen en presentatie
De nieuwe standaard IFRS 11 is in 2014 voor het eerst toegepast en de vergelijkende cijfers zijn in 

overeenstemming met IFRS 11 aangepast. IFRS 11 heeft tot gevolg dat een aantal joint ventures 

in het segment vastgoed niet meer proportioneel wordt geconsolideerd. Deze joint ventures zijn 

opgenomen als investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures. Het effect op de 

cijfers zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2013 respectievelijk het halfjaar

verslag 2013 is als volgt:

in miljoenen euro’s
31 december 

2013
30 juni 

2013

Activa
Vorderingen op andere banken -38 -42

Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening -8 -6

Kredieten aan cliënten 48 50

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 102 109

Vastgoedbeleggingen -18 -25

Acute belastingvorderingen -20 -17

Uitgestelde belastingvorderingen -1 -

Overige activa -255 -372

Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten -107 -17

Totaal activa -297 -320

Verplichtingen
Schulden aan andere banken -171 -162

Overige schulden -199 -225

Voorzieningen 78 70

Acute belastingverplichtingen -2 -

Uitgestelde belastingverplichtingen -2 -2

Totaal verplichtingen -296 -319

Eigen vermogen -1 -1

Totaal verplichtingen en eigen vermogen -297 -320

in miljoenen euro’s 1e halfjaar 2013

Rente 4

Provisies -2

Overige resultaten 11

Totaal baten 13

Personeelskosten -1

Andere beheerskosten -1

Afschrijvingen -

Bedrijfslasten -2

Waardeveranderingen -

Bankenbelasting en resolutieheffing -

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 15

Belastingen 15

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten -

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten -

Nettowinst -
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De nieuwe standaard IFRS 10 is in 2014 voor het eerst toegepast en heeft geleid tot de 

deconsolidatie van drie entiteiten in het segment Wholesalebankbedrijf en internationaal retail

bankbedrijf. De vergelijkende cijfers zijn aangepast. Het effect op de cijfers zoals opgenomen in 

de geconsolideerde jaarrekening 2013 respectievelijk het halfjaarverslag 2013 is als volgt:

in miljoenen euro’s
31 december 

2013
30 juni 

2013

Activa
Vorderingen op andere banken -19 -13

Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening -24 -24

Kredieten aan cliënten -4.341 -4.579

Voor verkoop beschikbare financiële activa 141 147

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 16 16

Overige activa -211 -245

Totaal activa -4.438 -4.698

Verplichtingen
Schulden aan andere banken -580 -612

Toevertrouwde middelen -3.178 -3.353

Overige schulden -89 -105

Acute belastingverplichtingen 1 -

Totaal verplichtingen -3.846 -4.070

Eigen vermogen -592 -628

Totaal verplichtingen en eigen vermogen -4.438 -4.698

in miljoenen euro’s 1e halfjaar 2013

Rente -6

Provisies 2

Overige resultaten 1

Totaal baten -3

Personeelskosten -1

Andere beheerskosten -

Afschrijvingen -

Bedrijfslasten -1

Waardeveranderingen -

Bankenbelasting en resolutieheffing -

Bedrijfsresultaat vóór belastingen -2

Belastingen -

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten -2

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten -

Nettowinst -2

Oordelen en schattingen
Het opstellen van de halfjaarcijfers vereist dat het management schattingen doet en aannames 

hanteert die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van activa en verplichtingen, 

op de rapportering van voorwaardelijke activa en verplichtingen op de datum van de halfjaar

cijfers en op de gerapporteerde bedragen van baten en lasten gedurende de verslagperiode. 

Het betreft met name het vaststellen van de voorzieningen, belastingen, consolidatie, het 

bepalen van reële waarden van activa en passiva en het vaststellen van bijzondere waarde

verminderingen. Hierbij worden de situaties beoordeeld, gebaseerd op beschikbare financiële 

gegevens en informatie. Hoewel deze schattingen worden gedaan op basis van de meest zorg

vuldige beoordeling door het management van actuele gebeurtenissen en acties, kunnen de 

daadwerkelijke resultaten afwijken van deze schattingen. Door verslechterde marktomstandig

heden voor zowel woningen als commercieel vastgoed en het beperkte aantal transacties zijn 

de onzekerheden met betrekking tot de waardering van vastgoed (grondposities, onderhanden 

werk, gereed product en vastgoedbeleggingen) en vastgoedfinancieringen toegenomen. 
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De waardering van vastgoed kent verschillende aannames en waarderingstechnieken. 

Het gebruik van verschillende aannames en technieken kan, door het subjectieve karakter, tot 

verschillende uitkomsten leiden. Deze halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van continuïteit en 

er zijn geen aanwijzingen waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat dit anders wordt.

Groepshalfjaarcijfers
Dochterondernemingen
De deelnemingen waarover de Rabobank zeggenschap heeft zijn dochterondernemingen 

(waaronder gestructureerde entiteiten) en worden geconsolideerd. Zeggenschap over een 

deelneming wordt uitgeoefend als de investeerder blootgesteld is aan, of rechten heeft op 

veranderlijke opbrengsten uit hoofde van zijn betrokkenheid bij de deelneming en over de 

mogelijkheid beschikt deze opbrengsten via zijn macht over de deelneming te beïnvloeden. 

De activa, verplichtingen en resultaten van deze ondernemingen zijn volledig geconsolideerd.

Dochterondernemingen worden geconsolideerd per de datum waarop de effectieve zeggen

schap overgaat op de Rabobank en worden niet langer geconsolideerd per de datum waarop 

deze zeggenschap eindigt. Alle onderlinge transacties, saldi en ongerealiseerde winsten en 

verliezen op transacties tussen dochterondernemingen van de Rabobank Groep zijn bij de 

consolidatie geëlimineerd.

Interne aansprakelijkstelling (kruislingse garantieregeling)
Er bestaat tussen rechtspersonen die behoren tot de Rabobank Groep een interne verhouding 

van aansprakelijkstelling als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De regeling 

houdt in dat in geval van een tekort aan middelen van een deelnemende instelling om haar 

verplichtingen tegenover haar crediteuren na te komen, de overige deelnemers de middelen 

van die instelling moeten aanvullen om deze instelling in staat te stellen haar verplichtingen 

aan haar crediteuren na te komen.

De deelnemers zijn:

• De lokale Rabobanken, leden van de Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A.

• Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) te Amsterdam

• Rabohypotheekbank N.V. te Amsterdam

• Raiffeisenhypotheekbank N.V. te Amsterdam

• Schretlen & Co N.V. te Amsterdam

• De Lage Landen International B.V. te Eindhoven

• De Lage Landen Financiering B.V. te Eindhoven

• De Lage Landen Trade Finance B.V. te Eindhoven

• De Lage Landen Financial Services B.V. te Eindhoven

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden verantwoord op basis 

van de equitymethode. Hierbij wordt het aandeel van de Rabobank in de winsten of verliezen, 

met inachtneming van de Rabobank grondslagen, na de verwerving, van deelnemingen 

verantwoord in de winstenverliesrekening, en haar aandeel in de mutaties in reserves na de 

verwerving wordt verantwoord in reserves. De cumulatieve mutaties na de verwerving worden 

aangepast in de kostprijs van de investering.

Geassocieerde deelnemingen zijn entiteiten waarop de Rabobank invloed van betekenis heeft 

en waarin ze normaliter tussen de 20% en 50% van de stemrechten houdt, maar waarover ze 

geen zeggenschap heeft. Een joint venture is een gezamenlijke overeenkomst waarbij de 

partijen, die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst hebben, rechten hebben op de 

nettoactiva van de overeenkomst. Ongerealiseerde winsten op transacties tussen de Rabobank 

en haar geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden geëlimineerd overeenkomstig 
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de omvang van het belang van de Rabobank in de geassocieerde deelnemingen en joint 

ventures. Ongerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie aan

wijzingen oplevert voor een bijzondere waardevermindering van het overgedragen actief.

De investering van de Rabobank in geassocieerde deelnemingen omvat ook goodwill bij de 

verwerving. Als het aandeel van de Rabobank in de verliezen van een deelneming gelijk is aan 

of groter dan haar belang in de deelneming, verantwoordt de Rabobank geen verdere verliezen, 

tenzij de Rabobank verplichtingen is aangegaan of betalingen heeft gedaan ten behoeve van 

de deelnemingen.

Afgeleide financiële instrumenten en hedging
Algemeen
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten over het algemeen vreemdevaluta

contracten, valuta en rentefutures, forward rate agreements, valuta en renteswaps en valuta 

en renteopties (zowel geschreven als verworven).

Afgeleide financiële instrumenten kunnen hetzij aan een beurs verhandeld worden of over the 

counter (OTC) tussen de Rabobank en een cliënt worden verhandeld. Alle derivaten worden 

gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde wordt bepaald aan de hand van genoteerde 

marktprijzen, door handelaren aangeboden prijzen, modellering van contant gemaakte kas

stromen en optiewaarderingsmodellen op basis van de actuele marktprijzen en contractuele 

prijzen voor de onderliggende instrumenten, en de tijdswaarde van geld, rendementscurves en 

de volatiliteit van de onderliggende activa of verplichtingen. Alle derivaten worden opgenomen 

als activa wanneer hun reële waarde positief is en als verplichtingen wanneer hun reële waarde 

negatief is.

Derivaten die zijn besloten in overige financiële instrumenten worden als afzonderlijke derivaten 

behandeld als de risico’s en kenmerken ervan niet nauw samenhangen met die van het basis

contract en het basiscontract niet tegen reële waarde is opgenomen, waarbij ongerealiseerde 

winsten en verliezen in de resultaten worden opgenomen.

Niet als afdekking gebruikte instrumenten
Wanneer de Rabobank derivaten voor handelsdoeleinden aangaat, worden gerealiseerde 

en ongerealiseerde winsten en verliezen verantwoord in ‘Resultaten uit financiële activa en 

verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winsten

verliesrekening’.

Afdekkingsinstrumenten
De Rabobank maakt tevens gebruik van afgeleide financiële instrumenten als onderdeel van haar 

balansbeheer om renterisico’s, kredietrisico’s en valutarisico’s te beheersen. De Rabobank maakt 

gebruik van de mogelijkheden die de EU heeft geboden door de carveout in IAS 39. Door de 

carveout kan op bepaalde posities wel fair value portfolio hedge accounting worden toegepast.

Op de datum dat zij een afgeleid contract aangaat, kan de Rabobank bepaalde derivaten aan

wijzen als (1) een afdekking van de reële waarde van een op de balans opgenomen actief of 

verplichting (reëlewaardeafdekking); (2) een afdekking van een toekomstige kasstroom toe te 

rekenen aan een op de balans opgenomen actief of verplichting, een verwachte transactie of 

vaste verplichting (kasstroomafdekking); of (3) een afdekking van een nettoinvestering in een 

buitenlandse entiteit (nettoinvesteringsafdekking). Hedge accounting kan, voor op deze wijze 

aangewezen derivaten, worden gebruikt als aan bepaalde criteria is voldaan.

De criteria waaraan een afgeleid financieel instrument moet voldoen voor verantwoording als 

afdekkingsinstrument omvatten ook:
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• formele documentatie van het afdekkingsinstrument, de afgedekte positie, de doelstelling 

van de afdekking, de strategie en de afdekkingsrelatie wordt opgesteld voordat hedge 

accounting wordt toegepast;

• de afdekking is naar verwachting effectief (binnen een bandbreedte van 80% tot 125%) in het 

bereiken van compensatie van aan het afgedekte risico toe te rekenen veranderingen in reële 

waarde of kasstromen van de afgedekte positie gedurende de hele verslagperiode;

• de afdekking is vanaf het begin continu effectief.

Wijzigingen in de reële waarde van derivaten die worden aangemerkt als reëlewaardehedge 

en die effectief blijken in relatie tot het afgedekte risico, worden opgenomen in de winsten

verliesrekening, samen met de overeenkomstige wijziging in reële waarde van de afgedekte 

activa of verplichtingen die worden toegerekend aan die specifieke afgedekte risico’s.

Wanneer de afdekking niet langer voldoet aan de criteria voor hedge accounting (reëlewaarde

hedgemodel), wordt de aanpassing van de boekwaarde van een afgedekt rentedragend 

financieel instrument geamortiseerd ten gunste of ten laste van de winstenverliesrekening 

over de periode tot einde van de gehedgde periode.

De aanpassing van de boekwaarde van een afgedekt eigenvermogensinstrument wordt 

verantwoord als eigen vermogen tot de afstoting van het eigenvermogensinstrument (netto

investeringsafdekking).

Wijzigingen in de reële waarde van derivaten die worden aangemerkt en kwalificeren als 

kasstroomafdekkingen en die effectief blijken in relatie tot het afgedekte risico, worden 

verantwoord in de afdekkingsreserve in het eigen vermogen (zie hoofdstuk 10), het niet

effectieve deel van wijzigingen in de reële waarde van de derivaten wordt verantwoord in 

de winstenverliesrekening.

Als de verwachte transactie of de vaste verplichting resulteert in de verantwoording van een 

nietfinancieel actief of een nietfinanciële verplichting, worden winsten en verliezen die 

voorheen uitgesteld waren in het eigen vermogen overgedragen uit het eigen vermogen en 

opgenomen in de initiële waardering van de kostprijs van het actief of de verplichting. Voor het 

overige worden in het eigen vermogen uitgestelde bedragen overgebracht naar de winsten

verliesrekening en gerubriceerd als baten of lasten in de periodes waarin de afgedekte vaste 

verplichting of de verwachte transactie van invloed is op de winstenverliesrekening.

Bepaalde afgeleide transacties, die weliswaar als economische afdekkingen fungeren in het kader 

van de risicobeheersposities van de Rabobank, kwalificeren zich niet voor hedge accounting 

volgens de specifieke regels in IFRS en worden dus behandeld als voor handelsdoeleinden 

aangehouden derivaten.

Handelsverplichtingen
Handelsverplichtingen bestaan voornamelijk uit alle negatieve reële waarden van derivaten en 

leveringsverplichtingen uit short verkopen van effecten. Effecten worden short verkocht om 

winst te genereren uit hoofde van kortetermijnprijsschommelingen. De effecten benodigd voor 

de afwikkeling van shortverkopen worden verkregen door effectenuitleningsovereenkomsten 

of effectenterugkoopovereenkomsten. Short verkochte effecten worden opgenomen tegen 

reële waarde per balansdatum.

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa zijn financiële activa die zijn verworven 

om winst te genereren uit kortetermijnfluctuaties in prijzen of marges van handelaren, of 

financiële activa die onderdeel zijn van een portefeuille die een patroon van kortetermijn

winstneming kent.
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Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa worden gewaardeerd tegen reële waarde 

op basis van genoteerde biedprijzen. Alle gerelateerde gerealiseerde en ongerealiseerde winsten 

en verliezen worden opgenomen onder ‘Resultaten uit financiële activa en verplichtingen 

tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winstenverliesrekening’. 

Rente verdiend op voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa wordt verantwoord 

als rentebaten.

Dividenden ontvangen op voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa worden 

verantwoord als ‘Resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de winstenverliesrekening’.

Alle aankopen en verkopen van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa die 

levering vereisen binnen een door regelgeving of marktconventie voorgeschreven tijdslimiet, 

worden verantwoord op de transactiedatum.

Overige financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
De Rabobank heeft ervoor geopteerd om als financiële activa en verplichtingen tegen reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winstenverliesrekening financiële 

instrumenten aan te wijzen die niet worden verworven of aangegaan om winst te genereren uit 

kortetermijnfluctuaties in prijzen of marges van handelaren. Deze financiële instrumenten, 

waaronder venture capital, worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Financiële activa en verplichtingen zijn door het management in deze categorie geclassificeerd 

bij eerste verwerking, wanneer wordt voldaan aan (één van de) volgende criteria:

• deze aanwijzing elimineert of vermindert significant een inconsistente behandeling die 

anders zou zijn ontstaan bij het waarderen van de activa of verplichtingen of bij het erkennen 

van winsten of verliezen op verschillende waarderingsgrondslagen; of

• de activa en verplichtingen zijn onderdelen van een groep van financiële activa en/of 

financiële verplichtingen die gemanaged en beoordeeld worden op basis van de reële 

waarde in overeenstemming met een gedocumenteerde risicomanagementstrategie of 

investeringsstrategie; of

• het financieel instrument bevat een ‘embedded’ derivaat, tenzij het ‘embedded’ derivaat geen 

significante impact heeft op de kasstromen of als het evident is dat, met een beperkte of 

geen analyse, het derivaat niet apart hoeft te worden opgenomen.

Rente verdiend of te betalen op deze activa en verplichtingen wordt verantwoord als rente

baten of lasten. Alle overige gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen bij herwaar

dering van deze financiële instrumenten tegen reële waarde worden opgenomen onder 

‘Resultaat uit overige financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winstenverliesrekening’. Alle aankopen en verkopen van overige 

financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeverande

ringen in de winstenverliesrekening die levering vereisen binnen een door regelgeving of 

marktconventie voorgeschreven tijdslimiet, worden verantwoord op de transactiedatum.

Day 1 profit
Als er op het moment van het aangaan van een financieel instrument tegen reële waarde 

gebruikgemaakt wordt van waarderingstechnieken, dan kan er een verschil ontstaan tussen de 

transactieprijs en de reële waarde. Een eventueel verschil hiertussen wordt de day 1 profit 

genoemd. De Rabobank verantwoordt deze winst onmiddellijk onder ‘Overige resultaten’, 

wanneer de waarderingstechniek gebaseerd is op waarneembare inputs (van actieve markten). 

Als gebruikgemaakt is van nietwaarneembare inputs, dan wordt de day 1 profit geamortiseerd 

over de looptijd van de transactie en verantwoord als ‘Overige schulden’. De winst wordt alsnog 

genomen als het betreffende financiële instrument verkocht is of de gegevensinvoer alsnog 

waarneembaar is geworden.
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Voor verkoop beschikbare financiële activa
Het management bepaalt de rubricering van financiële activa op de datum van verwerving, 

de rubricering is afhankelijk van het doel waarvoor de beleggingen worden verkregen.

Financiële activa die zijn bedoeld om voor onbepaalde tijd te worden aangehouden en die 

kunnen worden verkocht om te voorzien in liquiditeitsbehoeften of als reactie op wijzigingen 

in het rentetarief, wisselkoersen of aandelenkoersen, worden gerubriceerd als voor verkoop 

beschikbaar.

Voor verkoop beschikbare financiële activa worden bij eerste waardering verantwoord tegen 

reële waarde inclusief transactiekosten, op basis van genoteerde biedprijzen of bedragen afgeleid 

uit kasstroommodellen. De reële waarde voor nietgenoteerde eigenvermogensinstrumenten, die 

wordt geschat op basis van geëigende koerswinstverhoudingen, is aangepast om de specifieke 

omstandigheden van de emittent te weerspiegelen. Ongerealiseerde winsten en verliezen, 

voortvloeiend uit wijzigingen in de reële waarde van als voor verkoop beschikbaar gerubriceerde 

financiële activa, worden verantwoord in het eigen vermogen, tenzij het geamortiseerde rente 

betreft. Als de financiële activa worden afgestoten, worden de aanpassingen van de reële 

waarde opgenomen in de winstenverliesrekening.

Het management beoordeelt op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen bestaan dat 

voor verkoop beschikbare activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. 

Objectieve aanwijzingen voor een mogelijke waarde vermindering kunnen zijn:

• significante financiële problemen bij de emittent;

• contractbreuk met betrekking tot rentebetalingen of aflossingen;

• het wegvallen van een actieve markt voor dat financieel actief vanwege financiële 

moeilijkheden.

Eigenvermogensinstrumenten worden geacht een bijzondere waardevermindering te hebben 

ondergaan, wanneer de kostprijs de realiseerbare waarde duurzaam overtreft. Dat wil zeggen 

dat de reële waarde langdurig of significant lager is dan de kostprijs. Voor de investeringen in 

de vorm van nietgenoteerde eigenvermogensinstrumenten wordt de realiseerbare waarde 

bepaald door toepassing van erkende waarderingstechnieken. Voor genoteerde financiële 

activa wordt de realiseerbare waarde bepaald aan de hand van de marktprijs. Bijzondere waarde

verminderingen op eigenvermogensinstrumenten worden later niet teruggenomen via de 

winstenverliesrekening.

Vreemdvermogensinstrumenten hebben een bijzondere waardevermindering ondergaan als er 

objectieve aanwijzingen zijn dat de daling van de reële waarde zodanig is dat het niet redelijk is 

om te veronderstellen dat de waarde in de voorzienbare toekomst zal herstellen tot het niveau 

van de boekwaarde.

Als er sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt het cumulatieve verlies bepaald 

als het verschil tussen kostprijs en de huidige reële waarde, verminderd met eventueel eerder 

verantwoorde bijzondere waardeverminderingen. Dit wordt overgeboekt van de herwaarderings

reserve in het eigen vermogen naar de winstenverliesrekening. Wanneer in een periode 

daarna de bijzondere waardevermindering van vreemdvermogensinstrumenten afneemt en de 

afname objectief kan worden toegeschreven aan een gebeurtenis die zich na de afwaardering 

heeft afgespeeld, wordt de bijzondere waardevermindering teruggenomen via de winsten

verliesrekening.

Alle aankopen en verkopen volgens standaardmarktconventies van voor verkoop beschikbare 

financiële activa worden verantwoord op de transactiedatum. Alle overige aankopen en 

verkopen worden verantwoord op de datum van afwikkeling.

Terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten
Financiële activa die zijn verkocht onder voorbehoud van een gerelateerde terugkoopovereen

komst (‘terugkoopovereenkomsten’) worden in de halfjaarcijfers opgenomen als ‘Voor handels

doeleinden aangehouden financiële activa’ of ‘Voor verkoop beschikbare financiële activa’. 
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De verplichting ten aanzien van de tegenpartij is opgenomen in ‘Schulden aan andere banken’ 

of ‘Toevertrouwde middelen’ al naar gelang van toepassing.

Financiële activa verworven in het kader van terugverkoopovereenkomsten (‘omgekeerde 

terugkoopovereenkomsten’) worden opgenomen als ‘Vorderingen op andere banken’ of 

‘Kredieten aan cliënten’, al naar gelang van toepassing. Het verschil tussen verkoopprijs 

en terugkoopprijs wordt verantwoord als rentebaten of rentelasten over de duur van de 

overeenkomsten op basis van de effectieverentemethode.

Securitisatie en overige regelingen voor verwijdering van de balans
De Rabobank securitiseert, verkoopt en onderhoudt verschillende financiële activa, waarbij 

sprake kan zijn van een verkoop van deze activa aan special purpose entities (‘SPE’s’) die op hun 

beurt effecten uitgeven aan beleggers. De Rabobank kan een belang houden in de vertitelde 

en verkochte financiële activa in de vorm van achtergestelde interestonly strips, achtergestelde 

effecten, spread accounts, servicingrechten, garanties, put en callopties en overige regelingen.

Een financieel actief (of een deel van een financieel actief ) wordt van de balans verwijderd als:

• de rechten op de kasstromen uit het actief aflopen;

• de rechten op de kasstromen uit het actief en nagenoeg alle risico’s en voordelen van het 

eigendom van het actief worden overgedragen;

• een verplichting om de kasstromen uit het actief over te dragen verondersteld wordt en 

nagenoeg alle risico’s en voordelen worden overgedragen;

• niet alle economische risico’s en voordelen worden overgedragen of behouden maar de 

zeggenschap over het actief wordt overgedragen.

Een financiële verplichting (of een deel daarvan) wordt van de balans verwijderd als de financiële 

verplichting tenietgaat, dat wil zeggen wanneer de in het contract vastgelegde verplichting 

nagekomen of ontbonden wordt, dan wel afloopt.

Als de Rabobank de zeggenschap over het actief behoudt maar niet nagenoeg alle risico’s 

en voordelen, wordt het actief verantwoord overeenkomstig de mate van de aanhoudende 

betrokkenheid van de Rabobank. Een gerelateerde verplichting wordt eveneens verantwoord 

overeenkomstig de mate van aanhoudende betrokkenheid. De verantwoording van de wijziging 

in de waarde van de verplichting geschiedt in overeenstemming met de verantwoording van 

wijzigingen in de waarde van het actief.

Wanneer een transactie niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet voor verwijdering van 

de balans, wordt zij verantwoord als een lening met zekerheidsstelling.

Voor zover een overdracht van een financieel actief zich niet kwalificeert voor verwijdering van 

de balans, worden de contractuele rechten van de Rabobank in verband met de overdracht niet 

afzonderlijk verantwoord indien derivaten als verantwoording van zowel het afgeleide als het 

overgedragen actief, danwel de verplichting voortvloeiend uit de overdracht zou resulteren in 

dubbele verantwoording van dezelfde rechten of verplichtingen.

Winsten of verliezen op securitisatie of verkooptransacties hangen voor een deel af van de vorige 

boekwaarde van de financiële activa die bij de overdracht zijn betrokken. De boekwaarde van 

deze activa wordt toegerekend aan de verkochte en de aan gehouden belangen op basis van 

de relatieve reële waarde van deze belangen op de datum van verkoop. Winsten of verliezen 

worden verantwoord op het tijdstip van de overdracht en worden verantwoord in het resultaat.

De bepaling van de reële waarde van de verkochte en de aangehouden belangen geschiedt op 

basis van genoteerde marktprijzen of door bepaling van de contante waarde van verwachte 

kasstromen op basis van prijsmodellen die rekening houden met verschillende aannames, zoals 

kredietverliezen, rekenrente, rendementscurves, betalingssnelheid en overige factoren.

De Rabobank bepaalt of de SPE in de geconsolideerde halfjaarcijfers moet worden opgenomen. 

De Rabobank voert daartoe een beoordeling uit van de SPE door een reeks van factoren te 

overwegen, waaronder de activiteiten, besluitvormingsbevoegdheden en de toerekening van 

voordelen en risico’s van de activiteiten van de SPE.
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Geldmiddelen en kasequivalenten
Kasequivalenten zijn zeer liquide investeringen voor de korte termijn, die worden aangehouden 

om te kunnen voldoen aan kortetermijnverplichtingen in geldmiddelen en niet zozeer voor 

investeringen of andere doeleinden. De resterende looptijd is minder dan negentig dagen 

vanaf de aankoopdatum. Ze zijn eenvoudig converteerbaar in vaststaande geldbedragen en 

onderhevig aan een verwaarloosbaar risico van waardeveranderingen.

Saldering van financiële activa en verplichtingen
Financiële activa en financiële verplichtingen worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt in 

de balans opgenomen als er een juridisch afdwingbaar recht is om de verantwoorde bedragen 

te salderen en als het voornemen bestaat om de verwachte toekomstige kasstromen op netto

basis te verrekenen, of tegelijkertijd het actief te realiseren en de verplichting af te wikkelen. 

Het betreft hier met name saldering van rekening courant en derivaten. De saldering van 

belastingen wordt behandeld in paragraaf ‘Belastingen’.

Vreemde valuta
Buitenlandse entiteiten
Posten opgenomen in de halfjaarcijfers van elke entiteit in de Rabobank Groep worden 

gewaardeerd op basis van de valuta die het best de economische realiteit van de onder

liggende gebeurtenissen en omstandigheden weergeeft die relevant zijn voor die entiteit 

(‘de functionele valuta’).

De geconsolideerde halfjaarcijfers worden gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de 

moedermaatschappij.

Winstenverliesrekeningen en kasstromen van buitenlandse entiteiten worden omgerekend 

in de presentatie valuta van de Rabobank tegen de koers op transactiedata die te benaderen 

is door middel van gemiddelde koersen en hun balans wordt omgerekend tegen de wissel

koersen op 31 december. Valutakoersverschillen voortvloeiend uit de omrekening van de 

nettoinvestering in buitenlandse entiteiten en van leningen en overige valutainstrumenten, 

aangemerkt als hedges van dergelijke investeringen, worden verwerkt in het eigen vermogen. 

Wanneer een buitenlandse entiteit is verkocht, worden dergelijke valutakoersverschillen verant

woord in de winstenverliesrekening als deel van de winst of verlies op verkoop.

Goodwill en reëlewaardeaanpassingen, voortvloeiend uit de overname van een buitenlandse 

entiteit, worden verantwoord als activa en verplichtingen van de buitenlandse entiteit en 

omgerekend tegen de slotkoers.

Transacties in vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend in de waarderingsvaluta op basis van de 

wisselkoersen op de transactiedatum. Omrekeningsverschillen die ontstaan bij afwikkeling 

van dergelijke transacties en bij omrekening van monetaire activa en verplichtingen, luidend 

in buitenlandse valuta, worden verantwoord in de winstenverliesrekening. Omrekenings

verschillen die kwalificeren als nettoinvesteringsafdekkingen worden verantwoord in het 

eigen vermogen.

Omrekeningsverschillen op schuldpapieren en overige monetaire financiële activa gewaardeerd 

tegen reële waarde worden opgenomen onder valutakoerswinsten en verliezen. Omrekenings

verschillen op nietmonetaire posten, zoals voor handelsdoeleinden aangehouden eigen

vermogensinstrumenten, worden verantwoord als deel van reëlewaardewinsten of verliezen. 

Omrekeningsverschillen op voor verkoop beschikbare nietmonetaire posten worden opgenomen 

onder de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen.
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Rente
Rentebaten en lasten worden op basis van het toerekeningsbeginsel verantwoord in de winst

enverliesrekening voor alle rentedragende instrumenten waarbij de effectieverentemethode 

wordt gehanteerd. Rentebaten omvatten mede coupons met betrekking tot vastrentende 

financiële activa en voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa en geaccumuleerd 

agio en disagio op schatkistpapier en overige contant gemaakte instrumenten. Wanneer leningen 

onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, worden zij afgewaardeerd tot hun realiseer

bare bedragen. Rentebaten worden vervolgens verantwoord op basis van het oorspronkelijke 

rentetarief dat is gehanteerd om de toekomstige kasstromen contant te maken om het realiseer

bare bedrag te bepalen. De rente op derivaten aangehouden voor economische afdekkings

doeleinden wordt afzonderlijk gepresenteerd onder de rentebaten.

Provisies
Inkomsten uit hoofde van vermogensbeheeractiviteiten bestaan voornamelijk uit unit trust, 

fondsenbeheer en administratie. Baten uit vermogensbeheer en assurantiebemiddeling worden 

verantwoord als verdiend wanneer de dienst is geleverd.

Provisies worden verantwoord op basis van het toerekeningsbeginsel. Provisies voortvloeiend 

uit het onderhandelen of deelnemen aan het onderhandelen van een transactie voor een derde, 

bijvoorbeeld de overname van leningen, aandelen of overige effecten of de aankoop of verkoop 

van ondernemingen, worden verantwoord bij afronding van de onderliggende transacties.

Kredieten aan cliënten en vorderingen op andere banken
Kredieten aan cliënten en vorderingen op andere banken zijn nietafgeleide financiële activa met 

vaste of bepaalbare betalingen, die niet op een actieve markt zijn genoteerd. Als uitzondering 

hierop gelden dergelijke activa die door de Rabobank geclassificeerd zijn als aangehouden voor 

handelsdoeleinden of bij eerste opname in de balans aangemerkt zijn als gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winstenverliesrekening of als 

beschikbaar voor verkoop. Kredieten aan cliënten en vorderingen op andere banken worden 

initieel gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten en vervolgens op basis van 

de geamortiseerde kostprijs inclusief transactiekosten.

De leningen worden onderworpen aan een individuele of een collectieve impairmentanalyse. 

Een waarderingscorrectie, voorziening voor verwachte verliezen op leningen, wordt gemaakt als 

er objectieve aanwijzingen zijn dat de Rabobank niet alle ingevolge de oorspronkelijke contrac

tuele bepalingen verschuldigde bedragen zal kunnen innen. Het bedrag van de voorziening is 

het verschil tussen de boekwaarde en het realiseerbare bedrag, zijnde de contante waarde van 

verwachte kasstromen. Hierin zijn – naast de verwachte renteinkomsten en aflossingen – de 

bedragen opgenomen, die realiseerbaar zijn uit garanties en waarborgen en contant gemaakt 

zijn tegen het oorspronkelijke (gemiddelde) effectieve rentetarief van leningen.

De voorziening voor leningen omvat verliezen wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat er 

op de balansdatum sprake is van verliezen in onderdelen van de leningenportefeuille.

Objectieve aanwijzingen voor een mogelijke waardevermindering kunnen zijn:

• significante financiële problemen bij de kredietnemer;

• in gebreke blijven of nalatigheid van kredietnemers bij de betaling van interest en/of aflossing;

• heronderhandeling van een lening;

• kans op faillissement of financiële reorganisatie bij de kredietnemer;

• veranderende betalingsstatus van kredietnemers;

• veranderingen in economische omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het in 

gebreke blijven van de kredietnemer.
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Bij elk afzonderlijk bedrijfsonderdeel worden de verliezen geschat op basis van de krediet

waardigheidsbeoordeling van de leners en de waarde van de zekerheden die zijn ondergezet 

ten behoeve van de bank, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele economische 

omstandigheden waarin de leners hun activiteiten ontplooien. De boekwaarde van de leningen 

wordt verminderd door gebruik te maken van een voorzieningenrekening, gebaseerd op het 

door de bank meest waarschijnlijk geachte scenario, en het bedrag van het verlies wordt 

verantwoord in de winstenverliesrekening. Afboekingen van voorzieningen voor verwachte 

verliezen op leningen vinden plaats zodra het uitwinningsproces is beëindigd, de gestelde 

zekerheden te gelde zijn gemaakt en er vrijwel geen andere verhaalsmogelijkheid meer is en bij 

een formele schuldkwijtschelding. Als er nagenoeg geen continuïteitsperspectief is, vindt op 

portefeuilleniveau afboeking van een voorziening plaats voor verwachte verliezen op leningen 

tot de hoogte van het bedrag dat als oninbaar beschouwd wordt. Alsnog geïnde bedragen 

worden ten gunste gebracht van de post ‘Waardeveranderingen’ in de winstenverliesrekening. 

Zodra het continuïteitsperspectief is hersteld en achterstanden conform afspraak zijn ingelopen, 

wordt de lening niet langer als impaired (onvolwaardig) beschouwd. Het management beoor

deelt continu deze heronderhandelde leningen om er zeker van te zijn dat aan alle criteria is 

voldaan en dat de toekomstige kasstromen naar verwachting plaatsvinden.

Het management beoordeelt op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen bestaan 

dat geherclassificeerde leningen die voorheen als voor verkoop beschikbare activa waren 

opgenomen, een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

Voor alle uitzettingen, behalve de woninghypotheken en de consumptieve financieringen, 

worden de uitzettingen gemeten volgens het éénobligor principe. Dit principe houdt in dat de 

goedgekeurde limiet voor een debiteur van toepassing is op de som van alle uitzettingen – 

inclusief derivaten, garanties en dergelijke – van de debiteurengroep waartoe de debiteur 

behoort. Tot een debiteurengroep behoren alle debiteuren die vallen binnen de economische 

entiteit waarin juridische entiteiten en bedrijven organisatorisch verwant zijn. Daarnaast 

behoren ook de meerderheidsaandeelhouders tot de economische entiteit. Het oneobligor 

principe is entiteit overstijgend; de uitzettingen van de debiteuren groep over alle groepson

derdelen worden meegenomen.

Immateriële vaste activa
Goodwill
Goodwill vertegenwoordigt het bedrag waarmee de kostprijs van een overname de reële 

waarde te boven gaat van het aandeel van de Rabobank in de nettoactiva en de voorwaardelijke 

verplichtingen van de verworven dochteronderneming op de overnamedatum. Bij iedere 

overname wordt het overige belang derden in de overgenomen entiteit gewaardeerd tegen 

reële waarde of tegen het proportionele deel van de identificeerbare activa en passiva van de 

overgenomen entiteit. Jaarlijks, of vaker als er aanwijzingen zijn, wordt er een impairmenttest 

uitgevoerd om vast te stellen of een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden.

Ontwikkelingskosten van software
Kosten in verband met de ontwikkeling of instandhouding van software worden verantwoord 

als een last wanneer zij worden gemaakt. Kosten die direct worden gemaakt in verband met 

identificeerbare en unieke softwareproducten waarover de Rabobank de zeggenschap heeft en 

die waarschijnlijk gedurende een periode langer dan een jaar economische voordelen zullen 

opleveren die de kosten te boven gaan, worden verantwoord als immateriële activa. Directe 

kosten omvatten ook personeelskosten van het softwareontwikkelingsteam, financieringskosten 

en een geëigend deel van de relevante overhead.
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Uitgaven die de prestaties van software verbeteren ten opzichte van hun oorspronkelijke 

specificaties worden aan de oorspronkelijke kostprijs van de software toegevoegd. 

Softwareontwikkelingskosten worden verantwoord als activa en lineair afgeschreven over 

hun gebruiksduur van maximaal vijf jaren.

Overige immateriële vaste activa
De overige immateriële vaste activa bestaan voornamelijk uit immateriële vaste activa die 

nieuw zijn geïdentificeerd bij bedrijfscombinaties en worden afgeschreven overeenkomstig 

de looptijd van de activa.

De activa worden jaarlijks beoordeeld op bijzondere waardevermindering, op basis van ver

wachte toekomstige cashflows. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt opgenomen 

als verwachte toekomstige winsten de waarde van het actief niet ondersteunen.

Bijzondere waardevermindering van goodwill
Goodwill wordt jaarlijks in het vierde kwartaal van het boekjaar, of vaker als er een indicatie is 

die wijst op een mogelijke bijzondere waardevermindering, getoetst op bijzondere waarde

vermindering door een vergelijking van de realiseerbare waarde met de boekwaarde. De hoogste 

van de bedrijfswaarde enerzijds en de reële waarde verminderd met verkoopkosten anderzijds 

bepaalt de realiseerbare waarde. Het type van overgenomen onderneming is bepalend voor de 

definiëring van kasstroomgenererende eenheden.

De bedrijfswaarde van een kasstroomgenererende eenheid wordt bepaald door berekening van 

de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen van die kasstroomgenererende 

eenheid met de rentevoet voor belasting.

De belangrijkste aannames die zijn gebruikt in het kasstroommodel zijn afhankelijk van de 

input gegevens die verschillende financiële en economische variabelen weerspiegelen, zoals de 

risicovrije rente in een land en een premie die het inherente risico van de betreffende entiteit 

weergeeft. Deze variabelen worden bepaald op basis van een beoordeling door het manage

ment. Bijzondere waardeverminderingen van goodwill worden in de winstenverliesrekening 

verantwoord als ‘Overige resultaten’.

Bijzondere waardevermindering van overige immateriële vaste activa
Telkens op de balansdatum beoordeelt de Rabobank of er aanwijzingen zijn voor bijzondere 

waardeverminderingen van de overige immateriële activa. Is er sprake van dergelijke aanwij

zingen, dan wordt een analyse uitgevoerd om te beoordelen of de boekwaarde van de overige 

immateriële activa volledig realiseerbaar is. Afwaardering vindt plaats wanneer de boekwaarde 

hoger is dan het realiseerbare bedrag. Voor de goodwill en de software in ontwikkeling wordt 

jaarlijks per balansdatum, of vaker als er een aanwijzing is, een impairmenttest uitgevoerd om 

vast te stellen of een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden. Bijzondere waarde

verminderingen en terugboekingen van bijzondere waardeverminderingen van de overige 

immateriële vaste activa worden in de winstenverliesrekening verantwoord als ‘Andere 

beheerskosten’.

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik
Apparatuur (voor eigen gebruik) wordt verantwoord tegen historische kosten na aftrek van 

geaccumuleerde afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Vaste activa, 

terreinen en gebouwen (voor eigen gebruik) bestaan hoofdzakelijk uit kantoren en worden 

eveneens verantwoord tegen kostprijs, na aftrek van geaccumuleerde afschrijvingen en even

tuele bijzondere waardeverminderingen.
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Afschrijvingen worden als volgt lineair berekend ter afwaardering van de kostprijs van dergelijke 

activa tot hun restwaarde over hun geschatte gebruiksduur.

• Terreinen Niet afgeschreven

• Gebouwen 25  40 jaar

Apparatuur, waaronder 

• Computerapparatuur 1  5 jaar

• Overige apparatuur en motorvoertuigen 3  8 jaar

De Rabobank beoordeelt jaarlijks of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen 

van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. Wanneer de boekwaarde van een actief groter is dan 

het geschatte realiseerbare bedrag, wordt deze onmiddellijk afgewaardeerd naar het realiseer

bare bedrag. Bijzondere waardeverminderingen en terugboekingen van bijzondere waarde

verminderingen van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen worden in de winstenverliesrekening 

verantwoord als ‘Andere beheerskosten’. Winsten en verliezen op afstoting van onroerende 

zaken en bedrijfsmiddelen worden bepaald ten opzichte van hun boekwaarde en worden 

verwerkt bij de bepaling van het bedrijfsresultaat.

Herstelwerkzaamheden en instandhouding worden ten laste gebracht van de winstenverlies

rekening wanneer de uitgave is gedaan. Uitgaven die de voordelen van terreinen en gebouwen 

verlengen of vergroten ten opzichte van hun oorspronkelijke gebruik, worden geactiveerd en 

vervolgens afgeschreven.

Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen, voornamelijk bestaand uit kantoorgebouwen, worden aangehouden 

voor de langetermijnhuurbaten en worden niet gebruikt door de Rabobank of haar dochter

ondernemingen. Vastgoedbeleggingen worden verantwoord als langetermijnbelegging en 

opgenomen tegen kostprijs na aftrek van geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waarde

verminderingen. De vastgoedbeleggingen worden afgeschreven over 40 jaar.

Overige activa
Onderhanden werk
Het onderhanden werk is verantwoord als ‘Overige activa’. Onderhanden werk betreft commer

cieelvastgoedprojecten, en verkochte en onverkochte woningbouwprojecten in aanbouw of 

voorbereiding en wordt gewaardeerd tegen gemaakte kosten, vermeerderd met toegerekende 

rente en verminderd met eventueel noodzakelijke voorzieningen. Aan kopers en opdracht

gevers gefactureerde termijnen worden in mindering gebracht op onderhanden werk. Als voor 

een project het saldo negatief is (de gefactureerde termijnen bedragen meer dan de geactiveerde 

kosten), wordt het saldo op dat project verantwoord als ‘Overige schulden’.

Winsten en verliezen worden genomen op basis van de voortgang van het project (‘percentage 

of completion’methode) omdat er sprake is van een ‘continuous transfer’ van eigendom. 

De Rabobank draagt de zeggenschap en de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom van 

het onderhanden werk in zijn actuele staat over aan de koper naarmate de bouw vordert.

Bouwterreinen
Bouwterreinen worden gewaardeerd tegen kostprijs, met inbegrip van toegerekende rente 

en bijkomende kosten voor de aankoop en het bouwrijp maken van terreinen. Voor grond 

waarop volgens het bestemmingsplan geen speciale bestemming rust, wordt, indien er geen 

zekerheid bestaat dat de grond bebouwd zal worden, geen rente toegerekend. In de kostprijs 
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van grond is niet de voorwaardelijke verplichting opgenomen die afhankelijk is van toekomstige 

bestemmingswijziging op de betreffende grond. Voor bij verkoop verwachte verliezen wordt 

een bijzondere waardevermindering toegepast op de boekwaarde van het terrein.

Leasing
Rabobank is de lessee
Leaseovereenkomsten van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen, waarbij nagenoeg alle risico’s 

en voordelen van het eigendom worden overgedragen aan de Rabobank, worden gerubriceerd 

als financiële leaseovereenkomsten. Financiële leaseovereenkomsten worden geactiveerd bij 

aanvang van de leaseovereenkomst tegen de reële waarde van de geleasde vaste activa of 

tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen als de contante waarde lager is. 

Elke lease betaling wordt zodanig toegerekend tussen de verplichting en financieringskosten dat 

dit resulteert in een constante rente over het resterende saldo van de verplichting. De corres

ponderende huurverplichtingen worden, na aftrek van financieringskosten, opgenomen onder 

‘Overige schulden’. De rentecomponent van de financieringskosten wordt ten laste gebracht 

van de winstenverliesrekening over de leaseperiode. Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen, 

verworven in het kader van financiële leaseovereenkomsten, worden afgeschreven over de 

gebruiksduur van het actief of wanneer korter, de leasetermijn.

Leaseovereenkomsten waarbij een aanzienlijk deel van de risico’s en voordelen van het eigendom 

wordt behouden door de lessor, worden gerubriceerd als operationele leaseovereenkomsten. 

Betalingen uit hoofde van operationele leaseovereenkomsten worden (na aftrek van eventuele 

kortingen door de lessor) lineair ten laste gebracht van de winstenverliesrekening over de 

leaseperiode.

Rabobank is de lessor
Financiële leaseovereenkomsten

Als activa worden geleasd in het kader van een financiële leaseovereenkomst, wordt de contante 

waarde van de lease betalingen verantwoord als een vordering onder ‘Vorderingen op andere 

banken’ of ‘Kredieten aan cliënten’. Het verschil tussen de brutovordering en de contante waarde 

van de vordering wordt verantwoord als onverdiende financieringsbaten. Leaseinkomsten 

worden verantwoord als rentebaten over de leaseperiode op basis van de nettoinvesterings

methode, die een constante periodieke rente weergeeft.

Operationele leaseovereenkomsten

Activa geleasd in het kader van operationele leaseovereenkomsten worden in de balans 

opgenomen onder ‘Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen’. Zij worden afgeschreven over hun 

verwachte gebruiksduur in overeenstemming met die voor vergelijkbare onroerende zaken en 

bedrijfsmiddelen. Huurinkomsten worden (na aftrek van aan lessees verstrekte kortingen en 

afschrijvingen) verantwoord in ‘Overige resultaten’ op lineaire basis over de leaseperiode.

Voorzieningen
Voorzieningen worden verantwoord als de Rabobank een actuele juridische of feitelijke 

verplichting heeft uit hoofde van gebeurtenissen in het verleden wanneer het waarschijnlijk is 

dat een uitstroom van middelen nodig is om die verplichting af te wikkelen en als een betrouw

bare schatting kan worden gemaakt van het bedrag. Als de Rabobank vergoeding verwacht van 

een voorziening, bijvoorbeeld in het kader van een verzekeringscontract, wordt de vergoeding 

verantwoord als een afzonderlijk actief als de vergoeding nagenoeg zeker is. De voorzieningen 

worden gewaardeerd op de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen.
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Herstructurering
Herstructureringsvoorzieningen bestaan uit betalingen uit hoofde van afvloeiingsregelingen en 

overige direct aan de herstructureringsprogramma’s toe te rekenen kosten. Deze kosten worden 

verantwoord in de periode waarin voor de Rabobank een juridische of feitelijke betalings

verplichting ontstaat, voor afvloeiing een gedetailleerd plan is opgesteld en tevens een geldige 

verwachting bij de betrokkenen is gewekt dat de reorganisatie zal worden doorgevoerd.

Fiscale en juridische zaken
De voorziening voor fiscale en juridische zaken is gebaseerd op de best mogelijke schattingen 

zoals beschikbaar op balansdatum, waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van 

juridische en fiscale adviseurs. Het tijdstip van de uitgaande kasstromen die samenhangen met 

deze voorzieningen is onzeker omdat de uitkomst van de geschillen en de tijd die daarmee 

gemoeid is onvoorspelbaar zijn.

Overige voorzieningen
Onder overige voorzieningen vallen voorzieningen ten behoeve van verlieslatende overeen

komsten, kredietverplichtingen en uit hoofde van het depositogarantiestelsel.

Personeelsbeloningen
De Rabobank heeft verschillende pensioenregelingen op basis van de lokale omstandigheden 

en praktijken in de landen waar zij activiteiten ontplooit. De regelingen worden over het 

algemeen gefinancierd door betalingen aan verzekeringsmaatschappijen of trusteeadministered 

funds zoals bepaald door periodieke actuariële berekeningen. Een toegezegdpensioenregeling 

is een pensioenregeling die een bedrag aan te betalen pensioenuitkeringen toezegt, gewoonlijk 

in relatie tot een of meer factoren als leeftijd, dienstjaren of beloning. Een toegezegdebijdrage

regeling is een pensioenregeling in het kader waarvan de Rabobank vaste bijdragen betaalt aan 

een afzonderlijke entiteit (een fonds) en geen juridische of feitelijke verplichting heeft als het 

fonds onvoldoende activa heeft om alle uitkeringen aan personeel te betalen in verband met 

diensttijd van personeel in de actuele en voorgaande periodes.

Pensioenverplichtingen
De verplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen is de contante waarde van de 

toegezegdpensioenverplichting op de balansdatum na aftrek van de reële waarde van fonds

beleggingen. De toegezegdpensioenverplichting wordt jaarlijks berekend door onafhankelijke 

actuarissen op basis van de ‘projected unit credit’methode. De contante waarde van de 

toegezegdpensioenverplichting wordt bepaald door de geschatte toekomstige uitstroom van 

geldmiddelen op basis van rentetarieven van hoogwaardige bedrijfsobligaties met looptijden 

welke die van de gerelateerde verplichting benaderen. De meeste pensioenregelingen zijn 

middelloonregelingen en de kosten van dergelijke regelingen, dat wil zeggen de nettopensioen

lasten voor de periode na aftrek van werknemersbijdragen en rente, worden opgenomen in 

‘Personeelskosten’. De nettorentelasten of –baten worden berekend door de disconteringsvoet 

aan het begin van het jaar op het actief of de verplichting uit hoofde van de toegezegd

pensioenregeling toe te passen.

Actuariële winsten en verliezen voortvloeiend uit aanpassingen aan de feitelijke ontwikkelingen 

of actuariële aannames worden verwerkt in het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en 

nietgerealiseerde resultaten.
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Toegezegdebijdrageregelingen
Voor toegezegdebijdrageregelingen betaalt de Rabobank bijdragen aan openbaar of privaat 

beheerde pensioenverzekeringsplannen op een verplichte, contractuele of vrijwillige basis. 

Zodra de bijdragen zijn voldaan, heeft de Rabobank geen verdere betalingsverplichtingen. 

De reguliere bijdragen zijn kosten over het jaar waarin zij betaalbaar worden en zij worden als 

zodanig opgenomen onder ‘Personeelskosten’.

Overige verplichtingen na uitdiensttreding
Sommige onderdelen van de Rabobank bieden hun werknemers overige tegemoetkomingen na 

uitdiensttreding aan. Voor het recht op deze uitkeringen is gewoonlijk vereist dat de werknemer 

tot de pensioenleeftijd in dienst blijft en een minimum aantal dienstjaren heeft. De verwachte 

kosten van deze uitkeringen worden over de diensttijd opgebouwd, op basis van een systema

tiek die vergelijkbaar is met toegezegdpensioenregelingen. Deze verplichtingen worden ieder 

jaar gewaardeerd door onafhankelijke actuarissen.

Variabele beloningen
De kosten uit hoofde van variabele beloningen die onvoorwaardelijk en in contanten betaald 

worden, worden verantwoord in het jaar waarin de werknemer de diensten levert. De kosten 

met betrekking tot de voorwaardelijke betalingen in contanten worden opgenomen in de 

winstenverliesrekening in de personeelskosten gedurende het dienstverband in het prestatie

jaar en de wachtperiode (totaal vier jaar). De verplichting wordt verantwoord in de overige 

schulden. Op eigenvermogensinstrumenten gebaseerde betalingen worden behandeld in 

paragraaf ‘Op eigenvermogensinstrumenten gebaseerde betalingen’.

Op eigenvermogensinstrumenten gebaseerde betalingen
De vergoeding voor diensten van bepaalde werknemers (identified staff ) vindt plaats in de 

vorm van op eigenvermogensinstrumenten (vergelijkbaar met en zich gedragend als Rabobank 

(Leden)certificaten ) gebaseerde betalingen die in contanten worden afgewikkeld. De kosten 

van de ontvangen diensten worden bepaald op basis van de reële waarde van de toegekende 

eigenvermogensinstrumenten per de toekenningsdatum en worden jaarlijks herberekend voor 

de dan geldende waarde. De kosten met betrekking tot de toegekende eigenvermogensinstru

menten worden opgenomen in de winstenverliesrekening in de personeelskosten gedurende 

het dienstverband in het prestatiejaar en de wachtperiode (totaal vier jaar). De verplichting 

wordt verantwoord in de overige schulden.

Belasting
Acute belastingvorderingen en verplichtingen worden gesaldeerd als er een wettelijk recht op 

saldering bestaat en als er de intentie is voor simultane afwerking of verrekening. Uitgestelde 

belastingvorderingen en verplichtingen worden gesaldeerd als er een wettelijk recht op saldering 

bestaat en als zij betrekking hebben op dezelfde belastingautoriteit en voortkomen uit dezelfde 

fiscale groep.

Volledige voorzieningen worden getroffen voor uitgestelde belasting, op basis van de liability

methode, op tijdelijke verschillen tussen de fiscale waarde van activa en verplichtingen en hun 

boekwaardes in de halfjaarcijfers.

De belangrijkste tijdelijke verschillen komen voort uit afschrijvingen van: onroerende zaken en 

bedrijfsmiddelen, herwaardering van bepaalde financiële activa en verplichtingen inclusief 

afgeleide contracten, voorzieningen voor pensioenen en overige uitkeringen na uitdiensttreding, 

voorzieningen voor kredietverliezen en overige bijzondere waardeverminderingen en belasting

verliezen en – in verband met overnames – het verschil tussen de reële waarden van de over

genomen nettoactiva en hun fiscale waarde. De per de balansdatum vigerende of nagenoeg 

vigerende belastingtarieven worden gehanteerd om de uitgestelde belastingen te bepalen.
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Bij de verantwoording van uitgestelde belastingvorderingen wordt rekening gehouden met de 

mate waarin het waarschijnlijk is dat in de toekomst een belastbare winst beschikbaar is voor 

aanwending van de tijdelijke verschillen.

Voorzieningen worden getroffen voor tijdelijke verschillen, voortvloeiend uit investeringen in 

dochterondernemingen, deelnemingen en joint ventures, behalve wanneer de timing van de 

omkering van het tijdelijke verschil gestuurd kan worden en als het waarschijnlijk is dat het 

verschil niet in de overzienbare toekomst wordt omgekeerd.

Belastingen op de winst worden op basis van de toepasselijke belastingwetgeving in iedere 

jurisdictie verantwoord als een last in de periode waarin de winst ontstaat. De belastingeffecten 

van verrekenbare compensabele verliezen worden verantwoord als een actief als het waar

schijnlijk is dat toekomstige belastbare winsten beschikbaar zullen zijn voor aanwending van 

deze verliezen.

Voor herwaarderingen van voor verkoop beschikbare financiële activa en kasstroomafdekkingen 

die direct ten laste of ten gunste worden gebracht van het eigen vermogen, worden uitgestelde 

belastingvorderingen of uitgestelde belasting verplichtingen opgenomen. Bij realisatie wordt dit 

vervolgens, samen met de uitgestelde winst of het uitgestelde verlies, verantwoord in de winst

enverliesrekening.

De winstbelastingen worden in elke tussentijdse periode opgenomen op basis van de beste 

schatting van het gewogen gemiddelde jaarlijkse tarief van winstbelastingen dat voor het 

volledige boekjaar wordt verwacht.

Schulden aan andere banken, toevertrouwde middelen en uitgegeven schuldpapieren
Deze opgenomen gelden worden bij eerste opname verantwoord tegen reële waarde, dat wil 

zeggen hun uitgifteprijs na aftrek van direct toerekenbare en incidentele transactiekosten en 

vervolgens op basis van de geamortiseerde kostprijs inclusief transactiekosten.

Als de Rabobank eigen schuldinstrumenten aankoopt, worden deze uit de balans verwijderd 

en wordt het verschil tussen de boekwaarde van een verplichting en de betaalde vergoeding 

verantwoord in de winstenverliesrekening.

Rabobank (Leden)certificaten
De opbrengst van de emissie van de Rabobank (Leden)certificaten staat perpetueel ter beschik

king van de Rabobank Groep en is achtergesteld ten opzichte van alle schulden (ook ten opzichte 

van de Trust Preferred Securities en de Capital Securities). Omdat de betaling van de beoogde 

vergoedingen volledig discretionair zijn, wordt de opbrengst van de emissie van de Rabobank 

(Leden)certificaten verantwoord als ‘Eigen vermogen’. In verband hiermee worden de beoogde 

vergoedingen verantwoord via de winstbestemming.

Trust Preferred Securities en Capital Securities
Trust Preferred Securities, die een verplichte coupon hebben en aflosbaar zijn per een specifieke 

datum of tegen de optie van de houder van het waardepapier, worden gerubriceerd als financiële 

verplichtingen en worden opgenomen onder achtergestelde schulden. De vergoedingen op 

deze preferente aandelen worden verantwoord in de winstenverliesrekening als rentelasten op 

basis van geamortiseerde kostprijs, waarbij gebruik is gemaakt van de effectieverentemethode.

De overige Trust Preferred Securities en Capital Securities worden verantwoord als ‘Eigen 

vermogen’ omdat er geen formele verplichting bestaat tot (terug)betaling van de hoofdsom 

en de vergoeding.

Financiële garanties
Financiële garantiecontracten zijn contracten die vereisen dat de uitgever de houder voor een 

bepaald bedrag schadeloos stelt voor een verlies dat zich voordoet omdat een specifieke 

debiteur niet aan zijn verplichtingen voldoet, conform de voorwaarden van een schuldbewijs. 
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Zulke financiële garanties worden bij eerste verwerking tegen reële waarde verantwoord en 

vervolgens gewaardeerd tegen de waarde van de verdisconteerde verplichting. Onder de 

garantie of hogere waarde bij eerste verwerking wordt dit verminderd met het bedrag van het 

reeds verantwoorde cumulatieve resultaat om zo de opbrengstgrondslagen weer te geven.

Gesegmenteerde informatie
Een segment is een identificeerbaar onderdeel van de Rabobank dat actief is in het verschaffen 

van producten of diensten (bedrijfssegment), dat onderhevig is aan risico’s en voordelen die 

afwijken van die van andere segmenten. De door de Rabobank te rapporteren segmenten zijn 

gedefinieerd op basis van de ‘managementbenadering’, dat wil zeggen de segmenten die door 

het management worden beoordeeld ten behoeve van het strategische management van de 

Rabobank en om bedrijfsbeslissingen te nemen en verschillende risks en returns te kennen. 

Het primaire rapportageformat van de Rabobank is het bedrijfssegment, secundair is het geo

grafisch segment.

Bedrijfscombinaties
Bedrijfscombinaties worden verantwoord op basis van de overnamemethode. De overname

prijs van een acquisitie wordt bepaald als het geldbedrag of equivalent daarvan dat is overeen

gekomen voor de verkrijging van de bedrijfscombinatie, eventueel vermeerderd met kosten 

die direct toerekenbaar zijn aan de overname. Goodwill is het verschil tussen de overnameprijs 

van de acquisitie en het belang van Rabobank in de reële waarde van de verkregen activa, 

verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen. Goodwill wordt geactiveerd en opgenomen 

als een immaterieel actief. Voor elke bedrijfscombinatie worden de minderheidsbelangen 

gewaardeerd tegen het aandeel van de gekochte onderneming in de identificeerbare netto 

activa. Directe acquisitiekosten worden ten laste van de winstenverliesrekening gebracht.

Groepen van activa die worden afgestoten en classificeren als aangehouden voor 
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten
Groepen van activa die afgestoten worden en classificeren als aangehouden voor verkoop 

worden gewaardeerd tegen de boekwaarde of, indien lager, de reële waarde onder aftrek van 

de verwachte verkoopkosten. Een groep van activa (of een vast actief ) die wordt afgestoten 

classificeert als aangehouden voor verkoop als de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gereali

seerd in een verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik ervan. Dit is alleen het 

geval als de verkoop zeer waarschijnlijk is en de groep van activa (of een vast actief ) die wordt 

afgestoten direct beschikbaar is voor verkoop in haar huidige staat. Verder moet het management 

zich verbonden hebben aan de verkoop, waarvan de verwachting is dat deze binnen één jaar 

na het moment van classificatie als aangehouden voor verkoop plaats zal vinden. Wanneer een 

groep van activa die classificeert als aangehouden voor verkoop een belangrijk bedrijfsactiviteit 

of geografisch gebied vertegenwoordigt dan classificeert deze groep van activa als beëindigde 

bedrijfsactiviteiten. In de geconsolideerde winstenverliesrekening worden de baten en lasten 

van de beëindigde bedrijfsactiviteiten apart gepresenteerd van de baten en lasten van de 

voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Kasstroomoverzicht
Onder geldmiddelen en kasequivalenten worden de aanwezige kasmiddelen, geldmarkt

uitzettingen en de tegoeden bij de centrale banken verstaan. Het kasstroomoverzicht is 

opgesteld volgens de indirecte berekeningsmethode en geeft inzicht in de herkomst van deze 

liquide middelen die gedurende het jaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop de liquide 

middelen gedurende het jaar zijn aangewend. Bij de nettokasstroom uit operationele activiteiten 

wordt het bedrijfsresultaat vóór belastinglasten gecorrigeerd voor posten in de winstenverlies

rekening en mutaties in balansposten die niet daadwerkelijk leiden tot kasstromen in het boekjaar.
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De kasstromen worden gesplitst naar operationele, investerings en financieringsactiviteiten. 

Mutaties in kredieten, interbancaire deposito’s, toevertrouwde middelen en uitgegeven 

schuldpapieren zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Investerings

activiteiten omvatten aan en verkopen en aflossingen inzake financiële beleggingen, aan 

en verkopen van dochterondernemingen en van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. 

De ontvangsten, uitgiften en betalingen op de Rabobank (Leden)certificaten, Trust Preferred 

Securities, Capital Securities, Senior Contingent Notes, Rabo Extra Ledenobligaties en achter

gestelde schulden worden als financieringsactiviteit aangemerkt. Mutaties uit hoofde van 

valutaomrekeningsverschillen worden, evenals de consolidatieeffecten bij de verwerving van 

deelnemingen, geëlimineerd.

Het verschil tussen de in het kasstroomoverzicht opgenomen nettomutatie en de mutatie 

van de in de balans opgenomen geldmiddelen en kasequivalenten is het gevolg van koers

verschillen en is afzonderlijk opgenomen als onderdeel van de aansluiting tussen de netto

mutatie en de balansmutatie van de geldmiddelen en kasequivalenten.

Vaste activa en verplichtingen aangehouden 
voor verkoop

De vaste activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop betreffen met name de activa en 

verplichtingen van de Bank BGZ. Tevens zijn enkele vastgoedbeleggingen geclassificeerd als 

aangehouden voor verkoop.

Verkoop Bank BGZ
In december 2013 werd een akkoord bereikt over de verkoop van het 98,5% aandelenbelang in 

de Poolse Bank BGZ aan de BNP Paribas Groep voor een bedrag van ongeveer 1 miljard euro. 

Het akkoord over de verkoop van Bank BGZ is inclusief de activiteiten van Rabobank Polska. 

In de eerste helft van 2014 vond de fusie plaats tussen Rabobank Polska en Bank BGZ. Afronding 

van de verkoop van Bank BGZ aan BNP Paribas is afhankelijk van de benodigde wettelijke goed

keuringen. De additionele bijzondere waardevermindering op de goodwill is 26. De financiële 

afwikkeling van de verkoop zal naar verwachting in de tweede helft van 2014 plaatsvinden. 

Hierbij zullen de reserves opgenomen in het eigen vermogen met betrekking tot Bank BGZ 

vrijvallen in het resultaat en leiden tot een verwachte bate van circa 21 na belasting.

De volgende activa en verplichtingen zijn gepresenteerd onder de vaste activa en verplichtingen 

aangehouden voor verkoop met betrekking tot BGZ:

in miljoenen euro’s 30 juni 2014

Activa
Geldmiddelen en kasequivalenten 341

Vorderingen op andere banken 70

Kredieten aan cliënten 6.976

Voor verkoop beschikbare financiële activa 1.573

Overige activa 481

Totaal activa 9.441

Verplichtingen
Schulden aan andere banken 1.038

Toevertrouwde middelen 6.843

Overige verplichtingen 499

Totaal verplichtingen 8.380
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Toelichtingen uit hoofde van IAS 34.15, 15B en 16A
Er hebben zich in het eerste halfjaar van 2014 geen andere van belang zijnde gebeurtenissen 

en transacties voorgedaan dan elders in dit halfjaarverslag vermeld.

De informatie die opgenomen moet worden conform IAS 34.16A is hieronder vermeld:

• In deze halfjaarcijfers zijn dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving en berekenings

methoden gehanteerd als in de geconsolideerde jaarrekening 2013 met uitzondering van de 

gewijzigde grondslagen vermeld in de paragraaf ‘Veranderingen in waarderingsgrondslagen 

en presentatie’.

• Er zijn geen andere dan in dit verslag opgenomen posten die een invloed hebben op activa, 

verplichtingen, eigen vermogen, nettoresultaat of kasstromen die ongebruikelijk zijn wegens 

hun aard, omvang of frequentie.

• De schattingen wijken op hoofdlijnen niet wezenlijk af van die opgenomen in de geconsoli

deerde jaarrekening 2013.

• Rabobank heeft verschillende uitgiften, terugkopen en terugbetalingen van obligaties 

verricht, maar dit behoort tot de normale bedrijfsactiviteiten van de Rabobank.

• De tussentijdse bedrijfsactiviteiten van Rabobank hebben geen seizoensgebonden of 

cyclisch karakter.

• Rabobank heeft uitkeringen gedaan aan houders van eigenvermogensinstrumenten zoals 

opgenomen in het verkort geconsolideerd vermogensoverzicht.

• De paragraaf ‘Bedrijfssegmenten’ is opgesteld in overeenstemming met de vereisten in IFRS 8.

• Behalve zoals in paragraaf ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ beschreven, zijn er geen 

gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke 

situatie per balansdatum.

• Er zijn geen wijzigingen tijdens de tussentijdse periode in het verkrijgen of verliezen van 

zeggenschap over dochterondernemingen en langlopende investeringen en beëindigde 

bedrijfsactiviteiten.

• De toelichting vereisten opgenomen in IFRS 13 en IFRS 7 zijn in onderstaande paragraaf 

opgenomen.

Reële waarden van financiële activa en verplichtingen
De volgende tabel geeft de reële waarde weer van financiële instrumenten op basis van de 

volgende waarderingsmethodes en aannames. Deze tabel wordt opgenomen omdat niet alle 

financiële instrumenten in de halfjaarcijfers worden opgenomen tegen reële waarde. De reële 

waarde is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zou worden 

betaald om een verplichting over te dragen in een regelmatige transactie tussen marktdeel

nemers op de waarderingsdatum.

De Rabobank hanteert voor de waardering tegen reële waarde dat de transactie om het actief 

te verkopen of de verplichting over te dragen plaatsvindt op de belangrijkste markt voor het 

actief of de verplichting. Of op de voordelige markt als er geen belangrijke markt is.

Voor een groot aantal van de door de Rabobank aangehouden of uitgegeven financiële activa en 

verplichtingen zijn marktprijzen niet beschikbaar. Voor financiële instrumenten waarvoor geen 

marktprijs beschikbaar is, zijn de in de onderstaande tabel opgenomen reële waarden daarom 

geschat op basis van de contante waarde of andere schattings en waarderingsmethodes op 

basis van de marktomstandigheden op de balansdatum. De waarden die resulteren na toepas

sing van deze technieken worden aanzienlijk beïnvloed door de onderliggende aannames 

die worden gehanteerd ten aanzien van zowel de bedragen als de timing van toekomstige 

kasstromen, toegepaste rekenrentes en eventuele illiquiditeit in de markt. De volgende 

methodes en aannames zijn gebruikt.
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Geldmiddelen en kasequivalenten. De reële waarde van liquide middelen wordt geacht 

nagenoeg gelijk te zijn aan hun boekwaarde. Deze aanname wordt toegepast voor liquide 

middelen en de kortetermijncomponent van alle andere financiële activa en verplichtingen.

Vorderingen op andere banken. Vorderingen op andere banken omvatten ook interbankplaat

singen en posten die worden geïnd. De reële waarde van floatingrateplaatsingen en overnight

deposito’s is hun boekwaarde. De geschatte reële waarde van vastrentende deposito’s wordt 

gebaseerd op contant gemaakte kasstromen met gebruik van toepasselijke geldmarktrente

percentages voor schulden met een vergelijkbaar kredietrisico en resterende looptijd.

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa en derivaten. Voor handelsdoel

einden aangehouden financiële activa en derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde 

op basis van genoteerde marktprijzen wanneer deze beschikbaar zijn. Zijn genoteerde markt

prijzen niet beschikbaar, dan wordt de reële waarde geschat op basis van modellen van contant 

gemaakte kasstromen en optiewaarderingsmodellen. Voor derivaten wordt rekening gehouden 

met het tegenpartijrisico. Om dit risico te schatten maakt Rabobank gebruik van de meest 

recente marktinformatie, zoals CDS curves en Monte Carlo simulaties. Daarnaast wordt rekening 

gehouden met de eigen kredietwaardigheid.

Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 

de winst-en-verliesrekening. Deze financiële activa worden gewaardeerd tegen reële waarde, 

bepaald aan de hand van genoteerde marktprijzen als deze beschikbaar zijn of geschat op basis 

van waarderingsmethodes, waaronder vergelijkbare activa in de markt, modellen voor contant 

gemaakte kasstromen en optiewaarderingsmodellen.

Kredieten aan cliënten. Verstrekte leningen worden geschat op basis van berekeningen van 

de contant gemaakte kasstromen aan de hand van actuele markttarieven voor soortgelijke 

leningen. Voor variabelrentende leningen die frequent worden herzien en geen significante 

wijziging van het kredietrisico tot gevolg hebben, wordt de reële waarde bepaald op basis van 

de boekwaarde tot einde looptijd.

Voor verkoop beschikbare financiële activa. Voor verkoop beschikbare financiële activa worden 

gewaardeerd tegen reële waarde op basis van genoteerde marktprijzen. Zijn genoteerde markt

prijzen niet beschikbaar, dan wordt de reële waarde geschat op basis van modellen van contant 

gemaakte kasstromen en optiewaarderingsmodellen.

Overige financiële activa. Voor vrijwel alle andere financiële activa benadert de boekwaarde de 

reële waarde.

Schulden aan andere banken. Schulden aan andere banken omvatten ook interbankplaat

singen, posten die worden geïnd en deposito’s. De reële waarde van floatingrateplaatsingen en 

overnightdeposito’s is hun boekwaarde. De geschatte reële waarde van vastrentende deposito’s 

is bepaald op basis van contant gemaakte kas stromen op basis van heersende geldmarktrente

tarieven voor schulden met een vergelijkbaar kredietrisico en een vergelijkbare resterende 

looptijd.

Handelsverplichtingen. De reële waarde van handelsverplichtingen wordt bepaald aan de 

hand van genoteerde marktprijzen als deze beschikbaar zijn. Zijn genoteerde marktprijzen niet 

beschikbaar, dan wordt de reële waarde geschat op basis van waarderingsmodellen.

Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeverande-

ringen in de winst-en-verliesrekening. De reële waarde van deze verplichtingen wordt 

bepaald aan de hand van genoteerde marktprijzen als deze beschikbaar zijn. Zijn genoteerde 

marktprijzen niet beschikbaar, dan wordt de reële waarde geschat op basis van modellen van 

contant gemaakte kasstromen en optiewaarderingsmodellen.

Toevertrouwde middelen. Toevertrouwde middelen omvatten ook rekeningcourantsaldi en 

deposito’s. De reële waarde van spaargelden en rekeningencourant zonder specifieke einddatum 

voor de looptijd wordt verondersteld het bedrag te zijn dat op de balansdatum opeisbaar is, 

dat wil zeggen hun boekwaarde op die datum. De reële waarde van deze deposito’s wordt 

geschat op basis van berekeningen van de contant gemaakte kasstromen op basis van actueel 
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aangeboden rente tarieven voor soortgelijke contracten met looptijden in overeenstemming 

met de te waarderen posten. De boekwaarde van variabelrentende deposito’s benadert hun 

reële waarde op de balansdatum.

Schuldpapieren en andere uitgegeven instrumenten. De reële waarde wordt berekend op 

basis van genoteerde marktprijzen. Voor notes waarvoor geen genoteerde marktprijzen 

beschikbaar zijn, wordt een model voor de contant gemaakte kasstroom gebruikt op basis 

van een actuele rendementscurve die geëigend is voor de resterende looptijd.

30 juni 2014 30 juni 2013

in miljoenen euro’s Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

Activa
Geldmiddelen en kasequivalenten 40.612 40.612 45.181 45.181

Vorderingen op andere banken 40.980 41.019 34.036 34.049

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële 
activa 5.184 5.184 6.843 6.843

Overige financiële activa tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de 
winst-en-verliesrekening 4.247 4.247 5.351 5.351

Derivaten 45.335 45.335 47.774 47.774

Kredieten aan cliënten 462.739 469.657 474.651 491.222

Voor verkoop beschikbare financiële activa 43.778 43.778 51.365 51.365

Totaal financiële activa 642.875 649.832 665.201 681.785

Verplichtingen
Schulden aan andere banken 17.715 17.930 19.118 19.157

Toevertrouwde middelen 323.035 327.865 336.491 340.528

Uitgegeven schuldpapieren 194.414 203.196 197.891 199.756

Derivaten en overige handelsverplichtingen 55.611 55.611 59.247 59.247

Overige financiële verplichtingen tegen reële 
waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-
verliesrekening 19.384 19.384 21.785 21.785

Achtergestelde schulden 11.056 13.606 5.203 6.329

Totaal financiële verplichtingen 621.215 637.592 639.735 646.802

De hiervoor vermelde gegevens vertegenwoordigen de best mogelijke schatting door het 

management op basis van een reeks methodes en aannames. Als beschikbaar, geven genoteerde 

marktprijzen de beste indicatie van de reële waarde.

Indien geen genoteerde marktprijzen beschikbaar zijn voor effecten met een vaste looptijd, eigen 

vermogensinstrumenten, derivaten of goederen, maakt de Rabobank de verwachte kasstromen 

contant op basis van marktrentetarieven in overeenstemming met de kredietkwaliteit en de 

duur van de investering. Er kan ook een prijs op basis van modellen gehanteerd worden om de 

reële waarde te bepalen.

Het is het beleid van de Rabobank dat alle modellen die worden gehanteerd ten behoeve van 

waarderingen van financiële instrumenten worden gevalideerd door deskundig personeel dat 

onafhankelijk is van diegenen die de reële waarde van die financiële instrumenten bepalen.

Bij de bepaling van marktwaarde of reële waarde worden verschillende factoren in aanmerking 

genomen, waaronder de tijdswaarde en volatiliteitsfactoren, onderliggende opties, warrants 

en derivaten; liquiditeit, kredietkwaliteit van de tegenpartij en andere factoren. Hierbij is het 

waarderingsproces zodanig vormgegeven dat op een gestructureerde wijze gebruik wordt 

gemaakt van periodiek beschikbare marktprijzen. Dit gestructureerde waarderingsproces heeft 

zijn nut bewezen in de kredietcrisis. Wijzigingen in aannames kunnen van invloed zijn op de 

reële waarde van voor handelsdoeleinden en niet voor handelsdoeleinden aangehouden 

financiële activa en verplichtingen.
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De volgende tabel geeft de reëlewaardehiërarchie weer die wordt gebruikt ter bepaling van de 

reële waarde van financiële activa en verplichtingen. De volgende indeling wordt gemaakt.

• Categorie 1: Genoteerde prijzen op actieve markten voor identieke activa of verplichtingen; 

Een actieve markt is een markt waarop transacties voor het actief of de verplichting voldoende 

frequent en in voldoende volume plaatsvinden om op permanente basis prijsinformatie te 

verschaffen.

• Categorie 2: Andere inputs dan de in categorie 1 ondergebrachte genoteerde prijzen die voor 

het actief of de verplichting waarneembaar zijn, hetzij direct (d.w.z. als prijzen) hetzij indirect 

(d.w.z. afgeleid van prijzen).

• Categorie 3: Inputs voor het actief of de verplichting die niet gebaseerd zijn op waarneem

bare marktgegevens.

De Rabobank bepaalt voor terugkerende waarderingen van financiële instrumenten tegen 

reële waarde wanneer overdrachten tussen de verschillende categorieën van de reële waarde 

hiërarchie hebben plaatsgevonden door aan het eind van elke rapportageperiode opnieuw de 

categorie te beoordelen.

in miljoenen euro’s Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Totaal

Per 30 juni 2014

Activa
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële 
activa 3.432 1.575 177 5.184

Overige financiële activa tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de 
winst-en-verliesrekening 339 2.754 1.154 4.247

Derivaten 302 44.964 69 45.335

Voor verkoop beschikbare financiële activa 41.659 1.666 453 43.778

Verplichtingen
Derivaten en overige handelsverplichtingen 1.921 53.666 24 55.611

Overige financiële verplichtingen tegen reële 
waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-
verliesrekening 897 18.436 51 19.384

in miljoenen euro’s Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Totaal

Per 30 juni 2013

Activa
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële 
activa 5.100 1.671 72 6.843

Overige financiële activa tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de 
winst-en-verliesrekening 580 3.524 1.247 5.351

Derivaten 661 46.995 118 47.774

Voor verkoop beschikbare financiële activa 46.368 4.902 95 51.365

Verplichtingen
Derivaten en overige handelsverplichtingen 3.500 55.635 112 59.247

Overige financiële verplichtingen tegen reële 
waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-
verliesrekening 2.574 19.195 16 21.785
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Financiële instrumenten tegen reële waarde in categorie 3

in miljoenen euro’s

Stand per 
1 januari 2014

Reële waarde-
veranderingen 
opgenomen in 

de winst-en-
verliesrekening

Reële waarde-
veranderingen 

opgenomen 
in het eigen 

vermogen Aankopen Verkopen Afwikkelingen

Overdrachten 
naar of vanuit 

categorie 3
Stand per 

30 juni 2014

Per 30 juni 2014

Activa
Voor handelsdoeleinden 
aangehouden financiële activa 175 1 - - -13 - 14 177

Overige financiële activa tegen 
reële waarde met verwerking van 
waarde  veranderingen in de 
winst-en-verliesrekening 1.606 53 - 38 -654 -9 120 1.154

Derivaten 347 3 - - - -281 - 69

Voor verkoop beschikbare 
financiële activa 310 - 148 - -5 - - 453

Verplichtingen
Derivaten en overige 
handelsverplichtingen 74 -47 - - - -3 - 24

Overige financiële verplichtingen 
tegen reële waarde met verwerking 
van waarde veranderingen in de 
winst-en-verliesrekening 54 -3 - 1 - -1 - 51

Financiële instrumenten tegen reële waarde in categorie 3

in miljoenen euro’s

Stand per 
1 januari 2013

Reële waarde-
veranderingen 
opgenomen in 

de winst-en-
verliesrekening

Reële waarde-
veranderingen 

opgenomen 
in het eigen 

vermogen Aankopen Verkopen Afwikkelingen

Overdrachten 
naar of vanuit 

categorie 3
Stand per 

30 juni 2013

Per 30 juni 2013

Activa
Voor handelsdoeleinden 
aangehouden financiële activa 83 - - 4 -14 -1 - 72

Overige financiële activa tegen 
reële waarde met verwerking van 
waarde veranderingen in de 
winst-en-verliesrekening 1.657 -32 - 67 -355 -90 - 1.247

Derivaten 245 -65 - - -62 - - 118

Voor verkoop beschikbare 
financiële activa 98 -1 -2 - - - - 95

Verplichtingen
Derivaten en overige 
handelsverplichtingen 121 -9 - - - - - 112

Overige financiële verplichtingen 
tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de 
winst-en-verliesrekening 16 3 - - - -3 - 16

De reële waardeveranderingen in categorie 3 die opgenomen zijn in het eigen vermogen 

worden verantwoord in de herwaarderingsreserve voor verkoop beschikbare financiële activa.

Het bedrag van de in de winstenverliesrekening opgenomen winsten of verliezen over de 

periode met betrekking tot aan het eind van de verslagperiode aangehouden activa en 

verplichtingen is in de volgende tabel opgenomen.
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Reële waardeveranderingen opgenomen in de overige resultaten in de winst-en-verliesrekening van 
financiële instrumenten in categorie 3

in miljoenen euro’s
Opgenomen in 

de balans

Niet langer 
opgenomen in 

de balans Totaal

Per 30 juni 2014

Activa
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa 1 - 1

Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 57 -4 53

Derivaten 3 - 3

Voor verkoop beschikbare financiële activa - - -

Verplichtingen
Derivaten en overige handelsverplichtingen -45 -2 -47

Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening -3 - -3

Reële waardeveranderingen opgenomen in de overige resultaten in de winst-en-verliesrekening van 
financiële instrumenten in categorie 3

in miljoenen euro’s
Opgenomen in 

de balans

Niet langer 
opgenomen in 

de balans Totaal

Per 30 juni 2013

Activa
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa - - -

Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening -51 19 -32

Derivaten -21 -44 -65

Voor verkoop beschikbare financiële activa -1 - -1

Verplichtingen
Derivaten en overige handelsverplichtingen -4 -5 -9

Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 3 - 3

Het potentiële effect voor belasting indien er positievere redelijke aannames gebruikt worden 

voor de waardering van financiële instrumenten in categorie 3 op de winstenverliesrekening 

is 123 (2013: 112) en het directe effect op het eigen vermogen is 18 (2013: nihil).

Het potentiële effect voor belasting indien er negatievere redelijke aannames gebruikt worden 

voor de waardering van financiële instrumenten in categorie 3 op de winstenverliesrekening 

is 120 (2013: 99) en op het directe effect op het eigen vermogen is 18 (2013: nihil).

Toelichting primaire overzichten
Baten dalen met 1%
De totale baten van de Rabobank Groep daalden in de eerste zes maanden van 2014 

met 57 miljoen euro tot 6.398 (6.455) miljoen euro. De rentewinst nam met 2% toe tot 

4.522 (4.453) miljoen euro. Bij het binnenlands retailbankbedrijf steeg de rentewinst onder 

invloed van een herstel van de marges op spaarmiddelen. Deze stijging werd deels teniet

gedaan door de daling van de rentewinst bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retail

bankbedrijf. De provisies daalden met 115 miljoen euro tot 931 (1.046) miljoen euro. Bij het 

binnenlands retailbankbedrijf was de provisiewinst uit verzekerings en beleggingsproducten 

lager dan in de eerste helft van 2013. De overige resultaten namen af met 11 miljoen euro tot 

945 (956) miljoen euro. Enerzijds leidden het hogere resultaat op hedge accounting, de ontwik

keling van de rentecurve en de in de eerste helft van 2013 verantwoorde afwaardering van 

grondposities bij vastgoed tot een stijging van de overige resultaten. Anderzijds daalden de 

overige resultaten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 als gevolg van een daling 

van de creditspread van Rabobank, de daling van het resultaat van Achmea en de in 2013 

verantwoorde pensioenbate.
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Bedrijfslasten dalen met 7%
De totale bedrijfslasten van de Rabobank Groep daalden in de eerste jaarhelft van 2014 met 

294 miljoen euro tot 3.946 (4.240) miljoen euro. In de eerste helft van 2014 daalde de personele 

bezetting vooral bij de lokale Rabobanken verder. In combinatie met lagere pensioenlasten 

droeg deze daling bij aan de daling van de personeelskosten met 161 miljoen euro tot 

2.471 (2.632) miljoen euro. Mede onder invloed van lagere reorganisatielasten bij de lokale 

Rabobanken en Rabo Vastgoedgroep daalden de andere beheerskosten met 99 miljoen euro 

tot 1.252 (1.351) miljoen euro. Daarnaast speelde een btwteruggave mee in de daling van 

de andere beheerskosten. Voor Rabobank Nederland werd in de eerste helft van het jaar 

23 miljoen euro gedoteerd aan de reorganisatievoorziening. Er werd minder afgeschreven 

op immateriële vaste activa, software en apparatuur, hierdoor daalden de afschrijvingskosten 

met 34 miljoen euro tot 223 (257) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 54 basispunten
De waardeveranderingen op kredieten van de Rabobank Groep kwamen in de eerste helft 

van 2014 uit op 1.188 (1.106) miljoen euro, een beperkte stijging ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar. Gerelateerd aan de gemiddelde kredietportefeuille bedroegen de waarde

veranderingen 54 (49) basispunten op jaarbasis. Dit ligt ruim boven het langjarig gemiddelde 

van 32 basispunten. Bij de lokale Rabobanken hadden commercieel vastgoed en de glastuin

bouw het ook in de eerste helft van 2014 zwaar. Bij Wholesale, Rural & Retail daalden de 

waardeveranderingen met name bij het wholesalebankbedrijf. Bij De Lage Landen was er een 

beperkte daling van het niveau van de waardeveranderingen en bij Rabo Vastgoedgroep 

stegen de waardeveranderingen aanzienlijk ten opzichte van de eerste helft van 2013. 

Voor met name commercieel vastgoed in Nederland lagen de waardeveranderingen opnieuw 

op een hoog niveau.

Belastingdruk
In 2014 is een belastingbate voor een bedrag van 331 verantwoord als gevolg van de toepassing 

van artikel 13d van de wet op de vennootschapsbelasting. Deze belastingbate is per 30 juni 

2014 volledig verantwoord en maakt geen deel uit van het gewogen gemiddelde jaarlijkse 

tarief van winstbelastingen dat gebruikt wordt voor de bepaling van de winstbelastingen in het 

eerste halfjaar 2014.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Rabobank Nederland en lokale Rabobanken is als volgt samengesteld:

in miljoenen euro’s 30 juni 2014 31 december 2013 30 juni 2013

Omrekeningsreserve vreemde valuta -450 -575 -261

Herwaarderingsreserve - voor verkoop beschikbare financiële activa 585 282 310

Herwaarderingsreserve - deelnemingen 29 29 46

Afdekkingsreserve - kasstroomafdekkingen 28 49 39

Herwaarderingsreserve - pensioenen -3.269 -3.251 -2.972

Ingehouden winsten 28.118 28.106 27.241

Totaal 25.041 24.640 24.403

Uitgifte (lower) Tier 2 instrumenten
Rabobank Nederland heeft in 2014 twee achtergestelde obligaties uitgegeven luidende in gbp 

en in euro. De 2 miljard euro obligatie heeft een einddatum in mei 2026 en een coupon van 

2,50%. Rabobank heeft daarbij het recht, maar niet de plicht, deze obligatielening in 2019 

vervroegd af te lossen. De GBP 1 miljard obligatie heeft een einddatum in mei 2028 en een 

coupon van 4,625%.
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Ontwikkelingen vastgoedportefeuille
De commercieelvastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland wordt voornamelijk 

beheerd door FGH Bank en de lokale Rabobanken.

De markt in commercieel vastgoed laat een verdere verslechtering zien, met name in de deel

markten kantoren en winkels. Langetermijntrends als vergrijzing, het ‘nieuwe werken’ en online 

winkelen spelen hierbij een grote rol. Door de huidige marktomstandigheden, waarin zich 

tevens een duidelijke splitsing tussen kansloze, kansarme en kansrijke objecten aftekent, is de 

kwaliteit van de kredietportefeuille commercieel vastgoed gedaald. Met name de waarde van 

minder courante vastgoedobjecten daalt. In het revisie en taxatiebeleid en in het bijzonder

beheerbeleid is sprake van een risicogerichte benadering. Als uit deze controle blijkt dat de 

gehanteerde waarde mogelijk niet meer conform de actuele marktwaarde is, wordt tot 

hertaxatie van het object overgegaan. Waarderingen worden door een onafhankelijke taxateur 

uitgevoerd. De Rabobank voldoet hiermee aan de vereisten die DNB stelt aan waardering en 

ouderdom van waarderingen.

Naar aanleiding van het rapport van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) inzake het 

vaststellen van de waarde van vastgoed heeft Rabobank in 2013 waar dit nog niet het geval was 

haar taxatieproces in lijn gebracht met de gedane aanbevelingen betreffende het bancaire proces.

Binnen de Rabobank Groep wordt de Nederlandse portefeuille commercieel vastgoed met 

verhoogde aandacht beheerd. Hiertoe is medio 2010 de Task Force Commercieel Vastgoed in 

het leven geroepen. Deze Task Force rapporteert frequent aan de raad van bestuur omtrent de 

ontwikkeling van zowel de omvang als de risicograad van de Nederlandse portefeuille en zal 

ook de komende jaren de ontwikkelingen in de markt en in de portefeuille nauwgezet volgen. 

Het financierings, revisie en taxatiebeleid is de afgelopen jaren aangescherpt.

In de onderstaande tabel zijn enkele gegevens weergegeven van de kredietportefeuille 

commercieel vastgoed in Nederland op 30 juni 2014. De sector Projectontwikkeling is aanvullend 

separaat in beeld gebracht, aangezien ook deze sector te maken heeft met langere doorloop

tijden en een stagnerende vastgoedmarkt. De kredietverlening door de Rabobank in deze 

subsector is met 2,9 miljard euro relatief gering.

Kredietportefeuille commercieel vastgoed in Nederland
in miljoenen euro’s Krediet-

portefeuille Onvolwaardig
Voor-

zieningen Afboekingen
Waarde-

veranderingen

30-jun-14 2014-I

Beleggingsvastgoed retailbankbedrijf binnenland 8.843 1.452 649 58 160

Beleggingsvastgoed Rabo Vastgoedgroep 15.771 3.761 1.195 23 345

Totaal beleggingsvastgoed 24.614 5.213 1.844 81 505
Projectontwikkeling retailbankbedrijf binnenland 1.828 597 339 21 21

Projectontwikkeling Rabo Vastgoedgroep 1.034 131 41 1 11

Totaal projectontwikkeling 2.862 728 380 22 32

Kredietportefeuille commercieel vastgoed in Nederland
in miljoenen euro’s Krediet-

portefeuille Onvolwaardig
Voor-

zieningen Afboekingen
Waarde-

veranderingen

31-dec-13 2013-I

Beleggingsvastgoed retailbankbedrijf binnenland 9.910 1.104 516 35 49

Beleggingsvastgoed Rabo Vastgoedgroep 16.163 2.632 788 23 163

Totaal beleggingsvastgoed 26.073 3.736 1.304 58 212
Projectontwikkeling retailbankbedrijf binnenland 1.942 793 396 48 79

Projectontwikkeling Rabo Vastgoedgroep 1.041 135 30 11 2

Totaal projectontwikkeling 2.983 928 426 59 81

De vergelijkende cijfers zijn aangepast 

door een gewijzigde indeling in beleggings

vastgoed en projectontwikkeling.
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De commercieelvastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland is in het eerste halfjaar van 

2014 verder gekrompen, voornamelijk ten gevolge van aflossingen en een lagere risk appetite. 

De marktontwikkelingen resulteren in een druk op de kwaliteit van de portefeuille, wat zichtbaar 

is in een hoger niveau van de onvolwaardige kredieten en dus in de kosten kredietverliezen 

gedurende de afgelopen jaren. Belangrijk voor de kwaliteit van de kredietportefeuille is daarbij 

dat bij de Rabobank het relatiebankieren centraal staat en dat het financieringsbeleid meer 

klant dan objectgedreven is. Doordat de problemen in de commercieelvastgoedmarkt ook 

structurele kenmerken heeft, wordt echter ook de komende jaren voor de vastgoedportefeuille 

een aanhoudend hoog niveau van de kredietverliezen verwacht. Het belangrijkste deel, 

1 miljard euro, van de commercieel vastgoedportefeuille in het buitenland is verstrekt door 

ACC Loan Management. Dit is een runoffportefeuille. Hoewel de waarde van het vastgoed op 

de primaire locaties in Ierland enigszins stabiliseert, staat de waarde op de andere locaties nog 

altijd onder druk. Er zijn in het eerste halfjaar van 2014 dan ook aanvullende dotaties gedaan, 

60 miljoen euro, aan de voorzieningen voor deze portefeuille. Ook het komende jaar worden 

nog aanvullende dotaties verwacht, zij het op een lager niveau dan de afgelopen jaren.

Clementie (forbearance)
Op basis van haar rol als relatiebankier zal de Rabobank door adequaat kredietbeheer, periodiek 

overleg met haar cliënten en het tijdig nemen van maatregelen, mogelijke wanbetaling door 

de cliënt trachten te voorkomen. Als ondanks die inspanningen een cliënt toch in problemen 

raakt, probeert Rabobank, zolang zij op termijn continuïteitsperspectieven ziet, de lening te 

herstructureren in plaats van het onderpand uit te winnen. Deze zogenoemde forbearance

maatregelen betreffen concessies die de bank doet richting cliënten die door financiële 

problemen niet aan hun huidige betalingsverplichtingen jegens de bank kunnen voldoen.

De Rabobank heeft beleid ontwikkeld om, conform de vereisten van EBA, vanaf ultimo 2014 

ieder kwartaal haar forbearanceportefeuille te kunnen rapporteren. Indien nieuwe afspraken 

met cliënten worden geïdentificeerd als zijnde forbearance, dan leidt dit tot aanvullende maat

regelen waaronder het aanmerken als geclassificeerde lening. Hierbij dient aangetekend te 

worden dat binnen de classificatie kwetsbare continuïteit zowel performing als nonperforming 

debiteuren vallen. Wanneer forbearancemaatregelen worden toegestaan zal de debiteur per 

definitie door Bijzonder Beheer worden behandeld.

De nieuwe regelgeving vergt forse inspanningen om de gedetailleerde vastlegging van deze 

maatregelen in de rapportagesystemen mogelijk te maken. Indien debiteuren weer in normale 

continuïteit terugkeren, worden ze tot twee jaar na hersteldatum gerapporteerd als onderdeel 

van de forbearanceportefeuille.

Procedures
De Rabobank Groep is betrokken in een aantal juridische en arbitrageprocedures in Nederland 

en andere landen, waaronder de V.S., met betrekking tot vorderingen die zijn ingesteld door en 

tegen de Rabobank Groep en die voortkomen uit haar bedrijfsvoering.

Gedurende de laatste aantal jaren heeft de Rabobank verzoeken tot het afgeven van informatie 

en documenten ontvangen van toezichthouders uit verschillende landen met betrekking tot 

verschillende kwesties, waaronder kwesties gerelateerd aan het vaststellen van rentetarieven. 

De Rabobank werkt mee, en zal blijven meewerken, met de toezichthouders en autoriteiten die 

zijn betrokken bij deze wereldwijde onderzoeken.
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Op 29 oktober 2013 is de Rabobank schikkingsovereenkomsten aangegaan met verschillende 

autoriteiten in verband met hun onderzoeken naar de historische LIBOR en EURIBOR inzending

processen van de Rabobank. Nadere informatie is beschikbaar op de corporate website. Alle 

financiële boetes in verband met deze schikkingsovereenkomsten zijn volledig betaald en 

verantwoord door de Rabobank in 2013.

Samen met vele andere panelbanken en interdealer brokers wordt de Rabobank genoemd in 

een aantal vermeende collectieve schadevergoedingsacties en individuele civiele rechtszaken 

die aanhangig zijn bij de federale rechtbank in de V.S. De procedures betreffen US Dollar (USD) 

LIBOR, Japanese Yen (JPY) LIBOR, TIBOR (de Rabobank is nooit lid geweest van het TIBOR Panel) 

en EURIBOR.

In 2014 maakte een Argentijnse consumentenbeschermingsorganisatie een vermeende 

collectieve schadevergoedingsprocedure tegen de Rabobank in Argentinië aanhangig met 

betrekking tot USD LIBOR. De Rabobank heeft een aantal klachten van klanten in Nederland 

ontvangen waarin blootstelling aan producten die zijn verbonden met het vaststellen van een 

rentetarief wordt aangevoerd. De Rabobank is in drie civiele procedures met betrekking tot 

EURIBOR opgeroepen om te verschijnen voor Nederlandse gerechten

De hierboven vermelde vermeende collectieve schadevergoedingsprocedures en civiele 

procedures, alsmede eventuele toekomstige procedures in de V.S. of ergens anders, zijn 

intrinsiek onderhevig aan onzekerheden waardoor de uitkomsten ervan niet goed zijn te 

voorspellen. De Rabobank stelt zich niettemin op het standpunt dat zij inhoudelijke en 

overtuigende juridische en feitelijke verweren heeft tegen deze vorderingen. De Rabobank is 

voornemens zich ten volste te blijven verweren tegen deze vorderingen.

In de overige procedures zoals genoemd in de geconsolideerde jaarrekening 2013 zijn geen 

ontwikkelingen die tot een materieel ander beeld leiden aangaande de verwachte uitkomsten 

van deze procedures.

Bedrijfssegmenten
De door de Rabobank te rapporteren segmenten zijn gedefinieerd op basis van de ‘management

benadering’, dat wil zeggen de segmenten die door het management worden beoordeeld ten 

behoeve van het strategische management van de Rabobank en om bedrijfsbeslissingen te 

nemen en verschillende risks en returns kennen.

De Rabobank kent vijf bedrijfssegmenten: binnenlands retailbankbedrijf, wholesalebankbedrijf 

en internationaal retailbankbedrijf, leasing, vastgoed en overige segmenten.

Het segment binnenlands retailbankbedrijf bestaat voornamelijk uit de activiteiten van de 

lokale Rabobanken, Obvion, Roparco en Friesland Bank. Het segment wholesalebankbedrijf 

en internationaal retailbankbedrijf ondersteunt de Rabobank Groep in het bereiken van markt

leiderschap in Nederland en richt zich internationaal op de food en agrisector. Dit segment 

ontplooit regionaal corporate bankingactiviteiten en beschikt daarnaast over wereldwijd 

opererende onderdelen als Global Financial Markets, Structured Finance, Leveraged Finance, 

Renewable Energy & Infrastructure Finance, International Direct Retail Banking, Trade & 

Commodity Finance en Rabo Private Equity. De internationale retailbankactiviteiten vinden 

plaats onder het label Rabobank, met uitzondering van ACC Loan Management en Bank BGZ. 

Door de verkoop van Robeco in het 2e halfjaar van 2013 wordt het segment vermogensbeheer 

niet meer apart getoond. De activiteiten van Schretlen & Co. zijn nu in het segment overige 

gerapporteerd. Het segment leasing – De Lage Landen – is verantwoordelijk voor de leaseactivi

teiten en biedt op de Nederlandse thuismarkt een breed pakket lease, handels, en consumen



 102 Halfjaarverslag 2014 Rabobank Groep

tenfinancieringsproducten aan. Wereldwijd worden fabrikanten, vendoren en distributeurs bij 

hun afzet ondersteund met producten op het gebied van activa financiering. De Lage Landen is 

in Europa actief met het autoleasebedrijf Athlon Car Lease. Bij het segment vastgoed – Rabo 

Vastgoedgroep – zijn vastgoedactiviteiten belegd. De kernactiviteiten zijn ontwikkeling van 

woningen en commercieel vastgoed, financieren en vermogensbeheer. Rabo Vastgoedgroep is 

hier actief met de merken Bouwfonds Ontwikkeling, MAB Development, FGH Bank en Bouw

fonds REIM. De overige segmenten van de Rabobank bestaan uit diverse segmenten, waarvan 

geen enkel segment afzonderlijk vermeld dient te worden. In de overige segmenten zijn voor

namelijk de cijfers van de geassocieerde deelnemingen (met name Achmea B.V.) en de 

hoofdkantoor activiteiten opgenomen. Er zijn geen klanten die een aandeel van meer dan 10% 

in de totale opbrengsten van Rabobank hebben.

Transacties tussen de bedrijfssegmenten vinden plaats tegen normale commerciële voor

waarden en marktomstandigheden. In het segment binnenlands retailbankbedrijf bedraagt het 

dividend dat verstrekt is aan de lokale Rabobanken opgenomen onder de overige resultaten 

109 (2013: nihil).

Anders dan uit operationele activiteiten zijn er verder geen andere materiële baten of lasten 

tussen de bedrijfssegmenten. De activa en verplichtingen van een segment bestaan uit bedrijfs

middelen en verplichtingen, dat wil zeggen een groot deel van de balans maar exclusief posten 

zoals belasting. De voor de segmenten gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

zijn dezelfde als die welke in de samenvatting van belangrijke grondslagen voor financiële 

verslaggeving worden beschreven.

in miljoenen euro’s
Binnenlands 

retailbankbedrijf

Wholesale-
bankbedrijf en 
internationaal 

retailbankbedrijf Leasing Vastgoed
Overige 

segmenten

Consolidatie-
effecten/ hedge 

accounting Totaal

Over het halve jaar eindigend op 30 juni 2014

Rente 2.718 1.231 500 176 -103 - 4.522

Provisies 655 273 19 19 -17 -18 931

Overige resultaten 129 431 258 206 -425 346 945

Totaal baten 3.502 1.935 777 401 -545 328 6.398

Segmentlasten 2.258 1.162 388 148 -24 14 3.946

Waardeveranderingen 578 178 69 358 5 - 1.188

Bankenbelasting en resolutieheffing 183 - - - 31 - 214

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 483 595 320 -105 -557 314 1.050

Belastingen 142 206 97 -15 -539 79 -30

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 341 389 223 -90 -18 235 1.080

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - - - - - - -

Nettowinst 341 389 223 -90 -18 235 1.080

Totaal activa 363.408 489.720 34.234 27.027 97.399 -332.275 679.513

Totaal verplichtingen 335.885 476.827 30.131 25.628 85.912 -314.724 639.659
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in miljoenen euro’s
Binnenlands 

retailbankbedrijf

Wholesale-
bankbedrijf en 
internationaal 

retailbankbedrijf
Vermogens-

beheer Leasing Vastgoed
Overige 

segmenten

Consolidatie-
effecten/ hedge 

accounting Totaal

Over het halve jaar eindigend op 
30 juni 2013

Rente 2.579 1.329 -2 509 167 -129 - 4.453

Provisies 705 326 2 25 14 -8 -18 1.046

Overige resultaten 526 313 - 257 -79 520 -581 956

Totaal baten 3.810 1.968 - 791 102 383 -599 6.455

Segmentlasten 2.368 1.126 - 383 172 201 -10 4.240

Waardeveranderingen 629 228 - 85 164 - - 1.106

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 813 614 - 323 -234 182 -589 1.109

Belastingen 198 120 - 91 -45 -122 -145 97

Nettowinst van voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 615 494 - 232 -189 304 -444 1.012

Nettowinst van beëindigde 
bedrijfsactiviteiten - - 98 - - - - 98

Nettowinst 615 494 98 232 -189 304 -444 1.110

Totaal activa 378.958 498.371 2.691 33.177 27.524 81.232 -328.582 693.371

Totaal verplichtingen 351.993 485.688 1.962 29.460 25.837 68.499 -310.097 653.342

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de 

feitelijke situatie per balansdatum.
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Aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank Nederland

Opdracht
Wij hebben de in het halfjaarverslag 2014 op pagina 64 tot en met 103 opgenomen verkorte 

geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen

Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) te Amsterdam beoordeeld, bestaande uit de 

geconsolideerde balans per 30 juni 2014, verkorte geconsolideerde winstenverliesrekening, 

geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten, verkort geconsoli

deerd vermogensoverzicht en verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 

1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 en de toelichting op de halfjaarcijfers. De raad van 

bestuur van Rabobank Nederland is verantwoordelijk voor het opmaken en het weergeven van 

de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 

‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze 

verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse 

financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 

verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2410 

‘Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de openbaar accountant van de 

entiteit’. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van 

inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, 

en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van 

een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeen

stemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te 

verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die 

bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af. 

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 

1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is 

opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’, zoals 

aanvaard binnen de Europese Unie.

Amsterdam, 18 augustus 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. C.B. Boogaart RA 

Beoordelingsverklaring
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Verklaring getrouw beeld

De raad van bestuur van de Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. (Rabobank 

Nederland) verklaart dat, voor zover de raad bekend:

• de halfjaarcijfers een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie en 

de winst van Rabobank Nederland en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen onder

nemingen;

• het halfjaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de 

gang van zaken gedurende de eerste helft van het jaar van Rabobank Nederland en van de 

met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarcijfers zijn opge

nomen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de 

overige zes maanden van 2014 waarbij, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet 

verzetten, in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de investeringen, en aan de omstan

digheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is.

M. Minderhoud, voorzitter

prof. dr. ir. A. Bruggink, CFRO

B.J. Marttin MBA, lid

drs. R.J. Dekker, lid

drs. ing. H. Nagel, lid

drs. J.L. van Nieuwenhuizen, lid

Utrecht, 18 augustus 2014
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Uitgave
Rabobank Nederland directoraat Communicatie & Corporate Affairs

Jaarberichtgeving
In 2014 heeft de Rabobank Groep de volgende verslagleggingsdocumenten in het Nederlands 

en het Engels gepubliceerd:

• Jaarbericht 2013 Rabobank Groep  Annual Summary 2013 Rabobank Group

• Jaarverslag 2013 Rabobank Groep  Annual Report 2013 Rabobank Group

• Geconsolideerde jaarrekening 2013 Rabobank Groep  Consolidated Financial Statements 

2013 Rabobank Group

• Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland  Financial Statements 2013 Rabobank Nederland

• Halfjaarverslag 2014 Rabobank Groep  Interim Report 2014 Rabobank Group

De jaarberichtgeving van de Rabobank Groep is online beschikbaar op: 

www.rabobank.com/jaarverslagen en www.rabobank.com/annualreports.

Materiaalgebruik
De Rabobank Groep gebruikt bij de vervaardiging van het drukwerk minder milieubelastende 

materialen.

Contact
De Rabobank Groep heeft dit halfjaarverslag met zorg samengesteld. Als u vragen hebt of 

suggesties ter verbetering van onze verslaglegging, dan kunt u een bericht sturen naar  

webmaster@rn.rabobank.nl.

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)
Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, Nederland

T +31 (0)30 216 00 00.

Colofon

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/annual-reports/index.html
https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/annual-reports/index.html
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