
Nettowinst
1.842 miljoen euro

-8%
vergeleken 
met 2013

Rendement 
tier 1-vermogen
5,2%

+0,0%-
punt
vergeleken 
met 2013

Kapitaalratio 
(BIS-ratio)
21,3%

+1,5%-
punt
vergeleken met 
ultimo 2013

Kredietportefeuille
430.391 miljoen euro

-1%
vergeleken met 
ultimo 2013

Aantal medewerkers
48.254 fte

-15%
vergeleken met 
ultimo 2013

Marktaandeel 
hypotheken
22%

-4%-
punt
vergeleken 
met 2013

Totaal duurzaam
�nancieren
21.903 miljoen euro

+2%
vergeleken met 
ultimo 2013

Kerngegevens Rabobank Groep jaarcijfers 2014

Het nettoresultaat van de Rabobank Groep 

kwam in 2014 uit op 1.842 miljoen euro, een 

daling van 165 miljoen euro. Het resultaat werd 

gedrukt door de eenmalige resolutieheffing in 

verband met de nationalisatie van SNS Reaal. In 

2013 werd de winst positief beïnvloed door 

onder meer de verkoop van Robeco.

Het aantal medewerkers van de Rabobank Groep 

nam in 2014 met 15% of 8.616 fte’s af tot 48.254 fte’s. 

Deze daling was voor 5.276 fte’s het gevolg van de 

verkoop van Bank BGZ. Daarnaast daalde de perso-

nele bezetting bij de lokale Rabobanken verder 

onder invloed van de uitvoering van Visie 2016.

Het rendement op het tier 1-vermogen - waarbij 

de nettowinst wordt gerelateerd aan het 

tier 1-vermogen aan het begin van het jaar - kwam 

uit op 5,2%. De doelstelling voor 2016 ligt op 8%. 

Kostenbesparingen en virtualisering van de dienst-

verlening bij de lokale Rabobanken en Rabobank 

Nederland, evenals een verdere verbetering van de 

rendementen bij de andere commerciële onder-

delen, moeten de komende jaren bijdragen aan 

een verhoging van dit rendement.

Het marktaandeel van de Rabobank Groep op de 

Nederlandse hypotheekmarkt is in 2014 uitgekomen 

op 21,5% van de nieuwe hypotheekproductie. 

De daling van het marktaandeel komt met name 

doordat verzekeraars actiever zijn geworden op de 

hypotheekmarkt. De marktaandelen van de lokale 

Rabobanken en Obvion zijn gedaald tot respectie-

velijk 16,3% en 5,2%.

De kapitaalratio, waarbij het toetsingsvermogen 

wordt gerelateerd aan de risicogewogen activa, 

kwam uit op 21,3%. De komende jaren wil de 

Rabobank haar vermogensratio’s laten stijgen door 

de winstgevendheid te verbeteren en strikt te 

sturen op de omvang van de risicogewogen activa. 

De Rabobank Groep stuurt voor eind 2016 aan op 

een kapitaalratio van minimaal 20%.

De totale omvang van financieringen met een positieve 

maatschappelijke impact bedroeg 21,9 miljard euro aan 

het einde van 2014. Duurzaamheid is essentieel voor het 

langetermijnsucces van bedrijven. Daarom stimuleren 

en ondersteunen we onze zakelijke klanten bij de staps-

gewijze vormgeving daarvan binnen hun bedrijf. 

Zo combineren we zakelijk succes voor onze klanten 

met duurzame innovatie voor de samenleving.

De kredietportefeuille private cliënten bij de 

Rabobank Groep daalde in 2014 met 4,3 miljard 

euro tot 430,4 miljard euro. De kredietportefeuilles 

van Wholesale, Rural & Retail en DLL vertoonden 

groei. De kredietportefeuille van FGH Bank liep iets 

terug en de portefeuille van de lokale Rabobanken 

daalde mede onder invloed van extra aflossingen 

op hypotheken.


