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 1 Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de 
Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen 
genomen die nodig zijn voor het herstel van vertrouwen van onze klanten 
in onze mooie bank. Daarvoor verdienen onze bijna 52.000 medewerkers, 
die zich volledig hebben ingezet, een groot compliment. Wij bedanken 
vooral ook onze klanten en leden voor hun loyaliteit aan de bank.
 

We realiseren ons terdege dat we vertrouwen moeten verdienen. Het moet volstrekt helder zijn 

dat de Rabobank primair acteert in het belang van haar leden, haar klanten en de omgeving 

waarin zij wonen en werken. Pas dan maken wij onze missie van een maatschappelijke bank 

voldoende waar. Het is onze taak een financiële dienstverlener te zijn die solide is én maat-

schappelijk verankerd. In 2014 ondervonden we dat dit herstel van vertrouwen is ingezet, 

maar tegelijkertijd nog kwetsbaar bleef. Er is nog veel te doen. Onze financiële resultaten over 

2014 zijn gegeven de nog moeilijke economische omstandigheden en de ontwikkelingen in de 

afgelopen jaren niet onbevredigend. Voor de toekomst is het echter nog onvoldoende. 

Onderliggend hebben we een resultaatsverbetering laten zien. De Rabobank behoort ook in 

2014 tot de categorie meest solide en stabiele banken ter wereld. We doorstonden met goed 

resultaat de stresstest van de ECB. Toch kan het beter.

In het jaarverslag legt de Rabobank verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen in 

2014. We willen daarbij nog meer dan in eerdere jaren aan de informatiebehoefte tegemoet 

komen van onze stakeholders: klanten, medewerkers, financiële en maatschappelijke partijen. 

De duurzaamheidsrapportage is daarom nu volledig in het verslag geïntegreerd. De volgende 

stap is te komen tot een integraal verslag. Een verslag waarin we de thema’s aan de orde stellen 

die in de dialoog met onze stakeholders relevant zijn en waarin we bovendien beter inzicht 

geven in de toegevoegde waarde die de Rabobank realiseert, lokaal, nationaal en internationaal.

Jan van Nieuwenhuizen, verantwoordelijk voor onze wholesaleklanten in Nederland en het 

buitenland, versterkte de raad van bestuur in het voorjaar van 2014. Zelf nam ik, na een inwerk-

periode van drie maanden, op 1 oktober de voorzittershamer over van Rinus Minderhoud. 

We zijn Rinus Minderhoud veel dank verschuldigd voor zijn grote deskundigheid en enorme 

inzet, waarmee hij tijdens een zeer roerige periode leiding gaf aan de raad van bestuur.

De Rabobank wil een vooraanstaande klantgerichte coöperatieve bank in Nederland zijn en een 

leidende food- en agribank in de wereld. Om dit te kunnen blijven waarmaken concentreren we 

ons op vier richtinggevende thema’s, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze richting 

is in ontwikkeling en bouwt op een fundament van ruim honderd jaar. Het eerste thema is 

klantfocus. Het programma Visie 2016, waarmee we inspelen op de veranderde klantwensen, is 

daarbij leidend in Nederland. Kort samengevat komt Visie 2016 neer op het geven van hoog-

waardig advies in combinatie met een verdere virtualisering van de dienstverlening en het 

participeren in de lokale gemeenschappen. Veel innovaties werden in 2014 geïntroduceerd 

waarmee invulling werd gegeven aan deze klantgerichte virtualisering. Visie 2016 gaat ook 

gepaard met fusies van lokale Rabobanken en met een verlies van arbeidsplaatsen. We moesten 
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hierdoor in het afgelopen jaar helaas afscheid nemen van gewaardeerde medewerkers, die vaak 

al lange tijd een goede bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van onze bank. Ook binnen 

Wholesale, Rural & Retail hebben we goede voortgang geboekt. Onder de noemer van Banking 

for Food hebben we onze visie op het wereldvoedselvraagstuk geformuleerd. Zeven miljard 

bewoners telt de aarde nu en lang niet iedereen heeft elke dag genoeg te eten en te drinken. 

In 2050 zijn er naar verwachting meer dan negen miljard wereldbewoners. De Rabobank wil 

uitdrukkelijk haar bijdrage leveren aan de oplossing van dit vraagstuk. Al met al staat de klant-

focus met deze inspanningen in 2014 volop op de agenda. Dit zullen we in de komende jaren 

doorzetten. 

Het tweede richtinggevende thema is de Rabobank als ijzersterke bank. We werken aan 

operationele verbeteringen voor onze klanten en blijven na de gebeurtenissen in 2013 prioriteit 

geven aan interne controle, integriteit, compliance en risicomanagement. Met het oog op de 

in de toekomst strenger wordende kapitaaleisen zoeken we naar manieren om onze balans te 

verlichten zonder dat dit ten koste gaat van onze klantbediening. We zullen de rentabiliteit van 

onze activiteiten scherper beoordelen op lange termijn-houdbaarheid. 

Het derde richtinggevende thema is de kracht van een betekenisvolle coöperatie. We verkennen 

mogelijkheden om onze structuur en de besturing van onze coöperatieve organisatie aan 

te passen. Dit heeft tot doel om zowel onze coöperatie als ons bankbedrijf te versterken. 

De besluitvorming over de aanpassing van onze governance vindt naar verwachting plaats in 

de loop van 2015. De Rabobank zal als maatschappelijke organisatie een nadrukkelijke rol spelen 

en een bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke agenda voor Nederland. 

Onder de noemer ‘Samen Duurzaam Sterker’ geven wij invulling aan onze bijdrage aan 

duurzame ontwikkeling tot 2020. Wij willen onze financiële dienstverlening, kennis en net-

werken op het gebied van duurzaamheid verbinden met de ambities van onze klanten. 

We focussen ons daarbij wereldwijd op het versnellen van duurzame landbouw en voedsel-

voorziening en het versterken van de vitaliteit van gemeenschappen.

Het vierde thema gaat over het in hun kracht zetten van onze medewerkers. Zij maken de bank. 

In 2014 werd een voortvarende start gemaakt met cultuurverandering. We voeren het programma 

Culture Collective met kracht uit in onze totale organisatie. We willen toe naar nog grotere 

klantgerichtheid, transparantie en ondernemerschap. Leiders uit nagenoeg alle onderdelen 

van de bank namen in 2014 deel aan Culture Collective. Dit programma zetten we in 2015 

voort varend voort. Parallel daaraan werken we aan een vernieuwde aanpak voor talent- en 

leiderschapsontwikkeling. Ook hiermee geven we invulling aan één Rabobank.

Resultaten 2014
De Nederlandse economie heeft in 2014 een voorzichtig herstel laten zien. We behaalden een 

nettowinst van 1.842 miljoen euro, maar het onderliggende resultaat steeg fors ten opzichte 

van 2013. Onze efficiencyratio kwam uit op 63%. We hebben onze kapitaalpositie, belangrijk 

voor onze reputatie van solide bank, verder versterkt. Onze common equity tier 1-ratio bedroeg 

eind 2014 13,6% en onze kapitaalratio was 21,3%. De Rabobank doorstond in oktober dan ook 

met een goed resultaat de stresstest van de Europese Centrale Bank, die op 4 november 2014 

het prudentiële toezicht heeft overgenomen van De Nederlandsche Bank. Ook bij de zwaarste 

economische testscenario’s houden we een gezonde kapitaalbuffer. In lijn met hogere kapitaal-

eisen zullen we onze buffers in de komende jaren verder versterken. We zullen daarbij naar 

oplossingen moeten zoeken om aan de kredietvraag van onze kernklanten tegemoet te kunnen 

blijven komen. Het rendement op tier 1-vermogen was met 5,2 procent nog ruim beneden de 

doelstelling op lange termijn van 8 procent. 
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Ook in niet-financiële termen zijn resultaten over 2014 niet onbevredigend, maar eveneens nog 

onvoldoende voor de toekomst. We zien dat de klanttevredenheid enigszins is toegenomen, 

maar met de kanttekening dat er nog veel te verbeteren is in de klantbediening. Daar werken we 

hard aan. Onze ambitieuze innovatieagenda zorgt voor tal van verbeterde en klantvriendelijkere 

producten. We wisten betaalfraude met passen en internetbankieren sterk terug te dringen. 

De beschikbaarheid van onze onlinesystemen was hoog, maar moet nog hoger. 

Bovenal hebben we belangrijke stappen gezet in het vergroten van de klantfocus van mede-

werkers. Voor onze medewerkers was 2014 een bijzonder moeilijk jaar. Zij werden geconfron-

teerd met het verlies van werkgelegenheid en versobering van arbeidsvoorwaarden. Dat was 

helaas onvermijdelijk. Het heeft er mede toe geleid dat de medewerkerstevredenheid onder 

druk is komen te staan. Het bankbrede cultuurprogramma begint zijn vruchten af te werpen. 

De focus op de klant werkt inspirerend. Een cultuur waarin men elkaar aanspreekt op gedrag en 

prestaties leidt tot een professionelere houding. Onze bijdrage aan het versterken van maat-

schappelijke initiatieven is op een hoog niveau gebleven. Meer focus is ook hier gewenst.

Verwachting
Voor 2015 hebben we een gemengd beeld met enerzijds positieve economische vooruitzichten 

en anderzijds het besef dat het voor een deel van onze klanten nog een lastig jaar blijft. 

Zoals het zich laat aanzien, trekt in 2015 de economische groei in Nederland verder aan en daalt 

de werkloosheid voorzichtig. De recente forse daling van de olieprijs en de waardedaling van 

de euro zorgen voor extra wind in de rug. Doordat voor het eerst sinds jaren niet alleen de 

export maar ook de particuliere consumptie weer toeneemt, verwachten we voor dit jaar dat 

alle marktsectoren groei kunnen vertonen. 

De Nederlandse export profiteert dit jaar van hogere groei in belangrijke exportmarkten. 

Het conflict in Oekraïne, spanningen in het Midden-Oosten en de hernieuwde onrust rond 

Griekenland blijven daarbij onzekere factoren. Door de aantrekkende conjunctuur nemen de 

investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven toe. De Europese Centrale Bank heeft begin 

2015 aangekondigd voor 1.140 miljard euro aan staatsobligaties te gaan opkopen. Het is nog 

onduidelijk of dit de economie een grote impuls gaat geven. Het effect van dit programma 

is onzeker.

De groei van de consumptieve bestedingen komt slechts mondjesmaat tot stand, waardoor 

de marktomstandigheden voor veel bedrijven in de detailhandel en de horeca lastig blijven. 

Hetzelfde geldt voor de bouwnijverheid, waar de groei weer terug komt, maar de schade van 

de afgelopen jaren nog lang niet is hersteld. Door de voorzichtige stijging van de huizenprijzen 

en door extra aflossingen wordt de groep huishoudens die zich geconfronteerd ziet met een 

hypotheekschuld, die hoger is dan de waarde van hun woning, kleiner. Maar de groep mensen 

die als gevolg van die onderwaarde moeilijk kan verhuizen, blijft ook dit jaar groot. Al met al zal 

de schade van recessie en laagconjunctuur van de afgelopen jaren ook dit jaar nog in grote 

delen van de economie zichtbaar zijn. Dat maakt 2015 voor veel van onze klanten zeker nog 

geen gemakkelijk en mooi economisch jaar. 

In het realiseren van onze ambities voor 2015 hebben we een stevige uitdaging. We hebben 

te maken met meerdere dilemma’s, die in het jaarververslag nader zijn uitgewerkt. Niet alleen 

willen we met volle kracht de ingezette verbetertrajecten tot een goed einde brengen: een 

betere, grotendeels gevirtualiseerde klantbediening tegen lagere kosten. Maar ook moeten we 

inspelen op de vele veranderingen waarmee we vanuit toezicht, regelgeving en governance te 

maken hebben of te maken krijgen. Tegelijkertijd willen we onze medewerkers, die hogere 

werkdruk en meer stress ervaren, gezond en bevlogen houden.
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Sommige van die ontwikkelingen wringen met de aandacht voor de klant. Nieuwe organisatie-

structuren, discussies over de governance, inkrimping van het personeelsbestand of fusies 

tussen lokale Rabobanken leiden de blik eerder naar binnen dan naar buiten. Daar komt nog bij 

dat scherpere kapitaaleisen de financieringsmogelijkheden voor onze klanten beperken en dat 

complexe regels zowel klanten als onze medewerkers frustreren.

Er valt in feite niets te kiezen. Het is allemaal nodig om te kunnen doen waar we voor staan: 

een maatschappelijke bank van en voor klanten. Een bank die voor de volle honderd procent 

dienstbaar is aan haar klanten. Dus we zullen het één moeten doen, en het andere niet 

mogen laten.

Wiebe Draijer,  

voorzitter raad van bestuur Rabobank
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Kerngegevens

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010

Bedragen in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

IJzersterke bank

Vermogen en solvabiliteit

Eigen vermogen 38.871 38.534 42.080 45.001 40.757

Common equity tier 1-vermogen 28.714 28.551 29.253 28.324 27.735

Tier 1-vermogen 33.874 35.092 38.358 37.964 34.461

Toetsingsvermogen 45.139 41.650 42.321 39.088 35.734

Risicogewogen activa 211.870 210.829 222.847 223.613 219.568

Resultaatgegevens

Baten 12.857 13.030 13.616 12.706 12.716

Bedrijfslasten 8.055 9.760 9.003 8.252 8.196

Kosten kredietverliezen 2.633 2.643 2.350 1.606 1.234

Bankenbelasting en resolutieheffing 488 197 196 - -

Belastingen -161 88 158 355 514

Nettowinst 1.842 2.007 2.058 2.627 2.772

Ratio’s

Common equity tier 1-ratio 13,6% 13,5% 13,1% 12,7% 12,6%

Tier 1-ratio 16,0% 16,6% 17,2% 17,0% 15,7%

Kapitaalratio (BIS-ratio) 21,3% 19,8% 19,0% 17,5% 16,3%

Equity capital-ratio 14,4% 16,1% 15,3% 14,7% 14,2%

Leverageratio 4,9% 4,8% 4,7% - -

Loan-to-depositratio 1,33 1,35 1,39 1,38 1,49

Rendement tier 1-vermogen 5,2% 5,2% 5,4% 7,6% 8,6%

Efficiencyratio 62,7% 74,9% 66,1% 64,9% 64,5%

Nettowinstgroei -8,2% -2,5% -21,7% -5,2% 25,5%

Rendement op activa 0,28% 0,27% 0,28% 0,40% 0,46%

Rating

Standard & Poor’s A+ AA- AA- AA AAA

Moody’s Investors Service Aa2 Aa2 Aa2 Aaa Aaa

Fitch Ratings AA- AA- AA AA AA+

DBRS AA (high) AAA AAA AAA AAA

Omvang dienstverlening

Balanstotaal 681.086 669.095 750.710 731.665 652.536

Kredietportefeuille private cliënten 430.391 434.691 458.091 448.337 436.292

Toevertrouwde middelen 326.471 326.222 334.271 329.892 298.761

Betekenisvolle coöperatie

Ondersteunen lokale gemeenschappen

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 19,5 16,4 19,8 15,7 21,7

Coöperatiefondsen (lokale Rabobanken) 36,4 44,1 42,8 37,0 28,3

Donaties Rabobank Groep 8,0 8,0 4,6 5,2 4,2

Emissies en klimaatvoetafdruk

CO2-uitstoot bedrijfsvoering (x 1.000 ton CO2) 112 135 143 142 156

CO2-uitstoot per fte (ton CO2) 2,0 2,1 2,2 2,2 2,4

Kerngegevens
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
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Kerngegevens

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010

Bedragen in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

Klantfocus

Particuliere klanten

Net Promotor Score (NPS Advies Q4)1 17 12 - - -

Customer Effort Score (CES Dagelijkse bankzaken Q4)2 67 66 - - -

Customer Advocacy Score (CAS Advies Q4)3 61% 59% - - -

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 7,9 7,7

Private-banking klanten

Net Promotor Score (NPS Advies Q4)1 29 20 - - -

Customer Effort Score (CES Dagelijkse bankzaken Q4)2 68 66 - - -

Customer Advocacy Score (CAS Advies Q4)3 69% 64% - - -

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 7,9 7,7 - - -

Bedrijven

Net Promotor Score (NPS Advies Q4)1 10 1 - - -

Customer Effort Score (CES Dagelijkse bankzaken Q4)2 52 43 - - -

Customer Advocacy Score (CAS Advies Q4)3 53% 48% - - -

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 7,1 6,9 - - -

Dichtbij

Lokale Rabobanken 113 129 136 139 141

Vestigingen 547 656 826 872 911

Geldautomaten 2.305 2.524 2.886 2.949 2.963

Leden (x 1.000) 1.959 1.947 1.918 1.862 1.801

Aantal gebruikers mobiel bankieren (x 1.000)4 2.271 1.784 1.086 410 136

Beschikbaarheid internet betalen & sparen5 98,9% - - - -

Beschikbaarheid mobiel bankieren5 99,0% - - - -

Buitenlandse vestigingsplaatsen 440 769 759 761 682

Marktaandelen (in Nederland)

Hypotheken 22% 26% 31% 32% 29%

Sparen 36% 38% 39% 39% 40%

Handel, Industrie en Dienstverlening (HID) 39% 44% 43% 42% 42%

Food en agri 85% 85% 85% 83% 84%

Totaal duurzaam beheerd en bewaard vermogen 
voor klanten 2.101 1.739 964 791 682

Duurzame funding 2.905 2.870 2.788 3.184 3.668

Duurzaam Financieren

Totaal duurzaam financieren 21.903 21.391 8.997 7.388 5.664

Duurzaam 17.271 17.417 7.071 5.458 4.299

Access to finance 1.659 1.820 1.926 1.930 1.365

Maatschappelijke dienstverlening 2.973 2.155 - - -

Duurzaam sparen

Rabo Groensparen 2.093 2.140 1.222 948 425

Rabo Maatschappelijk Verantwoord Deposito 216 100 - - -

Medewerkers

Personeelsgegevens

Aantal medewerkers (in fte’s) 48.254 56.870 59.628 59.670 58.714

Personeelskosten 5.086 5.322 5.325 4.862 4.919

Medewerkersvitaliteitscore 63% 67% 65% 65% -

Ziekteverzuim 3,7% 3,5% 3,6% 3,9% 3,8%

Vrouwen in dienst 53,3% 53,5% 53,6% 53,9% 54,3%

Vrouwen in hogere functies (≥ schaal 8) 28,5% 27,6% 27,4% 25,8% 24,6%

Opleidingsinvesteringen 77,4 91,2 89,1 93,0 87,9

Opleidingsinvesteringen in euro’s per fte 1.605 1.603 1.530 1.587 1.497

1 NPS: hiermee geven we het antwoord 

weer van de klant op de vraag ‘Zou u 

ons aanbevelen?’

2 CES: hiermee meten we de beleving van 

het contact met de bank vanuit de ogen 

van de klant. 

3 CAS: dit betreft een indicator die aangeeft 

in hoeverre we handelen vanuit het klant-

belang. 

4 Gebruikers die minimaal eens in de drie 

maanden inloggen. 

5 Gemiddelde beschikbaarheid gemeten 

over 12 maanden.

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
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Klantfocus

We streven naar een hoge tevredenheid onder klanten. Dat doel kunnen we 
alleen bereiken als alle medewerkers daadwerkelijk de klant centraal stellen. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat onze klanten in 2014 over onze 
dienstverlening meer tevreden zijn dan in 2013. 
Tegelijkertijd vertellen onze klanten dat ze méér van de Rabobank 
verwachten. We zouden ons beter moeten onderscheiden door meer 
transparant, voorspelbaar en persoonlijk te zijn. Veel klanten geven bijvoor-
beeld aan ontevreden te zijn over lange doorlooptijden en gebrekkige 
communicatie. Ook onze eigen medewerkers geven in de cultuurenquête 
aan dat ze meer tijd willen besteden aan klanten: de aandacht gaat nog te 
veel uit naar interne zaken, mede als gevolg van regelgeving. 
We zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor onze klanten en 
de samenleving. De wil om de landbouw en de voedselvoorziening wereld-
wijd te verduurzamen wordt steeds sterker. Ook groeit het inzicht dat een 
gezonde balans tussen welvaart en welzijn essentieel is voor een vitale 
samenleving en dat de beste oplossingen ontstaan door samenwerking. 
Deze ontwikkelingen sluiten precies aan op de maatschappelijke rol die de 
Rabobank wil vervullen. Want we willen samen met onze klanten duurzaam 
sterker worden.

Klanttevredenheid
De tevredenheid onder onze klanten meten we aan de hand van de Net Promotor Score (NPS) 

over onze adviseurs, de Customer Effort Score (CES) over het gemak waarmee de klant zaken bij 

ons kan regelen, en de Customer Advocacy Score (CAS) over de mate waarin de klant vindt dat 

we vanuit zijn belang handelen. Uit ons onderzoek blijkt dat de NPS over onze adviseurs in 

2014 is gestegen, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Ook de CAS maakt, na een terugval 

gedurende het jaar, een positieve beweging door. De CES dagelijkse bankzaken is hoog en vrij 

stabiel in de particuliere markt en maakt bij bedrijven duidelijk een inhaalslag.

De Rabobank heeft het afgelopen jaar op alle indicatoren een (lichte) stijging laten zien of is 

constant gebleven. We meten niet alleen de NPS, CES en CAS, maar vragen onze klanten ook 

om hun tevredenheid in een rapportcijfer (van 0 tot 10) samen te vatten. Zowel onze zakelijke 

als onze particuliere klanten geven ons een ruime 7, dat is vergelijkbaar met of licht hoger dan 

het cijfer van 2013. Ondanks onze uitgebreide aandacht voor regelgeving en interne processen 

is de klant in 2014 positiever over de Rabobank gaan denken.
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Verhoging van de klanttevredenheid verloopt langs de volgende lijnen.

1. Verbetering van de klantbediening door middel van:

 a. hoge beschikbaarheid systemen;

 b. tegengaan van fraude;

 c. de uitvoering van Visie 2016;

2. Meer aandacht voor innovatie, die moet leiden tot een nieuwe generatie van producten die 

waardevol zijn voor klanten.

3. Activeren klantfocus bij medewerkers in alles wat ze doen.

4. Verminderen van de regeldruk en het beter uitvoerbaar maken van regels voor onze 

medewerkers, zodat we minder druk bezig zijn met interne processen en meer aandacht 

krijgen voor de klant.
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 De NPS geeft de mate aan waarin de 

respondent de adviseur zou aanbevelen 

bij anderen. De respondent wordt gezien 

als promotor (score 9 of 10), als passief 

tevredene (score 7 of 8) of als criticaster 

(score 0 t/m 6). De NPS is het aandeel 

promotors minus het aandeel criticasters 

en wordt uitgedrukt als een absoluut getal 

tussen -100 en +100.

 De CES geeft aan hoeveel moeite de 

respondent heeft moeten doen om zaken 

te regelen tijdens het laatste contact, met 

als mogelijke antwoorden ‘heel weinig’ 

t/m ‘heel veel’ op een vijfpuntsschaal. 

De CES is het aandeel dat kiest voor (heel) 

weinig minus het aandeel respondenten 

dat kiest voor (heel) veel. De CES wordt 

uitgedrukt in een absoluut getal tussen 

-100 en +100.

 De CAS geeft aan in hoeverre (in de ogen 

van de respondent) de adviseur heeft 

gehandeld in het belang van de klant en 

niet alleen in het belang van de Rabobank. 

De CAS wordt gemeten op een vijfpunts-

schaal van ‘helemaal oneens’ t/m ‘helemaal 

eens’ waarbij ‘enigszins eens’ en ‘helemaal 

eens’ de score bepalen.
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1a. Beschikbaarheid systemen
De beschikbaarheid en stabiliteit van onze onlinesystemen zijn van het grootste belang voor 

onze klanten. Als een van onze diensten niet beschikbaar is door een storing, informeren we 

direct onze klanten. We hanteren hoge normen en zetten alles op alles om de beschikbaarheid 

van internetbankieren en mobiel bankieren te garanderen. Dat lukt niet altijd 100%. In 2014 

waren er 152 storingen, een daling van 13% ten opzichte van 2013.

De meeste storingen worden veroorzaakt door problemen in hard- en software. Het heeft ons 

geleerd dat we ons bij het doorvoeren van nieuwe toepassingen nadrukkelijker moeten laten 

leiden door stabiliteit.

Beschikbaarheid 1 Doel

Internet betalen en sparen 98,9% 99,9%

Mobiel bankieren 99,0% 99,9%

Rabofoon 99,7% 99,5%

1b. Tegengaan van fraude
De schade bij internetbankieren als gevolg van phishing en malware is dit jaar sterk gedaald 

ten opzichte van 2013. Wel zagen we een forse stijging van het aantal phishingsites kort na de 

zomer. Deze piek wordt verklaard uit de communicatie rond de Rabo Scanner, het nieuwe 

authenticatie- en signeerdevice van de Rabobank dat vanaf november 2014 wordt uitgerold 

naar alle virtueel bankierende klanten in Nederland. Criminelen grepen de aankondiging van 

het device aan om te hengelen naar geheime klantcodes. In het vierde kwartaal zakte het 

aantal phishingpogingen weer naar gebruikelijke waarden.

1c. Visie 2016
Het programma Visie 2016 richt zich op het verbeteren van de klantbediening tegen lagere 

kosten. In 2014 is het programma vol ingezet op de implementatie en uitvoering. In deze fase 

draait het om het virtualiseren van de dienstverlening, het verbeteren van de advieskwaliteit, het 

versterken van de maatschappelijke betrokkenheid door met de klant te participeren in fysieke 

of virtuele netwerken en het stroomlijnen van de organisatie ten behoeve van kostenreductie.

De voortgang van de vernieuwing en virtualisering van de dienstverlening ligt op schema. 

Belangrijke stappen zijn onder andere gezet in het online brengen van services voor klanten. 

Hierbij verloopt de gehele afhandeling via Straight-through Processing (STP), een traject waarbij 

alles automatisch gebeurt, zonder tussenkomst van mensenhanden. Volgend jaar zetten we 

deze beweging door, maar komen we ook met belangrijke vernieuwingsstappen voor ons hele 

palet aan diensten. Deze zullen vorm krijgen in een compleet nieuwe onlineomgeving.

2. Innovatie
De Rabobank heeft altijd een voorloperspositie nagestreefd in de vernieuwing van haar dienst-

verlening en werd daarmee een van de meest innovatieve en vooruitstrevende financiële 

dienstverleners. Zo introduceerden we als een van de eerste banken internetbankieren en mobiel 

bankieren. De Rabobank heeft iDeal groot gemaakt, heeft met MyOrder een veelbelovend 

m-commerceplatform in huis, toont met WeHelpen haar maatschappelijke kant en helpt haar 

klanten met de verduurzaming van hun businessmodel in de Circular Economy Challenge. 

De snelheid van ontwikkelingen buiten de bank vraagt nu echter meer aandacht dan voorheen. 

Dit heeft ons doen besluiten innovatie gestructureerd in te richten binnen de bank en onder-

deel te maken van de langetermijnstrategie.

1 Gemiddelde beschikbaarheid gemeten 

over 12 maanden.
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3. Activeren klantfocus bij medewerkers
Het activeren van volledige klantfocus bij iedere medewerker van de Rabobank heeft als doel 

onze klant en diens belangen centraal te stellen in alles wat we denken, zeggen en doen. 

In Nederland richt het programma Visie 2016 zich op het vergroten van onze advieskracht en 

klantgerichtheid tegen een lagere kostenbelading. In dit programma is in 2014 nadrukkelijk 

ingezet op het virtualiseren van de dienstverlening, het versterken van de maatschappelijke 

betrokkenheid door met de klant te participeren in fysieke of virtuele netwerken en het stroom-

lijnen van de organisatie.

4. Verminderen regeldruk
Als gevolg van de toenemende wet- en regelgeving is de afgelopen jaren het evenwicht tussen 

toezicht en klantbediening onder druk komen te staan. De vele implementaties en herstelacties 

met bijbehorende controlemaatregelen hebben veel gevergd van vooral de medewerkers van 

lokale Rabobanken. Om deze druk te verminderen is een aantal maatregelen genomen.

Ten eerste zijn we gaan werken volgens de principes van ketenmanagement. Hierdoor is er een 

duidelijkere stroomlijning van activiteiten gerealiseerd, wat heeft geleid tot vereenvoudigde 

implementaties.

Ten tweede is het vermogen van lokale Rabobanken vergroot om de toegenomen controledruk 

op te vangen. We sturen nu meer op hoofdlijnen en minder op detailcontroles. Lokale Rabobanken 

krijgen bij de implementatie van regelgeving steun van kwaliteitsteams en er is meer een-

duidigheid gekomen over de kwaliteit van de regelgeving.

Dit alles leidt tot meer tijd en ruimte voor klanten en tegelijkertijd tot het sneller doorvoeren 

van complexe regelgeving. In 2015 zal met behulp van automatisering de regeldruk voor lokale 

Rabobanken verder afnemen.

Duurzaamheid
Onze ambities en activiteiten bouwen voort op bestaande activiteiten en vormen een belang-

rijke bouwsteen voor de strategie van de Rabobank en haar onderdelen. We focussen onze 

maatschappelijke bijdrage in het bijzonder op de thema’s duurzame landbouw, voedselvoorzie-

ning en vitale gemeenschappen. Deze twee thema’s sluiten naadloos aan op onze identiteit en 

ontstaansgeschiedenis en op belangrijke mondiale en lokale maatschappelijke uitdagingen.

In 2014 heeft de centrale kringvergadering (CKV) onze ambities op het terrein van duurzame 

ontwikkeling vastgesteld.

Versterken van de vitaliteit van gemeenschappen
De stand van zaken per eind 2014:

• We investeerden 64,8 miljoen euro in maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk, 

dat is 3,5% van onze totale nettowinst in 2014.

• Via de Rabobank Foundation ondersteunen we eind 2014 meer dan 400 projecten in het 

buitenland bij ruim 300 projectpartners, bestaande uit voornamelijk producentencoöperaties 

en spaar- en kredietcoöperaties in 29 landen.

• We ondersteunen burgerinitiatieven via onze lokale Rabobanken, met name op het gebied 

van zonne-energie, ouderenzorg en internettoegang.

Coöperatief dividend
64,8 miljoen euro

3,5%
in vergelijking met 
het doel van 3% 
van de nettowinst

van de nettowinst



 12 Jaarbericht 2014 Rabobank Groep

Duurzame landbouw en voedselvoorziening
• Palmolie en soja zijn belangrijke sectoren. Onder de klanten van de Rabobank bevinden zich 

toonaangevende producenten, verwerkers en handelaren in palmolie en soja.

• We participeren in zeven ‘ronde tafels’ over verduurzaming en delen deze kennis met 

onze klanten.

• We werden gekozen tot voorzitter van de Round Table for Responsible Soy (RTRS) en werden 

lid van 4C Association (een overkoepelende organisatie voor certificering van koffie).

Samenwerken met zakelijke klanten
• De totale omvang van financieringen met een positieve maatschappelijke impact bedroeg 

21,9 miljard euro aan het einde van 2014. Dat is een groei van 2% ten opzichte van 2013.

• Via de Rabo Groen Bank (RGB) financieren we een totaal volume van 200 miljoen euro aan 

groen gefinancierde projecten.

• We zijn marktleider in de VS en Canada met de meeste transacties in de wind- en zonne-

energiesector.

• We zijn marktleider in Nederland in de financiering van windmolens, waaronder het grootste 

onshore windpark (NOP Agrowind) en het eerste nearshore windpark (Westermeerwind) en 

leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de opschaling van hernieuwbare energie-

opwekking die is afgesproken in het Energieakkoord.

• We staan in de top tien van de zogenaamde league table New Energy Finance van Bloom-

berg; dit is een internationale ranglijst van financiers die het meest actief zijn op het gebied 

van hernieuwbare energieopwekking.

• We helpen klanten bij het benutten van kansen in de circulaire economie, bijvoorbeeld met 

de Circular Economy Challenge, een programma waarin we met partners negen bedrijven 

begeleiden bij het ontwikkelen van een businesscase op het gebied van circulair ondernemen. 

Eind september 2014 organiseerden we het congres Agri Meets Chemicals en hebben zitting 

in adviescommissies van de Nederlandse en Europese overheid.

• We hebben voor meer dan 36.000 daarvoor in aanmerking komende klanten in Nederland de 

duurzaamheidsprestatie in beeld gebracht. We krijgen daarmee beter inzicht in het beperkt 

aantal relaties dat niet voldoet aan ons duurzaamheidsbeleid, dat is minder dan 1%.

• Van de 48 belangrijke controverses die in 2014 onder de aandacht van onze centrale duur-

zaamheidsafdeling kwamen, betroffen er vijftien sociale en mensenrechtenkwesties, in negen 

gevallen ging het om milieuzaken, één had betrekking op governance-aspecten, vijf op 

beleid en achttien vraagstukken bevatten een combinatie van kwesties. De controverses 

speelden zich af in de sectoren bosbouw, cacao, veehouderij, dranken, energie/metalen, 

katoen, landbouw, palmolie en suikerriet.

Adviseren van particuliere klanten
• We ondertekenden de Energiesprong, een breed initiatief om met alle ambitieuze spelers op 

de woningmarkt samen zo veel mogelijk koop- en huurwoningen energieneutraal te maken.

• Vijf lokale Rabobanken organiseerden een Slim Verbouwen-evenement, om de mogelijkheden 

voor huizenbezitters om hun woning te verduurzamen meer aandacht te geven.

• Via onze participatie in het Nationaal Energiebespaarfonds Fonds (NEF) zijn we betrokken bij 

ruim 500 leningen (5,9 miljoen euro) om consumenten te stimuleren energiebesparende 

maat regelen te treffen. De meeste leningen werden gebruikt voor de aankoop van hoogren-

dementsglas, isolerende deuren en gevelisolatie.

Duurzame beleggingsfondsen
in miljarden euro’s
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Verduurzaming
We participeren in 7 ronde tafels 
voor verduurzaming

• Palmolie
• Soja
• Rundvlees
• Biomaterialen
• Zalm
• Suiker
• Ko�e

Totaal duurzaam
�nancieren
21.903 miljoen euro

+2%
vergeleken met 
ultimo 2013
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• We verduurzamen ons assortiment beleggingsproducten. Naast de vele duurzame mandaten 

die de Rabobank beheert voor instellingen en goede doelen, wordt er inmiddels 1,3 miljard 

euro belegd via duurzame beleggingsfondsen en trackers van meer dan tien verschillende 

aanbieders.

• We ondersteunen kwetsbare groepen, zoals dementerende ouderen en mensen die slecht 

kunnen lezen en schrijven, onder meer via projecten van Rabobank Foundation.

Onze inzet
• Onze CO2-footprint daalde van 2,1 naar 2,0 ton per fte.

• Gebaseerd op de beoordeling van RobecoSAM en ten opzichte van de banken die zijn 

opgenomen in de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index steeg de voorlopige score 

van de Rabobank van 81 naar 83 punten. De Rabobank staat met deze score in 2014 op de 

twaalfde plaats (zeventiende plaats in 2013).

• Op de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken daalde de 

Rabobank van de elfde naar de drieëntwintigste plaats op de algehele ranglijst. De Rabobank 

streeft naar een hogere score door verbetering van onze duurzaamheidsprestaties en trans-

parante communicatie hierover.

RobecoSAM
Van de 17de naar de 12de 
plaats in de ranglijst

vergeleken met het 
resultaat in dezelfde 
periode in 2013
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Medewerkers in hun kracht

De Rabobank gaat door een ingrijpende transitie die ervoor moet zorgen 
dat in 2016 alle processen, procedures en afspraken optimaal zijn ingericht 
voor haar klanten. De transitie heeft gevolgen voor de inrichting van de 
organisatie en heeft ook grote impact op medewerkers, zowel op professio-
neel als op persoonlijk vlak. Bij lokale Rabobanken heeft de beweging al 
gezorgd voor minder banen. Ook de herinrichting van Rabobank Nederland 
en het internationale bankbedrijf leidt tot banenverlies. De Ondernemings-
raad van Rabobank Nederland is nauw aangesloten op dit proces.

Werkgelegenheid, personeelsreductie en sociaal plan
Als gevolg van Visie 2016 vervallen binnen de Rabobank in Nederland, tussen 2012 en 2016, 

circa 9.000 banen. Dat is ongeveer een kwart van de werkgelegenheid binnen de bank. 

Eind 2012 werkten er bij de Rabobank in Nederland 41.858 medewerkers, eind 2013 waren 

dat er 40.043, eind 2014 zijn dat er nog 36.489. Wij realiseren ons goed dat dit banenverlies leidt 

tot vermindering van de werkgelegenheid. Personeelsreductie is echter noodzakelijk om ook in 

de toekomst een krachtige bank te zijn, de Nederlandse economie te blijven bedienen en als 

werkgever medewerkers perspectief te bieden.

De Rabobank heeft een eigen cao. Om de personeelsreductie zorgvuldig te laten verlopen, 

heeft de bank in 2013 in de cao 2013-2015 met de vakorganisaties een sociaal plan afgesproken. 

In 2014 is overeengekomen dat de cao wordt verlengd tot en met 2016, inclusief het sociaal 

plan. Daardoor hebben medewerkers die boventallig worden tot en met 2016, duidelijkheid 

over de wijze van begeleiding en de condities die gelden bij afscheid.

Het sociaal plan heeft als doel boventalligheid en gedwongen vertrek zo veel mogelijk te voor-

komen. Daartoe biedt het sociaal plan een fase van ‘actieve mobiliteit’ waarin medewerkers van 

wie de functie (op termijn) verdwijnt, extra mogelijkheden krijgen om intern of extern een 

andere baan te vinden. Voor de medewerkers die boventallig worden, voorziet het sociaal plan 

in begeleiding door een mobiliteitsbureau. Het plan specificeert ook de vergoeding bij vertrek.

Cultuurprogramma Culture Collective
We worden kritisch bekeken. Het vertrouwen van onze omgeving is niet langer vanzelfsprekend. 

Sterker nog: onze klanten vragen zich af of we wel altijd handelen in hun belang en of zij de 

dienstverlening krijgen die ze van ons mogen verwachten. Dit verlies aan vertrouwen is de 

reden achter het cultuurveranderingsprogramma ‘Culture Collective’.

Begin 2014 is binnen de Rabobank een wereldwijde cultuurenquête gehouden. De medewerkers 

spraken daarin nadrukkelijk de wens uit om de cultuur te veranderen. Vanuit het principe ‘goed 

voorbeeld doet goed volgen’ is ervoor gekozen om de cultuurbeweging op het leidinggevende 

niveau te starten.

In ons cultuurprogramma staat onze dagelijkse omgang met klanten en elkaar centraal. 

We willen dat iedere medewerker - op zijn manier - bijdraagt aan het doel om de Rabobank 
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weer de bank te laten worden waar de klant ervaart dat hij de belangrijkste is, waar iedereen 

trots op mag zijn en waar we met plezier werken. We dagen elkaar daartoe uit, spreken elkaar 

aan op afspraken en uitspraken en laten ons aanspreken door onze omgeving.

De banken in Nederland hebben het pakket Toekomstgericht Bankieren opgesteld dat een 

maatschappelijk statuut en gedragsregels bevat voor alle medewerkers in de financiële sector 

en een vernieuwde Code Banken. Hieronder valt ook de bankierseed en het daaraan gekoppelde 

tuchtrecht. De medewerkers van de Rabobank gaan in 2015 met elkaar in gesprek over de 

waarden van de bank en de betekenis daarvan in hun dagelijks werk. Het interne debat wordt 

in Nederland gekoppeld aan het afleggen en ondertekenen van de bankierseed. We zien de 

ondertekening en het uitspreken van deze eed niet zozeer als een wettelijke verplichting maar 

bovenal als een markeringspunt op weg naar de cultuur van openheid, transparantie en klant-

gerichtheid.

Ontwikkeling van talent en management
Jong talent, ambitieuze collega’s, stevige professionals en ervaren leidinggevenden. Al deze 

doelgroepen wil de Rabobank inzetten op de top van hun kunnen. Niet alleen omdat onze bank 

dan het beste resultaat bereikt, maar zeker ook omdat deze medewerkers dan gemotiveerd, 

uitgedaagd en tevreden blijven.

De Rabobank heeft een groepsbreed beleid uitgestippeld voor management- en talentontwik-

keling. We kijken met een brede blik naar de talentenpool en hanteren daarbij eenduidige 

definities van talent en potentieel. Hiermee kunnen we alle collega’s langs dezelfde meetlat 

leggen. Assessments zijn daarbij een hulpmiddel. Daarnaast wordt de ontwikkeling van talent, 

potentieel en doorgroei vastgelegd en gemonitord.

De beste mensen op de juiste plek
Op basis van die kennis proberen we de beste mensen op de juiste plekken te krijgen. 

Dat gebeurt via een proces van talentidentificatie, talentontwikkeling, talentmanagement, 

opvolgingsplanning en benoemingen. Deze input komt aan bod bij onze ‘benoemingstafels’. 

Tijdens deze bijeenkomsten kijkt een commissie naar de mogelijkheden die er liggen voor 

talent en management. Er is aandacht voor ontwikkeling en rotatie van talent, maar ook voor 

(man-vrouw) diversiteit in de samenstelling van directie- en managementteams.

Genderdiversiteit: vrouwen aan de top
Bij de Rabobank werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen maar de verdeling van de 

seksen over de verschillende posities binnen de organisatie is niet evenwichtig. In de hogere 

posities is het aandeel vrouwen aanzienlijk lager dan het aandeel mannen.

Sinds 2012 besteden we extra aandacht aan man-vrouwdiversiteit. In april 2014 ondertekende 

de Rabobank de charter Talent naar de Top. Dat is een code met heldere afspraken voor het 

realiseren van genderdiversiteit in de hogere regionen van het bedrijfsleven. De ondertekening 

is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Ondanks alle inspanningen zijn de gewenste streefcijfers jammer genoeg niet gehaald. Maar de 

bewustwording en de betrokkenheid bij het thema diversiteit in de organisatie zijn enorm 

gegroeid. Vanaf 2015 gaan we met nog meer inspanning en betrokkenheid invulling geven aan 

alle aspecten van diversiteit. We vinden het belangrijk dat al het talent gelijke kansen krijgt om 

zich verder te ontwikkelen, ongeacht geslacht, culturele of etnische achtergrond, seksuele 

geaardheid en leeftijd. Daarom geldt diversiteit als een van de belangrijkste management-

thema’s voor de komende jaren.

http://www.talentnaardetop.nl/
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Rabobank Groep boekte resultaat van 1,8 miljard euro
De Nederlandse economie liet in 2014 een zeer geringe groei zien. 
Het beschikbare inkomen van huishoudens nam licht toe, maar de afbouw 
van hypotheekschulden en de opbouw van vermogen remde de consumptie-
groei. Een deel van het midden- en kleinbedrijf had wederom een moeilijk 
jaar. De toevertrouwde middelen namen met 0,3 miljard euro toe tot 
326,5 miljard euro en de kredietportefeuille daalde met 4,3 miljard euro tot 
430,4 miljard euro. Per saldo resulteerde dit in een loan-to-depositratio van 
1,33 (1,35). De liquiditeitsbuffer, gemeten in High Quality Liquid Assets, 
bedroeg 80 (84) miljard euro. 
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. Exclusief deze effecten was sprake van een verbetering van de 
nettowinst. De bedrijfslasten daalden onder invloed van de lagere personele 
bezetting en lagere reorganisatielasten. Het rendement op het 
tier 1-vermogen kwam uit op 5,2%. 
De kosten kredietverliezen1 lagen in lijn met 2013 en met 60 basispunten2 
van de gemiddelde kredietportefeuille nog ruim boven het langjarig 
gemiddelde van 32 basispunten. Deze verliezen waren geconcentreerd 
in de binnenlandse portefeuille en hadden met name betrekking op het 
commercieel vastgoed. Daarnaast leidde de Asset Quality Review (AQR) tot 
een last van 448 miljoen euro. De kosten kredietverliezen op woninghypo-
theken in Nederland bleven met 5 basispunten van de hypotheekportefeuille 
zeer beperkt. De solvabiliteit bleef onverminderd sterk met een common 
equity tier 1-ratio van 13,6% en een kapitaalratio van 21,3%.

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 1-vermogen – waarbij de nettowinst wordt gerelateerd aan het 

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

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

Rabobanken en Rabobank Nederland, evenals een verdere verbetering van de rendementen 

bij de andere commerciële onderdelen, moeten de komende jaren bijdragen aan een 

verhoging van dit rendement.

IJzersterke bank: performance
Rabobank Groep

1 In de jaarrekening worden de kosten 

kredietverliezen aangeduid met ‘waarde-

veranderingen’.

2 Een basispunt is gelijk aan 0,01 procentpunt.
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• De common equity tier 1-ratio, het common equity 

tier 1-vermogen als percentage van de risico-

gewogen activa, kwam uit op 13,6% (13,5%). 

De kapitaalratio, waarbij het toetsingsvermogen 

wordt gerelateerd aan de risicogewogen activa, 

kwam uit op 21,3% (19,8%). 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 common equity tier 1-ratio van 14% en een 

kapitaalratio van minimaal 20%.

• De loan-to-depositratio, waarbij de krediet-

verlening en de toevertrouwde middelen aan 

elkaar worden gerelateerd, kwam uit op 1,33 (1,35). 

In 2014 daalde de kredietverlening, terwijl de toe-

vertrouwde middelen ongeveer gelijk bleven. 

Voor eind 2016 sturen we op een verbetering van 

de loan-to-depositratio tot 1,30.

Beperkte daling kredietportefeuille
De kredietportefeuille private cliënten bij de 

Rabobank Groep daalde in 2014 met 4,3 miljard euro 

tot 430,4 (434,7) 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. Van de kredietportefeuille staat 75% uit 

in Nederland, 9% in Noord-Amerika, 3% in Latijns-

Amerika, 6% in Europa (buiten Nederland), 5% in 

Australië en Nieuw-Zeeland en 2% in andere landen.

De kredietportefeuille bestaat voor 49% uit leningen 

aan particulieren, voor 30% uit leningen aan de 

sectoren 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 210,8 (216,4) miljard euro. 

De omvang van de HID-portefeuille kwam uit op 

127,3 (131,3) miljard euro. Hiervan was 91,6 (97,8) 

miljard euro verstrekt in Nederland en 35,7 (33,5) 

miljard euro buiten Nederland. De kredietverlening 

aan de food- en agrisector steeg met 6% tot 92,3 (87,0) 

miljard euro. Hiervan was 60,2 (57,3) miljard euro 

verleend aan de primaire agrarische sector. Van de 

food- en agriportefeuille op groepsniveau was voor 

31,6 (32,6) miljard euro aan kredieten in Nederland 

verstrekt en voor 60,7 (54,4) miljard euro aan kredieten 

buiten Nederland.

Kredietportefeuille naar sector
in miljarden euro’s
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Kredietportefeuille naar onderdelen
ultimo 2014

Verhuur onroerend goed 21%

Groothandel 9%

Financiële instellingen,
niet banken 11%

Activiteiten gerelateerd aan 
onroerend goed 5%

Kredietportefeuille HID naar sector
ultimo 2014

Industrie 8%

Zakelijke dienstverlening 7%

Transport en opslag 5%

Gezondheidszorg 5%

Bouw 4%

Detailhandel non-food 4%

Overig 21%

Vlees 25%

Graan en oliehoudende zaden 19%

Kredietportefeuille food en agri 
naar sector
ultimo 2014

Zuivel 15%

Groenten en fruit 11%

Farm inputs 8%

Detailhandel levensmiddelen 5%

Dranken 4%

Overig 13%
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Toevertrouwde middelen nagenoeg stabiel
De toevertrouwde middelen bij de Rabobank Groep kwamen uit op 326,5 (326,2) miljard euro. 

De toevertrouwde middelen bij het binnenlands retailbankbedrijf namen met 6,6 miljard euro 

af tot 209,1 (215,7) miljard euro. Bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 

stegen deze middelen met 7,3 miljard euro tot 115,8 (108,5) miljard euro. De particuliere spaar-

gelden vormen de belangrijkste component van de toevertrouwde middelen. Op groepsniveau 

daalden deze middelen met 6% tot 142,6 (151,5) miljard euro.

Toevertrouwde middelen

in miljarden euro’s 31-dec-14 31-dec-13

Totale toevertrouwde middelen 326,5 326,2

Particuliere spaargelden 142,6 151,5

Binnenlands retailbankbedrijf 119,9 125,2

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 22,7 26,3

Overige toevertrouwde middelen 183,8 174,7

Binnenlands retailbankbedrijf 89,2 90,5

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 93,1 82,1

Overige onderdelen 1,6 2,1

Ontwikkeling eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Rabobank Groep kwam op 31 december 2014 uit op 38,9 (38,5) 

miljard euro. De reserveringscapaciteit – het bedrag dat uit de winst kan worden toe gevoegd 

aan het vermogen – bedroeg 0,6 miljard euro. Het eigen vermogen nam met 1,3 miljard euro af 

als gevolg van de aflossing van oude Capital Securities en Trust Preferred Securities. Deze daling 

is begin 2015 meer dan goedgemaakt door de uitgifte van 1,5 miljard euro aan nieuw hybride 

vermogen.

Het eigen vermogen bestaat voor 64% uit ingehouden winsten en reserves, voor 15% uit 

Rabobank Certificaten, voor 20% uit hybride vermogen en voor 1% uit overige belangen van 

derden. De ingehouden winsten en reserves bedroegen 24,9 (23,7) miljard euro.

Verloopoverzicht eigen vermogen

in miljarden euro’s

Eigen vermogen per eind december 2013 38,5

Nettowinst 1,8

Vergoedingen op certificaten, hybride vermogen en overige belangen van derden -1,2

Reserveringscapaciteit 0,6

Uitgegeven Rabobank Certificaten 0,1

Aflossing Capital Securities en Trust Preferred Securities -1,3

Omrekeningsreserve vreemde valuta 0,5

Overige mutaties 0,5

Eigen vermogen per eind december 2014 38,9
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Rabobank Certificaten
Sinds 27 januari 2014 zijn de Rabobank Certificaten genoteerd aan Euronext Amsterdam. 

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 107,45% (26,86 euro) op 31 december 

2014. Gemiddeld werden in die periode 7,3 miljoen stuks per dag via de beurs verhandeld op 

een totaal van 238 miljoen stuks. Door de notering aan de beurs zijn de Rabobank Certificaten 

nu ook toegankelijk voor niet-leden van de Rabobank. Dit heeft de verhandelbaarheid van dit 

instrument vergroot.

Ontwikkeling vermogensratio’s
De common equity tier 1-ratio (CET1-ratio) nam per 1 januari 2014 met 0,7 procentpunt af tot 

12,8%. De volledige opname van de actuariële pensioenreserve in het CET1-vermogen is de 

belangrijkste verklaring van de daling. Daarnaast kent het Capital Requirements Regulation (CRR) 

nieuwe CET1-aftrekposten, zoals de uitgestelde belastingvorderingen en de internal ratings 

based (IRB) shortfall. Deze correcties worden geleidelijk over de periode 2014 – 2018 door-

gevoerd. Een bijzonder element bij de aftrekposten is de behandeling van de immateriële vaste 

activa die tijdelijk verschuiven van CET1-aftrek naar additioneel tier 1-aftrek. Dit leidt tot een 

initiële en tijdelijke verhoging van de CET1-ratio. De tier 1-ratio wordt hierdoor niet beïnvloed.

Ondanks de CRR-impact per 1 januari 2014, nam de CET1-ratio in 2014 met 0,1 procentpunt toe 

tot 13,6% (13,5%) door een stijging van het CET1-vermogen. Het CET1-vermogen is in 2014 

voornamelijk gestegen vanwege winsttoevoeging.

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

nieuwe eisen gesteld in de CRR. Deze instrumenten tellen, in lijn met de regelgeving, geleidelijk 

in steeds mindere mate mee als vermogen. Onder invloed van de uitgifte van tier 2-vermogen 

steeg de kapitaalratio met 1,5 procentpunt tot 21,3% (19,8%).

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

op 16,9 (16,9) miljard euro. Van het totale regulatory capital heeft 87% betrekking op krediet- en 

transferrisico, 11% op operationeel risico en 2% op marktrisico. Als gevolg van de inwerking-

treding van de CRR (CRD IV) daalde het regulatory capital met 0,2 miljard euro. Deze daling werd 

veroorzaakt door een afname van het kapitaal voor kredietrisico, die gedeeltelijk gecompenseerd 

werd door een toename van het kapitaal voor marktrisico. Verder nam het regulatory capital 

met 0,4 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. Het kapitaal voor kredietrisico daalde met 

0,5 miljard euro, voornamelijk als gevolg van de verkoop van Bank BGZ.

Ingehouden winsten en reserves 24,9

Capital Securities 6,5

Rabobank Certi�caten 5,9

Trust Preferred Securities 1,0

Overige belangen van derden 0,5

Samenstelling eigen vermogen
ultimo 2014, in miljarden euro’s

Vermogenseisen
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De Rabobank Groep berekent het regulatory capital voor kredietrisico voor nagenoeg de 

gehele kredietportefeuille op basis van de door de prudentiële toezichthouder goedgekeurde 

geavanceerde interneratingbenadering (IRB). De standaardbenadering wordt, in samenspraak 

met de toezichthouder, toegepast op portefeuilles die qua exposure relatief klein zijn en op 

enkele kleinere buitenlandse portefeuilles waarvoor de geavanceerde interneratingbenadering 

niet voorhanden is. Voor operationeel risico vindt de berekening plaats aan de hand van het 

door de toezichthouder goedgekeurde interne model dat gebaseerd is op de geavanceerde 

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

toestemming van de toezichthouder om het algemene en specifieke positierisico te berekenen 

op basis van haar interne Value at Risk (VaR)-modellen, gebaseerd op de regels van Capital 

Adequacy Directive II (CAD II).

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 we in de berekening van het economic capital rekening houden met alle materiële 

risico’s waarvoor we kapitaal moeten aanhouden. Ook gaan we daarbij uit 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 ontwik-

keld om 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, 

private-equityrisico, valuta-, vastgoed- en restwaarderisico.

Het economic capital steeg ten opzichte van ultimo 2013 naar 23,4 (23,2) miljard euro. De stijging 

werd met name veroorzaakt door een toename in de kapitaalsvereiste voor operationeel risico. 

Daarnaast nam de kapitaalsvereiste voor de participatie in Achmea toe als gevolg van een her-

ontwikkeling van het risicomodel. Deze stijging werd gecompenseerd door een daling in 

kredietrisico als gevolg van de afbouw van non-coreportefeuilles en een daling van de rente-

risicopositie. De kapitaalsvereiste voor marktrisico bleef nagenoeg gelijk. Het aanhouden van 

extra kapitaal voor tegenpartijrisico – Credit Value Adjustment (CVA) – als gevolg van de inwerking-

treding van de CRR (CRD IV) is gecompenseerd door de afbouw van non-coreportefeuilles.

Toetsingsvermogen
Het aanwezige toetsingsvermogen van 45,1 (41,7) miljard euro, dat de bank aanhoudt om even-

tuele verliezen op te vangen, lag ruimschoots boven het totale externe en interne vereiste 

vermogen. Deze omvangrijke buffer onderstreept de soliditeit van de Rabobank Groep.

Krediet- en transferrisico 57%

Rente- en marktrisico 16%

Overige risico’s 9%

Operationeel en bedrijfsrisico 18%

Economic capital naar risicocategorie
ultimo 2014

Binnenlands retailbankbedrijf 38%

Vastgoed 6%

Overige 18%

Leasing 7%

Wholesalebankbedrijf en
internationaal retailbankbedrijf 31%

Economic capital naar groeps-
onderdelen
ultimo 2014
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Resultaatontwikkeling Rabobank Groep

Resultaten

in miljoenen euro’s 2014 2013 Mutatie

Rente 9.118 9.095

Provisies 1.879 2.001 -6%

Overige resultaten 1.860 1.934 -4%

Totale baten 12.857 13.030 -1%

Personeelskosten 5.086 5.322 -4%

Andere beheerskosten 2.532 3.910 -35%

Afschrijvingen 437 528 -17%

Totale bedrijfslasten 8.055 9.760 -17%

Brutoresultaat 4.802 3.270 47%

Kosten kredietverliezen 2.633 2.643

Bankenbelasting en resolutieheffing 488 197

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.681 430

Belastingen -161 88

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.842 342

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 1.665

Nettowinst 1.842 2.007 -8%

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 60 59 2%

Ratio’s

Efficiencyratio 62,7% 74,9%

Rendement tier 1-vermogen 5,2% 5,2%

RAROC 7,8% 8,4%

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

Balanstotaal 681,1 669,1 2%

Kredietportefeuille private cliënten 430,4 434,7 -1%

Toevertrouwde middelen 326,5 326,2

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 16,9 16,9

Economic capital 23,4 23,2 1%

Toetsingsvermogen 45,1 41,7 8%

Vermogensratio’s

Kapitaalratio 21,3% 19,8%

Tier 1-ratio 16,0% 16,6%

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

Common equity tier 1-ratio local Rabobank Group 16,2% -

Aantal medewerkers (in fte’s) 48.254 56.870 -15%

Toelichting resultaatontwikkeling Rabobank Groep

Nettowinst bedraagt 1.842 miljoen euro
De nettowinst van de Rabobank Groep nam in 2014 met 8% af tot 1.842 (2.007) miljoen euro. 

In 2014 werd het resultaat met 321 miljoen euro gedrukt door de resolutieheffing, een eenmalige 

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

van SNS Reaal. Daarnaast had onder andere de verkoop van Robeco in 2013 een positief effect 

op het resultaat. Zonder deze eenmalige posten was sprake van een forse verbetering van het 

resultaat. De nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten – dus voor 2013 het resultaat 

zonder de boekwinst en het reguliere resultaat van Robeco – verbeterde met 1.500 miljoen euro.
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Na aftrek van de vergoedingen op Rabobank (Leden)certificaten en hybride vermogensinstru-

menten en betalingen aan overige belangen van derden resteerde een bedrag van 620 (929) 

miljoen euro. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen van de Rabobank Groep. De belas-

tingen bedroegen 161 miljoen euro negatief, waarmee de effectieve belastingdruk uitkwam op 

-9,6% (20,5%). De lage belastingdruk hing in 2014 vooral samen met uitgestelde belasting-

vorderingen 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 2014 met 174 miljoen euro tot 12.857 (13.030) 

miljoen euro. De rentewinst nam met 23 miljoen euro toe tot 9.118 (9.095) miljoen euro. Bij het 

binnenlands retailbankbedrijf steeg de rentewinst onder invloed van een beperkt herstel van de 

marge op sparen. Deze stijging werd deels tenietgedaan door de daling van de rentewinst bij 

het wholesalebankbedrijf en het internationaal retailbankbedrijf, die mede het gevolg was van 

de verkoop van Bank BGZ. Mede door een lagere provisiewinst op verzekerings- en beleggings-

producten bij het binnenlands retailbankbedrijf daalden de provisies in 2014 met 122 miljoen 

euro tot 1.879 (2.001) miljoen euro. In 2013 werden de overige resultaten gedrukt door afwaar-

deringen op grondposities en negatieve herwaarderingen van grondexploitaties bij vastgoed. 

In 2014 verbeterde het resultaat op hedge accounting, mede als gevolg van de ontwikkelingen 

van de rentecurve. Anderzijds daalde het resultaat op structured notes als gevolg van een 

daling van de creditspread. Bovendien werd in 2013 onder de overige resultaten de pensioen-

bate verantwoord, die voortvloeide uit de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. 

Per saldo daalden de overige resultaten met 74 miljoen euro tot 1.860 (1.934) miljoen euro.

Bedrijfslasten dalen met 17%
De totale bedrijfslasten daalden in 2014 met 1.705 miljoen euro tot 8.055 (9.760) miljoen euro. 

Het aantal medewerkers van de Rabobank Groep nam in 2014 met 15% of 8.616 fte’s af tot 

48.254 (56.870) fte’s. Deze daling was voor 5.276 fte’s het gevolg van de verkoop van Bank BGZ. 

Daarnaast daalde de personele bezetting bij de lokale Rabobanken verder onder invloed van de 

uitvoering van Visie 2016. Met name hierdoor namen de personeelskosten af met 236 miljoen 

euro tot 5.086 (5.322) miljoen euro. De andere beheerskosten daalden met 1.378 miljoen euro 

tot 2.532 (3.910) miljoen euro. In 2013 was het schikkingsbedrag van 774 miljoen euro na de 

Libor-onderzoeken opgenomen onder de andere beheerskosten. Daarnaast daalden in 2014 

de reorganisatiekosten en kon een in het verleden gevormde voorziening voor DSB Bank deels 

vrijvallen. Bij zowel de lokale Rabobanken als Rabo Vastgoedgroep namen de reorganisatie-

lasten af. De afschrijvingen daalden met 91 miljoen euro tot 437 (528) miljoen euro mede onder 

invloed van de verkoop van Bank BGZ.

Kosten kredietverliezen bedragen 60 basispunten
De kosten kredietverliezen van de Rabobank Groep daalden in 2014 met 10 miljoen euro tot 

2.633 (2.643) miljoen euro. Gerelateerd aan de gemiddelde kredietportefeuille bedroegen de 

kosten kredietverliezen 60 (59) basispunten. Dit ligt ruim boven het langjarige gemiddelde van 

32 basispunten. De AQR leidde tot een last van 448 miljoen euro. Deze last kwam met name tot 

uiting in de cijfers van het binnenlands retailbankbedrijf (lokale Rabobanken) en in de cijfers 

van Rabo Vastgoedgroep (FGH Bank). Bij de lokale Rabobanken konden sectoren als de industrie 

en de groothandel profiteren van de aantrekkende export. Andere sectoren, zoals het commer-

cieel vastgoed en de glastuinbouw, hadden het ook in 2014 nog zwaar. Per saldo stegen de 

totale kosten kredietverliezen bij het binnenlands retailbankbedrijf licht. Bij Wholesale, Rural & 

Retail daalden de kosten kredietverliezen bij Rural & Retail. Vooral de lagere kosten krediet-

verliezen bij ACC Loan Management droegen hieraan bij. Bij DLL was er sprake van een daling 

van de kosten kredietverliezen. De kosten kredietverliezen bij Rabo Vastgoedgroep lagen voor 

commercieel vastgoed in 2014 nog op een hoog niveau en namen toe ten opzichte van 2013.
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RAROC daalt met 0,6 procentpunt
Het gebruik van de risk adjusted return on capital (RAROC), het naar risicogewogen rendement 

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

Ook gebruiken we de RAROC voor de prijsstelling op transactieniveau en in het kredietfiatterings-

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

economic capital. Als gevolg van een daling van de nettowinst, gecompenseerd met een daling 

van het gemiddelde economic capital ten opzichte van 2013 daalt de RAROC na belastingen 

met 0,6 procentpunt tot 7,8% (8,4%).

Raroc

Bedragen in miljarden euro’s RAROC Economic capital

2014 2013 2014 2013

Binnenlands retailbankbedrijf 8,2% 8,6% 8,8 9,1

Wholesalebankbedrijf en internationaal 
retailbankbedrijf 10,2% 0,6% 7,3 7,0

Leasing 31,2% 30,6% 1,5 1,4

Vastgoed -15,5% -42,9% 1,5 1,9

Totaal 7,8% 8,4% 23,4 23,2

Vooruitblik Rabobank Groep

We willen een ijzersterke bank zijn en blijven. Daarom zal ook in 2015 nadrukkelijk worden 

gestuurd op rendement en de omvang van de risicogewogen activa om onze vermogensratio’s 

op het gewenste niveau te houden of te krijgen. Onze kernklanten, een brede klantgroep in 

Nederland en internationale food- en agriklanten, blijven we bedienen, maar kredietverlening 

aan niet-kernklanten zullen we afbouwen. We richten ons ongewijzigd op het versterken van 

ons marktleiderschap in Nederland en het spelen van een leidende rol in de internationale 

food- en agrisector. We willen de klanttevredenheid verder verhogen en we streven naar een 

verder herstel van onze reputatie.

Voor de toevertrouwde middelen verwachten we per saldo een bescheiden groei en dit moet 

bijdragen aan de gewenste verbetering van de loan-to-depositratio. De resultaatsbijdrage van 

Bank BGZ is aanzienlijk lager als gevolg van het resterende belang van iets minder dan 10% en 

ook voorzien we voor 2015 een meer genormaliseerde belastingdruk. Daar staat tegenover dat 

we een verdere kostendaling bij de lokale Rabobanken voorzien vanwege Visie 2016. 

Ook houden we rekening met een verder herstel van het resultaat van ons vastgoedbedrijf en 

een daling van onze kosten kredietverliezen in het binnenland. De resolutieheffing vanwege 

SNS verdwijnt weliswaar, maar daar komen jaarlijkse structurele bijdragen aan het Europese 

resolutiefonds en het depositogarantiestelsel voor terug.

 De RAROC is berekend door de nettowinst 

te relateren aan het gemiddelde economic 

capital in het jaar.
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IJzersterke bank: performance
Binnenlands retailbankbedrijf

Economie herstelt, dienstverlening virtualiseert
De Nederlandse economie liet in 2014 een broos herstel zien. Dat kwam 
vooral door een stijging van de export. De tijdelijk verhoogde schenkings-
vrijstelling en de relatief lage spaarrente zorgden voor meer aflossingen op 
hypotheken. Daarnaast bleven de investeringen van bedrijven nog op een 
laag niveau. 
Deze factoren leidden ertoe dat de binnenlandse kredietportefeuille met 
12,6 miljard euro afnam tot 290,5 miljard euro en dat de toevertrouwde 
middelen met 6,6 miljard euro daalden tot 209,1 miljard euro. Ondanks het 
voorzichtige herstel van de Nederlandse economie in 2014 stegen de kosten 
kredietverliezen bij het binnenlands retailbankbedrijf met 38 miljoen euro 
tot 1.422 miljoen euro. De kosten kredietverliezen bedroegen 48 basispunten 
van de gemiddelde kredietportefeuille. 
De bedrijfslasten van het binnenlands retailbankbedrijf daalden, vooral door 
de sterke afname van het aantal medewerkers als gevolg van de uitvoering 
van Visie 2016. Het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf kwam 
uit op 751 miljoen euro, een daling van 30 miljoen euro ten opzichte van 
2013. Het nettoresultaat werd met 274 miljoen euro gedrukt door de 
eenmalige resolutieheffing. 
Zowel in de hypotheekmarkt en de spaarmarkt als in de markt van de 
sectoren handel, industrie en dienstverlening stond het marktaandeel onder 
druk. Het marktaandeel in de food- en agrisector bleef stabiel. In 2014 ging 
opnieuw veel aandacht uit naar de verdere virtualisering van de dienst-
verlening. Klanten regelen steeds vaker hun bankzaken zelf, doen minder 
een beroep op onze medewerkers en bezoeken minder vaak onze kantoren. 
De virtualisering gaat daarom gepaard met een daling van het aantal 
arbeidsplaatsen en kantoren.

Kredietportefeuille binnenlands retailbankbedrijf
De Nederlandse economie groeide in 2014 onder invloed van een voorzichtige toename van 

de uitvoer en de investeringen. De export kwam op gang door de economische groei van de 

eurozone. De woningverkopen trokken aan en dit droeg bij aan een stijging van de investeringen. 

Vanwege de aanhoudend hoge werkloosheid bleef de consument nog afwachtend. 

Daarnaast kozen veel gezinnen ervoor om hun balans op orde te brengen door schulden af te 

lossen. Deze ontwikkelingen zetten een rem op de consumptiegroei.

Kredietportefeuille naar sector
in miljarden euro’s
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De gevolgen van deze binnenlandse economische omstandigheden waren terug te zien in de 

ontwikkeling van de kredietportefeuille. De kredietportefeuille private cliënten van het binnen-

lands retailbankbedrijf daalde in 2014 met 12,6 miljard euro tot 290,5 (303,1) miljard euro. 

De kredietverlening aan particulieren bestaat nagenoeg geheel uit woninghypotheken. 

Doordat klanten meer aflosten op hun hypotheek, daalde deze kredietportefeuille met 

6,0 miljard euro tot 205,0 (211,0) miljard euro. De kredietverlening aan de sectoren handel, 

industrie en dienstverlening (HID) nam met 10% af tot 56,6 (63,0) miljard euro en de kredieten 

aan de food- en agrisector met 2% tot 28,4 (29,1) miljard euro.

Woninghypotheken
De woningmarkt
In 2014 is de situatie op de Nederlandse woningmarkt duidelijk verbeterd. Na langdurige daling 

van het jaarlijkse aantal woningverkopen is in de verslagperiode het aantal transacties fors toe-

genomen (39,4% ten opzichte van 2013), en de gemiddelde woningprijs is licht gestegen (0,9% 

ten opzichte van 2013). De verbetering, die medio 2013 is ingezet, wordt met name gedragen 

door het toegenomen vertrouwen in de woningmarkt, de lage hypotheekrente en de goede 

betaalbaarheid van koopwoningen.

Marktaandeel
Het marktaandeel van de Rabobank Groep op de Nederlandse hypotheekmarkt is in 2014 uit-

gekomen op 21,5% (26,0%) van de nieuwe hypotheekproductie. De daling van het marktaandeel 

komt met name doordat verzekeraars actiever zijn geworden op de hypotheekmarkt. De markt-

aandelen van de lokale Rabobanken en Obvion zijn gedaald tot respectievelijk 16,3% (19,2%) en 

5,2% (6,6%). Eind 2013 droeg Friesland Bank nog 0,2% bij aan het totale marktaandeel van de 

Rabobank Groep. In 2014 zijn alle klanten van Friesland Bank ondergebracht bij de lokale 

Rabobanken.

Hypotheekportefeuille
Hoewel de woningmarkt herstelt, lag het aantal transacties en de hypotheekomzet in 2014 in 

vergelijking met de situatie van voor de crisis op een lager niveau. Bovendien hebben veel 

hypotheekklanten wederom vervroegd afgelost op hun leningen, naast de reguliere aflossingen. 

Ze werden daarbij gestimuleerd door een mogelijke negatieve overwaarde op hun huis, de lage 

spaarrente en de fiscale stimulering van hypotheekaflossing door middel van een tijdelijke vrij-

stelling van de schenkbelasting. Per saldo is de hypotheekportefeuille van de Rabobank Groep 

in 2014 gekrompen tot 205,0 (209,1) miljard euro.

Van de hypotheekportefeuille bestond 21% uit financieringen met Nationale Hypotheek 

Garantie (NHG). De omvang van de NHG-portefeuille is in 2014 met 0,4 (2,7) miljard euro 

gegroeid. Door de per 1 januari 2013 ingegane herziening fiscale behandeling van de eigen 

woning stijgt het aandeel annuïtaire en lineaire leningen in de hypotheekportefeuille. 

Hypotheken met kapitaalopbouw en aflossingsvrije financieringen zijn door de wijziging van 

het fiscale regime minder aantrekkelijk geworden, waardoor het aandeel van deze hypotheek-

soorten in de portefeuille is gedaald. Ultimo 2014 bedroeg het aandeel van klanten met een 

volledig aflossingsvrije financiering 24,6% (25,3%) van de hypotheekportefeuille.

De gewogen gemiddelde geïndexeerde loan-to-value (LTV) van de hypotheekportefeuille is in 

2014 licht verbeterd tot 78% (81%). Deze verbetering wordt veroorzaakt door (extra) aflossingen, 

een toename van verpande spaargelden en een lichte stijging van de gemiddelde prijs van 

bestaande koopwoningen. Van ongeveer 18% van de hypotheekportefeuille exclusief NHG was 

de LTV hoger dan 100%.

Marktaandeel hypotheken
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Zorg voor betaalbaarheid
De Rabobank wil betalingsproblemen van haar klanten zo veel mogelijk voorkomen. Dit is in het 

belang zowel van de klant als van de bank. Een en ander begint uiteraard met goede advisering 

en dus een passende hypotheek. Vervolgens wordt gedurende de looptijd periodiek getoetst of 

de hypotheek nog past bij de persoonlijke situatie. Tijdens het hypotheekadvies wordt gekeken 

naar de betaalbaarheid van de lening. Beoordeeld wordt of de klant in verschillende situaties 

– zoals bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid – de leninglasten kan blijven betalen. 

De eventuele financiële gevolgen van deze risico’s worden besproken met de klant, waarna 

besloten kan worden dat de klant zich gaat verzekeren tegen deze risico’s. Toch komt het voor 

dat een klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 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 contact komen 

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 2014 is voor 0,40% 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 samen-

werking met de klant via een onderhandse verkoop. In uitzonderlijke gevallen wordt over-

gegaan tot openbare verkoop.

Kosten kredietverliezen en afboekingen
De omvang van de hypotheekportefeuille met een betalingsachterstand langer dan 90 dagen 

had begin 2014 zijn hoogste punt bereikt. Sindsdien is deze portefeuille aan het dalen. 

Enerzijds door een dalende instroom van klanten met betalingsachterstanden en anderzijds door 

een gestegen uitstroom van langlopende betalingsachterstanden. Deze effecten zijn het gevolg 

van een stijging van de werkgelegenheid en het herstel op de woningmarkt. De onvolwaardige 

kredieten zijn hierdoor gedaald tot 685 (893) miljoen euro. De kosten kredietverliezen van de 

hypotheekportefeuille bedroegen in 2014 112 miljoen euro, maar waren met 5 basispunten 

nog altijd zeer laag. Op de hypotheekportefeuille is in 2014 128 miljoen euro afgeboekt.

Woninghypotheken

in miljoenen euro’s 2014 2013

Hypotheekportefeuille 205.008 209.142

Gewogen gemiddelde LTV 78% 81%

Omvang betalingsachterstanden 30 tot 90 dagen t.o.v. de totale hypotheekportefeuille 0,35% 0,43%

Omvang betalingsachterstanden > 90 dagen t.o.v. de totale hypotheekportefeuille 0,73% 0,80%

Aandeel klanten met volledig aflossingsvrije hypotheek t.o.v. de totale hypotheekportefeuille 24,6% 25,3%

Woninghypotheken

in miljoenen euro’s 2014 2013

Onvolwaardige kredieten 685 893

Voorziening 178 198

Dekkingsratio 26% 22%

Kosten kredietverliezen 112 127

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 5,4 6,1

Afboekingen 128 103
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Sparen
De Nederlandse particuliere spaarmarkt is in 2014 met 1% in omvang gegroeid tot 329,8 (325,3) 

miljard euro. Het marktaandeel van de Rabobank Groep bedroeg 36,3% (37,8%). Hiervan kwam 

35,4% (36,7%) voor rekening van de lokale Rabobanken en 0,9% (1,0%) voor rekening van spaar-

bank en Rabobankdochter Roparco. Eind 2013 droeg Friesland Bank nog 0,1% bij aan het markt-

aandeel. De toevertrouwde middelen bij het binnenlands retailbankbedrijf zijn met 3% gedaald 

tot 209,1 (215,7) miljard euro. Deze bestaan in belangrijke mate uit particulier spaargeld. 

Mede onder invloed van hogere aflossingen op woninghypotheken namen deze middelen met 

5,3 miljard euro af tot 119,9 (125,2) miljard euro.

Resultaatontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf

Resultaten

in miljoenen euro’s 2014 2013 Mutatie

Rente 5.783 5.605 3%

Provisies 1.318 1.319

Overige resultaten 349 616 -43%

Totale baten 7.450 7.540 -1%

Personeelskosten 2.302 2.463 -7%

Andere beheerskosten 2.233 2.408 -7%

Afschrijvingen 127 144 -12%

Totale bedrijfslasten 4.662 5.015 -7%

Brutoresultaat 2.788 2.525 10%

Kosten kredietverliezen 1.422 1.384 3%

Bankenbelasting en resolutieheffing 354 90

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.012 1.051 -4%

Belastingen 261 270 -3%

Nettowinst 751 781 -4%

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 48 45 7%

Ratio’s

Efficiencyratio 62,6% 66,5%

RAROC 8,2% 8,6%

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

Balanstotaal 354,3 376,3 -6%

Kredietportefeuille private cliënten 290,5 303,1 -4%

Toevertrouwde middelen 209,1 215,7 -3%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 6,5 6,6 -2%

Economic capital 8,8 9,1 -3%

Aantal medewerkers (in fte’s) 23.993 26.999 -11%

Marktaandeel sparen
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Toelichting resultaatontwikkeling binnenlands 
retailbankbedrijf

Baten dalen met 1%
De totale baten van het binnenlands retailbankbedrijf kwamen in 2014 1% lager uit op 

7.450 (7.540) miljoen euro. Het beperkt herstel van de marges op spaarmiddelen droeg bij 

aan een stijging van de rentewinst met 3% tot 5.783 (5.605) miljoen euro. De provisiewinst 

op verzekerings- en beleggingsproducten was lager dan in 2013, maar werd gecompenseerd 

door een hogere provisiewinst op betalingsverkeer. Per saldo bleven de provisies stabiel op 

1.318 (1.319) miljoen euro. In 2013 had de overgang naar een nieuwe pensioenregeling een 

positief effect op de overige resultaten. Anders dan in 2013, kregen de lokale Rabobanken in 

2014 weer dividend uitgekeerd van Rabobank Nederland. Per saldo daalden, onder invloed van 

deze effecten, de overige resultaten met 267 miljoen euro tot 349 (616) miljoen euro.

Bedrijfslasten dalen met 7%
De totale bedrijfslasten van het binnenlands retailbankbedrijf kwamen in 2014 7% lager uit op 

4.662 (5.015) miljoen euro. Bij de lokale Rabobanken daalde het aantal medewerkers als gevolg 

van de uitvoering van Visie 2016. De overgang van klanten van Friesland Bank naar de Rabobank 

is op 1 augustus 2014 afgerond. Sinds 1 oktober 2014 werken er ook geen medewerkers meer bij 

Friesland Bank. Door deze ontwikkelingen kwamen de personeelskosten 161 miljoen euro lager 

uit op 2.302 (2.463) miljoen euro. De andere beheerskosten werden beïnvloed door reorganisatie-

kosten, innovatiekosten en groepskosten. De reorganisatiekosten waren in 2014 fors lager dan 

in 2013, terwijl de innovatiekosten als gevolg van de virtualisering van de dienstverlening in 

2014 op een met 2013 vergelijkbaar hoog niveau bleven. Met ingang van 2014 worden behalve 

de reguliere doorbelastingen ook de kosten van Rabobank Nederland die samenhangen met 

groepsactiviteiten doorbelast aan de lokale Rabobanken. Per saldo daalden de andere beheers-

kosten met 175 miljoen euro tot 2.233 (2.408) miljoen euro. Onder invloed van lagere afschrij-

vingen op software daalden de afschrijvingen met 12% tot 127 (144) miljoen euro.

Kosten kredietverliezen bedragen 48 basispunten
Ondanks het broze herstel van de economie in 2014 was er sprake van een stijging van de kosten 

kredietverliezen bij het binnenlands retailbankbedrijf. De kosten kredietverliezen stegen met 

38 miljoen euro tot 1.422 (1.384) miljoen euro. De kosten kredietverliezen bedroegen daarmee 

48 (45) basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 

19 basispunten. De stijging komt voort uit de genomen last als gevolg van het AQR-onderzoek. 

In de agrisector zijn de kosten kredietverliezen geconcentreerd in de glastuinbouw. In 2014 ver-

beterde de situatie voor de ondernemers in deze sector niet. Ook de kosten kredietverliezen voor 

de sector commercieel vastgoed lagen in 2014 wederom op een hoog niveau. Andere sectoren, 

zoals de industrie en de groothandel, konden profiteren van de aantrekkende export.
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Regulatory capital daalt met 2%
Bij de berekening van het regulatory capital, de externe vermogenseis, worden de risico’s van 

uitzettingen aan particulieren en bedrijven ingeschat op basis van interneratingmodellen en 

risicomodellen. Over 2014 was sprake van een daling van het regulatory capital voor het 

binnenlands retailbankbedrijf naar 6,5 (6,6) miljard euro. De afname 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. Het economic capital, de interne vermogenseis, 

bedroeg 8,8 (9,1) miljard euro. Het economic capital daalde vanwege een lagere renterisico-

positie. Deze daling werd gecompenseerd door een toename van het operationeel risico.

Vooruitblik binnenlands retailbankbedrijf

Het economische herstel dat in 2014 is ingezet, zal in 2015 verder doorzetten. De werkloosheid 

daalt naar verwachting en het besteedbare inkomen van huishoudens neemt voor het tweede 

jaar op rij toe. Daarnaast draagt het herstel van de woningmarkt bij aan de economische groei. 

De export zal de belangrijkste groeimotor van de Nederlandse economie blijven, maar daarnaast 

dragen ook een toename van de bedrijfsinvesteringen en de particuliere consumptie bij aan 

het voorziene economische herstel. Voor het eerst zullen daarom ook binnenlandse sectoren, 

zoals de bouw, de detailhandel en de horeca, het herstel voelen. Onze particuliere klanten gaan 

in 2015 naar verwachting verder met het versneld afbouwen van hun hypotheekschulden: 

hierdoor zal de kredietportefeuille van het binnenlands retailbankbedrijf iets krimpen. Een lichte 

groei van de spaarmarkt, in combinatie met extra aflossingen, zorgt voor een min of meer 

stabiel niveau van de toevertrouwde middelen. Op basis van de economische vooruitzichten 

voorzien we een afname van de kosten kredietverliezen. Visie 2016 zorgt voor lagere bedrijfs-

lasten en dat leidt weer tot een verder herstel van het resultaat van het binnenlands retailbank-

bedrijf in 2015.
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IJzersterke bank: performance
Wholesalebankbedrijf en internationaal 
retailbankbedrijf

Focus in Nederland op marktleiderschap en internationaal 
op food en agri
Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en internationaal retail-
bankbedrijf kwam in 2014 uit op 758 miljoen euro, een stijging van 
712 miljoen euro ten opzichte van 2013. De daling van de bedrijfslasten en 
het lagere niveau van de kosten kredietverliezen, zowel bij het internationaal 
rural- en retailbankbedrijf als bij het wholesalebankbedrijf, resulteerden in 
een stijging van de nettowinst. 
De kosten kredietverliezen daalden met 148 miljoen euro en kwamen uit op 
420 miljoen euro of 44 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. 
Het langjarige gemiddelde bedraagt 57 basispunten. In 2013 waren de 
bedrijfslasten hoger door de schikkingen van 774 miljoen euro die de 
Rabobank destijds overeenkwam na de Libor-onderzoeken. De sterke 
krimp van de illiquide activaportefeuille had in 2014 een positief effect op 
de baten. De kredietportefeuille nam, vooral als gevolg van valuta-effecten, 
toe met 7,4 miljard euro tot 95,2 miljard euro. 
Het aandeel food en agri als onderdeel van de totale kredietportefeuille 
kwam uit op 58%, een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van eind 2013. 
De toevertrouwde middelen stegen met 7% tot 115,8 miljard euro en het 
gezamenlijke spaartegoed bij de RaboDirect-spaarbanken hierin nam met 5% 
toe tot 30,4 miljard euro. Veel aandacht ging in 2014 uit naar de integratie 
van Wholesale, Rural & Retail en Rabobank Nederland. Daarnaast werd in 
september de verkoop van Bank BGZ aan de BNP Paribas Groep afgerond.

Marktleiderschap in Nederland
In Nederland richt het wholesalebankbedrijf zich op grootzakelijke klanten in alle marktsectoren 

en is ze een brede dienstverlener. We willen de Nederlandse zakelijke markt zo goed en zo 

dichtbij mogelijk bedienen. De Rabobank onderscheidt zich daarbij van concurrenten door een 

diepgaande sectorkennis, ons netwerk en (innovatieve) productoplossingen. In 2014 wisten we 

ons zakelijke marktleiderschap in Nederland te bestendigen. De bediening van de Nederlandse 

markt gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale Rabobanken. Met de implementatie van 

specialistische producten op het gebied van cashmanagement, tradeservices en exportfinance 

is de dienstverlening in het buitenland aan onze Nederlandse zakelijke klanten verder uitgebreid.

Opereren als één bank
In 2014 is veel aandacht uitgegaan naar de integratie van Wholesale, Rural & Retail en Rabobank 

Nederland. Het doel van deze samenvoeging is dat de Rabobank als één bank gaat opereren 

binnen en buiten Nederland en dat de klant ons als één bank gaat ervaren. We zetten stappen 

om de samenwerking tussen de internationale en de lokale Rabobanken te intensiveren. 
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Door de integratie is ook een nieuwe bedrijfsstructuur ontstaan, waarbij het wholesale-

bankbedrijf is ingericht naar klantgroepen.

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 van de sector, stimuleren we de strategische 

dialoog. Vanwege ons uitgebreide netwerk hebben we veel specialistische kennis van de 

voedselketens. De Rabobank biedt haar Nederlandse klanten en internationale food- en agri-

klanten kwalitatief hoogstaande professionele financiële producten en diensten aan op het 

gebied van onder meer Global Financial Markets, Acquisition Finance, Global Client Solutions 

(waaronder Asset Securitisatie), Project Finance en Trade & Commodity Finance. Om voor deze 

producten een optimale kostprijs en kwaliteitsstandaard te garanderen, is een zekere schaal-

grootte nodig.

Rural & Retailbanking
Binnen Rural & Retailbanking, richt het onderdeel Rural banking zich op de financiering van 

agrarische ondernemers in het buitenland. De kredietverlening aan ruralklanten steeg in 2014, 

mede onder invloed van valutaeffecten, met 13% tot 35,2 (31,1) miljard euro. Een groot deel van 

deze leningen is verstrekt aan klanten in Australië en Nieuw-Zeeland, waar de Rabobank al jaren 

een sterke positie heeft en waar de kredietverlening in 2014 een duidelijke groei vertoonde. 

Daarnaast vormen de Verenigde Staten een belangrijke markt. De Rabobank opereert daar 

actief onder de naam Rabo AgriFinance, die zich volledig op de agrisector richt.

Toevertrouwde middelen
De toevertrouwde middelen bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 

stegen in 2014 met 7,3 miljard euro tot 115,8 (108,5) miljard euro. Hieronder vallen onder 

andere de spaartegoeden van de internetspaarbanken in België, Duitsland, Ierland, Australië 

en Nieuw-Zeeland. In 2014 stegen de tegoeden van deze internetspaarbanken met 5% tot 

30,4 (29,1) miljard euro, en het aantal klanten kwam uit op 788.000 (751.000).

De spaargelden die aan RaboDirect worden toevertrouwd, worden gebruikt voor de financiering 

van het internationale rural- en retailbankbedrijf en voor andere onderdelen van de Rabobank 

Groep. Door tegoeden aan te trekken in landen buiten Nederland, verbreedt de Rabobank haar 

fundingbasis. Eind 2014 vormden de spaargelden uit RaboDirect-activiteiten 21% (19%) van de 

spaargelden op groepsniveau.

Meer food en agri in portefeuille Wholesale, Rural & Retail
De totale kredietportefeuille private cliënten van het wholesalebankbedrijf en internationaal 

retailbankbedrijf steeg in 2014, mede onder invloed van valutaeffecten, met 8% tot 95,2 (87,8) 

miljard euro. De omvang van de kredietverlening verstrekt aan de food- en agrisector kwam uit 

op 54,9 (49,5) miljard euro en vormde hiermee 58% (56%) van de totale kredietportefeuille. 

Het totaal van de leningen die de bank toekende aan de sectoren handel, industrie en dienst-

verlening (HID) bedroeg 36,7 (34,7) miljard euro en de kredietverlening aan particulieren kwam 

uit op 3,6 (3,6) miljard euro.

De kredietverlening aan Nederlandse bedrijven nam met 8% toe tot 13,1 (12,1) miljard euro. 

Het overige deel van de kredietportefeuille werd verstrekt aan bedrijven buiten Nederland: 

voor 46,9 (44,6) miljard euro aan wholesaleklanten buiten Nederland en voor 35,2 (31,1) miljard 

euro aan rural- en retailklanten buiten Nederland.

Verdeling spaartegoeden RaboDirect
in miljarden euro’s
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Resultaatontwikkeling wholesalebankbedrijf 
en internationaal retailbankbedrijf

Resultaten

in miljoenen euro’s 2014 2013 Mutatie

Rente 2.416 2.606 -7%

Provisies 552 641 -14%

Overige resultaten 799 793 1%

Totale baten 3.767 4.040 -7%

Personeelskosten 1.164 1.270 -8%

Andere beheerskosten 1.166 1.736 -31%

Afschrijvingen 87 126 -31%

Totale bedrijfslasten 2.417 3.132 -23%

Brutoresultaat 1.350 908 49%

Kosten kredietverliezen 420 568 -26%

Bankenbelasting 67 75 -11%

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 863 265

Belastingen 105 219 -52%

Nettowinst 758 46

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 44 57 -23%

Ratio’s

Efficiencyratio 64,2% 77,5%

RAROC 10,2% 0,6%

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

Balanstotaal 495,1 483,0 3%

Kredietportefeuille private cliënten 95,2 87,8 8%

Toevertrouwde middelen 115,8 108,5 7%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 6,4 6,2 3%

Economic capital 7,3 7,0 4%

Aantal medewerkers (in fte’s) 9.546 15.941 -40%

Toelichting resultaatontwikkeling wholesale
bankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf

Baten dalen met 7%
De totale baten van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf daalden in 2014 

met 7% tot 3.767 (4.040) miljoen euro. Het lagere activiteitenniveau, als gevolg van de verkoop 

van Bank BGZ en de afbouw van risicovolle activiteiten, was mede de oorzaak van een afname 

van de rentewinst met 190 miljoen euro tot 2.416 (2.606) miljoen euro. Ook bij de daling van de 

provisies met 89 miljoen euro tot 552 (641) miljoen euro speelde het lagere activiteitenniveau een 

belangrijke rol. Een verdere afbouw en een positieve herwaardering van illiquide activa droegen 

in 2014 positief bij aan de overige resultaten; deze stegen met 6 miljoen euro tot 799 (793) 

miljoen euro.
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Bedrijfslasten dalen met 23%
De totale bedrijfslasten van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf daalden 

in 2014 met 23% tot 2.417 (3.132) miljoen euro. De verkoop van Bank BGZ leidde tot een daling 

van het aantal medewerkers met 5.289 fte’s. De reductie van het aantal medewerkers droeg in 

combinatie met het lagere activiteitenniveau bij aan een afname van de personeelskosten met 

8% tot 1.164 (1.270) miljoen euro. De andere beheerskosten daalden met 31% tot 1.166 (1.736) 

miljoen euro. Vorig jaar waren deze kosten hoog doordat de schikkingen die de Rabobank was 

overeengekomen na de Libor-onderzoeken hieronder waren opgenomen. Ook leidde dit toen 

tot een relatief hoge belastingdruk. Lagere afschrijvingen op immateriële vaste activa en 

software leidden tot een daling van de afschrijvingen met 31% tot 87 (126) miljoen euro.

Kosten kredietverliezen bedragen 44 basispunten
Wereldwijd was sprake van economische groei. Met name in de landen buiten Europa trok de 

economie verder aan. Deze groei droeg bij aan de daling van de kosten kredietverliezen bij het 

wholesalebankbedrijf en het internationale rural- en retailbankbedrijf met 26% tot 420 (568) 

miljoen euro. Met name bij het Rural & Retailbanking daalden de kosten kredietverliezen. 

De kosten kredietverliezen bij ACC Loan Management kwamen 135 miljoen euro lager uit op 

190 (325) miljoen euro. De totale kosten kredietverliezen bedragen 44 (57) basispunten van de 

gemiddelde kredietportefeuille en lagen daarmee onder het langjarige gemiddelde van 

57 basispunten.

Regulatory capital neemt toe met 3%
Het regulatory capital, de externe vermogenseis, voor het wholesalebankbedrijf en internationaal 

retailbankbedrijf, steeg in 2014 met 3% tot 6,4 (6,2) miljard euro, vooral als gevolg van een 

toename van marktrisico door een gewijzigde kapitaalberekening als gevolg van de inwerking-

treding van de CRR (CRD IV). Het kapitaal voor kredietrisico bleef nagenoeg gelijk. De activa-

groei werd gecompenseerd door de verkoop van Bank BGZ. Het economic capital, de interne 

vermogenseis, bedroeg 7,3 (7,0) miljard euro. Deze toename is met name het gevolg van een 

toename van het kapitaal voor marktrisico.

Vooruitblik wholesalebankbedrijf en internationaal 
retailbankbedrijf

In lijn met de wereldwijde verbetering van de economische situatie, zullen de kosten krediet-

verliezen naar verwachting in 2015 iets lager uitkomen. De omvorming naar een plattere orga-

nisatie met minder managementlagen en een daling van het aantal medewerkers zal leiden tot 

lagere kosten. Daar staat tegenover dat door toenemende regelgevingseisen, onder andere in 

de Verenigde Staten, een opwaartse druk op de kosten zal ontstaan. De overige resultaten zullen 

in 2015 naar verwachting dalen ten opzichte van 2014. In 2014 waren de overige resultaten 

hoog als gevolg van de sterke krimp van de illiquide activaportefeuille. Ook liggen de baten en 

lasten inmiddels op een lager niveau door de verkoop van Bank BGZ. Mede als gevolg van deze 

ontwikkelingen zal de nettowinst van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbank-

bedrijf in 2015 waarschijnlijk lager zijn dan in 2014. De kredietportefeuille wordt in 2015 verder 

in lijn gebracht met de food- en agristrategie en dit zal gepaard gaan met een verdere afbouw 

van de niet-kernactiviteiten. De strategie van het wholesalebankbedrijf en internationaal retail-

bankbedrijf is in 2015 onveranderd ten opzichte van 2014: marktleiderschap in Nederland en 

internationaal een focus op de food- en agrisector.
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IJzersterke bank: performance
Leasing

Sterk resultaat met groei van food- en agriportefeuille
DLL gaat langetermijnrelaties aan met haar partners. De klantkennis die ze 
op deze manier opbouwt, in combinatie met de specialisatie in een beperkt 
aantal industrieën, leidt ertoe dat ze haar klanten een financiële oplossing 
kan bieden die bijdraagt aan het bereiken van hun doelen. 
In 2014 ging DLL nieuwe partnerships aan en breidde ze bestaande samen-
werkingsverbanden verder uit. Dit leidde tot een verdere groei van de 
activiteiten van DLL: de leaseportefeuille groeide, mede als gevolg van 
valuta-effecten, met 9% tot 33,0 miljard euro. Het aandeel food en agri in de 
leaseportefeuille steeg met 2 procentpunt tot 32%. Het segment leasing 
boekte in 2014 een nettowinst van 436 miljoen euro en daarmee lag het 
resultaat ongeveer op het niveau van 2013. 
Onder invloed van een langzaam herstellende wereldeconomie daalden 
de kosten kredietverliezen tot 43 basispunten van de gemiddelde krediet-
portefeuille, 25 basispunten onder het langjarige gemiddelde.

Meer food en agri in leaseportefeuille
De leaseportefeuille van DLL groeide in 2014, mede 

als gevolg van valuta-effecten, met 9% tot 33,0 (30,2) 

miljard euro. De kredietportefeuille private cliënten 

van DLL – de leaseportefeuille exclusief operational 

lease – kwam uit op 27,5 (24,7) miljard euro. In lijn 

met de strategie richtte DLL zich op een verdere uit-

breiding van het aandeel food en agri in de lease-

portefeuille. Deze focus is terug te zien in de groei 

van deze portefeuille tot 10,6 (9,1) miljard euro en 

hiermee maakt food en agri 32% (30%) uit van de 

totale leaseportefeuille. De Nederlandse leaseporte-

feuille bedroeg 6,1 (6,1) miljard euro of 19% (20%) 

van de totale leaseportefeuille.

Food en agri 32%

Financial institutions 11%

Carlease 9%

Consumer �nance 4%

Vendor �nance operations 4%

Healthcare en clean technology 8%

O�ce technology 16%

Construction, transportation
en industrial 16%

Verdeling leaseportefeuille
naar sector
ultimo 2014

Europa 54%

Azië/Paci�c 7%

Amerika 39%

Verdeling leaseportefeuille
naar regio
ultimo 2014
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Resultaatontwikkeling leasing

Resultaten

in miljoenen euro’s 2014 2013 Mutatie

Rente 1.000 973 3%

Provisies 30 52 -42%

Overige resultaten 548 545 1%

Totale baten 1.578 1.570 1%

Personeelskosten 535 517 3%

Andere beheerskosten 251 198 27%

Afschrijvingen 48 49 -2%

Totale bedrijfslasten 834 764 9%

Brutoresultaat 744 806 -8%

Kosten kredietverliezen 131 170 -23%

Bankenbelasting 9 9

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 604 627 -4%

Belastingen 168 205 -18%

Nettowinst 436 422 3%

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 43 59 -27%

Ratio’s

Efficiencyratio 52,9% 48,7%

RAROC 31,2% 30,6%

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

Leaseportefeuille 33,0 30,2 9%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 1,4 1,3 8%

Economic capital 1,5 1,4 7%

Aantal medewerkers (in fte’s) 5.217 5.117 2%

Toelichting resultaatontwikkeling leasing

Baten stijgen met 1%
De totale baten van het segment leasing namen in 2014 met 1% toe tot 1.578 (1.570) miljoen 

euro. In lijn met de groei van de gemiddelde leaseportefeuille nam de rentewinst met 3% toe 

tot 1.000 (973) miljoen euro. De provisiewinst daalde met 22 miljoen euro tot 30 (52) miljoen 

euro. In 2013 waren de provisies hoog als gevolg van een sterke groei van de portefeuille in 

Brazilië, in 2014 lag de provisiewinst weer op een meer normaal niveau. Overige resultaten 

bestaan met name uit het resultaat op verkochte geleasede producten en inkomsten uit 

operational-leasecontracten, die allebei beperkt stegen ten opzichte van 2013. Per saldo 

kwamen de overige resultaten 1% hoger uit op 548 (545) miljoen euro.

Bedrijfslasten stijgen met 9%
De totale bedrijfslasten van het segment leasing stegen in 2014 met 9% tot 834 (764) miljoen 

euro. De personeelsformatie nam met 100 fte’s toe tot 5.217 (5.117) fte’s. In lijn hiermee stegen de 

personeelskosten met 3% tot 535 (517) miljoen euro. Vanaf 2014 worden de kosten die Rabobank 

Nederland maakt ten behoeve van de groepsactiviteiten verantwoord bij de segmenten onder 

de andere beheerskosten. Mede onder invloed hiervan kwamen bij het segment leasing de 

andere beheerskosten 27% hoger uit op 251 (198) miljoen euro. De afschrijvingen bleven 

nagenoeg stabiel op 48 (49) miljoen euro.
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Kosten kredietverliezen bedragen 43 basispunten
De kosten kredietverliezen van het segment leasing daalden met 39 miljoen euro tot 

131 (170) miljoen euro. In basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille bedroegen 

de kosten kredietverliezen 43 (59) basispunten. Hiermee lagen de kosten kredietverliezen 

ruim onder het langjarige gemiddelde van 68 basispunten. De spreiding van de lease-

portefeuille over landen en sectoren, in combinatie met het economische herstel en strikt 

risicobeheer droegen bij aan de daling van de kosten kredietverliezen.

Regulatory capital neemt licht toe
Het regulatory capital, de externe vermogenseis, voor DLL steeg in 2014 tot 1,4 (1,3) miljard euro. 

Het kredietrisico bleef nagenoeg gelijk. De daling in kredietrisico als gevolg van de inwerking-

treding van de CRR (CRD IV) werd gecompenseerd door activagroei. Voorts nam het operationele 

risico toe. Het economic capital, de interne vermogenseis, steeg tot 1,5 (1,4) miljard euro.

Vooruitblik leasing

De strategie van DLL is onveranderd in 2015: de nadruk ligt op het aangaan van partner-

schappen voor lange termijn in de industrieën waarin DLL toegevoegde waarde biedt aan haar 

klanten. Dankzij de trend van bezit naar gebruik, die DLL ziet in verscheidene markten, verwacht 

DLL dat de vraag naar financiering voor daadwerkelijk gebruik zal toenemen. DLL onderzoekt 

de toepassing van nieuwe technologieën in de oplossingen die ze biedt en sluit daarmee aan 

bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zo onderzoekt DLL in de gezondheidszorg de kansen om 

ondersteuning te bieden in de thuiszorg. In de food- en agrisector wordt bekeken hoe techno-

logie kan helpen bij het voeden van meer mensen met bestaande hulpbronnen. DLL blijft 

investeren in nieuwe, duurzame businessmodellen waar klanten ook in de verre toekomst 

profijt van hebben. DLL zal de betrokkenheid bij haar partners verder versterken, omdat de 

organisatie gelooft in wederzijds succes; waarde toevoegen met geïntegreerde financiële 

oplossingen die klanten helpen hun doelen te bereiken, zich voor te bereiden op de markt van 

de toekomst en hun bedrijf duurzaam te laten groeien. Concreet verwacht DLL in 2015 een 

lichte groei van de leaseportefeuille. Het resultaat zal naar verwachting in lijn liggen met dat 

van 2014.
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IJzersterke bank: performance
Vastgoed

Vastgoedfinancieringsmarkt drukt resultaat
Rabo Vastgoedgroep heeft een lastige tijd achter de rug, maar na een groot 
aantal moeilijke jaren verbeterde de situatie op de Nederlandse woning-
markt. Hierdoor steeg het aantal woningtransacties bij Bouwfonds Property 
Development, dat sinds 1 januari 2015 BPD heet, met 37% tot 7.064. 
In tegenstelling tot 2013 vonden er geen forse afwaarderingen plaats op 
grondposities en grondexploitaties. Wel kwam het laat-cyclisch karakter van 
de vastgoedfinancieringsmarkt nog duidelijk tot uitdrukking in de kosten 
kredietverliezen bij FGH Bank. Deze lagen met 364 basispunten van de 
gemiddelde kredietportefeuille wederom op een hoog niveau. Het langjarige 
gemiddelde bedraagt 53 basispunten. Deze kosten kredietverliezen hadden 
hun weerslag op het resultaat in 2014. Het verlies van het segment vastgoed 
verminderde van 814 miljoen euro in 2013 tot een verlies van 263 miljoen euro 
in 2014. 
De kredietportefeuille bij vastgoedfinancier FGH Bank daalde tot 16,7 miljard 
euro. Bij Bouwfonds Investment Management nam het beheerde vermogen 
verder toe met 0,5 miljard euro tot 6,4 miljard euro. De afbouw van MAB 
Development bevindt zich in een vergevorderd stadium. Inmiddels zijn de 
buitenlandse vestigingen gesloten en het Nederlandse kantoor sluit in 
maart 2015. In 2014 heeft Rabo Vastgoedgroep PalaisQuartier verkocht, het 
grootste vastgoedproject in haar portefeuille. Met een verkoopprijs van 
ongeveer 800 miljoen euro werd een duidelijke boekwinst gerealiseerd en is 
deze transactie een van de grootste van Europa in 2014.
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Resultaatontwikkeling vastgoed

Resultaten

in miljoenen euro’s 2014 2013 Mutatie

Rente 313 335 -7%

Provisies 36 29 24%

Overige resultaten 261 -556

Totale baten 610 -192

Personeelskosten 198 193 3%

Andere beheerskosten 104 119 -13%

Afschrijvingen 9 27 -67%

Totale bedrijfslasten 311 339 -8%

Brutoresultaat 299 -531

Kosten kredietverliezen 656 513 28%

Bankenbelasting 8 8 0%

Bedrijfsresultaat vóór belastingen -365 -1.052 -65%

Belastingen -102 -238 -57%

Nettoresultaat -263 -814 -68%

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 364 278 31%

Aantal verkochte woningen 7.064 5.169 37%

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

Kredietportefeuille 16,7 18,4 -9%

Beheerd vermogen 6,4 5,9 8%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Regulatory capital 1,3 1,6 -19%

Economic capital 1,5 1,9 -21%

Aantal medewerkers (in fte’s) 1.519 1.554 -2%

Toelichting resultaatontwikkeling vastgoed

Baten stijgen met 802 miljoen euro
De totale baten van het segment vastgoed stegen in 2014 met 802 miljoen euro tot 610 (-192) 

miljoen euro. In lijn met de krimp van de kredietportefeuille daalde het renteresultaat met 7% 

tot 313 (335) miljoen euro. De provisies waren met 36 (29) miljoen euro hoger dan in 2013 als 

gevolg van enkele eenmalige baten. Anders dan in 2013 was er in 2014 slechts beperkt sprake 

van afwaarderingen van grondposities en herwaarderingen van grondexploitaties. Ook waren 

de afwaarderingen op commercieel vastgoedposities minder groot en is PalaisQuartier in 2014 

met een boekwinst verkocht. Verder nam de verkoop van het aantal woningen toe. 

Onder invloed van deze ontwikkelingen namen de overige resultaten met 817 miljoen euro 

toe tot 261 (-556) miljoen euro.

Bedrijfslasten dalen met 8%
De totale bedrijfslasten van het segment vastgoed daalden in 2014 met 8% tot 311 (339) miljoen 

euro. Dit was vooral het gevolg van lagere andere beheerskosten. In 2013 werd een reorganisatie-

voorziening gevormd als gevolg van 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 zorgde voor een daling van de andere beheerskosten met 13% tot 

104 (119) miljoen euro. Onder invloed van hogere lasten voor de inhuur van tijdelijk personeel 
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en hogere pensioenlasten stegen de personeelskosten met 3% tot 198 (193) miljoen euro. 

Doordat de immateriële vaste activa van Bouwfonds Holding reeds in 2013 grotendeels zijn 

afgeschreven daalden de afschrijvingen met 18 miljoen euro tot 9 (27) miljoen euro.

Kosten kredietverliezen bedragen 364 basispunten
Hoewel het economisch wat beter gaat in Nederland, lagen de kosten kredietverliezen bij 

Rabo Vastgoedgroep voor commercieel vastgoed in 2014 nog op een hoog niveau. Dat hangt 

onder andere samen met het feit dat de markt van vastgoedfinancieringen conjunctureel laat-

cyclisch is. Het duurt daarom langer voordat economisch herstel zichtbaar is in de cijfers. 

Bovendien kampt de markt met structurele ontwikkelingen die leiden tot overaanbod. 

De kosten kredietverliezen bij het segment vastgoed kwamen uit op 656 (513) miljoen euro. 

De kosten kredietverliezen bedroegen 364 (278) basispunten van de gemiddelde krediet-

portefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 53 basispunten.

Regulatory capital nam af
In 2014 daalde het regulatory capital, de externe vermogenseis, voor Rabo Vastgoedgroep naar 

1,3 (1,6) miljard euro. De daling van het kredietrisico werd deels gecompenseerd door een 

toename van operationeel risico. Het kredietrisico daalde als gevolg van de afbouw van non-core 

activa in combinatie met een toename van de kosten kredietverliezen. Het economic capital, de 

interne vermogenseis, daalde naar 1,5 (1,9) miljard euro.

Vooruitblik vastgoed

In 2014 zette Rabo Vastgoedgroep een opgaande lijn in. Naar verwachting verbetert de situatie 

op de vastgoedmarkt verder en zal het resultaat in lijn hiermee herstel laten zien. De verbetering 

van de situatie op de huizenmarkt zet naar verwachting door in 2015. De verwachting is dat het 

aantal verkopen en de woningprijs toenemen. Strengere verstrekkingsnormen zetten wel een 

rem op het prijsherstel in de woningmarkt. Ook zijn er verschillen per regio en zijn de ontwikke-

lingen afhankelijk van de hoogte van de hypotheekrente. Al met al zal het herstel op de 

woningmarkt geleidelijk plaatsvinden. De markt voor commercieel vastgoed is laat-cyclisch. 

Hierdoor zullen klanten van FGH Bank ook in 2015 nog een moeilijk jaar hebben. Dit uit zich 

naar verwachting ook in 2015 in aanvullende kosten kredietverliezen bij FGH Bank. Bij Bouw-

fonds Investment Management vindt een strategische heroriëntatie plaats. Het bedrijf richt 

zich in 2015 strikter op haar kernactiviteiten: beleggen in commercieel vastgoed, woningen, 

parkeergarages, communicatie-infrastructuur en landbouw en boerderijen. Ook voor het 

onderdeel Fondsenbeheer Nederland vindt in 2015 een strategische heroriëntatie plaats.
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IJzersterke bank: 
risicomanagement

De Rabobank voert een risicobeleid dat gericht is op een gematigd risico-
profiel. De risicostrategie is gericht op continuïteit en bewerkstelligt de 
bescherming van de winst en winstgroei, het behoud van solide balans-
verhoudingen en de bescherming van de identiteit en reputatie. Dit komt 
onder andere tot uitdrukking in de ruime liquiditeitspositie en de sterke 
vermogenspositie, onder andere zichtbaar in de maatstaven total capital 
ratio en liquidity coverage ratio. 
In het verslagjaar werd voor 22 miljard euro aan langetermijnfunding 
aan getrokken. In combinatie met de daling in de kredietverlening en de 
afbouw van kortetermijnfunding is de afhankelijkheid van wholesalefunding 
verder afgenomen. Ondanks deze sterke positie blijft de Rabobank gevoelig 
voor de gevolgen van de huidige economische situatie. Ondanks de licht 
verbeterende omstandigheden in 2014 in Nederland bleven de kosten-
kredietverliezen met 2,6 miljard euro op een hoog niveau. Deze beweging 
betrof hoofdzakelijk de Nederlandse en Ierse vastgoedactiviteiten als gevolg 
van een grondige herbeoordeling op dit terrein.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de bank economisch verlies lijdt als een tegenpartij niet in staat is 

om contractuele of andere financiële verplichtingen uit hoofde van verkregen krediet na te 

komen. Krediet is iedere rechtsverhouding op grond waarvan de Rabobank in de uitoefening 

van het bankbedrijf een vordering heeft of kan krijgen op een debiteur door het verstrekken 

van enig product. Behalve leningen en faciliteiten (al dan niet gecommitteerd) vallen ook 

garanties, accreditieven, derivaten en dergelijke onder de verzamelnaam krediet. De Rabobank 

beschikt over een robuust raamwerk van beleid en processen om kredietrisico’s te meten, te 

managen en te mitigeren.

Basel II-compliance

De Rabobank werkt met de Advanced IRB-benadering voor kredietrisico. Dit is de meest risico-

gevoelige vorm van de Basel II-kredietrisicobenaderingen. De Rabobank heeft haar risico-

management verder geprofessionaliseerd door Basel II-compliance-activiteiten te combineren 

met het implementeren van een best practice economic-capitalraamwerk. Belangrijke Basel II-

parameters in het kader van kredietrisico zijn EAD (Exposure at Default), PD (Probability of 

Default) en LGD (Loss Given Default). Mede op basis van deze parameters worden het economic 

capital en de RAROC bepaald. Een belangrijk voordeel dat samenhangt met het gebruik van het 

economic-capitalraamwerk is een gestroomlijnd en efficiënt goedkeuringsproces. Door het 

gebruik van de Basel II-parameters en RAROC zijn kredietbeoordelaars en kredietcommissies 

nog beter in staat om afgewogen kredietbesluiten te nemen. Ieder bedrijfsonderdeel van de 

Rabobank heeft een doelstelling voor de RAROC op klantniveau vastgesteld voor zakelijke 

klanten. Dat is naast de kredietkwaliteit een belangrijke factor bij het nemen van besluiten over 

specifieke kredietaanvragen. Daarnaast vormen de genoemde Basel II-parameters een belangrijk 

onderdeel van de managementinformatie op portefeuilleniveau.
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De EAD is het verwachte obligo van de bank op het moment dat een tegenpartij in gebreke 

zou blijven. Eind 2014 bedroeg de EAD van de totale Advanced IRB-kredietportefeuille van de 

Rabobank 582 (574) miljard euro. De EAD is inclusief de verwachte toekomstige benutting van 

kredietruimte.

Van de totale performing Advanced IRB-kredietportefeuille van de Rabobank is de met de EAD 

gewogen PD eind 2014 1,05% (1,12%). De licht verbeterde PD is niet alleen het gevolg van een 

gewijzigde faalkans van de bestaande debiteuren, maar ook van wijzigingen in de samenstelling 

van de portefeuille (in- en uitstroom van klanten) en van de implementatie van nieuwe 

modellen en van beleidswijzigingen.

De PD geeft weer 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 veelal heeft 

gezorgd voor aanvullende dekking. Deze aanvullende dekking vindt zijn weerslag in het LGD, 

waarin ook de herstructureringsperspectieven zijn meegenomen. De LGD is de schatting van 

het economische verlies in geval van default van de debiteur, uitgedrukt als een percentage 

van de EAD. Per eind 2014 is het LGD-percentage van de totale Advanced IRB-portefeuille van 

de Rabobank 23,2% (21,8%).

Kosten kredietverliezen en voorzieningen voor kredietverliezen

Als het waarschijnlijk is dat de debiteur niet in staat is om de aan de Rabobank verschuldigde 

bedragen te voldoen in overeenstemming met de contractuele voorwaarden, is er sprake van 

een zogeheten impairment (onvolwaardig krediet). Indien nodig, wordt dan een voorziening 

getroffen ten laste van het resultaat.

De kredieten, vorderingen op banken en kredietgerelateerde verplichtingen waarvoor een 

voorziening is getroffen, worden aangemerkt als onvolwaardig. Deze bedragen per eind 2014 

16.122 (16.171) miljoen euro. De voorziening voor kredietverliezen bedraagt 9.438 (8.710) 

miljoen euro, wat neerkomt op een dekking van de onvolwaardige kredieten van 59% (54%).

Naast de dekking door voorzieningen is er aanvullende dekking verkregen uit hoofde van 

onderpanden en andere zekerheden. Daarbij wordt uitgegaan van het ‘one obligor’-principe. 

Dit houdt in dat het obligo op de debiteur en alle verbonden tegenpartijen wordt meegenomen. 

Voorts wordt het volledige obligo op de cliënt als onvolwaardig aangemerkt, ook voor dat deel 

waarop geen achterstand is en/of waarvoor een toereikende dekking aanwezig is in de vorm 

van zekerheden. Tot slot treft de Rabobank voorzieningen binnen de regels van IFRS. De onvol-

waardige kredieten uitgedrukt in procenten van de private kredietportefeuille bedroegen per 

eind 2014 3,8% (3,7%).

Onvolwaardige kredieten en voorziening voor kredietverliezen

in miljoenen euro’s 31-dec-14

Onvolwaardige 
kredieten

Onvolwaardige kredieten 
als % van de krediet-

portefeuille Voorziening

Voorziening als % van 
onvolwaardige 

kredieten

Binnenlands retailbankbedrijf 8.696 3,0% 4.884 56%

Wholesalebankbedrijf en 
internationaal retailbankbedrijf 3.636 3,9% 2.881 79%

Leasing 643 2,3% 403 63%

Vastgoed 3.148 18,8% 1.270 40%

Rabobank Groep 16.122 3,8% 9.438 59%
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Onvolwaardige kredieten en voorziening voor kredietverliezen

in miljoenen euro’s 31-dec-13

Onvolwaardige 
kredieten

Onvolwaardige kredieten 
als % van de krediet-

portefeuille Voorziening

Voorziening als % van 
onvolwaardige 

kredieten

Binnenlands retailbankbedrijf 8.987 3,0% 4.611 51%

Wholesalebankbedrijf en 
internationaal retailbankbedrijf 3.697 4,1% 2.777 75%

Leasing 721 2,9% 480 67%

Vastgoed 2.767 15,1% 842 30%

Rabobank Groep 16.171 3,7% 8.710 54%

De kosten kredietverliezen lagen in 2014 opnieuw op een hoog niveau, met name in de 

Nederlandse portefeuille en specifiek in de commercieel vastgoed sector. Uitgedrukt in 

basispunten van de gemiddelde private kredietportefeuille was dat 54 in het eerste halfjaar 

en 65 in het tweede. Deze beweging betrof hoofdzakelijk de dotatie naar aanleiding van de 

Single Supervisory Mechanism (SSM) AQR. Het tienjaarsgemiddelde (periode 2004-2013) van de 

kosten kredietverliezen ligt op 32 basispunten.

Kosten kredietverliezen naar bedrijfsonderdeel

in miljoenen euro’s 2014 2013

Binnenlands retailbankbedrijf 1.422 1.384

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 420 568

Leasing 131 170

Vastgoed 656 513

Overige 4 8

Rabobank Groep 2.633 2.643

Kosten kredietverliezen naar bedrijfsonderdeel

in basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille 2014 2013

Binnenlands retailbankbedrijf 48 45

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 44 57

Leasing 43 59

Vastgoed 364 278

Rabobank Groep 60 59

Ontwikkelingen vastgoedportefeuille

De commercieel vastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland wordt voornamelijk 

beheerd door FGH Bank en de lokale Rabobanken. De markt in commercieel vastgoed liet 

in 2014 een verdere verslechtering zien, met name in de deelmarkten kantoren en winkels. 

Langetermijntrends als vergrijzing, het ‘nieuwe werken’ en online winkelen speelden 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 

is gedaald. In het revisie- en taxatiebeleid en in het bijzonderbeheerbeleid, 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 De Nederlandsche Bank (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 de Rabobank in 2013 waar dit nog niet het 

geval was haar taxatieproces in lijn gebracht met de gedane aanbevelingen betreffende het 

bancaire proces.
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Binnen de Rabobank Groep wordt de Nederlandse portefeuille commercieel vastgoed sinds 

enkele jaren met verhoogde aandacht beheerd. Hiertoe is medio 2010 de Task Force Commer-

cieel 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 31 december 2014. De sector Projectontwikkeling is 

aanvullend separaat in beeld gebracht, aangezien ook deze sector te maken heeft met langere 

doorlooptijden en een stagnerende vastgoedmarkt. De kredietverlening door de Rabobank in 

deze subsector was met 1,9 (3,0) miljard euro relatief gering.

Kredietportefeuille commercieel vastgoed

31-dec-14

in miljoenen euro’s
Krediet-

portefeuille Onvolwaardig Voor zieningen
Waarde-

veranderingen Afboekingen

-  Beleggingsvastgoed binnenlands retailbankbedrijf 8.586 1.197 673 249 152

-  Beleggingsvastgoed Rabo Vastgoedgroep 14.676 3.059 1.104 544 333

Totaal beleggingsvastgoed 23.262 4.256 1.777 792 485

-  Projectontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf 1.062 527 342 23 26

-  Projectontwikkeling Rabo Vastgoedgroep 820 89 37 8 2

Totaal projectontwikkeling 1.882 616 379 31 27

Kredietportefeuille commercieel vastgoed

31-dec-13

in miljoenen euro’s
Krediet-

portefeuille Onvolwaardig Voor zieningen
Waarde-

veranderingen Afboekingen

-  Beleggingsvastgoed binnenlands retailbankbedrijf 9.087 949 516 144 35

-  Beleggingsvastgoed Rabo Vastgoedgroep 16.163 2.632 788 485 23

Totaal beleggingsvastgoed 25.250 3.581 1.304 629 58

-  Projectontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf 1.942 680 396 168 48

-  Projectontwikkeling Rabo Vastgoedgroep 1.041 135 30 29 11

Totaal projectontwikkeling 2.983 815 426 197 59

De commercieel vastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland is in 2014 verder 

gekrompen voornamelijk ten gevolge van aflossingen, loan sales en een lagere risicobereidheid. 

De marktontwikkelingen resulteerden in een druk op de kwaliteit van de portefeuille wat zicht-

baar is in een hoger niveau van de onvolwaardige kredieten en dus in de kosten krediet-

verliezen gedurende de afgelopen jaren. Een belangrijke mitigerende factor voor de kwaliteit 

van de kredietportefeuille is dat bij de Rabobank het relatiebankieren centraal staat en dat het 

financieringsbeleid meer klant- dan objectgedreven is. Doordat de problemen in de commer-

cieel vastgoedmarkt ook structurele kenmerken hebben, wordt ook de komende jaren voor de 

vastgoedportefeuille een aanhoudend hoog niveau van de kredietverliezen verwacht. 

Vrijwel de gehele vastgoedportefeuille in het buitenland is verstrekt door ACC Loan Manage-

ment. Dit is een run-off portefeuille. Hoewel de waarde van het vastgoed op de primaire 

locaties in Ierland enigszins stabiliseerde, stond de waarde op de andere locaties nog altijd 

onder druk. Er werden in 2014 dan ook aanvullende dotaties gedaan (111 miljoen euro) aan de 

voorzieningen voor deze portefeuille. Ook in 2015 worden nog aanvullende dotaties verwacht, 

zij het op een lager niveau dan de afgelopen jaren.

 Bovenstaande tabel betreft uitsluitend 

specifieke kosten kredietverliezen en 

specifieke voorzieningen.
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Landenrisico
Bij het landenrisico wordt onderscheid gemaakt tussen collectief debiteurenrisico en transfer-

risico. Collectief debiteurenrisico is het risico dat een groot aantal debiteuren in een land niet 

aan de verplichtingen zal kunnen voldoen vanwege dezelfde oorzaak. Bijvoorbeeld door oorlog, 

natuurrampen, politieke of sociale onrust, maar ook door overheidsbeleid dat er niet in slaagt 

macro-economische en financiële stabiliteit te realiseren.

Transferrisico betreft de mogelijkheid dat een buitenlandse overheid beperkingen oplegt aan 

het overmaken van gelden aan buitenlandse crediteuren door debiteuren in het betreffende 

land. Relevante landen krijgen na zorgvuldig onderzoek een interne landenrisicorating, waarna 

algemene limieten en transferlimieten worden vastgesteld. Al sinds begin 2014 voert de 

Rabobank een zeer restrictief landenrisicobeleid ten aanzien van Rusland. Monitoring is geïn-

tensiveerd. Eind 2014 stond 0,7 miljard euro uit, vooral betrekking hebbend op handelsfinancie-

ring van Russische export en in mindere mate op leasing. De Rabobank beschouwt de 

risicopositie op Rusland als acceptabel.

Marktrisico
Markrisico is het risico dat het financiële resultaat en/of de economische waarde van de bank 

negatief wordt beïnvloed door veranderingen in rentes of marktprijzen. Blootstelling aan een 

zekere mate van marktrisico is inherent aan bankieren en biedt een mogelijkheid tot het 

creëren van resultaat en waarde.

Bij het sturen en monitoren van marktrisico wordt een onderscheid gemaakt naar marktrisico 

in de handelsomgeving en marktrisico in de bankomgeving. De verschillende marktrisico’s 

worden besproken in de volgende alinea’s.

Alinea Omschrijving Belangrijkste risico-indicatoren Monitoring

Marktrisico 
handelsomgeving

Marktrisico voortkomend uit de handels-
activiteiten van de bank. De handels-
activiteiten zijn klantgedreven of ten behoeve 
van het balansmanagement van de bank zelf 
en bevinden zich binnen de afdelingen 
Markets en Treasury.

Value at Risk, 
event risk, 
basispuntgevoeligheid

Dagelijks

Renterisico 
bankomgeving

Renterisico voortkomend uit de niet-
handelsactiviteiten van de bank. Bevindt zich 
grotendeels binnen het retailbankbedrijf als 
gevolg van het verschil in rentetypische 
looptijd tussen de activa en passiva en 
impliciete opties in diverse klantproducten.

Equity at Risk, 
Income at Risk, 
basispuntgevoeligheid

Wekelijks/ 
Maandelijks

Valutarisico 
bankomgeving

Valutarisico voortkomend uit de niet-
handelsactiviteiten van de bank. Met name 
translatierisico dat wordt gelopen op kapitaal 
dat is geïnvesteerd in buitenlandse 
activiteiten.

Value at Risk Maandelijks

Marktrisico in de handelsomgeving

Value at Risk naar groepsonderdeel

in miljoenen euro’s 31-dec-14

Markets 2,8

Treasury 1,1

Overig 0,0

Diversificatie -0,7

Totaal 3,2

Op geconsolideerd niveau wordt het risico weergegeven door de Value at Risk (VaR), de 

basispuntgevoeligheid en het event risk.
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Value at Risk
in miljoenen euro’s 
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De VaR geeft op basis van één jaar historische marktontwikkelingen aan wat het maximale verlies 

is bij een gegeven betrouwbaarheidsniveau en horizon onder ‘normale’ marktomstandigheden.

De VaR bewoog in 2014 tussen 2,4 miljoen euro en 22,5 miljoen euro, met een gemiddelde 

van 3,8 miljoen euro. Per jaareinde kwam de VaR uit op 3,2 miljoen euro. Dit betekent dat het 

verwachte verlies op één dag onder normale omstandigheden en met een betrouwbaarheid 

van 97,5% maximaal 22,5 miljoen euro bedroeg.

De basispuntgevoeligheid geeft aan hoe de waarde van posities verandert als de rentecurve, 

parallel, met 1 basispunt (oftewel 0,01 procentpunt) stijgt. De tabel basispuntgevoeligheid 

geeft de gevoeligheid voor veranderingen in de rentecurve van de belangrijkste valutasoorten 

weer. Per jaareinde kwam de basispuntgevoeligheid uit op 0,5 miljoen euro positief. 

De basispuntgevoeligheid bleef tijdens het verslagjaar ruim binnen de daarvoor geldende 

limiet van 2,5 miljoen euro.

Basispuntgevoeligheid

in miljoenen euro’s 31-dec-14

Euro 0,6

Amerikaanse dollar -0,3

Britse pond 0,2

Overig 0,0

Totaal 0,5

Het event risk, dat gemeten wordt door gevoeligheidsanalyses en stresstesten, bleef ook in het 

verslagjaar ruimschoots binnen de daarvoor vastgestelde limiet van 200 miljoen euro.

Renterisico in de bankomgeving
Een belangrijke determinant van renterisico in de bankomgeving is het gedrag van klanten. 

Deze factor is zelfs de belangrijkste onderscheidende factor tussen renterisico in de bank-

omgeving en renterisico in de handelsomgeving. Het risico dat klanten lopen doordat hun 

financiële verplichtingen toenemen ten gevolge van rentebewegingen heeft geen invloed op 

de mate waarin de Rabobank aan renterisico blootstaat, maar kan er wel toe leiden dat de bank 

met een hoger kredietrisico te maken krijgt.

De EatR, de BPV van het eigen vermogen en IatR worden toegepast om het renterisico in de 

bankomgeving dat voortvloeit uit veranderingen in het niveau van de rentes te sturen en te 

beheersen. De delta per looptijd of het deltaprofiel wordt aangewend om het risico van veran-

deringen in de vorm van de rentecurve, die de rente per looptijd weergeeft, te sturen en te 

beheersen. De risicobereidheid van de Rabobank wordt in deze maatstaven uitgedrukt.
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Om het renterisico vanuit het perspectief van economische waarde te beheren, gebruikt de 

Rabobank de EatR als kernmaatstaf. De EatR geeft aan met welk percentage de economische 

waarde van het eigen vermogen zal dalen wanneer de geld- en kapitaalmarktrentes met 

1 procentpunt stijgen. Voor 2014 werden hiervoor door de raad van bestuur een ondergrens 

van 0% en een bovengrens van 6% vastgesteld.

EatR

31-dec -14 31-dec -13

EatR 0,4% 2,3%

In 2014 daalde de EatR van 2,3% naar 0,4%. In aanvulling op de EatR maakt de Rabobank 

gebruik van de BPV of delta van het eigen vermogen om het renterisico vanuit waardeperspec-

tief te sturen en te beheersen. Zowel de BPV van het eigen vermogen als het deltaprofiel bleef 

in 2014 binnen de daarvoor vastgestelde limieten.

Om het renterisico vanuit het oogpunt van financieel resultaat te beheren, gebruikt de 

Rabobank de IatR als kernmaatstaf. De IatR is de grootste afwijking, in negatieve zin, van het 

verwachte renteresultaat in de eerstkomende twaalf maanden ten gevolge van een geleidelijke 

stijging van alle geld- en kapitaalmarktrentes in die periode met 2 procentpunten en van een 

geleidelijke daling van alle geld- en kapitaalmarktrentes in die periode met 2 procentpunten. 

In 2014 was de limiet voor deze maatstaf 500 miljoen euro.

In de IatR-analyse wordt geen rekening gehouden met actief ingrijpen van het management, 

maar wel met door de renteontwikkeling teweeggebrachte veranderingen in het aflossings- en 

spaargedrag van klanten en met wijzigingen in het tariferingsbeleid voor spaarproducten.

IatR

31-dec-14 31-dec-13

Eurorentes
2 basispunten 

daling
10 basispunten 

daling

IatR in miljoenen euro’s 15 50

In 2014 was de rentewinst van de Rabobank gedurende het hele jaar gevoelig voor een rente-

daling. De IatR bedroeg maximaal 55 miljoen euro (in mei). 

Valutarisico in de bankomgeving
Twee soorten valutarisico kunnen worden onderscheiden: transactierisico en translatierisico.

Transactierisico is het risico dat de bank verliezen lijdt als gevolg van (verwachte) kasstromen 

in vreemde valuta’s. Transactierisico’s doen zich op vele plekken voor binnen de bank. 

Onder andere als gevolg van het verstrekken van leningen in verschillende vreemde valuta’s.

Translatierisico uit zich bij het opstellen van de geconsolideerde balans en resultaten van de 

bank, waarbij alle posten in vreemde valuta’s moeten worden gewaardeerd in euro’s. 

Hierdoor zijn de financiële cijfers gevoelig voor schommelingen in vreemde valuta’s. 

Het beleid van de bank is erop gericht om transactierisico’s zoveel mogelijk te beperken. 

Groepsonderdelen dienen hiertoe hun open posities in andere valuta’s dan hun functionele 

valuta zoveel mogelijk af te dekken. Dit gebeurt onder andere door middel van het afsluiten 

van valutatermijncontracten en cross-currencyswaps met de verschillende handelsdesks binnen 

de handelsomgeving. Binnen de handelsomgeving worden deze valutarisico’s gemanaged 

binnen de marktrisicolimieten voor de betreffende handelsboeken.
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Voor het bewaken en beheersen van het translatierisico hanteert de Rabobank een beleid 

gericht op de bescherming van de common equity tier 1-ratio tegen de effecten van valuta-

koersbewegingen.

Om de niet-afgedekte translatierisico’s te meten wordt de VaR-methodiek gebruikt. Voor het 

meten van translatierisico’s wordt een betrouwbaarheidsinterval van 99,99% gebruikt en een 

veronderstelde horizon van één jaar. Per jaareinde kwam de VaR voor translatierisico uit op 

471 miljoen euro.

Ruime liquiditeitspositie

Ook in 2014 bleef de liquiditeitspositie van de Rabobank sterk. De totale liquiditeitsbuffer 

per 31 december 2014, gemeten in High Quality Liquid Assets (HQLA), bedroeg 80 (84) 

miljard euro. De daling (in absolute termen) is een gevolg van een daling in de beleggingen 

in staatspapier. De positie, gemeten in termen van de Liquidity Coverage Ratio (LCR) ad 

144% (126% per eind 2013) en Net Stable Funding Ratio (NSFR) ad 115% (114% per eind 2013) 

bleef ruim boven de (toekomstige) limieten. Daarnaast overschreed de aanwezige liquiditeit 

de minimum-DNB-eis met gemiddeld 34%. In 2013 was dit op basis van de oude richtlijnen1 

nog 41%.

Bezwaring stukken

De bezwaring (encumbrance) van activa op de balans is een standaardonderdeel van de 

activiteiten van de bank. Een stuk wordt als ‘bezwaard’ gekenmerkt als het gedeponeerd is of 

als het onderdeel is van een arrangement ter dekking of ter extra zekerheid van een transactie. 

Hierbij mag het stuk niet zonder toestemming teruggetrokken worden.

Per 31 december 2014 had de Rabobank 54 miljard euro van de activa op de balans bezwaard. 

Dit komt overeen met 8,0% (7,4%) van de totale balans. De bezwaringen worden voornamelijk 

veroorzaakt door ‘clearing’ van derivatenposities en fundinggerelateerde transacties, zoals 

securitisaties en asset backed commercial paper, waarbij leningen als zekerheid zijn gegeven.

Als er gekeken wordt naar de bezwaringen van activa gerelateerd aan de financiering van de bank 

ten opzichte van de gefinancierde activa komt men ultimo december 2014 uit op 4,8% (4,4%).

In het geval van een verlaging van de kredietbeoordeling van de Rabobank kan de bank 

worden verplicht tot het storten van additionele zekerheden of worden geconfronteerd met 

uitstroom van middelen. In onderstaande tabel staat de potentiële maximale uitstroom in het 

slechtste scenario als er een verlaging van één, twee of drie notches plaatsvindt.

31-dec-14

in miljoenen euro’s Funding Derivaten Overig Totaal

Rating downgrade
Totale 

funding
Waarvan 

EIB funding

Waarvan 
GIC 

accounts
Totale 

derivaten

Waarvan 
swap garanties 

intern

Waarvan 
swap garanties 

extern
Totaal 
overig

Waarvan 
letter of 

credit

Waarvan 
liquiditeit 

faciliteit Cumulatief

0 notch 245 - 76 - - - - - - 245

1 notch 1.238 - 102 377 - 331 180 180 - 2.041

2 notch 1.765 - 1.109 1.096 970 57 900 328 497 5.802

3 notch 2.338 1.750 - 101 - - 1 1 - 8.242

Totaal bij 3 notches 5.587 1.750 1.287 1.574 970 388 1.081 509 497 8.242

1 De DNB-haircuts op externe ABS en intern 

behouden RMBS zijn naar boven aangepast. 

Deze nieuwe haircuts moeten sinds begin 

2014 worden toegepast en hadden een 

negatieve impact op de DNB-liquiditeits-

positie van 18 miljard euro.
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Betekenisvolle coöperatie

Het coöperatieve model vormt de basis van de Rabobank. Vroeger, nu en in 
de toekomst. Bijna 2 miljoen klanten in Nederland zijn lid van hun lokale 
Rabobank. Via een ledenraad beslissen ze mee over het beleid van de bank. 
Buiten Nederland hebben we daarvoor op verschillende plekken klanten-
raden opgericht. Onze leden en klanten houden ons scherp, zij zorgen 
ervoor dat we in contact blijven met de samenleving en bouwen met ons 
aan de betekenisvolle coöperatie.

Onze coöperatieve identiteit uit zich in ons dagelijks handelen. In Nederland uit zich dat via 

onze lokale Rabobanken, maar vooral ook in de impact die we hebben op de maatschappij. 

De Rabobank wil immers de klant en zijn leef- en werkomgeving versterken. Daarom investeren 

we uitgebreid in de samenleving, we steunen kwetsbare groepen, we stimuleren verantwoord 

ondernemen en beleggen en we gaan regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties. 

De lokale Rabobanken dragen hieraan bij via lokale programma’s en initiatieven.

Vitale gemeenschappen
Wereldwijd veranderen samenlevingen in een hoog tempo. De invloed van de overheid krimpt, 

de drang om als burgers onderling samen te werken groeit. Deze ontwikkelingen bieden een 

vruchtbare voedingsbodem voor coöperaties.

Lokale coöperaties in Nederland
Zonne-energie, ouderenzorg en internettoegang. Dat zijn de drie belangrijkste thema’s bij de 

burgerinitiatieven die onze Nederlandse lokale Rabobanken ondersteunden in 2014. 

Burgers die een misstand zien en overgaan tot actie, vormen regelmatig een inspiratie voor ons 

werk. Deze initiatieven ontstaan vanuit een directe behoefte en dragen vrijwel altijd bij aan de 

vitaliteit van de stad of het dorp in kwestie. Daarom ondersteunen we ze graag. Soms geven 

we een financiële bijdrage uit onze maatschappelijke fondsen, maar meestal kunnen we de 

mensen juist ondersteunen met onze kennis en toegang tot netwerken.

Dienstverlening aan de gezondheidszorg
We zien de gezondheidszorg als een belangrijke pijler onder vitale gemeenschappen. 

De Rabobank speelt een vooraanstaande en kennisgedreven rol als bank in deze sector. 

Daarom zijn we huisbankier van vele zorginstellingen en medische professionals. Een voorbeeld 

is onze betrokkenheid bij de oprichting en totstandkoming van het nieuwe Prinses Máxima 

Centrum voor Kinderoncologie. Op initiatief van ouders van patiënten en professionals in de 

kinderoncologie in Nederland wordt topexpertise op zorg- en onderzoeksgebied gebundeld in 

één nationaal kinderoncologisch centrum. Een bankenconsortium bestaande uit de Rabobank 

en BNG Bank sloot in 2014 een kredietarrangement voor de nieuwbouw en het werkkapitaal.
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Kwetsbare groepen in Nederland
Betalen met pinpas of creditcard, bankieren via een mobieltje of een computer, geld uit de 

muur halen. Voor velen is het de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat geldt niet voor 

kwetsbare groepen in de samenleving, zoals dementerende ouderen en mensen die slecht 

kunnen lezen en schrijven. De Rabobank maakt zich in Nederland hard voor deze groepen en 

probeert ze drempels weg te halen, zodat ook deze mensen kunnen meedoen aan het financiële 

verkeer. Rabobank Foundation speelt hierbij een belangrijke rol als financier en aanjager.

De Rabobank biedt verschillende projecten rondom financiële educatie. Zo ontwikkelen wij het 

concept Samen Bankieren, dat klanten ondersteunt die niet zelfstandig hun bankzaken kunnen 

regelen. De website Steffie.nl maakt financiële dienstverlening toegankelijk voor laaggeletterden 

en analfabeten. Ook steunen we via Rabobank Foundation het programma Thuisadministratie 

van vrijwilligersorganisatie Humanitas, dat mensen helpt die in de financiële problemen zitten.

Naast het stimuleren van educatie willen we ook graag het bewustzijn vergroten en de situatie 

van diverse kwetsbare groepen in de maatschappij bespreekbaar maken. Daarom leveren we 

bijvoorbeeld een bijdrage aan DementieEnDan en Coöperatie Deltaplan Dementie, programma’s 

die mensen bewust willen maken van zaken die geregeld moeten worden in het geval van 

dementie. De Rabobank organiseert samen met Alzheimer Nederland voorlichtingsbijeen-

komsten op lokaal niveau. Daarnaast wordt het documentaire materiaal dat via DementieEnDan 

is ontwikkeld dankzij een bijdrage van Rabobank Foundation ingezet bij lesprogramma’s voor 

onze adviseurs.

Stimuleren van zelfredzaamheid
Kansarme mensen een beter perspectief bieden door ze zelfredzaam te maken. Die vorm van 

ontwikkelingssamenwerking sluit naadloos aan op de ontstaansgeschiedenis van onze bank. 

Daarom zet Rabobank Foundation zich al veertig jaar in om wereldwijd de zwakkeren sterker 

te maken.

Haar focus ligt in Nederland op kwetsbare groepen mensen in de samenleving. In ontwikkelings-

landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpt zij kleine boeren bij het opbouwen van een zelf-

standig bestaan.

Rabobank Foundation verstrekt daarom leningen voor o.a. werkkapitaal en investeringen aan 

coöperaties. Soms gebeurt dat in de vorm van een garantie via een lokale bank of een partner-

bank van Rabo Development. Hierdoor beschikt de coöperatie over middelen om door te lenen 

aan haar leden tegen eerlijke, marktconforme condities. Met dit kapitaal kunnen boeren inves-

teren in bijvoorbeeld vee, kunstmest of mechanisatie. Of de coöperatie kan de eigen bedrijfs-

voering professionaliseren en meer waarde toevoegen in de keten. Het maatschappelijke fonds 

van de Rabobank ondersteunt in het buitenland eind 2014 meer dan vierhonderd projecten bij 

ruim driehonderd projectpartners, bestaande uit voornamelijk producentencoöperaties en 

spaar- en kredietcoöperaties in 29 landen. Eind 2014 heeft Rabobank Foundation hier meer dan 

28 miljoen euro aan leningen en garanties uitstaan. Daarnaast is in 2014 is voor een bedrag van 

meer dan 3,8 miljoen euro aan technische assistentie en kleine donaties goedgekeurd.

Partnerbanken in ontwikkelingslanden
Rabo Development is met acht financiële instellingen in ontwikkelingslanden partnerschappen 

aangegaan. De partnerbanken bevinden zich met name in Oost-Afrika en in Latijns-Amerika. 

Daarnaast is er nog een partnerbank in China.
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Investeren in de maatschappij: Nederland
De Rabobank ondersteunt vele maatschappelijke initiatieven in de gemeenschappen waarin 

we actief zijn. Elk jaar steken we 3% van de winst van de Rabobank Groep in maatschappelijke 

investeringen zonder winstoogmerk. Daarnaast zetten we onze menskracht, kennis, netwerken 

en faciliteiten in om dit soort initiatieven te versterken. Ook de lokale Rabobanken reserveren 

jaarlijks een deel van hun nettowinst voor maatschappelijke investeringen. We noemen dit het 

coöperatieve dividend. In 2014 hebben we 64,8 (69,2) miljoen euro aan coöperatief dividend 

uitgekeerd.

Investeren in de maatschappij: wereldwijd
De investeringen van onze lokale Rabobanken reiken echter veel verder dan alleen Nederland. 

Rabobank Foundation maakt het mogelijk om maatschappelijke projecten in het buitenland te 

‘adopteren’. Meerdere banken kiezen voor deze manier van investeren. Ook klanten kunnen zich 

aansluiten bij deze initiatieven door geld te doneren of kennis te delen. Rabobank Weerterland 

koos bijvoorbeeld voor een project in Indonesië waarmee ze, samen met tien klanten, kleine 

melkveeboeren ondersteunt.

Coöperatief dividend

in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011

Coöperatiefondsen (lokale Rabobanken) 36,4 44,1 42,8 37,0

Donaties Rabobank Nederland en overige groepsonderdelen 8,0 8,0 4,6 5,2

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 19,5 16,4 19,8 15,7

Projectfonds 0,0 0,0 0,0 1,1

Prijzengeld Herman Wijffels Innovatieprijs 0,1 0,2 0,1 0,1

Share4more 0,8 0,6 0,6 1,1

Totaal maatschappelijke fondsen en donaties 64,8 69,2 67,9 60,2

Maatschappelijke stakeholders
In 2014 is bij belangrijke maatschappelijke stakeholders gevraagd naar hun oordeel over de 

Rabobank. We scoren bij deze doelgroep een rapportcijfer 5,5. Dit rapportcijfer is gelijk aan het 

gemiddelde van de bankensector.

Gemiddelde rapportcijfers per stakeholdergroep Reputatie van de Rabobank Relatie met de Rabobank

Toezichthouders 5,9 7,6

Politiek 5,9 7,0

Brancheorganisaties 5,8 6,6

Journalisten 5,7 6,2

Consumentenorganisaties 5,6 6,1

Overheid 5,3 6,2

Maatschappelijkebelangenorganisaties 4,4 4,9

Totaaloordeel 5,5 6,4

De cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek Stakeholder Reputation Insights van onderzoeks-

bureau Motivaction. Het onderzoek heeft in de zomer van 2014 voor het eerst plaatsgevonden 

onder 78 vertegenwoordigers van zeven stakeholdergroepen. De waarderingen zijn gegeven 

middels rapportcijfers voor ruim veertig aspecten.
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Belonen

Belonen is meer dan betalen. Dat is de overtuiging van de Rabobank. 
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn, maar het salaris dat we bieden, 
is daar slechts een onderdeel van. We zetten hoog in op andere vlakken: een 
inspirerende werkomgeving, de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen, kansen om talenten te ontwikkelen en werken voor een organisatie 
waar de medewerkers goed samenwerken en elkaar feedback geven. 
Als organisatie zijn we maatschappelijk betrokken en werkgever van mede-
werkers die oog hebben voor wat er in de samenleving speelt. Voor het 
beloningsbeleid binnen de Rabobank geldt dat we onze eigen − relatief 
gematigde – koers varen bij de vaststelling van de hoogte van de beloningen.

Beloningsbeleid
De Rabobank Groep kent sinds enige jaren een Visie op belonen en een Groepsbreed 

Beloningsbeleid (GBB). De meeste medewerkers die werken binnen de Rabobank Groep, 

vallen onder de Rabobank-cao. De raad van bestuur en de executives kennen een eigen 

beloningspakket. DLL en Rabo Vastgoedgroep hebben hun eigen beloningsbeleid opgesteld, 

binnen de kaders van de Visie op belonen en het GBB. Daarbij geldt voor Rabo Vastgoedgroep 

dat ze een eigen cao kent. Het beloningsbeleid in het buitenland is mede gebaseerd op de 

lokale wet- en regelgeving en marktomstandigheden.

Visie op belonen
De uitgangspunten bij het beloningsbeleid zijn vastgelegd in de Visie op belonen. Het beleid 

moet bevorderen dat medewerkers eerlijk en consistent worden beloond, op basis van een 

effectief functiewaarderingssysteem. Variabele beloning is voor het overgrote deel van de 

medewerkers afgeschaft. Op de plekken waar de Rabobank Groep nog wel variabele beloning 

toekent, is deze gemaximeerd. Gegarandeerde variabele beloningen zijn niet toegestaan.

De jaarlijkse beoordelings- en beloningscyclus is erop gericht de juiste doelstellingen te 

kiezen die het klantbelang centraal stellen en tevens in het belang zijn van de continuïteit en 

soliditeit van de Rabobank op de lange termijn. Het vaststellen en meten van de resultaat- 

en competentiedoelstellingen zijn onderdeel van deze cyclus.

Het niveau van de beloningen vergelijken we regelmatig met dat van de relevante markt via 

een externe benchmark. De Rabobank kiest bij dit soort onderzoeken bewust een ijkpunt. 

We willen in beginsel op of net onder de mediaan1 belonen van wat er in de relevante markt 

wordt betaald voor vergelijkbaar werk.

Groepsbreed Beloningsbeleid
De uitgangspunten en richtlijnen uit de Visie op belonen zijn nader uitgewerkt in het Groeps-

breed Beloningsbeleid. Ook zijn vereisten vanuit externe wet- en regelgeving hierin verankerd, 

zoals de Code Banken, de Regeling Beheerst Beloningsbeleid en de Capital Requirements 

Directives IV (CRD IV).

1 Dit betreft de middelste waarneming.
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Het GBB is van toepassing op de gehele Rabobank Groep. De directies van de dochterbedrijven 

(DLL, Rabo Vastgoedgroep, Obvion) dragen zorg voor de vaststelling en uitvoering van een 

beloningsbeleid dat in lijn is met de Visie op belonen en het GBB. De raad van bestuur van 

Rabobank Nederland bepaalt het beloningsbeleid voor de lokale Rabobanken. De raden van 

commissarissen van lokale Rabobanken zien toe op de uitvoering van het beloningsbeleid 

binnen lokale Rabobanken en zijn verantwoordelijk voor de beloning van de directie binnen 

het door Rabobank Nederland bepaalde beleid.

Het GBB is in overeenstemming met de bedrijfsstrategie, de kernwaarden en het gewenste 

risicoprofiel van de Rabobank Groep. Het ondersteunt een robuust en effectief risico-

management en ontmoedigt het nemen van niet-gewenste risico’s. Tegelijkertijd stelt het 

de Rabobank in staat op alle markten goed gekwalificeerde medewerkers aan te nemen en 

te behouden en stimuleert het medewerkers om duurzame resultaten na te streven die 

overeenstemmen met de langetermijnbelangen van de Rabobank Groep en haar klanten.

Variabele beloning

De beloningen in de financiële sector zijn al enige jaren onderwerp van maatschappelijke 

discussie, zowel in Nederland als in het buitenland. Kritiek is er vooral op de ‘bonuscultuur’ bij 

banken, vastgoedbedrijven en verzekeraars, vanwege verschillende pijnlijke affaires. De Rabobank 

neemt deze geluiden serieus en heeft mede daarom voor het overgrote deel van haar bancaire 

medewerkers de variabele beloning afgeschaft. Het afschaffen van variabele beloning voor alle 

medewerkers ervaren we als een dilemma. Onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt brengt 

met zich mee dat wij marktconform moeten betalen om de juiste medewerkers aan ons te 

kunnen binden. Dit geldt zowel in het binnenland als in het buitenland. In het buitenland en 

voor specialistische functies in Nederland vormt variabele beloning veelal een standaardonder-

deel van het beloningspakket. Met het oog op een professionele klantbediening, zijn wij dan 

ook genoodzaakt voor bepaalde groepen medewerkers, met name binnen het domein 

Wholesale, Rural & Retail, DLL en Rabo Vastgoedgroep, variabele beloning toe te blijven passen. 

Op basis van het GBB gelden maatregelen die de risico’s tegengaan die kunnen samenhangen 

met variabele beloning, zoals een te grote focus op kortetermijnwinst en te weinig aandacht 

voor langetermijnrisico’s.

Bepaalde groepen medewerkers, met name binnen het domein Wholesale, Rural & Retail, DLL 

en Rabo Vastgoedgroep, kunnen nog in aanmerking komen voor variabele beloning. Voor hen 

zijn de onderstaande risicobeheersende maatregelen van toepassing.

Uitgestelde variabele beloning
Op variabele beloning is een deferralbeleid van toepassing. Dit houdt in dat een deel van de 

variabele beloning (voor zover die een drempelbedrag overschrijdt), uitgesteld wordt uitbetaald. 

De uitgestelde betaling bestrijkt een voldoende lange termijn van ten minste drie jaar, zodat de 

ex post toets kan worden uitgevoerd.

Ex ante toets
Jaarlijks toetst de raad van bestuur of uitbetaling van de voorgenomen variabele beloningen 

verantwoord is, tegen de achtergrond van het toetsingsvermogen en de solvabiliteitsratio van 

de Rabobank Groep. Deze ex ante toets draait dus om de vraag of de Rabobank in staat is om 

uit te betalen zonder in financiële problemen te komen. De toets dient te worden goedgekeurd 

door de raad van commissarissen.
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Ex post toets
Voordat uitgestelde en voorwaardelijk toegekende bedragen vrijvallen en voordat de bank deze 

onvoorwaardelijk toekent, toetsen we of er aanleiding bestaat om de hoogte van de bedragen 

naar beneden bij te stellen. Bij deze toets staat dus de vraag centraal: is de toekenning van de 

variabele beloning terecht geweest, ook met de kennis van dit moment?

Claw back
In bijzondere gevallen kan de Rabobank met terugwerkende kracht een beloning intrekken. 

Dit heet claw back. De Rabobank Groep is bevoegd een uitbetaalde variabele beloning geheel 

of gedeeltelijk terug te vorderen van zowel medewerkers als ex-medewerkers, als:

• De uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste of misleidende informatie over het 

bereiken van de prestatiedoelstellingen of over de omstandigheden waarvan de variabele 

beloning afhankelijk was gesteld.

• De betrokken medewerker fraude heeft gepleegd.

• Er sprake is van deelname aan of verantwoordelijkheid voor gedrag dat heeft geleid tot 

aanzienlijke verliezen en/of reputatieschade.

• De medewerker niet heeft voldaan aan passende normen rond bekwaamheid en correct gedrag.

Naast deze bovenstaande maatregelen, gelden onderstaande algemene verboden voor alle 

medewerkers:

• Het is niet toegestaan gegarandeerde variabele beloning toe te kennen aan medewerkers1.

• Persoonlijke hedgingstrategieën zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

• Er vinden geen discretionaire pensioentoezeggingen plaats aan medewerkers.

• Een ontslagvergoeding reflecteert de kwaliteit van de prestaties van de medewerker. 

Voor falen of wangedrag zal een medewerker niet worden beloond.

Identified Staff
Medewerkers die een significante invloed kunnen hebben op het risicoprofiel van de Rabobank, 

worden aangeduid met de term ‘Identified Staff’. In 2014 zijn door de European Banking Autho-

rity nieuwe criteria uitgevaardigd op basis waarvan bepaald moet worden welke medewerkers 

aangemerkt moeten worden als Identified Staff. Binnen de Rabobank zijn circa vierhonderd 

medewerkers aangemerkt als Identified Staff, verspreid over alle onderdelen van de Rabobank 

Groep. Slechts een gedeelte van deze groep komt in aanmerking voor variabele beloning. 

Voor deze specifieke groep gelden extra strikte regels, om risico’s tot een minimum te beperken. 

De belangrijkste van deze risicobeheersingsmaatregelen staan hieronder kort toegelicht.

Afgewogen mix prestatiedoelstellingen
Net als voor alle medewerkers geldt voor Identified Staff dat een evenwichtige balans in 

prestatiecriteria moet worden aangehouden. Specifiek voor Identified Staff geldt een maximum 

aan financiële doelstellingen en meten we de prestaties op verschillende niveaus: groeps-, 

bedrijfsonderdeel- en individueel niveau.

Uitgestelde variabele beloning en toepassing financieel instrument
Identified Staff die in aanmerking komt voor variabele beloning, krijgt minimaal 50% van de 

variabele beloning voorwaardelijk toegekend en uitgesteld betaald. De uitgestelde betaling 

bestrijkt ten minste drie jaar. De helft van de variabele beloning ontvangen ze in de vorm van 

Deferred Remuneration Notes (DRN’s) die één op één zijn gekoppeld aan de koers van de 

Rabobank Certificaten. Voor onvoorwaardelijk toegekende DRN’s geldt een retentieperiode van 

één jaar. Dit houdt in dat DRN’s worden uitbetaald een jaar nadat ze onvoorwaardelijk zijn 

geworden. De raad van bestuur kan deze variabele beloning intrekken of terugvorderen op 

basis van wet- en regelgeving.

1 Enkel bij het aannemen van nieuwe 

medewerkers is het uitsluitend voor 

het eerste jaar van het dienstverband 

toegestaan een compensatie toe 

te kennen voor het vervallen van 

(uitgestelde) variabele beloning bij de 

voormalige werkgever. Hierop wordt de 

volledige cyclus van risicobeheersing 

toegepast.
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Versobering
De laatste jaren heeft de Rabobank verschillende versoberingen doorgevoerd in het belonings-

beleid. Voor de cao geldt een nullijn vanaf 2012 tot en met 2016. Ook zijn de doorgroeipercen-

tages in 2013 verlaagd. Hiermee brengen we het beloningsniveau van de cao verder in lijn met 

het niveau binnen de algemene markt in Nederland. Voor de raad van bestuur en de executives 

is sinds 2008 geen inflatiecorrectie of andere verhoging van het beloningspakket doorgevoerd.

In 2013 hebben we het variabel inkomen afgeschaft voor iedereen die onder de Rabobank-cao 

valt en ook voor de raad van bestuur. In 2014 verviel tevens het variabel inkomen voor executives 

(de lagen direct onder de raad van bestuur). Per saldo heeft dit geleid tot een versobering van 

het beloningspakket. De bonuspool die geldt voor medewerkers in specialistische functies en 

het buitenland laat de afgelopen jaren een dalende trend zien.

Ten slotte is in 2014 besloten om voor medewerkers binnen het bancaire domein in Nederland 

de personeelskortingen op het gebied van verzekeringen en consumptieve financieringen af te 

schaffen en de personeelskortingen op hypothecaire financieringen per 2015 te versoberen.

Beloning raad van bestuur
Beloningspakket
Het primaire beloningspakket van de raad van bestuur bestaat uit vast inkomen en pensioen. 

Daarnaast ontvangen leden van de raad van bestuur een managementtoeslag die dient als 

vaste onkostenvergoeding en ze komen in aanmerking voor personeelskorting op hypotheken. 

De raad van bestuur komt sinds 2013 niet meer in aanmerking voor variabele beloning.

Vast inkomen

Net als voor cao-medewerkers zijn voor de raad van bestuur salarisschalen vastgesteld met een 

schaalminimum en -maximum. Deze zijn (inclusief vakantietoeslag en toeslag 13e maand) per 

31 december 2014 als volgt:

in euro’s Minimum Maximum

Voorzitter raad van bestuur 923.500 1.154.400

Leden raad van bestuur 707.200 884.000

Nieuwe leden van de raad van bestuur worden ingeschaald tussen het betreffende schaal-

minimum en -maximum, waardoor ze in de loop van jaren kunnen doorgroeien naar het 

schaalmaximum.

Pensioen

Voor de leden van de raad van bestuur is de Rabobank-pensioenregeling van toepassing. 

De pensioenregeling is aan te merken als een collectieve beschikbare-premieregeling. 
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Jaarcijfers
Geconsolideerde balans

in miljoenen euro’s
Per 31 december 

2014
Per 31 december 

2013

Activa

Geldmiddelen en kasequivalenten 43.409 43.039

Vorderingen op andere banken 45.302 40.787

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa 4.279 5.289

Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 4.325 4.939

Derivaten 56.489 39.703

Kredieten aan cliënten 462.447 455.909

Voor verkoop beschikbare financiële activa 39.770 46.552

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 3.807 3.747

Immateriële vaste activa 2.059 1.991

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 7.148 6.901

Vastgoedbeleggingen 452 1.055

Acute belastingvorderingen 211 170

Uitgestelde belastingvorderingen 2.501 1.910

Overige activa 8.560 8.030

Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten 327 9.073

Totaal activa 681.086 669.095
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in miljoenen euro’s
Per 31 december 

2014
Per 31 december 

2013

Verplichtingen

Schulden aan andere banken 17.883 14.745

Toevertrouwde middelen 326.471 326.222

Uitgegeven schuldpapieren 189.060 195.361

Derivaten en overige handelsverplichtingen 67.560 50.171

Overige schulden 8.047 7.749

Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 19.744 19.069

Voorzieningen 794 1.050

Acute belastingverplichtingen 255 266

Uitgestelde belastingverplichtingen 473 288

Achtergestelde schulden 11.928 7.815

Verplichtingen aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten - 7.825

Totaal verplichtingen 642.215 630.561

Eigen vermogen

Eigen vermogen Rabobank Nederland en lokale Rabobanken 24.894 23.731

Eigenvermogensinstrumenten rechtstreeks uitgegeven

Rabobank Certificaten 5.931 5.823

Capital Securities 6.349 7.029

12.280 12.852

Eigenvermogensinstrumenten uitgegeven door dochtermaatschappijen

Capital Securities 181 236

Trust Preferred Securities III tot en met VI 1.043 1.269

1.224 1.505

Overige belangen van derden 473 446

Totaal eigen vermogen 38.871 38.534

Totaal verplichtingen en eigen vermogen 681.086 669.095
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Jaar eindigend op 31 december

in miljoenen euro’s 2014 2013

Rentebaten 18.638 19.707

Rentelasten 9.520 10.612

Rente 9.118 9.095

Baten uit hoofde provisies 2.075 2.189

Lasten uit hoofde provisies 196 188

Provisies 1.879 2.001

Resultaat geassocieerde deelnemingen 81 79

Resultaat uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 219 232

Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa 418 56

Overige resultaten 1.142 1.567

Baten 12.857 13.030

Personeelskosten 5.086 5.322

Andere beheerskosten 2.532 3.910

Afschrijvingen 437 528

Bedrijfslasten 8.055 9.760

Waardeveranderingen 2.633 2.643

Bankenbelasting en resolutieheffing 488 197

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.681 430

Belastingen -161 88

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.842 342

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 1.665

Nettowinst 1.842 2.007

Waarvan toekomend aan Rabobank Nederland en lokale Rabobanken 620 929

Waarvan toekomend aan houders Rabobank Certificaten 385 309

Waarvan toekomend aan Capital Securities 705 655

Waarvan toekomend aan Trust Preferred Securities III tot en met VI 74 67

Waarvan toekomend aan overige belangen van derden 58 47

Nettowinst van het jaar 1.842 2.007

Geconsolideerde winstenverliesrekening
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Jaar eindigend op 31 december

in miljoenen euro’s 2014 2013

Nettowinst over de periode 1.842 2.007

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 325 -341

Herwaarderingsreserve - Voor verkoop beschikbare financiële activa

Valutaomrekeningsverschillen -34 -43

Wijzigingen bij geassocieerde deelnemingen 86 -28

Wijzigingen in reële waarde 533 -34

Amortisatie als gevolg van gereclassificeerde activa 13 37

Naar nettowinst overgebrachte resultaten -237 -70

Herwaarderingsreserve - Deelnemingen

Wijzigingen in reële waarde -27 -21

Herwaarderingsreserve - Kasstroomafdekkingen

Wijzigingen in reële waarde 548 -1.450

Naar nettowinst overgebrachte resultaten -586 1.459

Belangen van derden

Valutaomrekeningsverschillen 22 -16

Niet-gerealiseerde resultaten na belasting voortvloeiend in de periode die niet naar de 
winst-of-verliesrekening zullen worden overgeboekt

Omrekeningsreserves vreemde valuta

Valutaomrekeningsverschillen Trust Preferred Securities III t/m VI 156 -71

Herwaarderingsreserve - Pensioenen

Wijzigingen in reële waarde -25 -758

Totaal baten en lasten over het boekjaar direct opgenomen in het eigen vermogen 774 -1.336

Totaal baten en lasten 2.616 671

Waarvan toekomend aan Rabobank Nederland en lokale Rabobanken 1.372 -391

Waarvan toekomend aan houders Rabobank Certificaten 385 309

Waarvan toekomend aan Capital Securities 705 655

Waarvan toekomend aan Trust Preferred Securities III tot en met VI 74 67

Waarvan toekomend aan overige belangen van derden 80 31

Totaal baten en lasten 2.616 671

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en nietgerealiseerde resultaten
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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 23.731 12.852 1.505 446 38.534

Nettowinst 620 1.072 92 58 1.842

Baten en lasten over het boekjaar direct opgenomen in 
het eigen vermogen bestaande uit:

Omrekeningsreserves vreemde valuta 481 - - 22 503

Herwaarderingsreserve - Voor verkoop beschikbare 
financiële activa 361 - - - 361

Herwaarderingsreserve - Deelnemingen -27 - - - -27

Herwaarderingsreserve - Kasstroomafdekkingen -38 - - - -38

Herwaarderingsreserve - Pensioenen -25 - - - -25

Totaal baten en lasten 1.372 1.072 92 80 2.616

Betalingen op Rabobank Certificaten, Trust Preferred 
Securities III tot en met VI en Capital Securities - -1.072 -92 - -1.164

Aflossing Capital Securities en Trust Preferred Securities V 
en VI -167 -648 -443 - -1.258

Gedurende het jaar uitgegeven Rabobank Certificaten - 108 - - 108

Overige -42 -32 162 -53 35

Stand per 31 december 2014 24.894 12.280 1.224 473 38.871

Stand per 1 januari 2013 25.311 13.786 1.576 1.407 42.080

Stelselwijziging IFRS 10 en 11 - - - -588 -588

Correctie betalingen op Rabobank Certificaten, Trust 
Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities -994 - - - -994

Herziene stand per 1 januari 2013 24.317 13.786 1.576 819 40.498

Nettowinst 929 946 85 47 2.007

Baten en lasten over het boekjaar direct opgenomen in 
het eigen vermogen bestaande uit:

Omrekeningsreserves vreemde valuta -412 - - -16 -428

Herwaarderingsreserve – Voor verkoop beschikbare 
financiële activa -138 - - - -138

Herwaarderingsreserve – Deelnemingen -21 - - - -21

Herwaarderingsreserve – Kasstroomafdekkingen 9 - - - 9

Herwaarderingsreserve – Pensioenen -758 - - - -758

Totaal baten en lasten -391 946 85 31 671

Betalingen op Rabobank (Leden)certificaten, Trust 
Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities - -946 -85 - -1.031

Aflossing Capital Securities -14 -83 - - -97

Omwisseling van Rabobank Extra Ledenobligaties - 225 - - 225

Gedurende het jaar teruggenomen Rabobank (Leden)
certificaten - -2.074 - - -2.074

Gedurende het jaar uitgegeven Rabobank (Leden)
certificaten - 1.000 - - 1.000

Kosten uitgifte Rabobank (Leden)certificaten -79 - - - -79

(Dis-)Agio met betrekking tot Rabobank (Leden)
certificaten -133 - - - -133

Uitbreiding belang structured finance deal - - - -360 -360

Overige 31 -2 -71 -44 -86

Stand per 31 december 2013 23.731 12.852 1.505 446 38.534

Geconsolideerd vermogensoverzicht
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Jaar eindigend op 31 december

in miljoenen euro’s 2014 2013

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsresultaat vóór belastingen van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.681 430

Bedrijfsresultaat vóór belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 1.719

Aangepast voor:

Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belasting

Afschrijvingen 437 528

Afschrijvingen bedrijfsmiddelen operational lease en vastgoedbeleggingen 924 818

Waardeveranderingen 2.633 2.643

Bijzondere waardeverminderingen vastgoedactiviteiten 40 637

Resultaat op verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 17 20

Resultaat geassocieerde deelnemingen -81 -79

Reële waarde resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening -219 -232

Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa -418 -56

Beëindiging toegezegd pensioenregeling - -2.022

Voorzieningen -256 220

Niet-geldelijke posten betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten - 204

Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen

Vorderingen en schulden op andere banken -1.513 -17.014

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa 2.724 64

Derivaten -16.676 25.591

Nettomutatie in overige financiële activa en passiva tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst-en-verliesrekening 57 -3.021

Kredieten aan cliënten -2.976 20.298

Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa 96 95

Nettomutatie in verplichtingen uit hoofde van operationele activiteiten

Derivaten en overige handelsverplichtingen 17.288 -24.520

Toevertrouwde middelen -6.143 -1.642

Uitgegeven schuldpapier -6.588 -27.689

Overige schulden 91 -2.818

Betaalde belastingen -338 -318

Overige mutaties -4.243 1.451

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten -13.463 -24.693

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen -54 -58

Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen 54 1

Overname van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen - -

Afstoting van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen 591 1.788

Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoedbeleggingen -2.360 -1.791

Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 1.609 669

Verwerving van voor verkoop beschikbare financiële activa -9.863 -44.524

Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden financiële activa 19.528 44.167

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 9.505 252

Kasstromen uit financieringsactviteiten

Inname van Rabobank Certificaten - -2.788

Verkoop van Rabobank Certificaten - 1.465

Uitgifte van Rabobank Certificaten 108 -

Aflossing Trust Preferred Securities V en VI -382 -

Betalingen op Rabobank Certificaten, Trust Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities -1.164 -1.030

Betalingen op Senior Contingent Notes en Rabo Extra Ledenobligaties -86 -86

Aflossing Capital Securities -709 -83

Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden 3.607 3.224

Aflossing van achtergestelde schulden -9 -733

Nettokasstroom uit financieringsactivititeiten 1.365 -31

Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten -2.593 -24.472

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar 43.039 68.103

Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten 2.963 -592

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar 43.409 43.039

In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente

Rente-inkomsten 18.877 19.928

Rente-uitgaven 9.739 9.660

Geconsolideerd overzicht van kasstromen
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in miljoenen euro’s

Binnenlands 
retailbank-

bedrijf

Wholesale-
bankbedrijf en 
internationaal 

retailbankbedrijf Leasing Vastgoed
Overige 

segmenten

Consolidatie 
effecten/hedge 

accounting Totaal

Over het jaar eindigend op 
31 december 2014

Rente 5.783 2.416 1.000 313 -394 - 9.118

Provisies 1.318 552 30 36 -20 -37 1.879

Overige resultaten 349 799 548 261 -550 453 1.860

Totaal baten 7.450 3.767 1.578 610 -964 416 12.857

Segmentlasten 4.662 2.417 834 311 -50 -119 8.055

Waardeveranderingen 1.422 420 131 656 4 - 2.633

Bankenbelasting en resolutieheffing 354 67 9 8 50 - 488

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.012 863 604 -365 -968 535 1.681

Belastingen 261 105 168 -102 -726 133 -161

Nettowinst van voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 751 758 436 -263 -242 402 1.842

Nettowinst van beëindigde 
bedrijfsactiviteiten - - - - - - -

Nettowinst 751 758 436 -263 -242 402 1.842

Activa van het bedrijfsonderdeel 354.315 494.452 37.226 22.953 89.072 -320.739 677.279

Geassocieerde deelnemingen 17 684 22 193 2.891 - 3.807

Totaal activa 354.332 495.136 37.248 23.146 91.963 -320.739 681.086

Verplichtingen van het 
bedrijfsonderdeel 326.481 482.889 32.957 21.862 84.306 -306.280 642.215

Totaal verplichtingen 326.481 482.889 32.957 21.862 84.306 -306.280 642.215

Investeringen in onroerende zaken en 
bedrijfsmiddelen 140 39 1.509 4 59 - 1.751

Afschrijvingen materiële en 
immateriële activa 127 87 47 9 166 - 436

Bijzondere waardeverminderingen 
materiële en immateriële activa 9 32 1 6 24 - 72

Goodwill 322 676 455 1 - - 1.454

Bedrijfssegmenten
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in miljoenen euro’s

Binnenlands 
retailbank-

bedrijf

Wholesale-
bankbedrijf en 
internationaal 

retailbankbedrijf
Vermogens-

beheer Leasing Vastgoed
Overige 

segmenten

Consolidatie 
effecten/hedge 

accounting Totaal

Over het jaar eindigend op 
31 december 2013

Rente 5.605 2.606 -2 973 335 -422 - 9.095

Provisies 1.319 641 3 52 29 -10 -33 2.001

Overige resultaten 616 793 2 545 -556 1.544 -1.010 1.934

Totaal baten 7.540 4.040 3 1.570 -192 1.112 -1.043 13.030

Segmentlasten 5.015 3.132 2 764 339 591 -83 9.760

Waardeveranderingen 1.384 568 - 170 513 8 - 2.643

Bankenbelasting 90 75 - 9 8 14 1 197

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.051 265 1 627 -1.052 499 -961 430

Belastingen 270 219 - 205 -238 -129 -239 88

Nettowinst van voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 781 46 1 422 -814 628 -722 342

Nettowinst van beëindigde 
bedrijfsactiviteiten - - 80 - - 1.585 - 1.665

Nettowinst 781 46 81 422 -814 2.213 -722 2.007

Activa van het bedrijfsonderdeel 376.241 482.309 1.276 33.128 27.192 70.943 -325.741 665.348

Geassocieerde deelnemingen 17 643 - 25 213 2.849 - 3.747

Totaal activa 376.258 482.952 1.276 33.153 27.405 73.792 -325.741 669.095

Verplichtingen van het 
bedrijfsonderdeel 349.172 472.329 1.051 29.267 26.344 63.995 -311.597 630.561

Totaal verplichtingen 349.172 472.329 1.051 29.267 26.344 63.995 -311.597 630.561

Investeringen in onroerende zaken en 
bedrijfsmiddelen 160 28 - 1.420 13 38 - 1.659

Afschrijvingen materiële en 
immateriële activa 145 127 - 50 27 179 - 528

Bijzondere waardeverminderingen 
materiële en immateriële activa 2 52 - - - 12 - 66

Goodwill 322 599 - 460 - - - 1.381
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Colofon

Uitgave
Rabobank

Directoraat Communicatie & Corporate Affairs

Jaarberichtgeving
Dit jaarbericht 2014 is een samenvatting van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep. 

Het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, de geconsolideerde jaar rekeningen 2014 

Rabobank Groep en Rabobank Nederland en het Capital Adequacy and Risk Management 

Report (Pillar 3) worden op 31 maart 2015 gepubliceerd op www.rabobank.com.

De financiële informatie op pagina 56 tot en met 63 is ontleend aan de ‘Geconsolideerde 

jaarrekening 2014 Rabobank Groep’, waarbij op 23 februari 2015 een goedkeurende controle-

verklaring is afgegeven door de accountant.

In 2015 publiceert de Rabobank Groep de volgende verslagleggingsdocumenten:

• Jaarbericht 2014 Rabobank Groep - Annual Summary 2014 Rabobank Group

• Jaarverslag 2014 Rabobank Groep - Annual Report 2014 Rabobank Group

• Geconsolideerde jaarrekening 2014 Rabobank Groep - Consolidated Financial Statements 

2014 Rabobank Group

• Jaarrekening 2014 Rabobank Nederland - Financial Statements 2014 Rabobank Nederland

• Capital Adequacy and Risk Management Report 2014 (Pillar 3) 

• Halfjaarverslag 2015 Rabobank Groep - Interim Report 2015 Rabobank Group

De jaarberichtgeving van de Rabobank Groep is online beschikbaar op:  

www.rabobank.com/jaarverslagen en www.rabobank.com/annualreports.

Materiaalgebruik
De Rabobank gebruikt bij de vervaardiging van het drukwerk minder milieubelastende 

materialen.

Contact
De Rabobank heeft dit jaarbericht 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

030 216 0000.
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