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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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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

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

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=3
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https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=3
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
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https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=1
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=1
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
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Aantal medewerkers
48.254 fte

-15%
vergeleken met 
ultimo 2013

Marktaandeel 
hypotheken
22%

-4%-
punt
vergeleken 
met 2013

Totaal duurzaam
�nancieren
21.903 miljoen euro

+2%
vergeleken met 
ultimo 2013

Kerngegevens

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.

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=1
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Profiel Rabobank Groep

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op 
coöperatieve grondslag, actief op het gebied van bankieren voor particu-
lieren en bedrijven, private banking, leasing en vastgoed. Als coöperatieve 
bank stelt de Rabobank het klantbelang centraal in de dienstverlening. 
De Rabobank wil een vooraanstaande klantgerichte coöperatieve bank in 
Nederland zijn en een leidende food- en agribank in de wereld. 
De Rabobank Groep bestaat uit zelfstandige lokale Rabobanken in Nederland 
en de centrale organisatie, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleen-
bank B.A. (Rabobank Nederland) met dochters en deelnemingen binnen en 
buiten Nederland.

Eind 2014 telde de Rabobankorganisatie 113 lokale Rabobanken. In 2014 heeft een aantal 

fusies van lokale Rabobanken plaatsgevonden, die gericht zijn op het verbeteren van de 

professionaliteit en het concurrerend vermogen van de lokale Rabobanken. Een besluit tot fusie 

wordt genomen door de ledenraad van iedere betrokken bank afzonderlijk. Het aantal klanten 

van de lokale Rabobanken bedraagt ruim 7,4 miljoen. Het ledenaantal kwam uit op 1.959.000. 

Bij de Rabobank in Nederland werken circa 39.000 medewerkers. Buiten Nederland werken er 

bij de Rabobank ongeveer 13.000 medewerkers. De groep is actief in veertig landen.

Lees hier meer over de Rabobank.

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

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

en kleinbedrijf, de food- en agrisector en het grootzakelijke segment. Eind 2014 hadden de 

113 zelfstandige lokale Rabobanken 547 vestigingen en 2.305 geldautomaten. Ze bedienen 

circa 6,7 miljoen particuliere klanten en ongeveer 800.000 zakelijke klanten in Nederland met een 

compleet pakket aan financiële diensten. Naast de lokale Rabobanken behoren ook hypotheek-

verstrekker Obvion en spaarbank Roparco tot het binnenlands retailbankbedrijf.

Wholesalebankbedrijf en internationaal rural- en retailbankbedrijf
Het wholesalebankbedrijf bedient de grootste zakelijke binnenlandse en buitenlandse 

bedrijven. In Nederland worden alle sectoren bediend. Internationaal richt de Rabobank zich 

met een wereldwijd kantorennetwerk op een leidende positie in de food- en agrisector, zowel 

in de industriële bedrijfstak als op het gebied van het financieren van boerenbedrijven.

Bedrijven in Nederland met een omzet tot 250 miljoen euro worden voornamelijk bediend door 

de lokale Rabobanken, met ondersteuning van regionale teams van het onderdeel Grootbedrijf 

Rabobank. Klanten met een omzet boven 250 miljoen euro hebben Wholesale, Rural & Retail 

(voorheen bekend als Rabobank International) als aanspreekpunt. Deze centrale afdeling heeft 

een internationaal kantorennetwerk met vestigingen in 27 landen. Daarnaast biedt de 

T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/index.html
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Dochters en deelnemingen

Rabobank
Nederland

113 lokale
Rabobanken

Situatie op 31 december 2014

Markten

Hypotheken Sparen Handel, industrie en 
dienstverlening (HID)

8,8 miljoen klanten
waarvan 7,6 miljoen klanten in Nederland

met 547 vestigingen

22% 36% 39%

Food en agri

85%

Betalen
• MyOrder (80%)

Hypotheken
• Obvion

Verzekeringen
• Achmea  (29%)

Dichtheid netwerk
per regio

Zakelijk
• Rembrandt
 (51%)

Leasing
• DLL  (Athlon, Freo)

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

Internationaal retail
• ACC Loan Management
• Bank BGZ (10%)

Partnerbanken
• Banco Terra (45%)
• Banco Regional (39%)
• BPR (38%)
• NMB (35%)
• Zanaco (46%)
• URCB (9%)
• Banco Sicredi (20%)
• FDCU (28%)
• Finterra (20%)
• LAAD (8%)

Vermogensbeheer
• Robeco (11%)
• Schretlen & Co

Leden
Van deze 7,6 miljoen klanten in Nederland
zijn 2 miljoen klanten betrokken bij de Rabobank
en lid van een van onze lokale Rabobanken.

Ambitie
De Rabobank wil een vooraanstaande,
klantgerichte coöperatieve bank in
Nederland zijn en een leidende
food en agribank in de wereld.

Noord Nederland
28 lokale Rabobanken

Midden Nederland
31 lokale Rabobanken

Zuid Nederland
26 lokale Rabobanken

West Nederland
28 lokale Rabobanken
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Rabobank met RaboDirect internetspaarbanken in België, Duitsland, Ierland, Australië en 

Nieuw-Zeeland. Het totale personeelsbestand van het wholesalebankbedrijf en internationaal 

retailbankbedrijf bedraagt circa 9.500 fte’s.

DLL
DLL is binnen de Rabobank Groep de specialist op het gebied van leasing. Vendor finance, met 

activiteiten wereldwijd, ondersteunt fabrikanten en distributeurs bij de afzet van producten en 

diensten. Met de internationale mobilitytak Athlon is DLL actief in tien Europese landen. 

DLL biedt financiële oplossingen aan in 36 landen. In Nederland biedt DLL een breed pakket 

leaseproducten en handels- en consumentenfinancieringsproducten aan, de laatste onder 

andere via de online kredietverstrekker Freo. Het personeelsbestand van DLL bedraagt ongeveer 

5.200 fte’s.

Rabo Vastgoedgroep
Rabo Vastgoedgroep is actief in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, vastgoedfinanciering, 

investmentmanagement en het beheer van maatschappelijke fondsen. De groep bestaat uit 

vijf onderdelen: (1) Bouwfonds Property Development (sinds 1 januari 2015 actief onder de 

naam BPD) - realisatie van woon- en leefomgevingen; (2) MAB Development - ontwikkelaar van 

commercieel vastgoed (momenteel in afbouwfase); (3) FGH Bank - specialist in het financieren 

van commercieel vastgoed (FGH Bank zal in 2015 worden geïntegreerd in de Rabobank); 

(4) Bouwfonds Investment Management - manager van vastgoedfondsen; (5) Fondsenbeheer 

Nederland - onafhankelijke beheerder van maatschappelijke fondsen die zich inzetten voor een 

betere kwaliteit van de leefomgeving. Het personeelsbestand van Rabo Vastgoedgroep 

bedraagt circa 1.500 fte’s. De groep is primair actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland.
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Strategie

Strategisch Kader 2013-2016: coöperatief, solide en duurzaam
De Rabobank streeft naar maximale klantgerichtheid en wil een betekenis-
volle en ijzersterke coöperatieve bank zijn. In Nederland is het onze ambitie 
om klanten vanuit een krachtige positie passende producten aan te bieden, 
en willen we een vooraanstaande klantgerichte coöperatieve bank zijn. 
Buiten Nederland wil de Rabobank zich versterken als toonaangevende en 
leidende food- en agribank. 
Via samenwerking willen we onze klanten en hun leef- en werkomgeving 
sterker maken. Dit uitgangspunt is vertaald naar vijf klantbeloften: betrouw-
baar, samen sterker, altijd persoonlijk, actieve deelname in de omgeving en 
het netwerk van de klant, gericht op nu en morgen. Het vereist een nieuwe 
manier van samenwerken om de bank te worden die we voor onze klanten 
en de maatschappij willen zijn. De bank geeft prioriteit aan het aantrekken 
en ontwikkelen van talent. Het is de ambitie om die bank te zijn die klanten, 
maar ook medewerkers, van ons verwachten. 
Een ijzersterke bank betekent onder andere dat we stevige kapitaal- en 
liquiditeitsbuffers aanhouden. Om ook in de toekomst sterke buffers te 
kunnen waarborgen, zal de omvang van de winstreserves verder moeten 
toenemen. Ook zal de groei van de toevertrouwde middelen de groei van 
de kredietverlening moeten overtreffen. 
Met Visie 2016 zijn de ambities voor de lokale Rabobanken en Rabobank 
Nederland nader uitgewerkt. Dit programma richt zich op het verbeteren 
van de klantbediening tegen lagere kosten. Het coöperatieve model is en 
blijft het fundament onder de Rabobankorganisatie. In 2014 is gestart 
met de verkenning van de toekomstige besturing van de Rabobank. 
Naar verwachting zullen we in 2015 het bestuursmodel aanpassen en een 
begin maken met het actualiseren van ons Strategisch Kader.

Klantfocus
De Rabobank voelt zich vanuit haar oorsprong medeverantwoordelijk voor de sociaaleconomi-

sche ontwikkeling van de omgeving en van de netwerken van haar klanten. Dat is onze opdracht. 

We willen via samenwerking onze klanten en hun leef- en werkomgeving sterker maken. 

De opdracht komt kernachtig tot uitdrukking in onze reclamecampagne ‘Een aandeel in elkaar’.

Meer informatie over de missie en de strategie staat op Rabobank.com.

T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/mission-strategy/index.html
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De klant is de kern van het bestaan van de coöperatieve Rabobank. Het verder activeren van de 

klantfocus bij iedere medewerker van de Rabobank heeft als doel onze klant en zijn belangen 

centraal te stellen in alles wat we zeggen en doen. Hierbij streven we naar concrete resultaten 

en aantoonbare impact voor onze klanten.

Lees hier meer over de governance van de Rabobank.

Visie 2016
De Rabobank heeft te maken met ingrijpende veranderingen in haar omgeving. Klanten willen 

eenvoudige en transparante financiële dienstverlening en ze willen altijd en overal hun bank-

zaken kunnen regelen. Tegelijkertijd heeft de beperkte economische groei tot gevolg dat de 

opbrengsten stagneren en de kosten kredietverliezen hoog blijven. Vanwege deze ontwikke-

lingen heeft de Rabobank in 2013 het programma Visie 2016 opgezet. Dit programma richt zich 

op een betere klantbediening tegen lagere kosten. Tussen nu en 2016 zetten we in op vijf ver-

anderingen die ons helpen onze doelen te realiseren:

1. We versterken onze coöperatieve identiteit in ons dagelijks handelen.

2. We focussen op het geven van advies aan huidige klanten en specifieke doelgroepen.

3. We vergroten onze impact in de samenleving.

4. We virtualiseren onze dienstverlening.

5. We reduceren onze kosten en spreken elkaar daarop aan.

Samen Duurzaam Sterker
De Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten 

naar het realiseren van hun ambities in en voor een duurzame samenleving. In 2014 hebben 

we onze ambities voor onze bijdrage aan een duurzame ontwikkeling tot 2020 expliciet en 

meetbaar gemaakt in de nota Samen Duurzaam Sterker. Onze maatschappelijke bijdrage 

bestaat uit het versnellen van de verduurzaming van de wereldwijde landbouw en voedsel-

voorziening en het versterken van de vitaliteit van gemeenschappen. Door onze financiële 

dienstverlening, kennis en relevante netwerken te verbinden met de ambities van onze klanten, 

worden we samen duurzaam sterker. Duurzaamheid wordt daarbij een integraal onderdeel van 

de samenwerking. Om dit op korte termijn te bereiken hebben we ook de ambities voor de 

eigen inzet aangescherpt. De voortgang van de realisatie van onze ambities meten we met 

prestatie-indicatoren. We gaan daarover rapporteren aan onze stakeholders. We gaan de 

dialoog met hen aan en stellen mede op basis hiervan periodiek onze doelen bij. Dit moet 

ertoe leiden dat we in 2020 door onafhankelijke deskundigen tot de duurzaamste mondiaal 

opererende algemene banken worden gerekend.

Lees hier achtergrondinformatie over het duurzaamheidsbeleid van de Rabobank.

 

Lees hier het volledige document met onze duurzaamheidsambities.

Medewerkers in hun kracht
De Rabobank streeft naar een bedrijfscultuur om trots op te zijn. Met een aansprekende cultuur 

willen we invulling geven aan ons dagelijks handelen. In 2013 is de Rabobank gestart met een 

groepsbreed cultuurprogramma. Dit programma is gericht op de houding en het gedrag van 

de medewerkers in het dagelijks handelen. De Rabobank is ervan overtuigd dat de waarden 

respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit levend en verankerd dienen te zijn bij alle 

medewerkers.

T
T

T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/governance/index.html
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2014/20141205-rabobank-working-with-clients-to-raise-the-bar-for-sustainable-development.html
https://www.rabobank.com/nl/images/201412SamenduurzaamsterkerNL.pdf
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Maximale klantgerichtheid vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Onze focus ligt 

op het aantrekken en ontwikkelen van talent. Sterk leiderschap en gemotiveerde medewerkers 

zijn nodig om de veranderingen binnen de bank te begeleiden en vorm te geven. Onze mede-

werkers maken de bank en hebben hierin een uiterst belangrijk aandeel.

IJzersterke bank
Stevige kapitaal- en liquiditeitsbuffers bepalen de financiële soliditeit. Deze buffers zijn nood-

zakelijke randvoorwaarden en onontbeerlijk voor het behouden van een hoge rating en een 

goede toegang tot professionele funding. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Capital 

Requirements Regulation (CRD IV) worden hogere eisen gesteld aan de kapitaal- en liquiditeits-

buffers. In de afgelopen 25 jaar was de groei van de uitzettingen hoger dan de groei van de 

toevertrouwde middelen en de toename van de winstreserves. Daardoor heeft de Rabobank een 

beroep gedaan op kapitaalmarktfunding. In de toekomst bepalen de groei van de toevertrouwde 

middelen en de jaarlijkse toevoeging uit de nettowinst aan de reserves de ruimte voor groei 

van de kredietverlening. We willen onze kredietverlening richten op de food- en agrisector 

wereldwijd en op een bredere klantengroep in Nederland. Dit moet eraan bijdragen dat de 

toevertrouwde middelen harder groeien dan de kredietverlening.

De vermogensbuffer van de Rabobank bestaat uit ingehouden winsten, Rabobank Certificaten, 

aanvullend tier 1-vermogen en tier 2-vermogen. De kapitaalstrategie van de Rabobank is erop 

gericht om het relatieve aandeel van ingehouden winsten en tier 2-vermogen te vergroten. 

Het aandeel ingehouden winsten stijgt door winsttoevoeging. Hiervoor moeten we ons groeps-

breed richten op soberheid en kostenmatiging. Hoewel de Rabobank niet streeft naar winst-

maximalisatie, is een gezonde winstontwikkeling wel noodzakelijk voor continuïteit, zekerheid 

en selectieve groei. Door het totale kapitaal uit te breiden met tier 2-vermogen door middel 

van nieuwe uitgiftes, zal het relatieve aandeel van Rabobank Certificaten en aanvullend 

tier 1-vermogen in het totale kapitaal automatisch minder groot worden. De in het verleden 

uitgegeven aanvullende tier 1-instrumenten tellen steeds minder mee bij de bepaling van de 

vermogensratio’s. Daarom zullen we de komende jaren nieuwe instrumenten uitgeven die wel 

als tier 1-vermogen kwalificeren.

De Rabobank Groep wil eind 2016 concreet de volgende financiële doelstellingen realiseren op 

het gebied van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit:

• rendement op tier 1-vermogen van 8%;

• common equity tier 1-ratio van 14% en een kapitaalratio groter dan 20%;

• loan-to-depositratio van 1,3.

Financiële doelstellingen 
Strategisch Kader

Doel voor 
eind 2016

Realisatie 
2014 Bijdrage aan doelstelling in 2015

Rentabiliteit

Rendement op tier 1-vermogen 8% 5,2% -  Verdere implementatie en uitvoering van Visie 2016 
zullen resulteren in een daling van de kosten van lokale 
Rabobanken en Rabobank Nederland.

-  Verbetering van het rendement op geïnvesteerd 
vermogen bij alle andere onderdelen.

Solvabiliteit

Common equity tier 1-ratio

Kapitaalratio

14%

> 20%

13,6%

21,3%

-  Samenstelling kapitaal verandert: relatief meer 
ingehouden winsten en tier 2-vermogen en relatief 
minder Rabobank Certificaten en aanvullend 
tier 1-vermogen.

-  Onderdelen worden strikt aangestuurd op de omvang 
van hun vermogenseis.

Liquiditeit

Loan-to-depositratio 1,30 1,33 - Selectieve groei van de kredietverlening.
- Diversificatie van de fundingbronnen.
- Focus op stabiele funding.
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Betekenisvolle coöperatie
Het coöperatieve model is het fundament onder de Rabobankorganisatie. Twee miljoen klanten 

in Nederland zijn lid van hun lokale Rabobank. Via een ledenraad hebben ze de mogelijkheid 

om mee te praten en mee te beslissen over het beleid van de lokale Rabobank. Op die manier 

zorgen de leden ervoor dat de lokale Rabobanken voeling houden met de samenleving 

waarvan ze deel uitmaken. ‘Coöperatief bankieren’ is gebaseerd op vier aandachtsgebieden die 

verbonden zijn met de financiële producten en diensten van de Rabobank: een langdurige 

relatie, inzet voor een betere wereld, participatie en soliditeit.

De Rabobank kiest het klantbelang als vertrekpunt in haar dienstverlening. Daarbij hanteert ze 

een langetermijnoriëntatie. Volgens haar coöperatieve beginselen probeert de Rabobank haar 

klanten altijd verantwoord te helpen, ook in economisch moeilijke tijden. Om onderscheidend 

te blijven, moeten we onze coöperatieve identiteit versterken. Daarom ontplooit de Rabobank 

initiatieven om de invloed en betrokkenheid van leden te vergroten. We willen onze coöpera-

tieve missie nadrukkelijker koppelen aan de bancaire dienstverlening. Dat gebeurt op de eerste 

plaats in de dagelijkse financiële dienstverlening aan de klant, maar ook door meer te partici-

peren in lokale en virtuele netwerken.

Food en agri
De Rabobank is internationaal de leidende bank in de landbouw en de voedselproductie, met 

92,3 miljard euro aan financieringen in de hele keten en in de belangrijke agribusinesslanden. 

Als wereldwijde food- en agribank presenteerden we in 2014 onze visie op voedselzekerheid op 

de lange termijn, Banking for Food, en onze rol daarin. Onze klanten ondersteunen we door ze 

toegang te geven tot financiering, kennis en netwerken.

Banking for Food
In de visie Banking for Food benadrukken we dat er een rol ligt voor de Rabobank in het aan-

pakken van het wereldvoedselvraagstuk, namelijk het duurzaam voeden van meer dan 9 miljard 

mensen in 2050. We hebben een uitstekende uitgangspositie door onze aanwezigheid in de 

belangrijkste voedselproducerende en -consumerende landen en in de voedselketen. 

Met Banking for Food benoemen we concrete doelen en prioriteiten voor een gezamenlijke en 

geïntegreerde aanpak en stippelen we de weg uit om ze te bereiken.

Om Banking for Food helder te communiceren hebben we twee infographics gemaakt; de 

eerste geeft de oplossingen van Banking for Food weer vanuit het perspectief van onze klanten 

en de tweede is een weergave van de vier bouwstenen van Banking for Food. Deze infographics 

zijn beschikbaar op onze corporate website.

Lees hier meer over de visie Banking for Food.

Vernieuwing governancestructuur en actualisatie Strategisch Kader
De lokale Rabobanken in Nederland zijn stuk voor stuk zelfstandige coöperaties. Dat geldt 

ook voor Rabobank Nederland, hun centrale organisatie. In de jaren negentig begon binnen 

de bank een discussie over haar status als coöperatie. Een belangrijke uitkomst was toen dat 

iedere generatie de coöperatie opnieuw moet uitvinden. Inmiddels is de tijd gekomen om de 

coöperatie opnieuw onder de loep te nemen.

T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/index.html
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Hoe kan de Rabobank gedragenheid van 
veranderingen combineren met snelheid?

We steken veel tijd, energie en geld in het goed laten 
functioneren van onze organisatie. We zien onderlinge 
afstemming en samenwerking als beste middel om de 
doelen te bereiken.

De Rabobank heeft een structuur en een cultuur die gericht zijn 

op verbinding en samenhang. Dat is een groot goed voor ons. 

Soms botst de termijn die een gedegen en afgewogen besluit-

vorming vraagt met het hoge tempo van de ontwikkelingen in 

onze sector en de buitenwereld.

Onze coöperatieve structuur geeft ons een stevige basis om 

ledeninvloed en ledenbetrokkenheid gestalte te geven. 

Het helpt ons een stuwende en vernieuwende kracht te zijn in 

de gebieden waar we actief zijn. Het is het onderscheidende 

kenmerk van de Rabobank: het lidmaatschap geeft onze leden 

het recht en de mogelijkheid om mee te praten over het beleid 

van de bank. Zo bewaken en beïnvloeden onze leden de koers 

van de bank. Maar de coöperatie helpt ons niet alleen kansen 

te creëren, de coöperatie biedt ook de mogelijkheid tot een 

evenwichtige verdeling van bevoegdheden. Evenwicht door 

tegenwicht noemen we dat.

Een coöperatie die op deze manier werkt heeft echter ook tijd 

nodig. Een democratisch besluitvormingsproces duurt per saldo 

langer dan een hiërarchisch ingestoken besluit. Vooral wanneer 

de omgeving snel verandert, vraagt dat qua tempo veel van 

onze bestuurders en betrokken leden. Het is echter essentieel in 

een coöperatie dat ledenraden, bestuur en directie vanuit de 

juiste context weloverwogen besluiten nemen waarbij ze de 

verschillende kanten van de medailles bespreken. Zeker bij 

grote en belangrijke besluiten. Wanneer je, zoals de Rabobank 

dat doet, ledeninvloed serieus neemt, spreekt dat vanzelf.

Ons zorgvuldige besluitvormingsproces kost dus soms wel 

wat meer tijd in de fase van besluitvorming, maar de ervaring 

leert ons dat het onderlinge vertrouwen er sterker door wordt 

en een goede basis vormt voor het succesvol invoeren van 

veranderingen en/of eisen.

Dilemma

Intern en extern zijn er diverse aanleidingen voor een herbezinning op de bestaande 

governancestructuur van de Rabobank, waaronder de ontwikkeling op de financiële markten, 

de verschuiving van het toezicht naar de Europese Centrale Bank en nieuwe Europese wet- 

en regelgeving die aanvullende eisen stelt aan de inrichting van de bank. Ten slotte blijft de 

kostenbelading de komende jaren een punt van aandacht.

In dit kader is door de raad van bestuur besloten om een commissie Governance in te stellen. 

De commissie heeft de opdracht om de raad van bestuur te adviseren over de inrichting en 

besturing van de Rabobank. Het einddoel is te komen tot een structuur en een cultuur die 

robuust en toekomstbestendig is én bijdraagt aan herstel van het vertrouwen in de Rabobank.
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De commissie Governance heeft als eerste stap een aantal basisprincipes geformuleerd 

alvorens te komen tot voorstellen voor concrete aanpassingen. Deze basisprincipes zijn in 2014 

door de centrale kringvergadering onderschreven:

• Coöperatie blijft bestaan

• Dienstverlening is dicht bij de klant

• Financiële kracht van het collectief en efficiënte bedrijfsvoering

• Integer bestuur

• Maatschappelijke betrokkenheid

• Onafhankelijk toezicht

De verschillende scenario’s hebben invloed op de toekomstige structuur van de organisatie. 

Voorstellen tot aanpassing van de structuur bespreekt de commissie Governance intensief met 

de lokale Rabobanken. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan de raad van bestuur. 

Standpuntbepaling en besluitvorming over het bestuursmodel vinden naar verwachting in de 

eerste helft van 2015 plaats.

Aansluitend aan de governancediscussie zal de Rabobank in 2015 verkennen hoe het toe-

komstige Strategisch Kader eruit moet zien. Naast de uitkomsten van de governancediscussie 

nemen wij een aantal belangrijke thema’s mee in dit proces. Zo speelt de vraag welke keuzes 

we gaan maken in de kredietverstrekking om gezonde vermogensratio’s te behouden. 

Voor onze kernklanten, een brede klantengroep in Nederland en internationale food- en agri-

klanten, blijft het loket van de kredietverlening geopend. Ook zullen we strategische keuzes 

rond de vermogensallocatie ter discussie stellen. Daarnaast is de omgeving waarin de 

Rabobank bankiert van invloed op hoe het Strategisch Kader eruit moet komen te zien. 

Naast ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, is het van belang rekening te houden 

met technologische ontwikkelingen en innovatie.

Lees hier meer over de governance van de Rabobank.

Materialiteitsanalyse maatschappelijke verslaglegging
De materialiteitsanalyse voor het jaarverslag 2014 is opgezet vanuit de Global Reporting 

Initiative (GRI) G4-verslagleggingsrichtlijnen en het belang van onze stakeholders. We doen 

onderzoek onder verschillende stakeholdergroepen waarin we meten wat onze stakeholders 

belangrijk vinden en hoe ze de prestaties van de Rabobank waarderen op die onderwerpen. 

De vertaling van deze analyse naar het jaarverslag is nu nog een inschatting door de Rabobank. 

De impact van de analyse wordt onderkend en we hebben maatregelen genomen om de risico’s 

te mitigeren. Voor het verslag over 2015 gaan we dat anders doen en wordt de materialiteits-

analyse getoetst bij onze stakeholders. We zullen daarbij aansluiten bij de richtlijnen van 

GRI-G4-richtlijnen en bij het rapportageraamwerk van het International Integrated Reporting 

Committee (IIRC). Daardoor wordt de materialiteitsanalyse nog meer dan nu de ruggengraat 

voor de opzet en inhoud van het verslag.

T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/governance/index.html
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3 Cultuur en gedrag Compliance (productverantwoordelijkheid), 
Compliance (maatschappij), Product- en 
service-informatie1

34, 120
� � � � �

4 Virtualisering van de dienstverlening Economische prestaties 22, 55, 58, 120 � �

5 Duurzame landbouw en voedselzekerheid Indirecte economische gevolgen 14, 27, 64, 121 � � �

6 Beloning Bestuur2 114 � �

7 Privacy en informatiebeveiliging Privacy van klanten 22, 44, 86 � �

8 Menselijk kapitaal en talentmanagement Werkgelegenheid 33 �
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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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NPS, CES en CAS leiden we af uit korte enquêtes die vrijwel alle banken na elk klantcontact 

inzetten. Door goed te luisteren naar de feedback die klanten ons geven, leren we hoe we onze 

dienstverlening beter kunnen laten aansluiten op de verwachtingen van klanten. In 2014 zijn in 

totaal 242.000 klachten van klanten in Nederland binnengekomen. Dit is een toename van 3% 

ten opzichte van vorig jaar. Het aantal klachten dat direct afgehandeld werd bleef ongeveer gelijk.

Klanten die niet tevreden zijn met de afhandeling door de eigen lokale Rabobank komen 

terecht bij Klachtenservice Rabobank Nederland. Het aantal klachten dat hier in behandeling 

werd genomen steeg in 2014 van ruim 3.000 naar bijna 4.000 klachten. Dat had onder meer te 
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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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maken met de risico-opslagen voor hypotheken en het niet meer in aanmerking komen voor 

de betaalpakketkorting. Bij onze klachtenservice kwamen in 2014 de volgende klachten het 

meest voor:

1. Creditcardbetwistingen (409)

2. Betwiste opnamen bankpassen (344)

3. Advisering medewerkers (235)

4. Tarieven en overig (221)

5. Internetbankieren (218)

Een groot deel van de klachten bij de lokale Rabobanken gaat over creditcardbetalingen en 

opnames via bankpassen. Hoewel we een positieve trend zien in de tevredenheid van onze 

klanten over hun adviseur, ontvangen we toch ook klachten over de advisering. Deze klachten 

gaan bijvoorbeeld over hypotheekadviezen en de risico-opslag van hypotheken. In 2014 is de 

methodiek voor de risico-opslag van hypotheken geactualiseerd. Meer over deze aanpassing in 

de paragraaf Aanpassing tariefstructuur hypotheken. De klachten over tarieven, rente en kosten 

gaan onder meer over het niet meer in aanmerking komen voor betaalpakketkorting. De vijfde 

categorie, klachten over internetbankieren, gaat voornamelijk over phishing. Mede als gevolg 

van de verhoogde inspanningen rondom communicatie, bewaking en opsporing daalde het 

aantal phishingincidenten in 2014. Meer over phishing in de paragraaf ‘Tegengaan van fraude’ 

(zie pag. 22).

Ook bij klachten meten we naderhand de NPS, CES en CAS, en de inhoud van de klacht is input 

voor verbetering van producten en klantbediening.

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;

 d. andere initiatieven voor de klant.

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.

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.

Lees hier meer over dit onderwerp.

T

https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=4
https://www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/beschikbaarheid_online_bankdiensten?intcamp=pa-klantenservice-overig&inttype=link-beschikbaarheid_online_bankdiensten&intsource=particulieren.klantenservice
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Beschikbaarheid 1 Doel

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

Mobiel bankieren 99,0% 99,9%

Rabofoon 99,7% 99,5%

Aan het einde van het jaar 2014 ontstond een probleem in de beschikbaarheid van onze 

geldautomaten. Dat kwam door een staking van enkele dagen vanwege een intern conflict 

bij onze externe waardetransporteur. Aan het einde van de staking waren 710 van de 2.305 

geldautomaten tijdelijk buiten gebruik.

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.

Een nieuwe ontwikkeling is dat criminelen zich toeleggen op het misbruiken van service- en 

koopprocessen. Hierbij worden het internetkanaal en het telefoniekanaal als aanvulling op elkaar 

misbruikt. Opvallende tendens is verder dat steeds meer zakelijke klanten in 2014 te maken 

kregen met phishing- en malwareaanvallen. De verwachting is dat deze trend zich voortzet in 

2015, waarbij er nieuwe soorten van malware worden ontwikkeld die zich niet alleen richten 

op internetbankieren maar ook op de bedrijfseigen systemen.

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.

In 2014 zijn de volgende resultaten bereikt.

• Introductie Rabo Scanner

• Groot aantal verbeteringen in de Rabo Bankieren app

• Groot aantal verbeteringen in de Rabo Beleggen app

• Introductie Rabo Wallet

• Introductie Omnikassa en My Order

• Verdere virtualisering van het hypotheekproces

• Introductie online verstrekking bedrijfskredieten

Lees hier meer over deze onderwerpen.

T

1 Gemiddelde beschikbaarheid gemeten 

over 12 maanden.

https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=1
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1d. Andere initiatieven voor de klant
Onderstaande initiatieven hadden tot doel de klanttevredenheid te verhogen.

• Aanpassen tariefstructuur hypotheken

• Faciliteren extra aflossingen hypotheken

• Introductie restschuldregeling hypotheken

• Introductie ‘Zo wil ik wonen’

• Introductie PeriodeSparen

• Passende oplossingen renteswaps

• Extra kredietverlening midden- en kleinbedrijf

• Zorg door Bijzonder Beheer

• Australië: RaboDirect app

• Online klanteninvloed

• International Business Day

• Kennisdeling Banking for Food

• Russische handelsboycot: Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal

• Steun bij vogelgriep

Lees hier meer over deze onderwerpen.

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.

Na sponsoring van het start-up-acceleratorprogramma van Startupbootcamp Amsterdam in 

2013, besloot de Rabobank in samenwerking met DLL een partnership voor drie jaar aan te gaan 

met Startupbootcamp FinTech in London en Startupbootcamp e- & m-commerce in Amsterdam. 

Daarnaast krijgt de Rabobank beter toegang tot succesvolle start-ups in de financiële dienst-

verlening. Uit dit partnership met Startupbootcamp zijn een aantal samenwerkingsverbanden 

ontstaan met Facturis en MyOrder.

De Rabobank heeft ook samenwerking gezocht met andere grote organisaties in Nederland. 

Met KLM, Ahold, TomTom, Philips, USG en Schiphol organiseerden we in september 2014 de 

Dutch Open Hackathon. Deze dertig uur durende hackathon is uiteindelijk uitgegroeid tot een 

van de grootste hackathons wereldwijd.

Een concrete verandering die op relatief korte termijn haar beslag krijgt, is de invoering van 

de wetgeving ten aanzien van de Payment Service Directive II (PSD II). De PSD II treedt naar 

verwachting in 2017 in werking. Deze verandering, die binnen de Rabobank wordt aangeduid 

als de transitie naar ‘Open Banking’, is dermate fundamenteel dat het aanleiding is geweest om 

potentiёle toekomstscenario’s voor de financiële dienstverlening in kaart te brengen. Om de 

wendbaarheid van de bank te vergroten, ontwikkelen we zogeheten ‘open API’s’, waarbij API 

staat voor application programming interface.

T

https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=4
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Zijn we gericht op de klant of 
op het dossier van de klant?

Een solide en veilige financiële basis. Voor onze klanten 
willen we daaraan een bijdrage leveren door middel van 
onze financiële producten, advieskracht en netwerken.

Om dat zo goed mogelijk waar te maken, moet onze focus volle-

dig op de klant liggen. Soms hebben we echter meer aandacht 

voor het op orde houden van alle noodzakelijke documentatie 

en administratieve vastlegging daarvan dan voor de klanten 

zelf. De wens en de noodzaak om te voldoen aan wet- en regel-

geving liggen daaraan vaak ten grondslag.

Wet- en regelgeving heeft tot doel de belangen van klanten te 

beschermen en ons zekerheid te geven over de spelregels. 

Op die manier krijgen we goede handvatten om onze klantfocus 

te versterken. Daar staat tegenover dat wet- en regelgeving niet 

altijd door klanten wordt begrepen of, sterker nog, niet altijd 

uitwerkt in het reële belang van klanten zelf.

Dat vraagt van medewerkers dat ze zich goed kunnen inleven 

in de moeite die onze klanten met regelgeving ervaren, dat ze 

voor de klant begrijpelijk kunnen maken waarom regels zijn 

zoals ze zijn, en tegelijkertijd dat ze de klant optimaal service 

verlenen.

Deze competenties staan centraal in twee grote programma’s. 

Ten eerste het programma voor al onze medewerkers: Culture 

Collective. Het doel van dit cultuurprogramma is dat klanten 

meer gaan ervaren dat zij de belangrijkste zijn. Ten tweede het 

programma Visie 2016. Door middel van dit programma verbe-

teren we de service aan onze klanten met behulp van slim en 

aantrekkelijk gebruik van virtuele kanalen, desgewenst met op 

maat gesneden advies en met inzet van onze netwerken.

Wet- en regelgeving die niet altijd uitwerkt in het reële belang 

van klanten, zal uiteindelijk moeten worden gewijzigd. 

Samen met onze partners in de sector zoeken we daarover de 

dialoog met wet- en regelgevers.

Dilemma

Bovenstaande onderwerpen horen bij de strategische innovaties die vanaf 2015 onder centrale 

sturing van de innovatieboard komen te vallen. Deze board zal niet alleen sturen op innovatie-

thema’s maar zal zich ook richten op een drietal prioriteiten om tot een duurzame innovatie-

methode te komen:

1. initiëren en leren van innovatieve initiatieven;

2. bepalen van de impact van innovatie;

3. vergroten van betrokkenheid bij innovatie.

Innovatieprijzen
Innovatie vereist vindingrijkheid, commercieel inzicht, doorzettingsvermogen en lef. Dat willen 

we graag belonen. Met de Herman Wijffels Innovatieprijs geven we Nederlandse ondernemers 

daarom jaarlijks een platform om innovatie in duurzaamheid tot economische bloei te laten 

komen. In 2014 reikten we voor de dertiende keer de prijzen uit. Inmiddels zijn tientallen onder-

nemers ondersteund met prijzengeld, publiciteit en toegang tot financiering, onze kennis en 

ons netwerk.

Meer informatie over de prijs en de winnaars staat hier.

T

https://www.rabobank.com/nl/press/search/2014/20141030-winnaars-herman-wijffels-innovatieprijs.html
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Om starters te ondersteunen, organiseerden we samen met MKB Nederland in 2014 voor het 

derde jaar op rij The Next Entrepreneur. Dit evenement helpt startende ondernemers met 

kennis over belangrijke ondernemersthema’s en inspirerende praktijkcases, en geeft ze een 

netwerk dat ze verder helpt. De prijsuitreiking was in 2014 gekoppeld aan een startersevent 

met workshops, waar 700 ondernemers op afkwamen.

 

Lees hier meer over The Next Entrepreneur.

Als gevolg van onze vooruitstrevende ambitie gericht op innovatie zijn er soms ook zaken die 

uiteindelijk niet volledig tot wasdom komen. Een voorbeeld daarvan is MiniTix, een draadloze 

betaaloplossing. Het uit het assortiment halen van MiniTix heeft gevolgen voor een paar 

honderd bedrijven, verenigingen en instellingen. Deze klanten worden de komende maanden 

geïnformeerd en geadviseerd over een alternatieve (cashless) betaaloplossing.

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.

Een voorbeeld binnen Wholesale is dat we op basis van feedback van klanten nagaan wat er 

anders moet en kan, waarbij we direct invloed op de klant hebben. Er zijn verschillende initia-

tieven ontwikkeld. Zo werken we in end-2-endteams met één aanspreekpunt voor de klant, we 

werken in clientserviceteams, wat leidt tot een verbetering en verdieping van de klantdialoog 

en betere oplossingen voor onze klanten, we hebben het leningenproces gevisualiseerd en via 

internet zichtbaar gemaakt voor klanten, en we halen gestructureerd feedback op bij onze 

klanten en ondernemen actie op de uitkomsten.

In 2014 is de Rabobank het cultuurprogramma Culture Collective gestart. Verandering van de 

cultuur binnen de Rabobank moet ertoe leiden dat alle medewerkers het klantbelang centraal 

stellen. Het programma loopt tot en met 2015.

Eveneens in 2015 leggen al onze medewerkers de moreel-ethische verklaring (bankierseed) af. 

Ook hierin staat het klantbelang centraal. De bankierseed maakt deel uit van een serie maat-

regelen die de gezamenlijke Nederlandse banken nemen om het maatschappelijk vertrouwen 

terug te verdienen.

Lees hier meer over dit onderwerp.

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.

T
T

https://www.rabobank.com/nl/press/search/2014/20141209-laurens-de-groot-winnaar-the-next-entrepreneur-2014.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/background-stories/cooperative-banking/banken-willen-maatschappelijk-vertrouwen-terug-winnen.html
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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. 

Duurzaamheid is onderdeel van de eigentijdse invulling van onze coöperatieve klantbediening. 

Binnen Banking for Food, de landbouw- en voedselstrategie in ontwikkeling van de bank, vormt 

het een belangrijk element van onze maatschappelijke bijdrage en onderscheidende klantbe-

diening op mondiale schaal. We focussen onze maatschappelijke bijdrage in het bijzonder op 

de thema’s duurzame landbouw, voedselvoorziening en vitale gemeenschappen. Deze twee 

thema’s sluiten naadloos aan op onze identiteit en ontstaansgeschiedenis en op belangrijke 

mondiale en lokale maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast zijn ze geselecteerd op basis van 

onze mondiale marktpositie in landbouw en voedsel, ons marktleiderschap in Nederland en 

onze kennis, ambities en coöperatieve grondslag.

We streven ernaar om onze klanten en leden met actuele en hoogwaardige duurzaamheids-

kennis van dienst te zijn. Hiermee willen we klanten, deskundigen en andere stakeholders 

binnen waardeketens en op regionale schaal verbinden en helpen met het creëren van waarde-

volle netwerken. Onze medewerkers moeten zich hierbij onderscheiden door hun deskundig-

heid en participatie in deze netwerken. We treden met onze visie tevens naar buiten in het 

publieke debat om duurzame ontwikkeling te stimuleren.

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

ontwikkeling vastgesteld. Alle betrokken onderdelen van de organisatie zijn in 2014 voortvarend 

en enthousiast van start gegaan met onze nieuwe duurzaamheidsambities. Lokale Rabobanken 

wenden hun lokale ondernemerschap aan om met leden en klanten de kansen en de uit-

dagingen die duurzaamheid biedt te verzilveren. Ze zullen in de komende jaren een onder-

scheidende positie op het gebied van duurzaamheid innemen en verder uitbouwen. Om de 

lokale Rabobanken daarbij te ondersteunen zijn er hulpmiddelen ontwikkeld voor de integratie 

van duurzaamheid in de beleidsplannen en managementrapportages.

Daarnaast hebben we in 2014 extra aandacht besteed aan duurzaamheid in de krediet-

verlening. In opleidingen hebben we praktijkvoorbeelden van duurzaamheid toegevoegd. 

De presentatie Duurzaamheid = Continuïteit kreeg veel aandacht tijdens de trainingsdagen 

voor kredietanalisten, accountmanagers en beoordelaars. Ze leerden hoe ze duurzaamheid 

beter kunnen laten meewegen in hun werk. Ten slotte volgden meer dan 60 directeuren van 

lokale Rabobanken een workshop maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin de focus 

lag op het toetsen van duurzaamheid bij de beoordeling van kredietaanvragen. De workshop 

Verdieping Duurzaam Bankieren zoomt nog verder in op deze materie. Beide workshops kregen 

een positieve waardering en staan ook voor 2015 op het programma.
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Op basis van de doelen uit de strategie en de key performance-indicatoren (KPI’s) die we 

hebben opgesteld, zetten we hieronder kort op een rij wat we in 2014 bereikt hebben.

Doel: Versterken van de vitaliteit van gemeenschappen
KPI:   We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in de gemeenschappen waarin we 

actief zijn met menskracht, kennis, netwerken, faciliteiten en jaarlijkse maatschappelijke 

investeringen zonder winstoogmerk ter grootte van 3% van de winst.

KPI:  In 2020 ondersteunen we 1.000 nieuwe collectieve lokale maatschappelijke initiatieven 

bij hun zakelijke succes, waarvan 500 in Nederland en 500 in ontwikkelingslanden.

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.

• Via onze betrokkenheid bij WeHelpen ondersteunen we mensen die hulp nodig hebben en 

vrijwilligers die hulp willen geven.

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

van zonne-energie, ouderenzorg en internettoegang.

Betrouwbare kwantitatieve gegevens voor het meten van het aantal collectieve lokale maat-

schappelijke initiatieven die we ondersteunen zijn nog niet beschikbaar, we ontwikkelen een 

rapportageproces om de cijfermatige voortgang te communiceren. Meer achtergrond over de 

stand van zaken voor het thema versterken vitale gemeenschappen staat in het hoofdstuk 

Betekenisvolle Coöperatie.

Doel: Duurzame landbouw en voedselvoorziening
KPI:  We formuleren onze visie op kansen voor verduurzaming van de agrarische 

waardeketens van soja, palmolie, rietsuiker, bosbouw, rundvlees, zuivel, vis, koffie, 

cacao en biomaterialen. We delen onze visie en participeren actief in 

rondetafelbijeenkomsten of vergelijkbare initiatieven om de verduurzaming van deze 

agrarische waardeketens te versnellen en werken met onze klanten samen om de 

uitkomsten van deze dialogen zakelijk succesvol in hun bedrijfsvoering te integreren.

KPI:  We dragen actief bij aan het verbeteren van agrarische waardeketens doordat duur-

zaamheid integraal onderdeel is van onze visie op sectoren. We delen deze kennis in 

dialoog met onze klanten.

De stand van zaken per eind 2014:

• 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).

• We waren betrokken bij vele seminars en trainingen, zoals de Seafood Expo in Boston.

Lees hier meer over dit onderwerp.

T

Verduurzaming
We participeren in 7 ronde tafels 
voor verduurzaming

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

Coöperatief dividend
64,8 miljoen euro

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

van de nettowinst

https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=8
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Hoe gaan we om met de verschillen 
in waarden en normen in Nederland 
en daarbuiten?

We hanteren onze principes en waarden voor al onze 
klanten wereldwijd en we beseffen dat de uitgangssituatie 
per land verschilt als gevolg van internationaal uiteen
lopende opvattingen.

Hoe we zakendoen, waar ook ter wereld, laten we bepalen door 

onze vier kernwaarden, respect, integriteit, professionaliteit en 

duurzaamheid. Ook hebben we specifieke Food & Agribusiness 

Principles opgesteld. We committeren ons natuurlijk aan inter-

nationale regels en afspraken. Tot slot hebben we richtlijnen 

vastgelegd om onze medewerkers te ondersteunen bij de 

praktische invulling van onze principes.

De naleving van deze principes vinden we belangrijk, voor 

onszelf en voor de samenleving. En wie principes heeft, mag je 

daarop aanspreken. Onze stakeholders doen dat. Ze houden ons 

scherp in de gaten en spreken ons aan op ons gedrag wanneer 

dat nodig is. Het is een manier van werken die bij ons past.

Toch geven onze principes niet in alle gevallen antwoord op 

maatschappelijke vraagstukken. Internationaal verschilt de 

maatschappelijke context soms sterk van de Nederlandse 

situatie. Ook verschilt onze invloed per land. Tot slot is wat 

maatschappelijk gangbaar en acceptabel is niet in ieder land 

hetzelfde. Dat kan leiden tot ingewikkelde dilemma’s in de inter-

nationale veehouderij en landbouwketens, bijvoorbeeld met 

betrekking tot palmolie.

Zo lopen we tegen dilemma’s aan bij onze opdracht om een bij-

drage te leveren aan de voedselvoorziening van de groeiende 

wereldbevolking. De vraag is op welke manier onze klanten dat 

voedsel verantwoord kunnen produceren. Met intensieve vee-

houderij wordt weliswaar de vleesproductie verhoogd, maar hoe 

gaat dat in verschillende landen samen met het verantwoord 

houden en verzorgen van dieren? Met biologische landbouw is 

de belasting voor het milieu weliswaar minder, maar is de 

productie per hectare vele malen lager. En dan moet er voor 

eenzelfde opbrengst dus meer landbouwgrond bij komen. 

Willen we dat ook als dat ten koste gaat van natuurgebied? 

En in hoeverre is het antwoord op deze vraag afhankelijk van 

het land of de regio waar de boer actief is?

Door onze ervaring in de food- en agrisector kennen we vele 

Nederlandse en internationale goede voorbeelden. We delen 

onze kennis om ondernemers te helpen. Samen met de klant 

kijken we hoe het bedrijf verantwoord en duurzaam kan 

opereren voor de komende jaren. Daarbij houden we rekening 

met wat klanten en de samenleving verwachten van de onder-

nemer.

De meest gecompliceerde vraagstukken die we tegenkomen, 

hangen vrijwel altijd samen met een ethisch dilemma. 

Die gevallen leggen we voor aan een speciale commissie, 

voorgezeten door onze voorzitter van de raad van bestuur. 

In onze duurzaamheidsambitie hebben we vastgelegd dat we 

transparant zijn over het percentage van de financieringen die 

tijdelijk niet aan het duurzaamheidsbeleid van de bank voldoen. 

We leggen in ons jaarverslag uit waarom dat zo is, wat we hier-

aan doen en hoe dit percentage zich ontwikkelt.

Lees hier meer over onze Food & Agri Principles.

Lees hier meer over onze Ethische kwesties.

Lees hier meer over onze kernwaarden, moreel ethische 

verklaring en gedragscode.

Dilemma

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/principles/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/ethics/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/mission-strategy/index.html
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Doel: Samenwerken met zakelijke klanten
KPI:   De Rabobank biedt duurzame koplopers voorrang bij financiering en verdubbelt de 

omvang van de dienstverlening aan hen.

KPI:  Het percentage van de zakelijke klanten die aangeven dat duurzaamheid naar 

tevredenheid is besproken in het klantgesprek neemt jaarlijks toe.

KPI:  In 2020 hebben al onze zakelijke klanten optimaal toegang tot onze voor hen 

relevante duurzaamheidskennis en is van iedere grotere zakelijke klant de duurzaam-

heidsprestatie vastgelegd in een klantfoto.

De stand van zaken per eind 2014:

• 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.

Er zijn nog geen betrouwbare kwantitatieve gegevens beschikbaar om het percentage te 

meten van de zakelijke klanten die aangeven dat duurzaamheid naar tevredenheid is 

besproken in het klantgesprek. We ontwikkelen een rapportageproces om de cijfermatige 

voortgang te communiceren.

Lees hier meer over dit onderwerp.

T

Totaal duurzaam
�nancieren
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+2%
vergeleken met 
ultimo 2013

https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=11
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RobecoSAM
Van de 17de naar de 12de 
plaats in de ranglijst

vergeleken met het 
resultaat in dezelfde 
periode in 2013

Doel:  Adviseren van particuliere klanten
KPI:  Het percentage van particuliere en Private Banking-klanten die aangeven dat ze hun 

financiën bij hun duurzaamheidsambities kunnen laten aansluiten met passende 

producten, neemt jaarlijks toe.

KPI:  In 2020 vindt meer dan 80% van de particuliere klanten uit kwetsbare groepen dat ze 

bij hun Rabobank hun bankzaken goed kunnen afhandelen.

KPI:  Het percentage van de particuliere en Private Banking-klanten die geïnteresseerd zijn 

in duurzaamheid en aangeven dat dit naar tevredenheid is besproken in het klant-

gesprek, neemt jaarlijks toe.

De stand van zaken per eind 2014:

• 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.

• 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.

• We ontwikkelden het concept Samen Bankieren, dat klanten ondersteunt die niet zelfstandig 

hun bankzaken kunnen regelen en we steunen het programma Thuisadministratie van vrij-

willigersorganisatie Humanitas, dat mensen helpt die in de financiële problemen zitten.

Er zijn nog geen betrouwbare kwantitatieve gegevens beschikbaar voor het meten van het 

percentage particuliere en Private Banking-klanten die aangeven dat ze hun financiën bij hun 

duurzaamheidsambities kunnen laten aansluiten met passende producten. Dat geldt ook voor 

het percentage particuliere klanten uit kwetsbare groepen die vinden dat ze bij hun Rabobank 

hun bankzaken goed kunnen afhandelen. We ontwikkelen een rapportageproces om de cijfer-

matige voortgang te communiceren.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Doel: Onze inzet
KPI:  Door hogere energie-efficiëntie, vermijding en verduurzaming van mobiliteit en 

overige diensten, streven we ernaar de CO2-uitstoot per fte per jaar in 2020 verder te 

verlagen met 10% ten opzichte van 2013.

KPI:  We streven ernaar dat in 2020 80% van het Nederlandse publiek de Rabobank positief 

associeert met duurzaamheid en met minimaal één van de thema’s duurzame 

landbouw en voedselvoorziening en vitale gemeenschappen.

KPI:   Coöperatief & duurzaam bankieren vormt integraal onderdeel van werving & selectie 

en het opleidingsprogramma voor iedere medewerker.

KPI:  We streven naar een jaarlijkse stijging van de score van de organisatie op de thema’s 

‘samenwerking met de klant’ en ‘coöperatieve kenmerken’ in het medewerkers-

onderzoek.
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De stand van zaken per eind 2014:

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

• We werken samen met leveranciers aan verdere verduurzaming van de inkoopketens, onder 

meer via FIRA, een platform waar leveranciers hun duurzaamheidsprestaties kunnen laten 

verifiëren, tonen en delen en daarmee de inkoopketens verder transparant maken. 

Daarbij contracteren we uitsluitend leveranciers die het best voldoen aan en aansluiten op de 

duurzaamheidscriteria en -ambities van de Rabobank.

• 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.

• Volgens het onderzoek ‘Dossier duurzaam’ staat de Rabobank stabiel in de top tien van meest 

spontaan genoemde duurzame merken.

Betrouwbare kwantitatieve gegevens voor het meten van de medewerkers-KPI’s zijn nog 

niet beschikbaar. We ontwikkelen een rapportageproces om de cijfermatige voortgang te 

communiceren.
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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.

In de lopende cao 2013 - 2015 was reeds overeengekomen dat er in die jaren geen collectieve 

loonsverhoging plaatsvindt. In de verlengde cao 2016 is bepaald dat de lonen ook in 2016 niet 

collectief stijgen. We horen veelal positieve geluiden over de verlenging van ons sociaal plan. 

Daarmee blijven we immers de ‘vertrekkers’ goede voorzieningen bieden. Anderen vinden 

echter dat we met de verlengde ‘nullijn’ de nettokoopkracht aantasten van de ‘blijvers’. 

Wij hebben weloverwogen en in overleg met de vakbonden deze keus gemaakt. 

Zorgvuldig afscheid nemen van medewerkers die zich vaak vele jaren voor de bank hebben 

ingezet, vinden we van groot belang. De collectieve ‘nullijn’ past bovendien in de wens van de 

Rabobank om de arbeidsvoorwaarden te versoberen.

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.
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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 

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 directieteams van lokale Rabobanken en managementteams van Rabobank Nederland 

werden uitgenodigd om met hun teams aan de slag te gaan met Culture Collective. Op deze 

manier konden ze de cultuurbeweging binnen hun eigen bank of afdeling in gang zetten. 

Inmiddels zijn 108 teams hiermee bezig, ondersteund door 340 interne cultuurcoaches die dit 

proces begeleiden. Medewerkers in het buitenland hebben een gedragsworkshop gevolgd. In 

2015 zullen ook de medewerkers in Nederland uitgenodigd worden om deze workshop te 

volgen. De interne dialoog over cultuur en de gewenste gedragsverandering wordt gevoerd via 

medewerkersbijeenkomsten, blogs en interne social media. Het programma loopt door tot eind 

2015. Binnen dochterondernemingen DLL en Rabo Vastgoedgroep zijn eigen cultuurverande-

ringsprogramma’s gestart.

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.
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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.

Samenvoegen van afdelingen
Het slagvaardiger maken van onze organisatie heeft geleid tot het samenvoegen van de 

afdelingen die voor Nederland en de buitenlandse onderdelen van de bank bezig zijn met 

management- en talentontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat gerichte ontwikkeling van 

onze talentvolle medewerkers en managers bijdraagt aan de gewenste cultuurverandering 

en aan het behoud van deze groep collega’s.

Executive kader
Speciaal voor leden van het executive kader, inclusief de directievoorzitters van lokale 

Rabobanken, zijn er ontwikkelassessments. Deze zetten we sinds 2014 in als instrument 

voor management development.

Dit proces leverde al flink wat individuele talentprofielen en ontwikkelplannen op. De profielen 

omvatten per kandidaat een beschrijving en bieden inzicht in de persoonlijke leiderschapsstijl, 

performance in het verleden en inzicht in het potentieel van de kandidaat. Deze gerichte 

ontwikkeling van ons executive kader zal bijdragen aan de cultuurverandering die we hebben 

ingezet.

Trainees
Om in een competitieve markt talenten aan te trekken voor de Rabobank zijn de campus-

recruitment-activiteiten verder geprofessionaliseerd. Deze starten al in de bachelorfase en 

bestaan uit unieke initiatieven zoals de zogenaamde RaboBattle, gastcolleges van Rabobank-

medewerkers en ‘dealteams’ bestaande uit collega’s die hun voormalige universiteitsstad 

bezoeken om toekomstige collega’s te werven.

Online platforms spelen ook een rol bij recruitment. Het platform RaboWorkx is ontwikkeld om 

specifieke doelgroepen enthousiast te maken voor de bank. Ook maakt de bank uitgebreid 

gebruik van diverse social media. Verder zijn business courses en in-house dagen onderdeel van 

het proces. Het beleid van de Rabobank is erop gericht om ook talenten van minder voor de 

hand liggende studierichtingen te werven. Bovendien streeft de bank ernaar evenveel mannen 

als vrouwen aan te trekken en een diverse medewerkerspopulatie op te bouwen.

De traineeprogramma’s gaan de komende periode beter aansluiten bij de doelgroep en bij 

toekomstige eisen van de bank. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor aspecten als rotatie, 

doorstroom binnen de diverse onderdelen van de bank, gerichte loopbaanbegeleiding en 

matching.

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.
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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.

Het topmanagement volgde een diversiteitstraining om zich meer bewust te worden van de 

eigen vooringenomenheid en vooroordelen. Honderden vrouwelijke collega’s namen deel aan 

lunches, georganiseerd door onze vrouwen op executive niveau. Ze bespraken met elkaar en 

met mannen, de barrières die de doorstroom van vrouwen belemmeren. Daarnaast organiseerde 

de bank voor honderden collega’s empowermenttrainingen, waardoor ze krachtiger en zelf-

bewuster vorm kunnen geven aan hun eigen carrière.

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.

Vitaliteit, veerkracht en verzuim
Een goede organisatie heeft belang bij gezonde medewerkers. De Rabobank richt daarom veel 

aandacht op verzuim, veerkracht en vitaliteit. In 2014 zagen we bij de medewerkers van de 

lokale Rabobanken een daling van bevlogenheid en een stijging van werkstress. We bieden 

daarom verschillende hulpmiddelen aan om medewerkers in hun kracht te zetten.

In 2014 gaf 63% van de medewerkers van de lokale Rabobanken aan zich vitaal te voelen 

(2013: 67%). 68% van de collega’s noemt zich ‘bevlogen’ (2013: 73%). 57% van de medewerkers 

heeft stappen genomen om de loopbaan actief vorm te geven (2013: 58%).

In 2014 heeft 45% van de medewerkers van de Rabobank zich niet ziek gemeld (2013: 39%). 

Van degenen die zich hebben ziek gemeld, was 80% binnen een week weer hersteld.

Relatief veel medewerkers van lokale Rabobanken liepen in 2014 risico op uitval door ervaren 

werkdruk of werkstress. Bij 32% van de medewerkers is er sprake van een verhoogde werkdruk 

(2013: 30%), bij 16% is er sprake van werkstress (2013: 14%). Beide kengetallen overschrijden de 

normen die in het arbobeleid zijn vastgesteld (25%, respectievelijk 15%). Opvallend zijn de grote 

verschillen tussen afdelingen en functies. Adviseurs en medewerkers in de commerciële 

functies scoren ongunstig op werkdruk, werkstress en bevlogenheid.

Het verzuimpercentage van medewerkers van de Rabobank steeg in 2014 met 0,21%-punt ten 

opzichte van 2013 (3,48%1). Hiermee is het verzuim met 3,69% gelijk aan de norm van 3,7%. 

46% van het langdurige ziekteverzuim betreft psychische klachten (2013: 48%).

Het werkgerelateerde verzuim is in 2014 gestegen. Bij 32% van alle medewerkers die zich lang-

durig ziek meldden, was sprake van verzuim dat samenhing met de werksituatie (2013: 26%). 

Oorzaken van werkgerelateerd verzuim zijn onder meer mentale en psychosociale factoren en 

verstoorde arbeidsverhoudingen.

In 2014 is 71% (2013 is 70%) van de vertrouwenspersonen benaderd. Het gemiddelde aantal 

meldingen per vertrouwenspersoon was 2,2 (2013: 2,0).

1 Vorig jaar rapporteerden we een verzuim 

van 3,46%. Verzuimcijfers kunnen in de 

loop van de periode nog licht wijzigen 

vanwege achterstallige ziek- en of 

hersteldmeldingen.

http://www.talentnaardetop.nl/
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Veerkracht versterken
Veerkracht is de capaciteit om met moeilijkheden, tegenslagen en veranderingen om te gaan. 

Belangrijk daarbij is dat een medewerker zijn eigen kwaliteiten kent en ze goed weet in te zetten. 

Het zal ook in 2015 van belang zijn dat medewerkers hun veerkracht en vitaliteit versterken. 

Vitale, veerkrachtige medewerkers hebben vertrouwen in hun eigen kracht en handelen 

hiernaar. Zij vormen de basis van een veerkrachtige Rabobank.

Problemen herkennen
In 2014 hebben we aandacht besteed aan de landelijke campagne ’Herken de druppel’: hoe 

herken je als medewerker werkdruk en werkstress? Hoge werkdruk is echter niet alleen een 

individueel vraagstuk, maar ook een organisatievraagstuk. Hoe groot is bijvoorbeeld het effect 

van regelgeving op hoe onze medewerkers hun werk doen? Het herkennen en erkennen van 

deze effecten zijn essentiële stappen in de aanpak op organisatieniveau.

Meer werk voor minder mensen - 
hoe houden we onze medewerkers gezond 
en bevlogen terwijl meer werkdruk en 
werkstress wordt ervaren?

Vitaliteit van medewerkers is een groot goed. Allereerst voor 
medewerkers zelf en ook voor de bank. Vitaliteit van mede
werkers draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren 
van de doelstellingen van de bank, waaronder de tevreden
heid van de klanten over de bank. Daarnaast willen we het 
mogelijk maken dat medewerkers gezond en bevlogen 
langer kunnen doorwerken.

De huidige klantbediening vraagt om een intensievere inzet van 

onze medewerkers. Niet alleen wet- en regelgeving is daaraan 

debet, ook de verbetering van de kwaliteit van de klantbediening 

brengt dat met zich mee. Tegelijkertijd nemen we afscheid van 

een groot aantal collega’s.

Klanten vragen steeds meer om virtuele dienstverlening waar-

mee ze met behulp van geautomatiseerde processen snel en 24/7 

producten en diensten kunnen afnemen. Het programma Visie 

2016 is erop gericht dit mogelijk te maken. De onlinediensten 

maken de service aan onze klanten beduidend efficiënter waar-

door voor de klantbediening minder medewerkers en minder 

vestigingen nodig zijn.

Wij meten de werkdruk en werkstress periodiek. Diverse trainin-

gen zorgen ervoor dat medewerkers werkdruk en werkstress 

kunnen verminderen. Daarnaast helpt het cultuurprogramma 

om werkdruk en werkstress te verminderen. Het programma 

stimuleert een open gesprek hierover tussen medewerker en 

leidinggevende. Van groot belang is bovenal om werkdruk te 

bezien vanuit het perspectief van de omvangrijke transitie 

waarin de bank zich bevindt. Ingrijpende veranderingen vinden 

momenteel vrijwel allemaal tegelijk plaats. Dat zal niet zo blijven. 

We moeten gewoon door deze fase heen. Dit besef leidt ertoe 

dat werkdruk minder snel als werkstress zal worden ervaren.

Dilemma



 38 Jaarverslag 2014 Rabobank Groep

Het is een uitdaging om de regelgeving zó in te voeren dat medewerkers voldoende ruimte 

ervaren om klanten goed te bedienen, het werk goed te behappen blijft en dat ze plezier 

houden in hun werk. Daarbij hoort een omslag van controle naar sturing, een verandering in 

houding en gedrag. Deze maatregelen zullen een positief effect hebben op werkdruk en 

werkstress. Maar ook op bevlogenheid, want uit het onderzoek onder werknemers blijkt dat 

‘leidinggeven in vertrouwen’ (sturing in plaats van controle) de belangrijkste voorwaarde is 

voor bevlogenheid.

 

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen
In de bijzonder grote dynamiek van onze organisatie komt er wel eens wat klem te zitten in de 

arbeidsrelatie. De adviseurs en mediators van de Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 

hebben ook in 2014 bij diverse conflicten een rol gespeeld in de begeleiding van managers 

en medewerkers bij het zoeken naar een passende oplossing. Het moment waarop de GRA 

werd benaderd, varieerde van lastige, dreigende conflictsituaties tot en met inmiddels fors 

geëscaleerde geschillen.

In 2014 nam de GRA 243 (2013: 265) geschillen in behandeling. Meestal worden geschillen 

behandeld door middel van advisering (2014: 179). Er heeft 16 keer (telefonische) bemiddeling 

en 35 keer mediation plaatsgevonden. Ook heeft de Geschillencommissie Arbeidsverhoudingen 

voor vier geschillen een bindende uitspraak gedaan. In totaal waren er dertien dossiers in 

behandeling. Het grootste deel van de geschillen ging over toekomstmogelijkheden in 

combinatie met het functioneren van de medewerker of organisatieveranderingen. Dit had vaak 

een relatie met (mogelijk) afscheid nemen van elkaar. De overige geschillen hadden betrekking 

op het functioneren zelf, reorganisatie, arbeidsvoorwaarden of de onderlinge werkrelatie.
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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.

EDTF 4

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 

risicogewogen activa, kwam uit op 13,6% (13,5%). De kapitaalratio, waarbij het toetsingsver-

mogen 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 winst-

gevendheid te verbeteren en strikt te sturen op de omvang van de risicogewogen activa. 

De Rabobank Groep stuurt voor eind 2016 aan op een common equity tier 1-ratio van 14% 

en een kapitaalratio van minimaal 20%.

• De loan-to-depositratio, waarbij de kredietverlening en de toevertrouwde middelen aan 

elkaar worden gerelateerd, kwam uit op 1,33 (1,35). In 2014 daalde de kredietverlening, terwijl 

de toevertrouwde middelen ongeveer gelijk bleven. Voor eind 2016 sturen we op een verbe-

tering van de loan-to-depositratio tot 1,30.

Reorganisatie van Rabobank Nederland
Het programma Mars is eind 2013 gestart en heeft als kerndoelstelling om de organisatie van 

Rabobank Nederland te stroomlijnen: efficiënter en beter toegespitst op ondersteuning van de 

lokale Rabobanken. Uiteindelijk moet dit de lokale Rabobanken in staat stellen de klant beter te 

bedienen. Een onderdeel van deze kerndoelstelling is 200 miljoen euro lagere kosten voor 

Rabobank Nederland in 2016 ten opzichte van 2013. Een daling van de bezetting bij Rabobank 

Nederland met 1.000 tot 2.000 fte’s in de periode tot 2016 moet bijdragen aan deze kosten-

reductie. Daarnaast valt de integratie van de stafafdelingen van Rabobank Nederland en Wholesale, 

Rural & Retail onder het programma Mars.

Uniforme inrichting en werking van processen
In 2014 is de Rabobank zowel lokaal als centraal gaan werken volgens de principes van keten-

management. Het doel van die inrichting is om de interne processen perfect op elkaar te laten 

aansluiten, zowel in de dagelijkse business als in de verandering daarvan. De ketens werken 

conform een aantal afspraken en spelregels om de uniformiteit binnen de bank voor klant en 

medewerker te borgen. Met de consequente toepassing van deze spelregels bouwen we aan 

een sterke verbinding tussen de centrale en lokale ketens. Hierdoor wordt een duidelijkere 

stroomlijning van activiteiten gerealiseerd.

Ontwikkeling credit ratings
Standard & Poor’s (S&P) verlaagde in 2014 de rating van de Rabobank van AA- naar A+. 

Deze bijstelling is de uitkomst van de jaarlijkse evaluatie door S&P die in oktober plaatsvond. 

De beslissing om de rating aan te passen, is met name gebaseerd op de verwachting van S&P 

dat onze kosten kredietverliezen in commercieel vastgoed en het midden- en kleinbedrijf in 

de komende twee jaren op eenzelfde hoog niveau zullen blijven als in 2014. De Rabobank is 

positiever in haar verwachtingen dan S&P. De vastgoedsector lijkt zijn dieptepunt te hebben 

gehad. Door het huidige herstel van de Nederlandse economie verwachten we dat de kosten 

kredietverliezen in het midden- en kleinbedrijf in 2015 al duidelijk lager zullen zijn.

In de eerste helft van 2014 verlaagde DBRS de rating van de Rabobank van AAA naar AA(high). 

Aan het eind van het verslagjaar waren de ratings van Moody’s en Fitch respectievelijk Aa2 

en AA-.

Vijfde plek veiligste banken ter wereld
De Rabobank stond vijfde op de wereldranglijst van veiligste commerciële banken, samen-

gesteld door het Amerikaanse zakenblad Global Finance, op basis van de situatie per augustus 

2014. Het blad baseert zijn jaarlijkse ranglijst op de ratings en balanstotalen van de banken. 

Hiermee was de Rabobank de veiligste bank van Europa.
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Reputatie
De Rabobank heeft in Nederland traditioneel een sterke reputatie. Op vele indicatoren hadden 

we een grote voorsprong op de eerstvolgende bank. Na de Libor-schikking in 2013 heeft 

onze reputatie een deuk opgelopen. Op vrijwel alle indicatoren was sprake van een daling. 

Het vertrouwen in de Rabobank stond onder druk. De ruime voorsprong op de eerstvolgende 

bank werd een kleine voorsprong.

Gedurende 2014 heeft een omslag plaatsgevonden. De daling van de bankreputatie is geëindigd 

en er is sprake van een voorzichtig herstel. Voor 2015 streven we naar een verder herstel van 

onze reputatie.

Bankreputatie bij doorsnee Nederland1

Tweede helft
2014

Eerste helft
2014

Jaar gemiddelde
2013

Jaar gemiddelde
2012

Rabobank als coöperatie

Bekendheid Rabobank als coöperatie 80% 77% 81% 76%

Positieve waardering Rabobank als 
coöperatie 51% 52% 56% 57%

Rabobank-imago

Betrouwbaar Nr. 1: 34% Nr. 1: 33% Nr. 1: 39% Nr. 1: 46%

Voorsprong op nummer 2 6 procentpunt 4 procentpunt 12 procentpunt 14 procentpunt

Bankvoorkeur

Voorkeur Rabobank Nr. 1: 50% Nr. 1: 46% Nr. 1: 52% Nr. 1: 53%

Voorsprong op nummer 2 6 procentpunt 3 procentpunt 9 procentpunt 10 procentpunt

Voor andere landen waarin de Rabobank actief is, zijn soortgelijke cijfers niet beschikbaar. 

In 2015 zal in een aantal landen de reputatie van de Rabobank op het gebied van food en agri 

worden gemeten.

Verbetermaatregelen na Libor
In oktober 2013 heeft de Rabobank met verscheidene autoriteiten overeenstemming bereikt in 

relatie tot de onderzoeken naar de interne processen voor de Libor- en Euribor-inzendingen. 

De bank heeft erkend dat enkele medewerkers zich ongepast hebben gedragen en heeft zich 

bij het publiek maken van de bevindingen gecommitteerd aan het invoeren van maatregelen 

en hervormingen om nieuw ongepast gedrag te voorkomen en het vertrouwen in de bank te 

herstellen.

Vervolgens heeft de Rabobank een breed pakket aan verbetermaatregelen doorgevoerd of 

in gang gezet. Deze maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de huidige, bredere 

verandering in de Rabobankorganisatie. Reeds gedurende het eigen interne onderzoek heeft 

de Rabobank geïnvesteerd in het verbeteren van de Interest Rate Benchmark-processen. 

Nieuwe systemen en aangescherpte controles hebben geleid tot een robuust benchmark-

proces om te voldoen aan de nieuwe marktstandaarden en eisen van toezichthouders. Voorts is 

er de afgelopen jaren uitvoerig aandacht besteed aan het risicoprofiel van de bank en het 

functioneren van de interne beheersomgeving. Zo zijn het risicoprofiel en de compositie van de 

activiteiten op de financiële markten aangepast om beter aan te sluiten bij de huidige markt, de 

strategie van de bank en de behoeften van klanten. Verder zijn omvangrijke verbetertrajecten 

gestart om de compliance-, risicomanagement- en auditfuncties te versterken en hun onder-

linge samenwerking te verbeteren. Belangrijke focus van deze trajecten is de verbetering 

van het risicomanagement van de bank. Tot slot is er met het programma Culture Collective 

een bankbrede cultuurverandering in gang gezet die als doel heeft de organisatiecultuur en 

bijbehorend gedrag te verbeteren.

1 Deze cijfers zijn gebaseerd op onderzoek 

door onderzoeksbureau No Ties. 

Jaarlijks ondervragen ze ruim 5.000 

Nederlanders over de reputatie van de 

diverse banken in Nederland. Op reputatie-

indicatoren kunnen de deelnemers 

aangeven bij welke banken ze dit het 

best vinden passen (meerdere antwoorden 

zijn mogelijk). Dit geeft de scores van de 

banken op de diverse reputatie-indicatoren.
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De Rabobank heeft een programmastructuur ingericht 

om overzicht te houden over de implementatie van 

de verschillende verbetermaatregelen en de voort-

gang te bewaken. Dit programma stelt de raad van 

bestuur in staat om direct en efficiënt bij te sturen, 

indien nodig, en zorgt ervoor dat toezichthouders 

periodiek worden geïnformeerd over de voortgang. 

De implementatie van de ingezette maatregelen is 

in een vergevorderd stadium en het programma kan 

naar verwachting in de loop van 2015 worden 

afgerond. Als onderdeel daarvan zal een audit worden 

uitgevoerd naar het ingezette verbetertraject.

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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Binnenlands retailbankbedrijf 68%

Vastgoed 4%

Leasing 6%

Wholesalebankbedrijf en
internationaal retailbankbedrijf 22%

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%



 44 Jaarverslag 2014 Rabobank Groep

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

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.
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Single Supervisory Mechanism (SSM)
De Europese Centrale Bank (ECB) is in november 2014 met haar toezichthoudende taken (SSM) 

begonnen. De ECB is sinds november 2014 via het Single Supervisory Mechanisme (SSM) 

verantwoordelijk voor het toezicht op alle kredietinstellingen in de eurozone. De doelstelling 

van het SSM is het waarborgen van de veiligheid en soliditeit van het Europese bankenstelsel. 

De ECB oefent – in samenwerking met de nationale autoriteiten – het directe prudentiële 

toezicht uit op de grote kredietinstellingen in de eurozone, waaronder ook de Rabobank. 

Voordat de ECB met haar toezichtstaken is gestart, heeft ze eerst een zogeheten Comprehensive 

Assessment uitgevoerd bij 130 kredietinstellingen om zo de kwaliteit van de bankbalansen te 

beoordelen. Deze Comprehensive Assessment bestond uit drie onderdelen, te weten een 

Supervisory Risk Assessment (het risico-onderzoek), een Asset Quality Review (AQR; het balans-

onderzoek) en aanvullend een stresstest, en is ook bij de Rabobank uitgevoerd. De onderzoeken 

naar beleid, procedures en datastromen zijn gecombineerd met het individueel beoordelen van 

een groot aantal dossiers. Daarbij hebben externe deskundigen taxaties van onderpanden uit-

gevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 26 oktober 2014 door de ECB gepubliceerd. 

De Rabobank voldoet zowel in reguliere als in zeer zware stress ruimschoots aan de vermogens-

eisen die aan banken gesteld worden.

Asset Quality Review en stresstest
De financiële crisis en de enorme impact hiervan op de bankensector hebben geleid tot het 

oprichten van de Single Supervisory Mechanism (SSM) en het door de Europese Centrale Bank 

(ECB) sectorbreed uitgevoerde onderzoek naar de kwaliteit van de assets. Deze Asset Quality 

Review (AQR) concentreerde zich op de peildatum 31 december 2013. Het betreft derhalve 

exposures en voorzieningen die al zijn opgenomen in de jaarrekening van 2013. De bevindingen 

voor de verschillende terreinen van de AQR en de impact hiervan op het common equity 

tier 1-kapitaal hebben eveneens betrekking op 31 december 2013. Het onderzoek richtte zich op 

een groot deel van de portefeuille. In Nederland betrof dit de totale kredietportefeuille van de 

lokale Rabobanken en dochterondernemingen. In Ierland zijn de portefeuille commercieel vast-

goedfinanciering en de portefeuille bedrijfsfinanciering onderzocht, terwijl in New York de por-

tefeuille omvangrijke corporate financieringen doel van onderzoek was.

Bovendien is onderzoek verricht naar marktrisico’s, in het bijzonder naar de waardering van 

Credit Valuation Adjustment (CVA) en naar de eigen grondposities van Rabo Vastgoedgroep.

Het effect van de AQR-bevindingen op de 2014 jaarrekening betreft met name een aanpassing 

van de voorzieningen voor kredietverliezen. De hoogte van de voorzieningen die in de balans 

per 31 december 2013 zijn opgenomen vloeit voort uit de methodiek voor kredietverliezen die 

de Rabobank heeft toegepast in 2013. Deze methodiek resulteert in een specifieke voorziening, 

een collectieve voorziening en een algemene voorziening (ook wel aangeduid als IBNR) en was 

gebaseerd op de beschikbare informatie, de gebeurtenissen die kunnen leiden tot een bijzon-

dere waardevermindering en de op dat moment gehanteerde modellen. 

Tijdens het onderzoek zijn geen feiten geconstateerd die aanleiding geven tot het aanpassen 

van de vergelijkende jaarcijfers van 2013. 

De totale aanvulling op de kapitaaleis en de voorzieningen zijn, zoals in oktober 2014 gepubli-

ceerd, door de ECB vastgesteld op 2.093 miljoen euro. Een significant deel van deze aanvulling, 

die betrekking heeft op kredietdossiers en op grondposities, is via het reguliere voorzieningen-

proces in de winst-en-verliesrekening van 2014 verwerkt. Het betreft hier met name aanpas-

singen op basis van informatie die pas in 2014 voor het management beschikbaar werd.

De financiële crisis heeft geleid tot een meer prudente benadering van kredietrisico. Het SSM en 

de AQR, zoals uitgevoerd door de ECB, zijn in dit opzicht een versnellende factor geweest. Dit zal 

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
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https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
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Hoe kunnen we voldoen aan zowel de 
maatschappelijke vraag naar krediet als 
aan de eisen van de toezichthouder?

De Rabobank streeft naar solide vermogensratio’s die 
passen bij onze ambitie om een ijzersterke bank te zijn. 
Een groei van de kredietverlening leidt bij een gelijk
blijvend vermogen tot lagere vermogensratio’s.

De toezichthouder eist van banken hogere vermogensbuffers. 

Dit is nodig om banken weerbaarder te maken tegen eventuele 

verliezen. De meeste buffers worden momenteel vastgesteld op 

basis van de risicogewogen activa van een bank. Afhankelijk van 

het risico van een lening bepaalt de bank voor elke lening met 

behulp van modellen wat de risicoweging is. Hoe hoger de 

risicoweging, hoe meer eigen vermogen de bank dient aan 

te houden voor de desbetreffende lening. Het totaal van de 

leningen, vermenigvuldigd met de risicowegingen, noemen 

we risicogewogen activa. Als de kredietverlening groeit, zal de 

omvang van deze activa toenemen.

Een bank heeft diverse opties om haar buffers te versterken. 

Zo leidt een kleinere kredietportefeuille, bij een gelijkblijvend 

vermogen, tot hogere vermogensratio’s. Een bank kan ook haar 

positie op dit vlak versterken door haar vermogen te laten 

groeien, bijvoorbeeld door winst in te houden.

De Rabobank ziet het financieren van de economische activitei-

ten van bedrijven en consumenten als een van haar kernfuncties. 

Het is een belangrijke manier om het klantbelang te dienen. 

Voor internationale food- en agriklanten en voor een bredere 

klantgroep in Nederland willen we daarom het loket van de 

kredietverlening zo veel mogelijk open houden. Wel zijn we 

selectief in de groei van de kredietverlening, om de stijging van 

de (risicogewogen) activa te matigen. Daarnaast verkennen we 

de optie van kredietverlening zonder de balans te belasten, bij-

voorbeeld door het doorplaatsen van pakketten van leningen.

Daarnaast willen we de vermogensratio’s versterken door vol-

doende nettowinst te behalen. Groei van de vermogensratio’s 

vergt niet alleen matiging van de groei van de risicogewogen 

activa, maar ook forse toevoegingen aan het vermogen in de 

komende jaren. Deze toevoegingen vereisen een gezond winst-

niveau. Hierin ligt ook een dilemma: op welke manier kunnen 

we voldoende resultaat behalen, zonder dat het dienen van het 

klantbelang in gevaar komt?

Een passende nettowinst – waarbij voldoende reserverings-

capaciteit resteert om winst toe te voegen aan ons vermogen – 

vereist gezonde marges op onze producten. De prijs die we aan 

klanten voor een product berekenen, moet een reflectie zijn van 

onze eigen kosten inclusief een passende winstopslag. 

Daarnaast streven we naar een marktconform kostenniveau. 

De bancaire risico’s die we nemen, moeten passen bij ons 

bancaire kernbedrijf. Tegelijkertijd moeten we deze risico’s 

beheersbaar houden en moeten de tarieven transparant zijn 

voor de samenleving. Dit moet resulteren in een winstniveau 

en solide vermogensratio’s die passen bij onze ambities om 

een ijzersterke bank te zijn en die onze klanten en het bredere 

maatschappelijke belang centraal stellen.

Dilemma
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voor de Rabobank leiden tot de introductie van voorzichtigere en verscherpte verliesindicatoren. 

Een aanpassing van het bijbehorende voorzieningenniveau is reeds in 2014 gemaakt. 

Daarnaast heeft de voorzichtigere benadering geleid tot aanpassing van de parameters voor de 

algemene voorziening (IBNR). De Rabobank gebruikt voor het bepalen van de IBNR het Expected 

Loss (EL) als uitgangspunt. Hierop wordt voor de periode die nodig is om een verlies te onder-

kennen (Loss Identifiation Period) een aanpassing gemaakt. Gelet op de ontwikkeling van de 

economie en de portefeuille is in 2014 deze periode verlengd. Ook is in 2014 voor het bepalen 

van het EL uitgegaan van meer prudente uitgangspunten.

Het onderzoek naar beleid, procedures en datastromen heeft niet geleid tot een acute bijstel-

ling. Wel is duidelijk geworden dat, vanwege de in toenemende mate hogere normen, verbete-

ringen in beleid en procedures doorgevoerd moeten worden. Ook met betrekking tot 

beheersing van de datastromen zijn hogere normen gaan gelden, zowel door de eisen die 

binnen het bedrijf gesteld worden als door toekomstige dataeisen vanuit de toezichthouders. 

Een implementatieplan voor verbetering van beleid en procedures en voor de opzet en werking 

van datastromen is met de ECB afgesproken.

De extra last die uit hoofde van de AQR genomen is, bedraagt in totaliteit 522 miljoen euro (zie 

onderstaande tabel). Overigens is niet de gehele AQR-uitkomst verwerkt in de jaarrekening.

AQR

in miljoenen euro’s
AQR

uitkomst
Regulier verwerkt in 

winst-en-verliesrekening
Extra AQR impact op 

winst-en-verliesrekening

Totale Credit File Review 1.137 777 -

Collectieve voorziening 690 - 448

CVA 122 - 74

Fair value review 143 34 -

Totale bruto aanpassing 2.093 811 522

Compenserend belastingeffect 203 130

Totale aanpassing op netto baten 608 392

Na de AQR is ook een bankbrede stresstest uitgevoerd. Deze stresstest is zowel door EBA als door 

ECB bij de Rabobank belegd, waarbij de ECB de stresstestuitkomsten heeft beïnvloed door de 

aanvangspositie aan te passen met de bevindingen opgedaan in de AQR. Uit de resultaten bleek 

dat de Rabobank zowel in reguliere als in zeer zware stress ruimschoots aan de vermogenseisen 

voldoet die aan banken worden gesteld.

Negatieve depositorente
Op 5 juni 2014 besloot de Governing Council van de ECB de depositorente die sinds juli 2012 

op 0% stond met ingang van 11 juni 2014 te verlagen naar -0,10%. Dit is een zeer bijzondere 

maatregel, omdat banken, dus ook de Rabobank, hierdoor geld moeten betalen als ze over-

tollige middelen voor één nacht bij de ECB stallen. Per 10 september 2014 schroefde de ECB de 

depositorente nog eens met 0,1 procentpunt terug, waardoor dit tarief op -0,20% kwam te staan.

De negatieve depositorente heeft ertoe geleid dat ook negatieve waarden resulteerden voor 

Eonia en Euribor, de referentietarieven voor de interbancaire geldmarkt in het eurogebied. 

Bij het Eonia-tarief was dat al in augustus 2014 het geval. De 1-maands Euribor belandde in 

januari 2015 voor het eerst onder nul. Dit betekent dat banken rente gaan betalen in plaats van 

ontvangen als ze voor korte tijd geld aan andere banken lenen. Omdat de ECB op 22 januari 2015 



 48 Jaarverslag 2014 Rabobank Groep

besloot op veel grotere schaal obligaties te gaan opkopen dan ze daarvoor al deed door zich 

vanaf maart 2015 ook op staatsobligaties te richten, zal de neerwaartse druk op de referentie-

tarieven mogelijk verder toenemen, waardoor deze ook voor andere looptijden in het negatieve 

zouden kunnen raken.

Omdat de rente op een deel van de producten van de Rabobank is gekoppeld aan de Eonia- 

en Euribor-tarieven, hebben de negatieve referentierentes ook tot gevolg dat sommige klant-

groepen geen rente meer ontvangen, maar rente moeten betalen op hun krediettegoeden bij 

de bank. Dit betreft vooral financiële instellingen en grote zakelijke partijen. De meeste klanten 

die een zakelijke rekening-courant hebben waarvan de rente is gekoppeld aan Eonia of Euribor 

hoeven echter niets te betalen als de berekende klantrente onder nul terechtkomt. Van de 

particuliere klanten met een woninghypotheek zal hooguit een zeer marginaal deel te maken 

krijgen met de gevolgen van negatieve referentierentes. Rentes op particuliere spaarrekeningen 

zullen mogelijk wel verder worden verlaagd als de referentierentes blijven dalen.

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

vormen tezamen de Europese omzetting van het Basels kapitaal- en liquiditeitsakkoord van 

2010 (Basel III). Deze regels gelden vanaf 1 januari 2014 en de Rabobank past deze toe in de 

verslaglegging, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de regels gefaseerd worden 

ingevoerd over de komende jaren. De cijfers van 2013 zijn gebaseerd op de destijds geldende 

CRD III-regels. De fully loaded common equity tier 1-ratio betreft de common equity tier-ratio 

als de voorschriften van Basel III volledig zijn toegepast. Eind 2014 kwam deze ratio uit op 

11,8% (11,1%). De werkelijke ratio per eind 2014, 13,6% (13,5%), lag op een hoger niveau omdat 

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

worden doorgevoerd.

De leverageratio betreft het tier 1-vermogen gedeeld door balansposities en niet uit de balans 

blijkende verplichtingen en is berekend in overeenstemming met de CRD IV-definities. De fully 

loaded leverageratio bedroeg op 31 december 2014 3,6%. De fully loaded leverageratio betreft 

de leverageratio als de voorschriften vanuit de nieuwe regelgeving volledig zijn toegepast. 

De werkelijke leverageratio bedroeg op 31 december 2014 4,9% (4,8%). Deze ratio lag per eind 

2014 op een hoger niveau dan de fully loaded leverageratio, omdat diverse correcties op het 

kapitaal in de komende jaren, in lijn met de regelgeving, geleidelijk worden doorgevoerd.

EDTF 11
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Invloed van de implementatie CRD IV op het toetsingsvermogen

in miljoenen euro’s
CRD IV 

31-dec-2014
CRD IV 

01-jan-2014
CRD III 

31-dec-2013

Ingehouden winsten 24.528 27.197 27.197

Te verwachten dividenden -119 -119 -119

Rabobank Certificaten 5.931 5.823 5.823

Minderheidsbelangen 28 33 437

Reserves 365 -3.466 -1.089

Aftrekposten -5.248 -5.931 -3.698

Overgangsbepalingen 3.229 3.294 -

Common equity tier 1vermogen 28.714 26.831 28.551

Trust Preferred Securities III-VI - - 1.269

Capital Securities - - 7.265

Grandfathered instrumenten 7.283 7.283 -

Minderheidsbelangen 6 7 -

Aftrekposten -3 - -1.993

Overgangsbepalingen -2.126 -1.992 -

Tier 1vermogen 33.874 32.129 35.092

Achtergestelde schulden 11.738 7.744 7.744

Reserves exclusief actuariële reserve - - -301

Minderheidsbelangen 8 9 -

Aftrekposten - - -885

Overgangsbepalingen -481 -414 -

Toetsingsvermogen 45.139 39.469 41.650

Risicogewogen activa 211.870 209.536 210.829

Common equity tier 1-ratio 13,6% 12,8% 13,5%

Tier 1-ratio 16,0% 15,3% 16,6%

Kapitaalratio 21,3% 18,8% 19,8%

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

Invloed van de implementatie van CRD IV op het toetsingsvermogen
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%).
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Bail-in-buffer
Nieuwe regelgeving voorziet erin dat het in de toekomst makkelijker wordt om verliezen af te 

wentelen op schuldeisers van een bank als de desbetreffende bank in de problemen komt. 

Dit wordt een bail-in van schuldeisers genoemd. De Rabobank wil dit risico zo veel mogelijk 

beperken door een flinke buffer eigen en achtergesteld vreemd vermogen aan te leggen, die als 

eerste wordt aangesproken. Pas daarna zullen niet-achtergestelde schuldeisers, wier vorderingen 

niet zijn gedekt door zekerheden, moeten gaan meebetalen. Deze zogeheten bail-in-buffer 

bestaat uit ingehouden winsten, overige reserves, Rabobank Certificaten, hybride en achter-

gestelde schuldinstrumenten en andere schuldinstrumenten (de zogeheten Senior Contingent 

Notes). De bail-in-buffer is in 2014 toegenomen van 48,0 miljard euro naar 51,3 miljard euro. 

Dit komt overeen met ongeveer 24% (23%) van de risicogewogen activa. De toename van deze 

buffer is voornamelijk het gevolg van de uitgifte van achtergesteld tier 2-papier in 2014.

Bail-in-buffer

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

Ingehouden winsten en overige reserves 24,9 24,6

Rabobank Certificaten 5,9 5,8

Hybride vermogensinstrumenten 7,6 8,6

Achtergestelde schulden 11,7 7,8

Senior Contingent Notes 1,2 1,2

Bailinbuffer 51,3 48,0

Risicogewogen activa 211,9 210,8

Bail-in-buffer / risicogewogen activa 24,2% 22,8%

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.

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).

Vermogenseisen
ultimo 2014, in miljarden euro’s

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Krediet- en transferrisico

Rente- en marktrisico

Operationeel en bedrijfsrisico

Overige risico’s

Economic
capital

Regulatory
capital

Toetsings
vermogen

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=3
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=3


 51 IJzersterke bank: performance

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

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=1
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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.

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
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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.

Strategie binnenlands retailbankbedrijf
Onze kernopdracht is een levenslange, persoonlijke financiële partner te zijn. We streven naar 

klantloyaliteit en creëren zo ambassadeurs voor onze dienstverlening. Hiermee bouwen we 

duurzame en rendabele klantrelaties. Het is onze ambitie om in Nederland de voorkeursbank te 

zijn voor alle gangbare financiële producten en diensten. Dit komt tot uiting in marktleiderschap.

De Rabobank is marktleider in de spaarmarkt evenals in de markten voor de financiering van 

het midden- en kleinbedrijf en food en agri. De bank wil deze leidende posities vasthouden en 

selectief versterken waar ze nog achterblijven bij de ambities. Hoewel ons marktaandeel in 2014 

terugliep, hebben we met de lokale Rabobanken en Obvion nog steeds een stevige positie in 

de hypotheekmarkt.
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Participeren, adviseren en virtualiseren
Drie pijlers vormen het fundament onder de lokale Rabobank van de toekomst: participeren, 

adviseren en virtualiseren. De lokale Rabobanken participeren in initiatieven die bijdragen aan 

de lokale sociaaleconomische ontwikkeling. Een groot deel van de medewerkers bij de lokale 

Rabobanken is actief als adviseur en onderhoudt zeer regelmatig contact met de klant in 

fysieke en virtuele netwerken.

De klantbehoefte is de afgelopen jaren gewijzigd; klanten regelen het merendeel van hun 

bankzaken via internet en mobiel. Daarom zet de Rabobank vol in op het verder virtualiseren 

van haar dienstverlening. Hierdoor kunnen we klanten op ieder gewenst moment beter, sneller 

en goedkoper helpen. Als de klant behoefte heeft aan een adviseur, is deze altijd dichtbij. 

Daarnaast streven we naar een marktconform kostenniveau. We stellen onze klanten centraal 

en willen onze diensten nu en in de toekomst kunnen aanbieden tegen een eerlijk tarief. 

Dit verandertraject is bij de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland in gang gezet onder 

de noemer Visie 2016.

Minder lokale Rabobanken
Om producten en diensten tegen scherpe prijzen te kunnen aanbieden en ook de klant met 

complexere behoeftes te kunnen blijven helpen, is een bepaalde schaalomvang noodzakelijk. 

Een aantal kleinere Rabobanken voldoet niet aan die benodigde omvang. In 2014 daalde het 

aantal lokale Rabobanken van 129 naar 113.

Iedere lokale Rabobank bestaat uit één of meerdere kantoren. Het aantal kantoren is afge-

nomen in 2014. Veel kleinere kantoren ontvangen slechts enkele klanten per dag. Door de 

mogelijkheden van virtuele kanalen en door bijvoorbeeld kasfuncties onder te brengen in 

winkels, blijven we klanten toegang bieden tot bancaire dienstverlening.

De virtualisering van de dienstverlening, de daling van het aantal lokale Rabobanken en het 

sluiten van (bij)kantoren hebben gevolgen voor het personeel. De interne bezetting bij het 

binnenlands retailbankbedrijf daalde met 3.006 fte’s tot 23.993 fte’s. Dit raakt vele medewerkers 

en heeft een grote impact. Zorgvuldig handelen is hierbij dan ook het streven.

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.

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.

Kredietportefeuille naar sector
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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%.

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 
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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

Handel, industrie en dienstverlening
Marktaandeel daalt, kredietverlening loopt terug
Het marktaandeel van de Rabobank Groep in de kredietverlening aan de sectoren handel, 

industrie en dienstverlening (HID) kwam in 2014 uit op 39% (44%). In 2014 daalde de krediet-

verlening van het binnenlands retailbankbedrijf aan de HID-sector met 10% tot 56,6 (63,0) miljard 

euro. Onderdeel van deze kredietportefeuille is de commerciële vastgoedportefeuille van het 

binnenlands retailbankbedrijf. In het hoofdstuk IJzersterke bank: risicomanagement staat meer 

uitleg over de ontwikkelingen in deze sector en portefeuille.

Ondanks de verbetering van de economische situatie had een deel van het midden- en klein-

bedrijf nog een moeilijk jaar. Er was in 2014 weliswaar sprake van een lichte toename van het 

beschikbare inkomen van huishoudens, maar de afbouw van schulden en de opbouw van 

vermogen remden de consumptiegroei. Daarnaast lag de werkloosheid nog op een relatief 

hoog niveau.
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https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
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Food en agri
De kredietverlening van het binnenlands retailbankbedrijf aan de food- en agrisector kwam 

in 2014 uit op 28,4 (29,1) miljard euro. De kredietverlening aan de food- en agrisector beslaat 

10% (10%) van de totale kredietportefeuille van het binnenlands retailbankbedrijf. De Rabobank 

heeft in Nederland al jarenlang een stabiel marktaandeel in de food- en agrisector van rond de 

85% en is hiermee onmiskenbaar de belangrijkste financier van deze sector. De Rabobank heeft 

deze positie verworven door haar agrarische wortels en haar sectorkennis, die ze in de loop der 

jaren heeft opgebouwd.

Betalen
Daling fraudecijfers betalingsverkeer
Betaalfraude leverde in 2014 minder schade op dan het jaar daarvoor. Criminelen proberen 

vooral via internetbankieren en gekopieerde bankpassen (skimming) de klant te beroven. 

Dat laatste komt gelukkig steeds minder vaak voor. De schade als gevolg van skimming daalde 

spectaculair in 2014. Deze trend werd in 2013 al ingezet. Bijvoorbeeld toen de banken de 

magneetstrip in de pas vervingen door de EMV-chip. Via skimming de pas kopiëren wordt 

daardoor onmogelijk.

Bij internetbankieren bleef phishing de belangrijkste oorzaak van fraude. De fraudeur lokt hierbij 

de klant naar een valse website om hem daar vervolgens persoonlijke gegevens te ontfutselen. 

Ook op dit vlak was in 2014 een daling zichtbaar, als gevolg van verhoogde inspanningen rondom 

communicatie, bewaking en opsporing.

Innovatie, de toekomst van de Rabobank
De wereld om ons heen verandert razendsnel. In zowel de particuliere als de zakelijke markt 

kiezen klanten voor transparantie en eenvoud. Klanten krijgen steeds makkelijker en sneller 

inzicht in hun financiële situatie en willen zélf (online) aan het stuur zitten. Dankzij de techno-

logie zijn klanten bovendien minder gebonden aan plaats en tijd. In de virtuele wereld kan de 

klant steeds gemakkelijker het aanbod vergelijken en beoordelen.

Geen enkele markt ontkomt aan de kracht van digitalisering. Een belangrijk gevolg daarvan is 

dat producten en diensten steeds toegankelijker en goedkoper worden. Dankzij technologische 

ontwikkelingen nemen toetredingsbarrières af en groeit de beschikbaarheid van dienstverlening. 

Zowel in Nederland als in het buitenland zien we marktpartijen die bankoverschrijdende dienst-

verlening aanbieden. Deze nieuwe spelers concentreren zich meestal op de kracht van de 

eenvoud, lage kosten en soepele klantprocessen.

De Rabobank is altijd een voorloper geweest in vernieuwing van haar dienstverlening en is 

daarmee een van de meest innovatieve en vooruitstrevende financiële dienstverleners. Zo intro-

duceerden we als een van de eerste banken internetbankieren en mobiel bankieren. Ook heeft 

de Rabobank een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van Rabobank iDeal.

Virtualisering betalingsverkeer
Klanten willen altijd en overal hun bankzaken kunnen regelen. Ook vragen ze om meer vormen 

van virtuele service en klantcontact. De Rabobank speelt hierop in met de Rabo Bankieren app. 

Het aantal klanten dat actief mobiel bankiert bij de Rabobank groeide in 2014 met ongeveer 

500.000 tot circa 2.300.000. Het gaat hierbij om zowel zakelijke als particuliere klanten. De Rabo 

Bankieren app is gedurende 2014 verder verbeterd en de mogelijkheden zijn flink uitgebreid. 
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De klant kan nu zelf zijn pas of creditcard blokkeren of aanvragen, zijn limiet aanpassen, een 

nieuwe pincode aanvragen en een reis- of annuleringsverzekering afsluiten. De nieuwe functio-

naliteiten blijken aan te slaan bij de gebruikers: zo gebeurt het blokkeren en opnieuw aan-

vragen van een bankpas al voor 24% via de app.

SEPA-migratie
De datum 1 augustus 2014 markeerde de overgang naar één Europese betaalmarkt ofwel 

Single Euro Payments Area (SEPA). Alle oude Nederlandse rekeningnummers zijn inmiddels 

vervangen door een IBAN (International Bank Account Number). Het nieuwe rekeningnummer 

is helaas een stuk langer geworden, maar het systeem zorgt er wel voor dat overboekingen van 

en naar het buitenland veel gemakkelijker verlopen.

Een groot deel van onze zakelijke klanten moest forse aanpassingen doen in hun financiële 

systemen, software en bedrijfsprocessen om goed te kunnen overstappen op SEPA. De Rabobank 

heeft ze waar nodig geholpen en ondersteund bij de overgang. De begeleiding van de 

Rabobank heeft ertoe geleid dat nagenoeg alle zakelijke klanten volgens planning zijn 

gemigreerd. In een beperkt aantal gevallen is voorzien in alternatieven.

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.

In 2014 introduceerden we een nieuwe spaarrekening: Rabo PeriodeSparen, waarbij de klant 

een opname vooraf moet aankondigen via internetbankieren of mobiel bankieren. In ruil 

hiervoor krijgt de klant een hogere rente. De klant mag zelf kiezen of hij 30 of 90 dagen van 

tevoren meldt hoeveel geld hij wil opnemen. Veel klanten, die hun spaargeld niet direct nodig 

hebben, hebben gekozen voor deze spaarvorm.

Vermogensmanagement
Rabo Schretlen Vermogensmanagement
De Rabobank en Schretlen & Co gaan de dienstverlening aan vermogende klanten samen-

voegen. Vanaf 1 juli 2015 loopt de service van Schretlen volledig via de Rabobank en worden 

de productpaletten samengevoegd. Daardoor kunnen vermogenden kiezen uit een breder 

scala aan producten en diensten. Voormalige Schretlen-klanten kunnen dan ook gebruikmaken 

van de virtuele mogelijkheden van de Rabobank. De centraal georganiseerde afdeling Rabo 

Schretlen Vermogensmanagement ondersteunt de lokale Rabobanken bij de bediening van 

vermogende klanten.
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Bundeling krachten voor ondernemer in privé
Ondernemers die zowel een bedrijfs- als een persoonlijke rekening hebben, zijn een belangrijke 

doelgroep voor de Rabobank. De serviceverlening aan deze doelgroep kan echter beter. 

Hun belangrijkste behoefte is één loket dat zowel hun zakelijke als hun privébelangen behartigt. 

Veel lokale Rabobanken werken dan ook met speciale ondernemer-in-privé-adviseurs. Het is 

de bedoeling dat deze adviseurs gezamenlijk optrekken met hun collega’s van de afdeling 

Bedrijven om samen portefeuilles te bespreken, behoeften te onderkennen, doelen te stellen 

en plannen te maken voor de klant.

Verzekeren
Als brede dienstverlener biedt de Rabobank haar particuliere en zakelijke klanten een compleet 

aanbod aan adviesdiensten en productoplossingen, waaronder verzekeringen. Op het gebied van 

verzekeringsproducten is Achmea via haar merk Interpolis voor de Rabobank de belangrijkste 

strategische partner en leverancier voor de Rabobank. Interpolis biedt een breed assortiment 

schade-, zorg- en levensverzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven. De Rabobank 

Groep heeft een aandelenbelang van 29% in Achmea.

Voor het afdekken van schaderisico’s biedt de Rabobank een drietal proposities aan haar klanten: 

de Interpolis Alles in één Polis aan particuliere klanten en Interpolis ZekerVanJeZaak en Rabo 

RisiGo gecombineerd met de Interpolis Bedrijven Compact Polis aan zakelijke klanten. Met deze 

proposities biedt de Rabobank haar klanten de mogelijkheid om zelf hun verzekeringen af te 

sluiten en te onderhouden via het onlinekanaal, waarbij de klant desgewenst advies kan vragen 

aan de adviseurs van de lokale Rabobanken. Op het terrein van collectief pensioen voor werk-

gevers beveelt de Rabobank via regionale pensioenspecialisten haar klanten het RaboBedrijven-

Pensioen aan, het pensioenproduct van de Stichting Rabobank-PGGM-PPI.

De Rabobank en Interpolis geloven niet dat verzekeren de enige oplossing is om met risico’s om 

te gaan. Door inzicht te krijgen in mogelijke risico’s en door het nemen van concrete preventie-

maatregelen kan de klant de kans op schades verkleinen of voorkomen. Voor de risico’s die 

overblijven en die de klant niet zelf kan of wil dragen, bieden de Rabobank en Interpolis 

concrete en relevante verzekeringsoplossingen aan. Interpolis heeft als eerste verzekeraar een 

online preventiewinkel.

Omdat de Rabobank voor Interpolis heeft gekozen als preferred supplier voor de retailmarkt, 

bouwen de lokale Rabobanken de polissen van andere maatschappijen in dit marktsegment af. 

Dat droeg bij aan een daling van de totale assurantieprovisie bij de lokale Rabobanken tot 

277 (288) miljoen euro.

Soort verzekering
Aantal polissen 

31-12-2014
Aantal polissen 

31-12-2013

Alles in één Polis 1.289.000 1.324.000

ZekerVanJeZaak en Bedrijven Compact Polissen 207.000 210.000

ZorgActief 215.000 223.000

https://www.interpolispreventiewinkel.nl/
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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%

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 
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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.

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.

Strategie Wholesale, Rural & Retail
Sinds medio 2014 worden Wholesale, Rural & Retail (het voormalige Rabobank International) en 

Rabobank Nederland geïntegreerd aangestuurd. De strategie van Wholesale, Rural & Retail is 

ongewijzigd: het versterken van marktleiderschap in Nederland en het spelen van een leidende 

rol in de internationale food- en agrisector voor onze klanten zijn de belangrijkste doelstellingen. 

In het kader van de dienstverlening aan onze Nederlandse en internationale klanten, biedt 

het Wholesalebedrijf een aantal specialistische producten en diensten aan, die een optimale 

bediening van onze klanten waarborgen.

Het rural- en retailbankbedrijf kenmerkt zich eveneens door een focus op food en agri. De doel-

stelling van de ruralbanken is een portefeuille die voor minstens 95% uit food en agri bestaat. 

Voor de retailbanken ligt deze doelstelling op 40-50% voor Rabobank NA, terwijl bij Rabobank 

Indonesië een strategische heroriëntatie is gestart waardoor de food- en agrifocus geleidelijk 

zal toenemen naar 80% van de portefeuille.
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Banking for food
In 2014 presenteerden we onze visie Banking for Food. In 2050 zullen naar verwachting meer dan 

9 miljard mensen op de wereld leven. Het wordt een forse uitdaging om iedereen te voorzien van 

genoeg voedsel. De Rabobank pakt de handschoen op om mee te denken over dit probleem 

rond voedselzekerheid. Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid 

wereldwijd en de rol van de bank daarin. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender 

wereldbevolking zal de vraag naar voedsel aanmerkelijk stijgen. Ondernemers in de landbouw 

en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, maar met minder grondstoffen. Als inter-

nationaal leidende food- en agribank wil de Rabobank klanten en de omgeving waarin ze 

opereren, ondersteunen bij deze uitdaging, door toegang te geven tot financiering, kennis en 

netwerken. In de loop van 2015 wordt duidelijk welke prioriteiten er zijn en welke keuzes we 

gaan maken om hieraan invulling te geven.

De Banking for Food-ambitie betreft de verbetering van de landbouw- en voedselproductie en 

verwerking buiten én binnen Nederland. Van de 92,3 miljard euro die de Rabobank in landbouw 

en de voedselketen heeft uitstaan, betreft bijna een derde food- en agriondernemers in 

Nederland. De Rabobank heeft een sterke positie in de Nederlandse food- en agrisector en die 

heeft op zijn beurt een belangrijke positie in de wereldwijde food- en agrisector.

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. 

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.



 66 Jaarverslag 2014 Rabobank Groep

Global Financial Markets (waaronder Debt Capital Martkets) biedt klanten producten aan die 

zijn gericht op risicobeheersing en kapitaalmarkttransacties, gerelateerd aan de wereldwijde 

financiële markten. In 2013 besloot Global Financial Markets haar Equity Derivatives-activiteiten 

te beëindigen en in 2014 werden ook de FX Prime Brokerage-werkzaamheden gestopt. 

Deze specifieke activiteiten sluiten onvoldoende aan op de groepsstrategie en verder is de 

economische bijdrage beperkt in relatie tot het risicoprofiel.

Acquisition Finance biedt financiële diensten aan klanten die te maken hebben met een fusie 

of overname. Global Client Solutions biedt financiële maatwerkoplossingen aan bedrijven en 

financiële instellingen waarvoor specifieke deskundigheid nodig is op gebieden als krediet-

verlening, wetgeving, boekhoudregels of fiscaliteit. Project Finance richt zich op financiële 

oplossingen voor klanten met een sterke focus op duurzame energie, op infrastructuur-

projecten en op bedrijven in de internationale food- en agrisector. Global Trade and Commodity 

Finance biedt klanten die actief zijn in de mondiale handel in grondstoffen, specifieke financie-

ring en trade-financeoplossingen aan.

De sterke food- en agrifocus van de Rabobank is zichtbaar in de klantbasis van de afdeling 

Wholesale Clients International, waar de food- en agriportefeuille in 2014 uitkwam op 

98% (96%) van de portefeuille.

Rabo Private Equity
Rabo Private Equity is de investeringstak van de Rabobank. Op basis van sectorkennis neemt ze 

een belang in ondernemingen. Dat gebeurt via gespecialiseerde labels.

Een van de voormalige labels, Rabo Capital, is per 29 augustus 2014 verzelfstandigd en gaat 

verder onder de naam Nordian Capital Partners. De Rabobank heeft een minderheidsbelang in 

dit onderdeel en blijft zodoende betrokken. Door de samenwerking met andere partijen op te 

zoeken, kan Nordian haar groeiambities beter waarmaken en vermindert de Rabobank haar 

risico’s op het gebied van private equity.

Rabo Private Equity blijft actief op de Nederlandse markt met de onderdelen Rabo Participaties 

en Phoenix Recovery Capital. Daarnaast investeert Rabo Private Equity in diverse private-equity-

fondsen, zowel in Nederland als in food- en agrifondsen buiten Nederland. Het gaat hier stuk 

voor stuk om fondsen die passen bij de strategie van de Rabobank om wereldwijd een vooraan-

staande speler te zijn in de financiering van de food- en agrisector of die haar marktleiderschap 

in Nederland ondersteunen.

Nieuwe kantoren
Buiten Nederland zijn de belangrijkste food- en agrilanden waar de Rabobank aanwezig is de 

Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië, naast een groot aantal landen in Azië en 

Europa. In 2014 breidden we onze aanwezigheid uit in Turkije en Kenia. We richtten een Turkse 

dochtermaatschappij op: Rabobank Anonim Sirketi opende 3 november 2014 officieel haar 

deuren. Vanuit dit kantoor willen we grootzakelijke klanten bedienen die actief zijn in de food- en 

agrisector. Met onze expertise kunnen we een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling 

van de food- en agrisector in Turkije.

Ook vestigden we in de eerste helft van 2014 een kantoor in Kenia. Hiermee volgt de Rabobank 

de ontwikkeling dat steeds meer food- en agriklanten actief worden in Afrika. Vanuit Kenia gaan 

we de Oost-Afrikaanse regio bedienen, die als een groeimarkt voor food en agri wordt gezien.
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Azië
Ons Aziatische klantenbestand bleef in 2014 groeien onder invloed van de economische groei 

en de toegenomen activiteiten van Aziatische bedrijven die actief zijn de food- en agrisector. 

Met de combinatie van food- en agrikennis en een uitgebreid wereldwijd netwerk heeft 

Rabobank Azië een unieke positie om klanten te helpen hun internationale ambities te reali-

seren. We verwachten dat de groei in Azië zal blijven aanhouden, doordat het economische 

zwaartepunt de komende jaren meer en meer richting Azië zal verschuiven.

Verenigde Staten
Het wholesalebankbedrijf binnen de Verenigde Staten continueert zijn focus op het onder-

steunen van bedrijven die actief zijn in de food- en agrisector. Onder invloed van de aantrek-

kende economie in de Verenigde Staten groeide de positie van de Rabobank als vooraanstaande 

speler in de food- en agrisector in dit deel van de wereld. Het vergde in 2014 bijzondere 

aandacht om te voldoen aan de toenemende regelgevingseisen in de Verenigde Staten.

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.

De volgende onderdelen maken deel uit van Retailbanking:

Internationaal Retailbanking
De internationale retailbankingactiviteiten beslaan drie landen: Ierland (ACC Loan Management), 

de Verenigde Staten (RNA) en Indonesië. De aanwezigheid in Polen is met de verkoop van Bank 

BGZ afgebouwd tot een belang van iets minder dan 10%.

ACC Loan Management
ACCBank in Ierland onderging in 2013 en 2014 een reorganisatie met een volledige focus op 

het beheer van de bestaande kredietportefeuille. Hiertoe is het aantal kantoren in Ierland verder 

gedaald, het aantal medewerkers is fors verminderd en ook commerciële activiteiten (betaal-

diensten en spaarrekeningen) zijn grotendeels beëindigd. In lijn met deze focus en reorganisatie 

is de retailbankvergunning ingeleverd en de naam gewijzigd in ACC Loan Management. 

De kredietportefeuille van ACC Loan Management bedroeg eind 2014 1,9 (2,4) miljard euro.

Verkoop Bank BGZ aan BNP Paribas
Op 23 september 2014 werd de verkoop van het merendeel van de aandelen in Bank BGZ aan 

de BNP Paribas Groep afgerond. In december 2013 bereikten de partijen een akkoord over de 

verkoop van het aandelenbelang in de Poolse Bank voor een bedrag van ongeveer 1 miljard 

euro. In de eerste helft van 2014 vond een fusie plaats tussen Rabobank Polska en Bank BGZ. 

De verkoop van Bank BGZ was inclusief de activiteiten van Rabobank Polska.
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Rabobank Indonesië
In 2014 is besloten de strategische focus van Rabobank Indonesië nog meer te gaan richten op 

de food- en agrisector. Deze strategische heroriëntatie zal gepaard gaan met een forse reorga-

nisatie. Hierdoor daalt het kantorennetwerk van 89 naar ongeveer 35 kantoren. Daarnaast zal 

ook op het hoofdkantoor een reorganisatie plaatsvinden. Dit zal in 2015 leiden tot ongeveer 

een halvering van het personeelsbestand.

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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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.

DLL
Al ruim 45 jaar is DLL binnen de Rabobank Groep wereldwijd de specialist op het gebied van 

leasing. Voor DLL is financieren meer dan alleen geld lenen. Het gaat om samenwerking met 

partners. Samen met de lokale Rabobanken is de organisatie dagelijks aan het werk om voor elke 

klantvraag de beste oplossing te vinden. Om te blijven groeien, wil DLL zich verder ontwikkelen. 

In september 2014 lanceerde het bedrijf haar vernieuwde merknaam DLL (voorheen De Lage 

Landen). De algehele vernieuwing van het merk weerspiegelt de groei en het succes van de 

organisatie en wordt ondersteund met een nieuw logo en de nieuwe slogan ‘See what counts’. 

Dit is een belofte aan de klant die in drie eenvoudige woorden beschrijft waar DLL voor staat. 

Het gaat niet alleen om het financieren van middelen, het draait om toegevoegde waarde door 

integrale financiële oplossingen waarmee partners hun bedrijven duurzaam kunnen laten 

groeien. De missie van DLL is ervoor te zorgen dat klanten de bedrijfsmiddelen die ze nodig 

hebben, kunnen inzetten om een waardevolle bijdrage te leveren aan de wereld. Zowel econo-

misch als maatschappelijk.

Strategie
DLL is een wereldwijd opererende financiële dienstverlener. In Nederland ondersteunt DLL 

met haar activiteiten de groepsstrategie van brede financiële dienstverlening. Met haar lease-

activiteiten is ze marktleider in Nederland. De ondersteuning van de wereldwijde food- en 

agristrategie van de Rabobank weerspiegelt zich in het ruime aandeel food en agri in de 

kredietportefeuille van DLL. DLL streeft naar een verdere uitbreiding van dit aandeel.

Behalve in food en agri heeft DLL zich gespecialiseerd in de volgende industrieën: healthcare, 

clean technology, mobility, transportation, construction, industrial equipment en office techno-

logy. De financieringsoplossingen die DLL aanbiedt, zijn te onderscheiden in vendor finance, 
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commercial finance, (car)leasing, factoring en consumentenfinancieringen. DLL wil haar klanten 

in deze industrieën de juiste financiële oplossingen bieden, zodat ze hun doelen kunnen bereiken.

Langetermijnparticipatie en meedenken met de klant staan centraal in de strategie van DLL. 

Dit komt tot uiting in de samenwerkingsverbanden met partners en de dialoog die ze aangaat 

met de klant over de beste manier waarop DLL toegevoegde waarde kan leveren. Continu kijkt 

DLL op welke manier nieuwe businessmodellen, technologieën en digitale mogelijkheden 

hierbij kunnen helpen.

DLL faciliteert haar partners in het omarmen van de circulaire economie met haar Life Cycle 

Asset Management-programma (LCAM). Dit programma bewerkstelligt enerzijds de transitie 

van bezit naar betalen voor gebruik (service) en anderzijds van nieuwe naar gebruikte bedrijfs-

middelen. Fabrikanten kunnen hiermee de levensduur van hun producten verlengen door 

inname, revisie, hergebruik en recycling ervan aan het einde van hun levensduur.

Wereldwijd
Vendor finance
Vendor finance vormt de kern van de internationale activiteiten van DLL en ondersteunt 

fabrikanten en distributeurs bij de afzet van hun producten en diensten. Vendor finance richt 

zich op langetermijn samenwerkingsverbanden binnen de industrieën waarin DLL zich heeft 

gespecialiseerd. DLL bekijkt op welke manier ze financieringsmogelijkheden kan aanbieden die 

de verkoopdoelstellingen, processen en distributiekanalen van de klant ondersteunen en de 

waardepropositie verrijken. Markt- en klantkennis staan hierbij centraal.

De aanpak van DLL op de vendor-financemarkt sluit aan bij de wensen van de klant, zo blijkt uit 

enkele prijzen die het bedrijf in 2014 kreeg toegekend, zoals de Asia Pacific Vendor Finance 

Provider of the Year-award. Daarnaast eindigde DLL in de Verenigde Staten op de eerste plaats 

van de top 25 vendor-financebedrijven van het in de sector gerenommeerde blad Monitor.

DLL Express Finance app
In 2014 introduceerde DLL in de Verenigde Staten de mobiele app ‘DLL Express Finance’. 

Deze app biedt klanten inzicht in maatwerkoplossingen voor financiering met de daarbij horende 

kosten. Hiermee vormt de app een snelle en betrouwbare verbinding tussen de klant en de 

accountmanager. De app wordt nu voornamelijk nog gebruikt voor kleinere aanvragen in de 

sectoren office technology en healthcare. De DLL Express Finance app zal in de toekomst ook 

in andere landen en industrieën worden geïntroduceerd.

Duurzame oplossingen - van bezit naar gebruik
Steeds meer klanten hebben belangstelling voor complete oplossingen, omdat ze het gebruik 

van een bedrijfsmiddel belangrijker vinden dan het bezit ervan. DLL speelt hierop in door 

totaaloplossingen aan te bieden voor klanten. DLL adviseert over de juiste inzet van het lease-

object voor de gehele levenscyclus en over de mogelijkheden voor de financiering van onder-

houd en reserveonderdelen. Hierbij combineert ze een leaseovereenkomst vaak met een 

servicecontract van een onderhoudsleverancier. Om de klant verder te ontzorgen, worden alle 

financiële stromen die zijn gerelateerd aan het contract door DLL afgehandeld.

DLL ondersteunt haar partners in de overgang naar een circulair economisch model door finan-

ciële oplossingen als Life Cycle Asset Management (LCAM) aan te bieden. Deze leaseoplossing 

stelt producenten in staat de levensduur van hun producten te verlengen door middel van 

hergebruik, revisie en recycling en biedt hun klanten daarnaast de mogelijkheid om niet langer 
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eigenaar van het product te zijn, maar om het gebruik van het product als dienst af te nemen. 

Het LCAM-businessmodel is in de loop van 2014 vertaald naar concrete producten en diensten. 

Behalve op de bestaande financiële oplossingen van DLL voor nieuwe assets, lag de focus op 

het ontwikkelen van een financiering voor gebruikte en gereviseerde bedrijfsmiddelen. 

Voor bedrijfsmiddelen die het einde van hun levensduur bereikt hebben, werkt DLL aan het 

ontwikkelen van oplossingen rondom het verschroten van bedrijfsmiddelen en het verwerken 

van de daarbij behorende afvalstromen.

Voor de derde keer op rij won DLL de Leasing Life Award voor ‘Product and Service Innovation 

of the Year’. Ditmaal is de prijs een erkenning voor het LCAM-partnership dat het bedrijf is 

aangegaan met Schmitz Cargobull AG. Het door DLL en Schmitz Cargobull AG ontwikkelde 

Life Cycle Trailer Management-programma biedt volledige operational-leaseoplossingen voor 

refurbished trailers en recycleoplossingen voor trailers die het einde van hun levensduur hebben 

bereikt. Deze nieuwe propositie maakt eindgebruikers in deze markt niet langer eigenaar van 

de trailer, maar vormt het antwoord op de toenemende vraag naar flexibelere, op gebruik 

gebaseerde oplossingen. Om kennis te delen en het LCAM-businessmodel verder te ontwikkelen 

is DLL een samenwerkingsverband met de Ellen MacArthur Foundation aangegaan. Verder heeft 

ze verscheidene whitepapers en blogs geschreven en een LinkedIn-showcasepagina ontwikkeld 

over de duurzame toegevoegde waarde van leasing. Bovendien is voor de meeste door DLL 

gefinancierde assetcategorieën de grondstofwaarde bepaald en wordt er vastgesteld welke 

onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Clean Tech en green asset solutions
DLL heeft haar strategie met betrekking tot het blijven financieren van hernieuwbare energie en 

energie-efficiënte verlichtingsprojecten succesvol gerealiseerd. Tevens heeft ze haar business in 

de Clean Tech-industrie verder gediversifieerd. Zo werden nieuwe zonne-energieprojecten in 

de VS gefinancierd en breidde DLL haar relaties op het gebied van verlichtings projecten uit 

door nieuwe omzet in vijf Europese landen te genereren. Als onderdeel van de diversificatie 

financierde DLL haar eerste projecten in zowel waterzuivering als afvalverwerking. Ook werden 

er overeenkomsten gesloten voor de financiering van energie-efficiënte projecten met twee 

miljardenbedrijven die leiders zijn op dit gebied. In Nederland werden er enkele pilots en deals 

gerealiseerd, zoals vijf ESCo (Energy Service Company)-pilotdeals, de financiering van een 

warmte-koudeopslagsysteem en een deal voor ledverlichting. Tot slot heeft DLL in 2014 een 

pilot op het gebied van asset sharing in de Nederlandse grondwerk- en sloopsector uitgevoerd.

Europa
DLL is in Europa niet alleen actief met vendor finance, maar met dochterbedrijf Athlon ook op 

het gebied van mobiliteit. Athlon is in Nederland toonaangevend op het gebied van autoleasing 

en mobiliteit, met een wagenpark van ongeveer 105.000 auto’s. Daarnaast is Athlon ook actief 

in negen andere Europese landen. In totaal heeft Athlon een leaseportefeuille van ongeveer 

250.000 contracten. Het primaire doel van Athlon is de mobiliteit van haar klanten te verzorgen 

door innovatieve, duurzame en kostenefficiënte oplossingen te bieden.

Athlon Privé Lease en Athlon Essential
In 2014 introduceerde Athlon voor particulieren de mogelijkheid om eenvoudig op abonnements-

basis een auto te leasen: Athlon Privé Lease. Met de introductie van Athlon Essential richt Athlon 

zich op de essentie van leasen: flexibel én voordelig.
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Mobility solutions & consultancy
Veranderingen op het gebied van personeelsbeloningen hebben geleid tot de totstandkoming 

van een mobiliteitsbudget voor werknemers. Athlon speelt in op deze trend door het aanbieden 

van de Mobility Card. In Nederland stimuleert Athlon haar klanten ook om via de e-Driver-

oplossing verantwoordelijker te rijden en hun CO2-uitstoot te verminderen. Athlon Mobility 

Consultancy, actief in de Benelux en Frankrijk, ondersteunde circa 75 bedrijven met het invoeren 

van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Ook Athlon viel in de prijzen: haar FlexDrive-oplossing heeft in 2014 de eerste plaats bemachtigd 

bij de gerenommeerde International Fleet Industry Award van Fleet Europe, een toonaangevend 

online forum voor internationale leiders op het gebied van bedrijfswagenparken.

Nederland
Leasing en factoring
Behalve vendor finance biedt DLL in Nederland ook flexibele leaseproducten aan voor klanten 

van de lokale Rabobanken en andere Rabobankonderdelen, als onderdeel van de financiële 

dienstverlening van de Rabobank. Daarnaast biedt DLL direct in de markt leaseactiviteiten aan 

via het online portal Leaseloket. Vooral klanten in het midden- en kleinbedrijf maken hier 

gebruik van.

Ook factoring is onderdeel van de Nederlandse productportefeuille. Daarmee kunnen klanten 

extra werkkapitaal vrijmaken uit hun debiteurenportefeuille.

Consumentenfinancieringen
Behalve financiële oplossingen voor de zakelijke markt biedt DLL in Nederland ook financie-

ringen aan voor consumenten. In de markt voor consumentenfinanciering is ze actief met de 

merken Rabobank, Freo en Athlon Auto Financiering. Het Consumer Finance-onderdeel van 

DLL ondersteunt de Rabobank centraal en lokaal bij het aanbieden van consumptief krediet.

Freo is de online aanbieder van consumptief krediet en staat voor zorgvuldig, voordelig en 

eerlijk lenen. Het aantal contracten dat Freo beheert, groeide in 2014 verder. De totale omvang 

van de consumptiefkredietportefeuille (Rabobank consumptiefkrediet en Freo) kwam uit op 

1,4 (1,4) miljard euro.

Maatschappelijke impact
Vrijwilligersactiviteiten en impactinvestering.
Naast donaties van meer dan 500.000 euro, investeerde wereldwijd bijna 25% van de mede-

werkers tijd en expertise in maatschappelijke goede doelen omeen bijdrage te leveren aan de 

verbetering van de onderwijs- en leefomstandigheden van vele mensen. De activiteiten hebben 

een link met DLL’s industriefocus en zijn verankerd in haar HR-leerprogramma. In Nederland 

organiseerde DLL het Samen040-initiatief in samenwerking met de gemeente Eindhoven en 

zes andere toonaangevende bedrijven op zoek naar strategische samenwerking rond maat-

schappelijke kwesties.

Microleasing
In samenwerking met de Rabobank Foundation verleende DLL technische ondersteuning 

aan vijf microfinancieringsinstellingen voor de ontwikkeling van microleasing in Rwanda. 

Schaalvergroting wordt mogelijk gemaakt door het feit dat materialen en leermethoden nu 

gesystematiseerd zijn en als kwalitatief goed trainingsmateriaal dienen. Om grotere impact in 

opkomende markten te realiseren is er een uitbreidingsstrategie ontwikkeld, waaronder een 

potentieel vendor- en investeringsmodel. Door middel van microleasing stelt DLL veel kleine 

en micro-ondernemers in staat hun zakelijke prestaties te verbeteren.
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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 uitbreiding 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 

leaseportefeuille bedroeg 6,1 (6,1) miljard euro of 19% (20%) van de totale leaseportefeuille.

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.

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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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.

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.

Strategie
FGH Bank wordt geïntegreerd in de Rabobank. De afbouw van MAB Development en 

KP Investments ligt op schema. In de eerste helft van 2015 wordt duidelijkheid verschaft 

inzake strategische heroriëntaties van Bouwfonds Investment Management en Fondsenbeheer 

Nederland. BPD blijft een belangrijke activiteit voor Rabo Vastgoedgroep en de Rabobank. 

Rabo Vastgoedgroep zal zich, binnen het kader van de Rabobank als aandeelhouder, de 

komende periode blijven aanpassen aan de ontwikkelingen.

Herstel op de Nederlandse woningmarkt
Na een flink aantal moeilijke jaren verbeterde in 2014 de situatie op de Nederlandse woningmarkt. 

De Nederlandse economie herstelde zich en dit leidde tot een stijging van het beschikbare 

inkomen van huishoudens. Gezinnen besloten hun inkomen vooral in te zetten voor het 

aflossen van hypotheekschulden. De prijsdaling van woningen tussen 2008 en 2013 heeft 

ervoor gezorgd dat een deel van de huishoudens kampt met een woningschuld die hoger is 

dan de waarde van de woning. Bij de keuze om extra af te lossen speelde in 2014 ook mee dat 
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het mogelijk was om tot 100.000 euro belastingvrij te schenken, wanneer de ontvanger dit geld 

gebruikt voor hypotheekaflossing van de eigen woning. Daarnaast maakte de historisch lage 

spaarrente het aantrekkelijk om af te lossen.

De prijsdaling van woningen in de afgelopen jaren heeft er, in combinatie met de historisch lage 

hypotheekrente voor gezorgd dat de betaalbaarheid van woningen is verbeterd. Dat leidde in 

2014 tot meer woningtransacties en een lichte stijging van de gemiddelde woningprijs. 

Het huizenprijsherstel gaat vooralsnog heel geleidelijk. De verlaging van de grens voor Nationale 

Hypotheek Garantie van 290.000 euro naar 265.000 euro op 1 juli 2014 had een beperkt negatief 

effect op de prijsontwikkeling. Daarnaast vormen de strengere verstrekkingsnormen een 

remmende factor op de prijsontwikkeling.

BPD
BPD realiseert woon- en leefomgevingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De positieve ont-

wikkelingen op de woningmarkt waren terug te zien in de verkopen van nieuwbouwwoningen. 

BPD realiseerde in Nederland 85% meer woningtransacties dan in 2013, waarmee het totale 

aantal woningtransacties uitkwam op 3.985 (2.160). Het lijkt er daarmee op dat het dieptepunt 

van het aantal woningtransacties in ons land achter ons ligt.

Ook de Duitse woningmarkt profiteerde van de economische groei. Daarnaast was in Duitsland 

sprake van een gezonde arbeidsmarkt met een sterke binnenlandse vraag. Het aantal trans-

acties in Duitsland nam toe tot 1.126 (930). De economische groei in Frankrijk liet nog op zich 

wachten en specifiek was er op de woningmarkt onzekerheid betreffende sociale huur en 

beleggershuur. Hierdoor daalde in 2014 het aantal transacties in Frankrijk tot 1.939 (2.036). 

Behalve in Nederland, Frankrijk en Duitsland vonden nog enkele woningtransacties plaats in 

andere landen, waardoor het totale aantal transacties dat BPD in 2014 realiseerde, uitkwam op 

7.064 (5.169). BPD heeft over 2014 een positief resultaat gerealiseerd. Er waren slechts in 

beperkte mate bijzondere afwaarderingen op grondposities en grondexploitaties.

FGH Bank
FGH Bank richt zich op het financieren van commercieel vastgoed en is actief in de kantoren-, 

winkel-, bedrijfsruimtemarkt en de vastgoedbeleggingsmarkt, hoofdzakelijk in Nederland. 

FGH Bank financiert niet alleen beleggingen in commercieel vastgoed, maar ook nieuwbouw-, 

renovatie- en transformatieprojecten.

Lokale Rabobanken schakelen voor vastgoedfinancieringsvraagstukken FGH Bank in als kennis- en 

expertisecentrum. Ze ondersteunt de banken met de analyse van de bestaande vastgoed-

financieringsportefeuille en van vastgoedfinancieringsaanvragen en voert markt- en locatie-

onderzoeken uit. De FGH Rabo Taxatiedesk biedt de banken hulp bij taxaties. FGH Bank speelt 

ook een belangrijke rol in het beheer van vastgoedparticipaties met lokale Rabobanken. 

Ook voert ze regie op vastgoedfinancieringen die bij de Rabobank Groep zijn afgesloten. 

In 2014 daalde de kredietportefeuille van FGH Bank tot 16,7 (18,4) miljard euro, vooral als gevolg 

van de afwikkeling van een aantal posten.

FGH Bank wordt geïntegreerd in Rabobank
Begin 2015 werd bekend dat FGH Bank als expertisecentrum voor het financieren van commer-

cieel vastgoed wordt geïntegreerd binnen de Rabobank. Deze integratie sluit aan bij de strategie 

en cultuurbeweging van de Rabobank gericht op de vorming van ‘Eén Rabobank’. Doel van de 

integratie is dat we de dienstverlening aan onze klanten efficiënter, effectiever en eenduidiger 

kunnen organiseren. De Rabobank blijft een belangrijke speler op het gebied van commercieel 

vastgoed.

Nederland 57%

Duitsland 16%

Frankrijk 27%

Aantal verkochte woningen per land
ultimo 2014

Kredietportefeuille FGH Bank
in miljarden euro’s
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Focus op flexibiliteit
Jaarlijks publiceert FGH Bank het FGH Vastgoedbericht, een marktrapport met de belangrijkste 

trends en ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Volgens het FGH Vastgoedbericht 2014 komt 

de nadruk in de komende jaren te liggen op flexibiliteit. Er is op dit moment geen goede balans 

in de vastgoedvoorraad, doordat er voor sommige activiteiten te veel gebouwen zijn en voor 

andere juist te weinig. Een deel van de voorraad zal anders benut moeten worden of worden 

getransformeerd tot toekomstbestendig vastgoed. FGH Bank denkt bij de ontwikkeling van 

onroerend goed of bij bestaand vastgoed na over alternatieve gebruiksmogelijkheden van het 

object. Het vastgoed moet een hoog aanpassingsvermogen hebben om te kunnen voldoen 

aan de veranderde vraag van de maatschappij en wisselende huurders.

Het integrale FGH Vastgoedbericht 2014 kunt u terugvinden op de website van FGH Bank.

Stijging beheerd vermogen Bouwfonds Investment Management
Bouwfonds Investment Management richt zich op beleggingsproducten in de categorieën 

vastgoed, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen. Binnen deze categorieën richt Bouwfonds 

Investment Management zich specifiek op vijf sectoren: commercieel vastgoed, woningen, 

parkeergarages, communicatie-infrastructuur en landbouw en boerderijen.

Bouwfonds Investment Management heeft in 2014 diverse acquisities gedaan voor de verschil-

lende fondsen, waaronder de acquisitie van de Mahler-parkeergarage in Amsterdam voor 

130 miljoen euro. Mahler is met 1.755 parkeerplaatsen een van de grootste parkeergarages van 

Nederland en heeft vijf ondergrondse parkeerniveaus. De parkeergarage wordt middels een 

langjarige huurovereenkomst geëxploiteerd. Verder zijn nog verschillende fondsinitiatieven in 

voorbereiding. Het beheerde vermogen bij Bouwfonds Investment Management steeg in 2014 

met 0,5 miljard euro tot 6,4 miljard euro.

MAB Development
De projecten van MAB Development bevatten meestal een combinatie van functies met een 

sterk accent op retail. In 2013 besloot Rabo Vastgoedgroep om haar activiteiten in de project-

ontwikkeling van commercieel vastgoed af te bouwen. Nieuwe projecten zijn niet meer opge-

start. De afbouw van de organisatie werd in 2014 versneld. De buitenlandse vestigingen hebben 

hun deuren inmiddels gesloten en het Nederlandse kantoor sluit eind maart 2015. De resterende 

MAB-projecten zijn ondergebracht bij andere onderdelen van Rabo Vastgoedgroep.

In 2013 werd het grootste multifunctionele gebouw van Nederland opgeleverd: De Rotterdam. 

In 2014 riep de Council on Tall Buildings and Urban Habitat dit gebouw uit tot ‘Best Tall Building 

of Europe’.

PalaisQuartier, Domus en ODE
In maart 2014 is de verkoop van het Parijse winkelcentrum Domus gerealiseerd. De resterende 

kavels van het project Oosterdokseiland in Amsterdam zijn in september 2014 overgedragen 

aan BPD, die zich zal inzetten voor het laatste nog te ontwikkelen deel van dit project.

In november 2014 heeft Rabo Vastgoedgroep haar grootste vastgoedproject, PalaisQuartier in 

Frankfurt am Main, verkocht. Met een verkoopprijs van ongeveer 800 miljoen euro werd een 

duidelijke boekwinst gerealiseerd. Deutsche Asset & Wealth Management, onderdeel van 

Deutsche Bank, kocht het aan. Daarnaast heeft ECE een belang van 10% in het project.

T

http://www.fghbank.nl/nl/fgh-vastgoedbericht/Paginas/fgh-vastgoedbericht.aspx
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Economische vitaliteit en leefbaarheid
Participeren in de lokale gemeenschap en het versterken van de economische en maatschap-

pelijke vitaliteit. Dat is een van de doelen uit onze nieuwe duurzaamheidsambities. We richten 

ons op actuele maatschappelijke thema’s. Duurzaamheid, economische vitaliteit en leefbaarheid 

van wonen is een thema waar ook Rabo Vastgoedgroep actief mee bezig is. BPD, onderdeel van 

Rabo Vastgoedgroep ziet het enthousiasme voor duurzaam ingericht woongebied toenemen. 

Een concreet voorbeeld van verduurzaming is het plan Nieuw Kortenoord in Wageningen. 

Een nieuwbouwproject van 1.000 woningen dat duurzaamheid en vitaliteit van gemeenschappen 

ademt op tal van aspecten. Bij de verkoop van woningen is nauw samengewerkt met Rabobank 

Vallei en Rijn. Het project is ontwikkeld in de omgeving van Wageningen op een voormalig 

universiteitsterrein, waarbij zowel een deel van de gebouwen als de groenstructuur zo veel 

mogelijk werd gehandhaafd. Bewoners worden er actief begeleid bij energiebesparing, wat heeft 

geresulteerd in een besparing van 60% ten opzichte van vergelijkbare woningen. Met een opper-

vlakte van 56 hectare en 1.000 woningen is Nieuw Kortenoord een van de grotere ‘groene’ wijken.

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 
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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 

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.

Risicostrategie
De risicostrategie van de Rabobank ondersteunt het management in het realiseren van de 

bedrijfsstrategie door het vaststellen van grenzen waarbinnen de Rabobank moet opereren. 

Een belangrijk vertrekpunt van de risicostrategie is dat het nemen van risico’s een inherent 

onderdeel is van bankieren. Zonder het nemen van risico’s zijn geen (winstgevende) bank-

activiteiten mogelijk en daarom is niet alleen het accepteren van, maar ook het streven naar een 

bepaalde mate van risico nemen vanzelfsprekend. De risicostrategie is gericht op continuïteit 

en is toegespitst op:

• bescherming van winst en winstgroei; de Rabobanks bedrijfsstrategie is gestoeld op haar 

coöperatieve achtergrond, waarbij niet wordt gestreefd naar winstmaximalisatie;

• behoud van solide balansverhoudingen; solide balansratio’s zijn essentieel om continuïteit in 

de dienstverlening aan klanten te bieden tegen duurzame en gunstige condities;

• bescherming van de identiteit en de reputatie; de Rabobank wil het vertrouwen dat stake-

holders hebben in de bank beschermen.

De missie van de afdeling Risicomanagement is zorgdragen voor financiële stabiliteit en 

continuïteit van de Rabobank door het bewaken van het risicoprofiel. Een uitgebreid systeem 

van limieten en controlemechanismen is ingevoerd om het risicoprofiel binnen de Rabobank 

te monitoren en te managen. De afdeling Risicomanagement zorgt voor een juiste uitvoering 

van het risicomanagement, die in lijn is met alle wetgeving en zich kan meten met de best 

practice in de markt.

EDTF 6
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Risicocultuur
De coöperatieve wortels van de Rabobank zijn essentieel voor de manier waarop de organisatie 

haar centrale doelstelling nastreeft: het leveren van klantwaarde. De Rabobankkernwaarden, 

opgenomen in het Rabobank Ambitiestatement en de Gedragscode, zijn ingebed in de dage-

lijkse praktijk: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. De waarden vormen de 

uitgangspunten van het vereiste gedrag van iedereen binnen de Rabobank: medewerkers, 

leidinggevenden, bestuurders en interne toezichthouders. De coöperatieve basis kenmerkt zich 

door een focus op de langetermijnrelatie met de klant en het belang van de klant.

Specifiek voor risicomanagement hanteert de Rabobank aanvullende principes om risico’s te 

beoordelen en te mitigeren. Deze risicoprincipes fungeren als kompas in de uitvoering en 

bieden standaarden voor het gewenste gedrag binnen de Rabobank:

• Elke medewerker is risicomanager: verduidelijkt het eigenaarschap van risico’s: verantwoorde-

lijkheden in functies/rollen, individuele bijdragen aan het risicoprofiel van de Rabobank, 

de manier waarop we risico’s beheersen, de vertaling naar prestatiedoelstellingen, het aan-

moedigen van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag.

• Risico’s maken we bespreekbaar: belicht het gewenste gedrag: actieve discussies over 

geïdentificeerde risico’s op verschillende domeinen, openheid over dilemma’s die ontstaan 

in ons werk, aanspreekbaarheid op de manier waarop met risico’s wordt omgegaan, het 

voorkomen van tunnelvisie in risicoperceptie, het leren van fouten en het voorkomen van 

herhaling door oorzaken weg te nemen en leerervaringen te delen.

• Risicomanagement als succesfactor: benadrukt hoe risico’s beheerst worden: het handelen 

binnen de gestelde risicobereidheid.

• Risicobereidheid focust op het langetermijnbelang van onze klant en de Rabobank, het 

beoordelen van de mogelijke consequenties van onze keuzes, zorgvuldige risico-rendement 

afwegingen en gepaste maatregelen op basis van actuele risicoanalyses.

Deze principes zijn nader geconcretiseerd in de codes voor verschillende thema’s zoals krediet-

risico, informatiebeveiliging, privacy, beloning en duurzaamheid.

De risicogovernance ondersteunt de risicocultuur en het gewenste gedrag. Risicocultuur wordt 

verder ondersteund door:

• een gestructureerde organisatieverandering in de Culture Collective-beweging, waarin de 

Rabobankwerknemers en het senior kader in gesprek gaan over hun bijdrage aan de organi-

satieverandering en hun individuele gedrag, de focus op klanten en strategische doelen, 

waaronder nadrukkelijk risico en compliance.

• onderzoeken onder werknemers waarin aandacht is voor risico- en compliance-onderwerpen 

en verbeterpunten voor zowel de organisatie als de werknemers.

• opleidingen die organisatiebreed worden aangeboden over risicogerelateerde onderwerpen, 

zoals het informeren van klanten over de door hen genomen risico’s, integriteit, privacy en 

informatiebeveiliging. De onderwerpen en methoden worden continu doorontwikkeld om 

parallel te blijven lopen aan externe en interne ontwikkelingen en worden gecombineerd 

met interne informatiecampagnes.

• het leren van fouten vindt gestructureerd plaats voor ongewenste operationele risico- en 

kredietrisicogebeurtenissen. Het bespreekbaar maken en delen van deze ervaringen wordt 

gepromoot om herhaling te voorkomen in andere delen van de organisatie.

Individuele en afdelingsdoelstellingen zijn in lijn met de risicobereidheid en de risicoprincipes, 

zoals vastgelegd in het beoordelingssysteem en het groepsbrede beloningsbeleid.
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Risicobereidheid
De Rabobank hanteert een integraal risicomanagementmodel en een duidelijk gedefinieerde 

risicomanagementcyclus. Die bestaat uit het bepalen van de risicobereidheid, het opstellen 

van integrale risicoanalyses en het meten en monitoren van risico’s. Het risicomanagement 

is ingericht per groepsonderdeel en voor de groep als geheel en vindt zowel top-down als 

bottom-up plaats. De risicostrategie is gericht op de continuïteit en is toegespitst op drie pijlers, 

te weten bescherming van de winst, behoud van solide balansverhoudingen en bescherming 

van de identiteit en reputatie. Daarnaast bestaat een proces van meten en rapporteren van het 

rendement-risicoprofiel, zowel op groepsniveau als binnen de groepsonderdelen. Op deze 

wijze wordt risico geïntegreerd in de managementinformatie.

Risicomanagementorganisatie
De risicomanagementorganisatie is, in lijn met de nieuwe organisatiestructuur van de 

Rabobank Nederland, getransformeerd naar een sterke tweedelijnsfunctie. De eerste lijn blijft 

verantwoordelijk voor het aangaan, identificeren en mitigeren van risico’s. De afdeling Risico-

management heeft hierbij heldere taken en de verantwoordelijkheid om bij alle entiteiten 

advies en ondersteuning te geven, in zowel nationale als internationale werkzaamheden. 

De risicomanagementorganisatie, effectief vanaf 1 juli 2014, bestaat uit drie groepen:

I. Chief Risk Officers (CRO):
De CRO Aangesloten Banken Bedrijf en de CRO Wholesale, Rural & Retail zijn verantwoordelijk 

voor de risicomanagementorganisatie binnen hun markten. Ze maken fysiek deel uit van een 

bedrijfsonderdeel om hun activiteiten uit te voeren, terwijl ze hun onafhankelijke tweedelijns-

verantwoordelijkheden behouden.

II. Risicoteams:
Binnen de risicomanagementorganisatie zijn er drie sterk gespecialiseerde functionele teams:

• Team Kredietrisico voor het managen van de kredietportefeuille op geaggregeerd groeps-

niveau, het vaststellen van beleid en limieten, het uitvoeren van performanceanalyses, het 

bouwen van modellen en het rapporteren aan senior management.

• Team Niet-financieel risico voor het vaststellen, analyseren en rapporteren over het operatio-

nele risicoraamwerk, inclusief de verantwoordelijkheid voor operationele continuïteit, IT-risico 

en groepsverzekeringen.

• Team Balansrisico voor het vaststellen van beleid en een limietenraamwerk en voor het meten 

van het risicoprofiel voor balansmanagement (Asset & Liability Management), liquiditeit, 

funding, marktrisico en interne verrekenrentes.

Deze risicoteams werken samen met het team Geïntegreerde risico, dat zorgt voor een 

holistische visie op het risicoprofiel van de Rabobank gebaseerd op een sterke risico-organisatie 

en cultuur, strategische planning en prudentiële wetgeving.

III. Supportteams:
Gespecialiseerde support en andere activiteitenteams met betrekking tot:

• Projecten, data, processen en systemen voor het beheer van risicogerelateerde systemen en 

datacollectie voor risicoprojecten en procesoptimalisatie.

• Managementsupport voor strategische planning (zoals human resources en budget).

• Modelvalidatie als onafhankelijke validatie van risicomanagementmodellen en -organisatie.
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Vanaf 1 januari 2015 zal de structuur van de risicocommissie veranderen. In 2014 functioneerde 

het Balance Sheet Risk Management (BRMC) als adviescomité aan de raad van bestuur. Vanaf 2015 

zal dit comité gesplitst worden in een risicomanagementcomité (RMC) en balansmanagement-

comité (ALCO). Beide comités hebben drie vaste leden van de raad van bestuur en mandaat om 

namens de raad van bestuur besluiten te nemen binnen afgesproken kaders.

Stresstesten
Het uitvoeren van stresstesten is een belangrijke risicomanagementactiviteit die mogelijke 

risico’s identificeert en ondersteunt bij de optimalisatie van kapitaal- en liquiditeitsbuffers. 

Het uitvoeren van stresstesten biedt inzicht in de kwetsbaarheden van businessmodellen, 

omdat de bestaande risicomodellen en historische gegevens hierbij niet beperkend werken.

Stresstesten vormt bij de Rabobank een essentieel onderdeel van het risicomanagementraam-

werk. Bij stresstesten wordt de impact bepaald van extreme maar plausibele gebeurtenissen. 

Op basis van de resultaten van de stresstesten worden wanneer nodig maatregelen getroffen 

die in overeenstemming zijn met de risicobereidheid van de Rabobank.

De Rabobank voert diverse stresstesten uit. Naast groepsbrede stresstesten vinden er 

stresstesten plaats voor specifieke portefeuilles (bijvoorbeeld de hypothekenportefeuille en 

vastgoedportefeuille) en risicotypes (bijvoorbeeld liquiditeitsrisico en marktrisico).

In de verschillende scenario’s wordt rekening gehouden met macro-economische en 

niet-macro-economische factoren. De macro-economische factoren betreffen onder andere 

groei, werkloosheid, inflatie, rente, aandelenprijzen en vastgoedprijzen.

De Rabobank is geslaagd voor de externe groepsbrede ECB-stresstest die in het verslagjaar is 

uitgevoerd, wat betekent dat de bank ook bij zware economische testscenario’s een gezonde 

kapitaalbuffer houdt. De resultaten van deze stresstest bevestigen de sterke kapitaalpositie van 

de bank. In 2015 zal een interne groepsbrede stresstest worden uitgevoerd in het kader van het 

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Belangrijke risico’s en ontwikkelingen
Er bestaat een sterke wisselwerking tussen gebeurtenissen in de omgeving van de bank en de 

aanwezige risico’s. De risico’s staan niet op zich, maar hangen met elkaar samen en kunnen 

elkaar zelfs versterken.
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Jaarlijks voert de Rabobank top-down en bottom-up risicoanalyses en verschillende stresstesten 

uit, waarbij integraal naar de verschillende risicocategorieën wordt gekeken. De toprisico’s, de 

veranderingen hierin en de opkomende risico’s zijn onderwerp van gesprek in de raad van 

bestuur en raad van commissarissen.

Rabobank risicoanalyse
Risicoloos bankieren bestaat niet. De Rabobank neemt dagelijks weloverwogen risicobeslissingen 

bij bijvoorbeeld de kredietverlening, het aangaan van rentecontracten en in haar overige 

dienstverlening. Om de materiële risico’s te beheersen, zijn er risico- en controlprocessen 

ingericht die borgen dat de genomen risico’s binnen de risicobereidheid van de bank vallen 

en dat het rendement in verhouding is met het risico. Er blijven echter nog fundamentele 

restrisico’s over, te weten:

Langdurig uitzonderlijke renteontwikkelingen
De renterisico’s van de bank worden beheerst door het vaststellen van limieten op mogelijk 

verlies van inkomen of waardeverandering in het eigen vermogen bij een renteschok. 

Momenteel bevinden banken zich in een economische omgeving met een historisch lage 

rentestand. De Rabobank heeft ervoor gekozen de impact van een mogelijke majeure rente-

stijging te mitigeren.

Het risico is een langdurig lage rentestand. Daarnaast is een lage rente in zijn algemeenheid 

nadelig voor de winstgevendheid van het rentebedrijf.

Het restrisico bestaat uit een langdurig lage rentestand in combinatie met een relatief laag 

renterisico, waardoor de rentabiliteit van de Rabobank onder druk komt. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de impact op het resultaat van het rentebedrijf van de Rabobank. Daarnaast is 

een lage rente in zijn algemeenheid nadelig voor de winstgevendheid van het rentebedrijf, 

omdat er dan minder ruimte is om een marge te realiseren.

Langdurig uitzonderlijke marktontwikkelingen
De Rabobank is blootgesteld aan marktrisico dat dagelijks wordt gemonitord met strakke 

limieten gebaseerd op het Value at Risk (VaR)-model dat op basis van historische schomme-

lingen een risicomaatstaf geeft van de mogelijke verliezen. Ondanks het feit dat rekening wordt 

gehouden met extreme schokken en onzekerheden omtrent de historische verliezen, blijft een 

langdurige negatieve ontwikkeling van markten een restrisico. Dit risico wordt gemitigeerd 

door het bijsturen van de marktrisicopositie.

Onverwachte kredietverliezen
De Rabobank houdt rekening met de kosten van mogelijke kredietverliezen bij de verstrekking 

van kredieten op basis van interne modellen, analyses en stresstesten voor verliezen in meer 

onverwachte scenario’s, de onverwachte verliezen. Het risico dat resteert, is dat zich een zeer 

negatief scenario ontvouwt waarin de onverwachte kredietverliezen groter blijken te zijn dan 

was ingeschat. Dit risico wordt grotendeels gemitigeerd door een goed gediversifieerd business-

model en prudente verstrekkingsnormen.

Gebrek aan toegang tot fundingbronnen
Omdat Nederlandse banken over het algemeen een grotere kredietportefeuille hebben, dan 

ze aan spaarmiddelen kunnen aantrekken, zijn ze aangewezen op de kapitaalmarkt om dit 

fundinggat te dichten. Het is daarom van belang dat de Rabobank een goede toegang heeft tot 

de kapitaalmarkt. De Rabobank trekt middelen aan via unsecured funding − ofwel door de 

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
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uitgifte van obligaties, die niet zijn gedekt door zekerheden – en via Rabobank Certificaten, 

die beursgenoteerd werden in 2014. De toegang van een bank tot de kapitaalmarkt is mede 

afhankelijk van haar creditratings en reputatie.

De toegang tot bronnen van alternatieve funding en een verslechtering van onze concurrentie-

positie kunnen veroorzaakt worden door een (potentiële) downgrade van onze creditrating als 

gevolg van een verandering in de vooruitzichten voor de financiële sector of de bank zelf, de 

kredietwaardigheid van het land waarin de bank is gevestigd, de rating methodologie of een 

andere wijziging.

Uitbetaling van dividend aan certificaathouders en andere kapitaalverschaffers is van zeer groot 

belang om de reputatie van en het vertrouwen in de Rabobank te beschermen. Als hieraan niet 

zou kunnen worden voldaan, zou dat kunnen leiden tot stijgende fundingkosten of tot het 

stellen van zekerheden, die een materiële negatieve invloed kunnen hebben op het resultaat 

van de Rabobank.

Naast bovengenoemde specifieke restrisico’s in de kern van het bankbedrijf, identificeerde de 

Rabobank de volgende risico’s:

Businessomstandigheden en algemene economische omstandigheden
De winstgevendheid van de Rabobank kan negatief worden beïnvloed door een verslechtering 

van de algemene economische omstandigheden in Nederland en/of wereldwijd. Banken worden 

nog steeds geconfronteerd met aanhoudende onrust op de financiële markten. Factoren als 

rentetarieven, wisselkoersen, inflatie, deflatie, sentiment bij investeerders, de beschikbaarheid 

en de kosten van kredieten, de liquiditeit van de wereldwijde financiële markten en het niveau 

en de volatiliteit van aandelenprijzen kunnen het activiteitenniveau van klanten en de winst-

gevendheid van de Rabobank Groep wezenlijk beïnvloeden. Ook een aanhoudende economische 

neergang kan de kwaliteit van de kredietportefeuille van de Rabobank negatief beïnvloeden. 

Het risico dat een groter aantal klanten niet in staat is om hun verplichtingen na te komen 

neemt dan immers toe. Dit kan druk geven op de winstmarges en daardoor invloed hebben op 

het behalen van de doelstellingen en het handhaven van de gestelde risicobereidheid.

Effect van overheidsbeleid en regelgeving
De activiteiten en winstgevendheid van de Rabobank kunnen negatief worden beïnvloed door 

fiscale en overige wet- en regelgeving, beleid en andere initiatieven van verschillende overheids- 

en wetgevende instanties in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten en elders. 

Het Europese toezicht is veranderd door de introductie van gemeenschappelijk ECB-toezicht via 

het SSM. Daarnaast is een nieuwe Europese resolutie-autoriteit, de Single Resolution Board (SRB), 

van start gegaan die verdere stappen zal nemen om de afwikkeling van banken te begeleiden.

Kapitaalvereisten
De Rabobank is − net als alle andere gereguleerde financiële ondernemingen – blootgesteld 

aan het risico van onvoldoende kapitaal om aan de minimale kapitaalvereisten te voldoen. 

De Rabobank wordt geconfronteerd met de uitdaging om te voldoen aan steeds toenemende 

kapitaalvereisten, die de bank dwingen om haar risicogewogen activa nauwgezet te beheren 

en de balans te optimaliseren. Tegelijkertijd is de bank op zoek naar manieren om haar klanten 

beter te kunnen bedienen en haar maatschappelijke rol te vervullen in de ondersteuning van 

economisch herstel en groei, door het beschikbaar stellen van krediet.
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ICT en cybercrime
Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor interactie met de klant. 

Dit kan helpen bij efficiencyverbetering door de dienstverlening beter en goedkoper te maken. 

Technologie is een belangrijk onderdeel van de visie van de Rabobank om meer effectieve 

klantbediening en gereduceerde kosten te realiseren door, bijvoorbeeld, automatisch inge-

richte processen.

Deze evolutie naar een meer op technologie gebaseerde front- en backoffice biedt kansen, 

maar zal het risicoprofiel van de Rabobank veranderen. Toegenomen afhankelijkheid van IT-

technologie verhoogt de kans op systeemfalen en kan leiden tot financiële en aanzienlijke 

reputatieschade, maar vormt ook een steeds grotere bron van risico in de vorm van cybercrime.

Een belangrijke uitdaging blijft het combineren van een gemakkelijke toegankelijkheid van 

systemen en programma’s voor klanten, met de hoogst mogelijke graad van veiligheid van 

informatie en met een continue beschikbaarheid. Continuïteit van de dienstverlening staat 

voorop. Naast Distributed Denial of Services (DDOS)-aanvallen, hacking en phishing neemt de 

installatie van malware, om te frauderen en gegevens te stelen, toe. Doelen zijn divers: fraude, 

afpersing, systeemonderbreking ten behoeve van diefstal van geld en/of privacygevoelige 

gegevens of databeschadiging.

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.

Risicomanagementraamwerk
Kredietorganisatie

De Rabobank kende in het verslagjaar drie kredietbeleidscommissies (KBC’s): de KBC Rabobank 

Groep, KBC Wholesale, Rural & Retail en de KBC Aangesloten Banken. De KBC Rabobank Groep 

stelt het kredietbeleid op groepsniveau vast. De groepsonderdelen stellen binnen dit kader hun 

eigen kredietbeleid vast en werken dit ook nader uit. De KBC Aangesloten Banken doet dit voor 

het binnenlands retailbankbedrijf en de KBC WRR voor het wholesalebankbedrijf en het inter-

nationaal retailbankbedrijf. In de KBC Rabobank Groep is de raad van bestuur vertegenwoordigd 

met drie leden. De CFRO is de voorzitter. Ook het voorzitterschap van de KBC Wholesale, Rural & 

Retail en de KBC Aangesloten Banken berust bij de CFRO. De KBC’s zijn verder samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de hoogste managementniveaus van de Rabobank. In het verslagjaar 

zijn voorbereidingen getroffen om een Risk Management Committee op te richten, waarin de 

KBC Rabobank Groep zal opgaan.

Kredietacceptatie

Het prudente kredietacceptatiebeleid van de Rabobank kenmerkt zich door een zorgvuldige 

beoordeling van de klant en de mogelijkheden tot terugbetaling van het verstrekte krediet 

(voldoende continuïteitsperspectief ). Daardoor heeft de kredietportefeuille ook in minder 

gunstige economische omstandigheden een aanvaardbaar risicoprofiel. Het doel van de 

Rabobank is een langetermijnrelatie met de klant aan te gaan die zowel de klant als de 

Rabobank tot voordeel strekt. Over de grotere kredietaanvragen wordt in commissieverband 



 89 IJzersterke bank: risicomanagement

besloten. Daarbij is een structuur aangebracht op diverse niveaus, waarbij de hoogte van de 

financiering bepalend is voor het antwoord op de vraag welke commissie bevoegd is. Over de 

grootste financieringsaanvragen besluit de raad van bestuur zelf.

Een belangrijk uitgangspunt bij het acceptatiebeleid voor zakelijke kredieten is het ‘ken uw 

klant’-principe. Dit houdt in dat de bank alleen kredieten verstrekt aan bedrijfsklanten waarvan 

de Rabobank het management integer en deskundig acht. Daarnaast is de Rabobank uitstekend 

op de hoogte van de ontwikkelingen in de bedrijfstak waarin de klant opereert en kan ze de 

financiële prestaties van haar klanten goed beoordelen. Duurzaam ondernemen betekent ook 

duurzaam financieren. Daarom zijn er duurzaamheidsrichtlijnen vastgesteld voor toepassing in 

het kredietproces.

Risicometing
Kredietmonitoring en reporting

Met de komst van het Basel II-raamwerk heeft de Rabobank de Rabobank Risk Rating (RRR) 

masterscale ontwikkeld, met 21 performing ratings (R0-R20) en 4 default ratings (D1-D4). 

De performing ratings zijn gekoppeld aan de kans op default van de klant binnen een termijn 

van één jaar (PD), waarbij de rating in principe cyclisch neutraal wordt vastgesteld. De D1-D4 

heeft betrekking op defaultclassificaties. D1 staat voor 90 dagen achterstand, D2 voor een hoge 

waarschijnlijkheid dat de debiteur niet kan betalen, D3 houdt in dat de debiteur niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen en uitwinning aan de orde is en D4 is de status van faillissement. 

Conform deze benadering vormen alle D-ratings het totale non-performing exposure.

Naast de genoemde RRR maakt de Rabobank voor interne rapportages gebruik van het 

zogeheten Loan Quality Classification System (LQC). Dit systeem onderscheidt vijf categorieën: 

continuïteit, aandachtsbehoevend, kwetsbare continuïteit, dreigende discontinuïteit en 

discontinuïteit. De focus ligt hierbij op de ontwikkelingen in de geclassificeerde portefeuille, 

bestaande uit de classificaties kwetsbare continuïteit, dreigende discontinuïteit en discontinuïteit. 

De exposures in deze portefeuille worden (minstens) twee keer per jaar gereviseerd en behan-

deld door de afdeling Bijzonder Beheer.

In externe rapportages legt de Rabobank de focus op de onvolwaardige kredieten, die zijn 

gedefinieerd als obligo’s met een D-rating waarvoor een voorziening is gevormd. Eind 2013 heeft 

de Rabobank beleid ontwikkeld om ieder kwartaal haar forbearanceportefeuille te monitoren. 

Forbearance kan vertaald worden met ‘clementie’ en/of ‘respijt’ en deze forbearance portefeuille 

bestaat uit de klanten van de Rabobank waarvoor dergelijke maatregelen zijn getroffen. 

De maatregelen onder deze noemer bestaan uit concessies aan debiteuren met (aanstaande) 

financiële problemen. Een concessie refereert aan een van de volgende acties:

• Een wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden van een lening als 

adequate oplossing voortvloeiend uit financiële problemen (‘problematische leningen’) van 

de debiteur. Deze oplossingen/wijzigingen zouden niet toegewezen zijn als de debiteur niet 

in financiële problemen zou zitten.

• Een (gedeeltelijke) herstructurering van de financiering van een problematische lening die 

niet aangeboden zou worden als de debiteur niet in financiële problemen zou zitten.

Rationale voor de focus op dit deel van de portefeuille is gelegen in de zorgen van de Europese 

toezichthouders over de verslechtering van de kwaliteit van de portefeuille; forbearancemaat-

regelen zouden deze verslechtering van de portefeuille kunnen camoufleren doordat debiteuren 

langer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen door de concessies.
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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.

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

Nadat een krediet is verstrekt, vindt doorlopend kredietbeheer plaats. Daarbij wordt nieuwe 

(financiële en niet-financiële) informatie beoordeeld. Er wordt nagegaan of de cliënt de 

gemaakte afspraken nakomt en of nog steeds kan worden verwacht dat dit ook in de toekomst 

het geval zal zijn. Als het vermoeden bestaat dat dit niet het geval zal zijn, wordt het krediet-

beheer geïntensiveerd, de frequentie van monitoring verhoogd en worden kredietcondities 

scherper bewaakt. Wanneer bij grotere en meer complexe financieringen de bedrijfscontinuïteit 

in het geding is, vindt begeleiding plaats door een speciale afdeling binnen de Rabobank: Bij-

zonder Beheer. 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 voorziening voor kredietverliezen bestaat 

uit drie componenten:
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• De specifieke voorziening die op individuele basis wordt vastgesteld voor onvolwaardige en 

qua omvang significante zakelijke kredieten. Deze voorziening is gelijk aan het obligo op de 

cliënt, verminderd met de contante waarde van de toekomstige te ontvangen kasstromen.

• De collectieve voorziening die wordt vastgesteld voor onvolwaardige kredieten die indivi-

dueel qua omvang niet significant zijn, met name in de particuliere en kleinzakelijke sfeer. 

Hierbij wordt de voorziening vastgesteld op portefeuilleniveau met behulp van Basel II-

parameters, aangepast aan de IFRS-richtlijnen.

• De algemene voorziening die wordt vastgesteld voor het deel van de portefeuille dat per 

balansdatum de facto wel impaired is, maar nog niet als zodanig geïdentificeerd is 

(IBNR; incurred but not reported). Ook hier worden Basel II-parameters, aangepast aan de 

IFRS-richtlijnen, gebruikt voor het vaststellen van de voorziening.

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%

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%
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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

Forbearance en niet-presterende leningen

De identificatie van forbearancemaatregelen voor de zakelijke portefeuille wordt gedaan aan de 

hand van het huidige Loan Quality Classification-framework, waarbij geldt dat forbearance-

maatregelen alleen van toepassing zijn op de geclassificeerde portefeuille. Wanneer forbea-

rancemaatregelen worden toegepast op een debiteur, dan zal de debiteur per definitie door de 

afdeling Bijzonder Beheer worden begeleid. Voor de particuliere portefeuille geldt ook dat alle 

debiteuren met forbearancemaatregelen binnen de Bijzonder Beheer-portefeuille dienen te 

vallen. Tot slot dienen posten onder de forbearancenoemer tot twee jaar na herstel te worden 

gerapporteerd. Deze periode van twee jaar wordt proeftijd genoemd.

Overzicht forborne activa

in miljoenen euro’s 31-12-2014

Private 
krediet

portefeuille

Forborne 
activa
(bruto 

boekwaarde)

Presterende 
forborne 

activa

Waarvan (a):
maatregelen met 
aanpassingen in 

de contract-
voorwaarden

Waarvan (b):
herfinanciering

Niet
presterende 

forborne 
activa

Waarvan (a):
maatregelen met 
aanpassingen in 

de contract-
voorwaarden

Waarvan (b):
herfinanciering

Voorzieningen 
voor niet-

presterende 
forborne activa

Binnenlands 
retailbankbedrijf 290.541 8.882 4.354 3.807 547 4.528 4.008 520 1.856

Wholesalebankbedrijf 
en internationaal 
retailbankbedrijf 95.192 3.971 1.193 640 554 2.778 2.211 566 1.083

Leasing 27.465 180 - - - 180 119 61 44

Vastgoed 16.711 2.284 154 154 - 2.130 2.115 15 724

Overig 483 - - - - - - - -

Rabobank Groep 430.392 15.317 5.701 4.601 1.101 9.615 8.453 1.163 3.707

EDTF 27
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Niet-presterende leningen (non-performing loans) voldoen aan minstens één van de volgende 

criteria:

• Het zijn materiële leningen met een achterstand groter dan 90 dagen.

• Het is waarschijnlijk, dat de debiteur zijn schuld (hoofdsom, rente of provisies) niet volledig 

zal voldoen, zonder dat de bank haar toevlucht neemt tot uitwinning van zekerheden (indien 

aanwezig), ongeacht de dagen of het bedrag in achterstand.

De onderstaande tabel laat de omvang van de niet-presterende leningen per activiteit zien.

Niet-presterende leningen

in miljoenen euro’s 31-12-2014

Binnenlands retailbankbedrijf 10.492

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 6.437

Leasing 576

Vastgoed 3.745

Rabobank Groep 21.250

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.

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.
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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.

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. De Rabobank hanteert een landenlimietensysteem ter beheersing van het collectieve 

debiteurenrisico en het transferrisico. Relevante landen krijgen na zorgvuldig onderzoek een 

interne landenrisicorating, waarna algemene limieten en transferlimieten worden vastgesteld. 

 Bovenstaande tabel betreft uitsluitend 

specifieke kosten kredietverliezen en 

specifieke voorzieningen.

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
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De transferlimieten zijn ingesteld op het zogenoemde nettotransferrisico, dat gelijk is aan de 

totale uitzettingen verminderd met de uitzettingen in lokale valuta’s, de verkregen garanties en 

andere dekkingen voor het transferrisico en een aftrek voor verlaagde weging van bepaalde 

producten. De limieten zijn toegewezen aan de kantoren die zelf verantwoordelijk zijn voor de 

dagelijkse bewaking van de uitzettingen en die daarover rapporteren aan de Risicomanagement-

afdeling. Op het niveau van de Rabobank wordt per kwartaal het uitstaande landenrisico, 

inclusief het additionele vermogensbeslag voor transferrisico, gerapporteerd aan de BRMC-RG 

en aan de Landenlimietencommissie.

Sinds de verhoogde onrust rond de euro wordt het uitstaande landenrisico, en daarbinnen 

het debiteurenrisico, op overheden (‘sovereign risk’) van relevante landen op maandbasis 

gerapporteerd. Bij de berekening van het additionele vermogensbeslag voor transferrisico wordt 

gebruikgemaakt van speciale Basel II-parameters, te weten EATE (Exposure at Transfer Event), 

PTE (Probability of Transfer Event) en LGTE (Loss Given Transfer Event). Deze berekening vindt 

plaats op grond van interne richtlijnen en heeft betrekking op alle landen waar sprake is van 

transferrisico.

Al sinds begin 2014 voert de Rabobank een zeer restrictief landenrisicobeleid ten aanzien van 

Rusland. Monitoring is geïntensiveerd. Eind 2014 stond 0,7 miljard euro uit, vooral betrekking 

hebbend op handelsfinanciering 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

Een groot gedeelte van de rente- en valutarisico’s in de bankomgeving wordt door middel van 

interne derivatentransacties doorgezet naar de handelsomgeving. Vanuit de handelsomgeving 

worden deze risico’s vervolgens in de markt afgedekt.

EDTF 22
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Het is niet mogelijk om een directe koppeling te leggen tussen de balansposten van de bank 

en de verschillende marktrisicocijfers. Dit komt doordat de balans van de bank alleen transacties 

bevat met derde partijen. De gepubliceerde marktrisicocijfers voor de handelsboeken zijn 

zowel op transacties met derde partijen gebaseerd als op transacties met interne partijen uit de 

bankomgeving. Hetzelfde geldt voor de gepubliceerde rente- en valutarisicocijfers voor de 

boeken in de bankomgeving. Deze zijn zowel op transacties met derde partijen gebaseerd als 

op transacties met interne partijen uit de handelsomgeving.

Marktrisico in de handelsomgeving
Bij marktrisico in de handelsomgeving gaat het om veranderingen in de waarde van de 

handelsboeken als gevolg van onder andere veranderingen in de rentes, creditspreads, 

vreemde valuta’s en aandelenprijzen. De handelsboeken bevinden zich voornamelijk binnen 

de afdelingen Markets en Treasury.

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

Risicomanagementraamwerk

Voor de beheersing van het marktrisico is een passend limietenstelsel opgezet. Elk jaar bepaalt 

de raad van bestuur de totale risicobereidheid en de bijbehorende limieten. Deze limieten 

worden vertaald naar limieten op boekniveau en dagelijks gemonitord door de marktrisico-

afdelingen.

Risicometing

Op geconsolideerd niveau wordt het risico weergegeven door de Value at Risk (VaR), de 

basispuntgevoeligheid en het event risk.

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.

Voor de dagelijkse sturing wordt een betrouwbaarheidsniveau van 97,5% gebruikt en een 

horizon van 1 dag. Door de wijze van berekenen is de hoogte van de VaR het gevolg van zowel 

historische marktontwikkelingen als de ingenomen posities.

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 eenmalige piek van 22,5 miljoen euro werd veroorzaakt door een aantal grote benchmark-

transacties en de uitgifte van tier 2-obligaties die samenvielen met kortstondige liquiditeits-

schaarste en nadelige marktbewegingen. De marktrisicopositie die hieruit voortkwam is binnen 

enkele dagen volledig teruggebracht naar normale niveaus. De VaR is gedurende geheel 2014, 

ook tijdens deze piek, binnen de limiet van 40 miljoen euro gebleven.

EDTF 24
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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
De Rabobank beschouwt het transformeren van geld naar omvang en looptijd als een belang-

rijke bron van resultaat en economische waarde. Om aan de behoeften van klanten te voldoen, 

biedt de bank bovendien opties en producten met daarvan deel uitmakende opties aan. 

Als gevolg van deze factoren staat de bank bloot aan renterisico in de bankomgeving. 

Onder renterisico in de bankomgeving wordt het risico verstaan dat het financiële resultaat en/

of de economische waarde van bankboeken, beleggingsboeken en kapitaalboeken negatief 

wordt beïnvloed door bewegingen in de geld- en kapitaalmarktrentes. Dit renterisico vindt bij 

de Rabobank voornamelijk zijn oorzaak in vier factoren.

• Looptijdverschillen tussen leningen en toevertrouwde middelen. De Rabobank verstrekt 

hypotheken en zakelijke financieringen met een lange rentevastperiode. Deze verstrekkingen 

worden onder meer gefinancierd met door klanten ingelegde spaargelden, uit tegoeden 

die klanten aanhouden op betaalrekeningen en in rekening-courant en met funding van 

professionele geld- en kapitaalmarktpartijen.

• Offerterisico. Bij een groot deel van de particuliere woninghypotheken krijgt de klant met een 

offerte het laagste van twee tarieven: het geoffreerde tarief en het tarief bij opname van de 

geldlening.

• Vervroegd aflossingsrisico. Als klanten hun leningen vervroegd willen aflossen, hoeven zij niet 

in alle gevallen een vergoedingsrente te betalen.

• Opnamerisico. Een groot deel van de klanttegoeden op rekening-courant, betaalrekeningen 

en spaarrekeningen is direct opvraagbaar.

Value at Risk
in miljoenen euro’s 
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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.

Risicomanagementraamwerk

De Rabobank accepteert een zekere mate van renterisico in de bankomgeving, omdat dit een 

wezenlijk onderdeel van bankieren is, maar tegelijkertijd streeft de bank ernaar materiële 

onverwachte fluctuaties in het financiële resultaat en de economische waarde ten gevolge van 

rentebewegingen te vermijden. Daarom stelt de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van 

commissarissen, jaarlijks de risicobereidheid voor renterisico en de daarmee corresponderende 

renterisicolimieten vast. Rapporten over de omvang van het renterisico in de bankomgeving 

worden op maandelijkse basis aangeboden aan de verantwoordelijke asset & liability manage-

ment- en risicomanagementcommissies. De asset & liability managementcommissies zijn 

verantwoordelijk voor het strategische management van het renterisico in de bankomgeving, 

terwijl de risicomanagementcommissies de omvang van dat risico monitoren en bewaken. 

De verschillende treasury-afdelingen binnen de bank zijn belast met het operationele manage-

ment van het renterisico in de bankomgeving. Ze voeren die taak uit door het afsluiten van 

afdektransacties. De mate waarin en het moment waarop wordt overgegaan tot afdekking, 

is onder andere afhankelijk van de rentevisie en de verwachte balansontwikkeling. 

Bedrijfsonderdelen hebben daarbij beperkte vrijheid om binnen de gestelde limieten hun eigen 

keuzes te maken.

Renterisico in de bankomgeving wordt niet alleen gemeten en gestuurd op basis van einddata 

en renteherzieningsdata van contracten, maar de renterisicomodellen van de bank houden ook 

rekening met klantgedrag. Zo wordt rekening gehouden met de vervroegde aflossing van 

hypotheken en worden vrij opneembare deposito’s zoals saldi op direct opvraagbare variabel-

rentende spaarrekeningen en tegoeden op betaalrekeningen en zakelijke rekeningen-courant 

gemodelleerd op basis van de zogenoemde replicating portfoliomethode. Met behulp van 

deze methode worden portefeuilles van geld- en kapitaalmarktinstrumenten geselecteerd die 

het gedrag van de balansposten het best repliceren.

Risicometing

De Rabobank gebruikt drie standaardmaatstaven voor het beheer van haar renterisico in de 

bankomgeving.

• Equity at Risk (EatR).

• Basispuntgevoeligheid (BPV) of delta van het eigen vermogen (totaal en per looptijd).

• Income at Risk (IatR).

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.

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=1
https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=1
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In aanvulling op de drie standaardmaatstaven voor renterisico in de bankomgeving maakt de 

Rabobank periodiek verkenningen van de impact van één of meer macro-economische scenario’s 

op haar financiële resultaat en economische waarde. De resultaten van deze analyse zijn 

belangrijk voor integrale renterisicomanagementdoeleinden en worden opgenomen in 

rapportages aan het senior management. Bovendien wordt de hoeveelheid kapitaal die vereist 

is om de impact van ongunstige renteontwikkelingen op de boeken in de bankomgeving op te 

vangen berekend op basis van zowel historische en op het oordeel van experts gebaseerde 

rentescenario’s.

Risicobereidheid en ontwikkelingen met betrekking tot EatR en BPV van het eigen vermogen

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%. Vanuit de kredietverlening nam de EatR maar zeer 

beperkt toe. Een van de oorzaken hiervan was het lage niveau van het aantal nieuwe hypo-

theken en zakelijke financieringen. Tegelijkertijd steeg het volume van bankspaarproducten 

met een lange rentetypische looptijd, wat de EatR reduceerde. In 2014 is de EatR echter vooral 

afgenomen ten gevolge van de daling van de marktrentes. Deze daling leidde op haar beurt tot 

een afname van het offerterisico en een opwaarts effect op de economische waarde van het 

eigen vermogen.

In aanvulling op de EatR maakt de Rabobank gebruik van de BPV of delta van het eigen 

vermogen om het renterisico vanuit waardeperspectief te sturen en te beheersen. De BPV 

van het eigen vermogen weerspiegelt de mutatie van de economische waarde van het 

eigen vermogen als alle rentes op de geld- en kapitaalmarkten met 1 basispunt (oftewel 

0,01 procentpunt) stijgen. De toepassing van het deltaprofiel is erop gericht om het risico van 

veranderingen in de vorm van de rentecurve vanuit waardeperspectief te sturen en te 

beheersen. Het deltaprofiel representeert voor elke looptijd afzonderlijk de verandering van de 

economische waarde van het eigen vermogen ten gevolge van een stijging van de marktrente 

in de desbetreffende looptijd met 1 basispunt. Zowel de BPV van het eigen vermogen als het 

deltaprofiel bleef in 2014 binnen de daarvoor vastgestelde limieten.

Risicobereidheid en ontwikkelingen met betrekking tot IatR

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.
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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). Op 31 december 2014 beliep de IatR 

slechts 15 miljoen euro. Deze lage stand is vooral toe te schrijven aan de veronderstelling dat 

de interbancaire geldmarktrentes en de swaprentes niet lager dan 0% kunnen zijn. 

Hierdoor bedroeg de veronderstelde daling van de eurorentes per 31 december niet 

200 basispunten maar 2 basispunten. Per 31 december 2013 en de eerste vijf maanden van 

2014 was dat nog 10 basispunten.

Om het potentiële resultaateffect van renteveranderingen in beeld te kunnen brengen, worden 

naast de twee scenario’s waarin alle marktrentes geleidelijk met 2 procentpunten stijgen of 

dalen nog enkele andere scenario’s doorgerekend, waaronder een versteiling en een vervlakking 

van de rentecurves. Gedurende heel 2014 was de potentiële impact van deze scenario’s op het 

renteresultaat in de eerstkomende twaalf maanden gunstiger dan de potentiële impact van het 

scenario waarin alle rentes geleidelijk met 2 procentpunten dalen.

Valutarisico in de bankomgeving
Valutarisico is het risico dat het financiële resultaat en/of de economische waarde van de bank 

negatief wordt beïnvloed door veranderingen in wisselkoersen. 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. 

Translatierisico manifesteert zich op drie verschillende manieren binnen de bank:

• De solvabiliteitsratio’s van de bank kunnen worden beïnvloed door veranderingen in 

vreemde valuta’s als gevolg van verschillen in de valutasamenstelling van het kapitaal en de 

risicogewogen activa.

• Schommelingen in vreemde valuta’s kunnen invloed hebben op de waarde van (geheel of 

gedeeltelijk) geconsolideerde buitenlandse entiteiten waarvan de functionele valuta niet 

gelijk is aan euro’s.

• De waarde van niet-euro gedenomineerde strategische belangen kan worden beïnvloed 

door veranderingen in vreemde valuta’s.

Risicomanagementraamwerk

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.

Risicometing

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.

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat een bank niet tijdig aan al haar (terug)betalingsverplichtingen 

kan voldoen, maar ook het risico dat de bank de groei van de activa op enig moment niet, of 

niet tegen een redelijke prijs, kan financieren. Deze situatie kan zich voordoen als klanten of 

professionele partijen plotseling meer geld opvragen dan verwacht, terwijl de bank niet 

genoeg geld in kas heeft en ook het verkopen of belenen van activa of het lenen van geld van 

derden geen uitkomst biedt. Een ruime liquiditeitspositie en het behoud van vertrouwen van 

zowel de professionele marktpartijen als de particuliere klanten is de afgelopen jaren cruciaal 

gebleken. Hierdoor bleef onbelemmerde toegang tot de publieke geld- en kapitaalmarkt voor 

de Rabobank verzekerd.

Risicomanagementraamwerk
Binnen de Rabobank is liquiditeitsrisico reeds lang onderkend als een belangrijk risicotype. 

In lijn met CRR (CRDIV) is het beleid gericht op het financieren van langlopende krediet-

verlening met stabiele funding, zijnde toevertrouwde middelen van klanten en langetermijn-

funding van de professionele markten. De verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer van 

de liquiditeitspositie, het aantrekken van professionele funding in de geld- en kapitaalmarkt en 

het beheer van de structurele positie is belegd bij de treasury-afdeling.

De beheersing van het liquiditeitsrisico is gebaseerd op een drietal pijlers. De eerste pijler stelt 

strikte limieten aan de maximale uitgaande kasstromen binnen het wholesalebankbedrijf. 

Onder meer wordt er dagelijks gemeten en gerapporteerd welke inkomende en uitgaande 

kasstromen de eerste twaalf maanden te verwachten zijn. Voor deze uitgaande kasstromen zijn 

limieten bepaald, per valuta en per locatie. Om voorbereid te zijn op mogelijke crisissituaties 

zijn er gedetailleerde plannen (het contingency fundingplan) voor opgesteld. Deze plannen 

worden periodiek operationeel getest. Een operationele test van het contingency fundingplan 

van de Rabobank Groep heeft dan ook in 2014 plaatsgevonden.

Via de tweede pijler wordt een omvangrijke buffer van liquide activa aangehouden. Naast de 

tegoeden bij centrale banken kunnen deze activa worden aangewend om te belenen bij 

centrale banken, om te gebruiken in repotransacties of om direct te verkopen in de markt, om 

op deze wijze onmiddellijk liquiditeiten te genereren. De hoogte van de liquiditeitsbuffer hangt 

samen met het risico dat de Rabobank loopt in haar balans. De afgelopen jaren heeft de 

Rabobank een gedeelte van de leningenportefeuille (intern) gesecuritiseerd, waardoor deze 

beleenbaar is bij de centrale bank en daarmee functioneert als extra liquiditeitsbuffer. Omdat dit 

interne securitisaties betreft, alleen voor liquiditeitsdoeleinden, zijn deze niet zichtbaar op de 

bedrijfseconomische balans, maar ze tellen wel mee voor de aanwezige liquiditeitsbuffer.

EDTF 18

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=2
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De derde pijler in het beperken van het liquiditeitsrisico is een prudent fundingbeleid. Dat is 

erop gericht tegen aanvaardbare kosten te voorzien in de financieringsbehoefte van de groeps-

onderdelen. Hierbij spelen de diversificatie van financieringsbronnen en valuta’s, de flexibiliteit 

van de gebruikte fundinginstrumenten en een actieve investor-relationsfunctie een belangrijke 

rol. Hierdoor wordt voorkomen dat de Rabobank te veel afhankelijk is van één bepaalde finan-

cieringsbron.

Risicometing
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%.

HQLA-buffer

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

Hoofdsom/
Marktwaarde

Hoofdsom/
Marktwaarde

Level 1 stukken

Kas 726 954

Centrale bank reserves (exclusief verplichte reserves) 39.207 38.675

Stukken uitgegeven of gegarandeerd door overheden, centrale banken en mdb’s 36.432 42.167

Totale voorraad Level 1 stukken: 76.365 81.796

Level 2a stukken

Stukken uitgegeven of gegarandeerd door overheden, centrale banken en mdb’s 2.231 1.122

Stukken van niet-financiële corporates met een rating van AA- of beter 107 133

Niet zelf uitgegeven Covered bonds met een rating van AA- of beter 129 205

Totale voorraad Level 2a stukken: 2.466 1.461

Level 2b stukken

Stukken met particuliere hypotheken als zekerheid (RMBS), met een rating van AA- of beter 542 1.048

Stukken van niet-financiële corporates met een rating BBB- tot en met A+ 412 191

Totale voorraad Level 2b stukken: 955 1.239

Totale voorraad HQLA 79.786 84.496

Beleenbaar zelfbehouden RMBS-en 43.184 43.253

Liquide aandelen 32.828 23.292

Overige stukken, aandelen en goud 13.891 24.015

De liquiditeitsbuffer (gemeten in HQLA) bestaat voor 49% uit centrale banktegoeden, voor-

namelijk aangehouden bij de ECB, de Bank Of England en de Federal Reserve (FED). De beste 

categorie stukken (Level 1-stukken) dragen ongeveer 96% bij aan de HQLA-buffer (en 62% van 

de totale buffer). De HQLA-liquiditeitsbuffer is vrij van bezwaring en wordt gemanaged door de 

treasuryafdeling. Naast deze HQLA-liquiditeitsbuffer is er nog een significante portefeuille van 

door de Rabobank voor liquiditeitsdoeleinden zelf behouden effecten, met door de Rabobank 

verstrekte woninghypotheken als onderpand. Tevens is er een portefeuille aandelen voorname-

lijk verworven in het kader van equity finance, die weliswaar niet als onderdeel van de HQLA 

(level 2b) wordt geclassificeerd, maar wel liquide gemaakt kan worden.

EDTF 18

Totale voorraad Level 1 stukken 62%

Totale voorraad Level 2a stukken 2%

Totale voorraad Level 2b stukken 1%

Beleenbaar zelfbehouden RMBS-en 35%

Totale bu�er compositie
(inclusief behouden RMBS)
ultimo 2014

EUR 50%

USD 29%

Overig 21%

Valuta opsplitsing HQLA
ultimo 2014

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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Uitstekende toegang tot funding

Het binnenlands retailbankbedrijf trekt de noodzakelijke middelen voor de kredietverlening 

voor een belangrijk deel aan door tegoeden van retailklanten. In 2014 zijn de toevertrouwde 

middelen van klanten van het binnenlands retailbankbedrijf gedaald, hoofdzakelijk door aflos-

singen op hypotheken. De stijging in de internationale toevertrouwde middelen bij bedrijven 

wordt met name verklaard door een aantal kortetermijndeposito’s van de publieke sector en 

grotere bedrijven. Mede hierdoor en door een daling in de activa is de afhankelijkheid van 

wholesalefunding afgenomen.

Toegang tot funding

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

Toevertrouwde middelen Rabobank Groep 326.471 326.222

Nederland retail 209.086 215.680

- Particulieren 135.898 138.220

- Bedrijven 73.188 77.461

Nederland nonretail 45.746 46.139

- Particulieren 268 10

- Bedrijven 45.478 46.129

Internationaal1 71.639 64.402

- Particulieren 26.381 26.374

- Bedrijven 45.259 38.028

Wholesalefunding 216.305 219.350

Uitgegeven schuldpapier: CD/CP/ABCP

- CD 41.824 42.796

- CP/ABCP 13.241 11.620

Totaal kortetermijn schuldpapier 55.065 54.415

Wholesalefunding: overig 161.240 164.935

- waarvan achtergesteld 11.928 7.815

In 2014 heeft de Rabobank 22 miljard euro aan ongedekte langlopende obligaties uitgegeven 

in zestien verschillende valuta’s. Hierbij is de bank wereldwijd actief, ook om te voorkomen dat 

de bank te veel afhankelijk is van één bepaalde financieringsbron. De gemiddelde looptijd van 

de nieuw uitgegeven ongedekte langlopende obligaties is ongeveer vier jaar (2013: 4,2 jaar)

Van de totale wholesalefunding, exclusief commercial paper en certificates of deposit, loopt 

meer dan 58 miljard euro pas af na vijf jaar of meer.

EDTF 21

EDTF 20

Nederland 68%

Frankrijk 19%

Verenigde Staten 9%

Duitsland 1%

Overig 3%

Onderverdeling Level 1 stukken
uitgegeven door overheden
ultimo 2014

Euro 49%

Amerikaanse dollar 22%

Australische dollar 11%

Japanse yen 4%

Britse pond 2%

Overig 12%

Ongedekte langlopende obligaties 
naar valuta
ultimo 2014

1 Van de totale internationaal toever-

trouwde middelen is 30,4 (29,1) miljard 

euro afkomstig van International Direct 

Retail Banking-activiteiten.

Vervalkalender langetermijn
wholesalefunding
ultimo 2014, in miljarden euro’s
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De Rabobank is een frequente en flexibele uitgever van kortetermijnschuldpapier en heeft de 

afgelopen jaren een goede instroom van middelen gezien, passend bij de goede krediet-

waardigheid. Het afgelopen jaar is de looptijd van de kortetermijnschuld verslechterd. 

De gemiddelde looptijd van de kortetermijnfunding is in 2014 gedaald naar 91 (122) dagen.

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

Deze uitstroom is gebaseerd op ratingtriggers die in het geval van een verlaging van de 

kredietbeoordeling geraakt worden. In het geval dat er een ratingtrigger is afgesproken 

voor meerdere ratingbureaus, dan wordt de eerste trigger die geraakt wordt gehanteerd. 

Kortetermijnratings worden voor deze tabel vertaald naar de langetermijnequivalent.

In de tabel is er een splitsing gemaakt tussen fundinggerelateerde transacties, derivaten en 

overige instrumenten. In deze tabel zijn fundinggerelateerde transacties gedefinieerd als elk 

instrument dat kan leiden tot een onafhankelijke terugbeltalingsverplichting van de Rabobank. 

Voorbeelden hiervan zijn deposito’s, obligaties, leningen en professionele funding. 

Twee belangrijke rubrieken in deze fundingcategorie zijn funding van de Europese Investerings-

bank en Guaranteed Investment Contracts (GIC)-accounts.

Derivatendocumentatie kan ook ratingtriggers op de Rabobank bevatten, wat potentieel kan 

resulteren in extra liquiditeitsrisico. Dit kan via de beëindiging van een contract (betaling van de 

marktwaarde) of via het stellen van meer zekerheden als gevolg van een downgrade. Binnen de 

derivatencategorie vormen de swapgaranties een specifiek product, waarbij de Rabobank als 

centrale tegenpartij opereert in twee gespiegelde swaptransacties. De ene tegenpartij van de 

Rabobank in de ene swap is een SPV en de tegenpartij in de andere swap is de sponsor van de 

SPV. In deze tabel is een onderscheid gemaakt naar SPV’s geïnstitueerd door de Rabobank-

entiteiten en door derden.
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In sommige gevallen kan er ook een ratingtrigger afgesproken zijn op diensten verleend aan een 

klant. Zo zit er soms een ratingtrigger in een letter of credit of in een garantie die de Rabobank 

namens een klant stelt. Dit betekent dan dat de begunstigde van zo’n garantie, onder bepaalde 

condities, bij een verlaging van de rating van de Rabobank kan verzoeken tot uitbetaling van 

het gegarandeerde bedrag. De Rabobank heeft daarna een directe vordering op de klant voor 

wie de garantie gesteld is. Deze initiële uitstroom wordt verantwoord onder ‘overige’.

Operationeel risico
De Rabobank definieert operationeel risico als het risico van verliezen veroorzaakt door ontoe-

reikende of falende interne processen, mensen en systemen of door externe gebeurtenissen. 

Bij de beoordeling en behandeling van operationeel risico worden ook mogelijke juridische en 

reputatierisico’s meegenomen. De Rabobank Groep handelt binnen de kaders van de meest 

geavanceerde Basel II-benadering, de Advanced Measurement Approach, voor het meten en 

managen van operationele risico’s.

Het operationele risicobeleid is gebaseerd op het principe dat de primaire verantwoordelijkheid 

voor het management van operationeel risico bij de groepsonderdelen ligt en verweven moet 

zijn in de strategische en dagelijkse besluitvorming. Het doel van operationeel risicomanagement 

is het identificeren, meten, mitigeren en monitoren van operationele risico’s. Het kwantificeren 

van risico’s ondersteunt het verantwoordelijke management bij het prioriteren van te nemen 

acties en het toewijzen van mensen en middelen.

Om invulling te geven aan het bovenstaande wordt het ‘three lines of defence’-model binnen 

de Rabobank toegepast. De groepsonderdelen vormen de ‘first line of defence’ en zijn volledig 

verantwoordelijk voor de dagelijkse risicoacceptatie en integraal risicomanagement en -mitigatie 

binnen de vastgestelde risicobereidheid. De risicomanagementfuncties binnen de groeps-

onderdelen en binnen de afdeling Risicomanagement vormen samen de ‘second line of 

defence’. De risicomanagementfunctie binnen de groepsonderdelen heeft een rol als adviseur 

op het gebied van risico’s en daagt de ‘first line of defence’ uit over de wijze van het managen 

van risico’s binnen het groepsonderdeel. De afdeling Risicomanagement is verantwoordelijk 

voor het groepsbeeld en het uitdagen van de groepsonderdelen en lokale riskmanagement-

functies over hun risicomanagement. Internal audit op groepsniveau en binnen de groeps-

onderdelen vormt de ‘third line of defence’.

Op groepsniveau is de Operational Risk Committee verantwoordelijk voor het vaststellen van 

het beleid en de kaders. Daarnaast rapporteert de afdeling Risicomanagement per kwartaal 

over de ontwikkeling van de operationele risico’s op groepsniveau. Binnen de groepsonder-

delen zijn risicomanagementcommissies ingesteld die onder andere operationele risico’s (inclu-

sief systeemcontinuïteitsrisico’s en frauderisico’s) van het betreffende onderdeel identificeren, 

managen en bewaken.

Binnen de groepsonderdelen vindt een Risk Self Assessment plaats. Hierbij worden de belang-

rijkste operationele risico’s geïnventariseerd en worden mitigerende maatregelen geïdentificeerd 

als risico’s buiten de risicobereidheid vallen. Dit proces wordt gefaciliteerd door de afdeling 

Risicomanagement, en de resultaten worden op groepsniveau teruggekoppeld aan de Operati-

onal Risk Committee. Daarnaast coördineert de afdeling Risicomanagement jaarlijks scenario-

analyses met senior managers van de volledige Rabobank Groep, waardoor inzicht wordt 

verkregen in het risicoprofiel van de groep.

EDTF 31



 106 Jaarverslag 2014 Rabobank Groep

Betekenisvolle 
coöperatie

Medewerkers 
in hun kracht

IJzersterke 
bank

Volledige 
klantfocus



 107 Betekenisvolle coöperatie

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.

Wij zien het als ons doel om de vitaliteit te versterken van de gemeenschappen waarin we 

actief zijn. Niet alleen puur als bank, maar ook als aanjager van maatschappelijke initiatieven. 

Zo bevorderen we de zelfredzaamheid van mensen en maken we tegelijkertijd de samenleving 

duurzamer. In 2020 willen we duizend collectieve lokale maatschappelijke initiatieven steunen 

bij hun zakelijke succes, waarvan 500 in Nederland en 500 in ontwikkelingslanden.

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.

WeHelpen
WeHelpen is een landelijke beweging in Nederland, die sociale verbinding stimuleert en 

mogelijk maakt. Mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp willen geven, treffen 

elkaar op het digitale platform www.wehelpen.nl. De hulpvragen lopen uiteen van mantelzorg 

tot klussen in huis en van de hond uitlaten tot schilderles.
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WeHelpen bestaat sinds 2012 en de Rabobank was een van de oprichters. Eind 2014 waren er al 

ruim 17.000 mensen als hulpbieders en -vragers geregistreerd op het platform, er werden in 2014 

2.100 publieke hulpvragen geplaatst en er zijn 1.100 hulpnetwerken van mensen die elkaar helpen.

Inmiddels zijn er vijftien lokale Rabobanken lid van WeHelpen, evenals enkele grote zorgverze-

keraars, circa vijftien gemeenten en diverse zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en woning-

bouwcorporaties.

Lees hier meer over WeHelpen.nl.

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.

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.

Lees hier meer over het programma Thuisadministratie van Humanitas.

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.

T
T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/rabobank-foundation-news/2015/wehelpen.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/invested-in-each-other/stories/first-aid-in-times-of-financial-fuss.html
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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.

Daarom geven we deze doelgroep via coöperaties toegang tot krediet en andere financiële 

diensten, zoals spaarrekeningen. Hierdoor kunnen ze investeren in hun boerenbedrijfje, 

waardoor ze zichzelf en hun dorpsgemeenschap economisch kunnen ontwikkelen.

Op het platteland is vaak geen bank te bekennen. En als er al een bank aanwezig is, dan leent 

die geen geld aan kleine boeren zonder onderpand of vast inkomen. De bank vindt het risico 

simpelweg te groot. Boeren zijn daardoor overgeleverd aan lokale geldschieters, waardoor de 

financiële problemen alleen maar groter worden.

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.

Voor zelfredzaamheid van organisaties en boeren is het van belang dat ze inzicht hebben in 

hun financiële positie, zodat ze kunnen sparen en op den duur investeren in verdere productie-

verhoging, verwerking of andere zaken om hun levensstandaard te verhogen. Er is binnen de 

projecten van de Rabobank Foundation daarom veel aandacht voor financiële educatie. Ook is 

er daarnaast vaak een sterke focus op trainingen die de productiviteit helpen verhogen. 

Zo draagt Rabobank Foundation via een van haar projecten in Tanzania jaarlijks 250.000 euro bij 

aan de NMB Foundation die financiële en organisatorische trainingen aan honderden kleine 

coöperaties verzorgt. Dit sluit dan weer aan op andere meer agronomische projecten in samen-

werking met klanten van de bank of een samenwerkingspartner als de FAO.

Lees hier meer over 40 jaar Rabobank Foundation.

Partnerbanken in ontwikkelingslanden
Veel mensen in ontwikkelingslanden, met name op het platteland, hebben geen toegang tot 

financiële dienstverlening. Betalen, sparen en lenen is verre van vanzelfsprekend voor mensen 

in een groot gedeelte van de wereld, wat een belangrijke voorwaarde is voor economische groei.

In het verleden heeft de Rabobank in eigen land waardevolle kennis en ervaring opgedaan 

op het gebied van het betrekken van mensen in het financiële systeem. De toenmalige 

omgevingsfactoren zijn vergelijkbaar met de omgevingsfactoren waar financiële instellingen in 

ontwikkelingslanden nu mee te maken hebben. Rabo Development brengt deze kennis over 

naar financiële instellingen in geselecteerde markten om ze te ondersteunen in hun streven om 

financiële diensten op een duurzame wijze voor meer mensen toegankelijk te maken. De focus 

van Rabo Development ligt daarbij op plattelandsgebieden en op de agrarische sector, 

waarmee een impactvolle ontwikkeling wordt ondersteund.

T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/background-stories/magazine/2014/rabobank-foundation-turns-40-more-than-charity%20.html
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Om de kennis daadwerkelijk te kunnen overdragen, werkt Rabo Development met name door 

partnerschappen aan te gaan met geselecteerde financiële instellingen in ontwikkelingslanden. 

Een lange-termijn verbintenis wordt aangegaan door een minderheidsaandeel te nemen in de 

financiële instellingen, aangevuld met management assistentie en technische assistentie. 

Kapitaal wordt verschaft om de bank te ondersteunen in verdere groei en ontwikkeling. 

Management en technische assistentie zijn de voornaamste kanalen voor de kennisoverdracht, 

bijvoorbeeld op het vlak van IT, risico’s, producten en governance. Het doel hiervan is dat de 

financiële instellingen leidende en duurzame lokale retail banken worden met een duidelijke 

focus op plattelandsgebieden.

De inspanningen van Rabo Development worden steeds meer versterkt door de activiteiten van 

Rabo Foundation, welke zich in ontwikkelingslanden richt op de ontwikkeling en financiering 

van groepen kleine boeren, zodat ze verder kunnen investeren en groeien.

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.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Lees hier meer over Rabo Development.

Lees hier meer over de Internationale samenwerking.

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.

In Nederland hebben alle lokale Rabobanken op deze manier belangrijke investeringen gedaan 

in hun werkgebieden. Dat leverde nieuwe samenwerkingsverbanden op en innovatieve 

projecten. Om nog meer impact en zichtbaarheid te bereiken, hebben we in 2014 besloten om 

deze lokale activiteiten voortaan te koppelen aan drie thema’s: duurzaamheid, economische 

vitaliteit en leefbaarheid.

Een voorbeeld is de Limburgse pluimveehouder die ontdekte dat eigeel een stofje bevat dat de 

achteruitgang van het gezichtsvermogen remt. Hij richtte het bedrijf Newtricious op om dit 

verder te onderzoeken en een voedingssupplement in de markt te zetten. Rabobank Horst 

Venray steunde zijn initiatief eerst vanuit het coöperatieve dividend, maar op den duur was er 

behoefte aan een grotere financiering. De lokale Rabobank adviseerde hem en bood een lening 

aan. Inmiddels is het product MacuView wetenschappelijk onderbouwd en te koop.

Op het online platform ‘Rabo Versterkt’ staat een interactieve landkaart van Nederland, waarop 

we allerlei lokale initiatieven van onze banken presenteren. Eind 2014 waren er meer dan 40 

lokale Rabobanken actief op deze website. De voorbeelden die we laten zien (veelal in de vorm 

T
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https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=20
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/rabo-development/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/rural-fund/international-cooperation/index.html
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van korte films) hebben te maken met thema’s als duurzaamheid, economie, wonen, zorg en 

sponsoring. De site geeft een beeld van onze bijdrage aan de lokale samenleving en daarmee 

aan heel Nederland.

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.

Lees hier meer over dit project.

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

Sponsor van sport
Als grootste en maatschappelijk meest betrokken sportsponsor van Nederland neemt de 

Rabobank ook haar verantwoordelijkheid in een vitalere samenleving. Hockey, paardensport 

en wielrennen zijn de belangrijkste sporten die we steunen: van amateurs tot de wereldtop. 

Naast de ondersteuning van deze drie sporten is de Rabobank Partner in Sport van het 

NOC*NSF. Ook omarmen we verschillende activiteiten binnen het aangepast sporten en zijn wij 

erkend 1% fairshare partner, dit betreft een regeling waarbij het bedrijfsleven wordt gevraagd 

om 1% bovenop hun totale sportsponsoringbudget te investeren in de gehandicaptensport. 

Daarnaast steunen we het Jeugdsportfonds, dat ervoor zorgt dat ook arme kinderen bij een 

club kunnen aansluiten.

De betrokkenheid van lokale Rabobanken bij vele verenigingen binnen hun werkgebied vormt 

de ondersteuning van een belangrijke hoeksteen van de samenleving en onderstreept de 

maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank. Ze nemen daarmee een bescheiden 

aandeel in deze clubs, die op hun beurt weer een grote rol spelen in de samenleving. Dat sport 

mensen samenbrengt, blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam. In de volksbuurt Feijenoord deden 

weinig kinderen aan sport. Daarom besloot een enthousiaste stadsbewoner midden in deze 

wijk een hockeyclub te starten. Hoewel hockey en een volksbuurt niet direct een logische 

match lijkt, besloot Rabobank Rotterdam dit plan te ondersteunen en inmiddels groeit hockey-

club Feijenoord enorm.

In 2014 ging 45,5 (45,2) miljoen euro naar maatschappelijke sponsoring. 

Lees hier meer over dit onderwerp.

T
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https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/rabobank-foundation-news/2014/20141020-Joint-approach-to-strengthen-dairy-cooperatives-in-Indonesia.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/invested-in-each-other/stories/playing-hockey-in-a-rotterdam-working-class-neighbourhood.html
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Maatschappelijke sponsoring

in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

Rabobank Nederland, directoraat communicatie 15,2 12,5 30,3 25,1 24,1

Rabobank International en overige groepsonderdelen 7,3 7,8 11,0 9,7 11,8

Lokale Rabobanken 23,0 24,9 27,4 27,0 24,1

Totaal maatschappelijke sponsoring 45,5 45,2 68,7 61,8 60,0

Maatschappelijk beleggen
Impact investing is een vorm van beleggen waarbij we naast een financieel rendement ook een 

sociaal-maatschappelijk rendement nastreven. De Rabobank is enthousiast over deze methode 

en onderzocht daarom in 2014 de mogelijkheden om dit soort beleggingsproducten te intro-

duceren voor particuliere en private-bankingklanten.

Voor de institutionele klanten bieden we nu al producten die naast het financiële rendement 

ook een positief maatschappelijk rendement nastreven, zoals Dutch Greentech Fund, Rabo 

Farm, Rabo Rural Fund and Rabo Inclusive Business Fund. In 2014 lanceerde Rabo Farm haar 

tweede Europese fonds en kwam het nieuwe Shift Invest erbij. De toekomstige investeringen 

van Shift Invest richten zich vooral op gezondheid en welzijn.

Het is onze ambitie om onze processen zodanig aan te passen  dat we meer zicht hebben op 

maatschappelijk verantwoorde investeringen en beter kunnen sturen op impact. Op die manier 

kan deze beleggingsvorm in 2015 de groei maken die we graag zien, waarbij de klant en de 

maatschappij er allebei op vooruitgaan.

Maatschappelijke dialoog
De Rabobank gaat actief de dialoog aan met maatschappelijke organisaties. Deze gesprekken 

gaan meestal over de standpunten van de bank. Een aanleiding om elkaar te treffen kan zijn dat 

er misstanden of bijzondere ontwikkelingen in het nieuws zijn. Regelmatig komen er vragen of 

reacties binnen over onderzoeken rondom het beleid van banken. Met sommige partijen 

hebben we op vaste momenten een terugkerend overleg. In de bijlage bij dit verslag staat een 

tabel met de onderwerpen die we met maatschappelijke organisaties bespraken en de uitkom-

sten daarvan.

Tijdens de gesprekken van 2014 kwamen grote duurzaamheidsvraagstukken naar voren, die 

spelen in de productie- en handelsketens voor palmolie, soja, veehouderij, vleesproductie en 

energie. De Rabobank gaat in 2015 haar beleid op deze thema’s aanscherpen en zal trans-

paranter communiceren over de inhoud en uitvoering ervan.

Specialisten van de Rabobank volgen de politieke overleggen en debatten op de voet. Ze houden 

contact met politici en ambtenaren in Den Haag en Brussel, maar ook met financiële toezicht-

houders. Zo heeft de Rabobank deelgenomen aan de rondetafelgesprekken die de Tweede Kamer 

organiseerde over big data en over duurzaam, divers en dienstbaar bankieren. Op Europees niveau 

hebben we actief inbreng geleverd bij de totstandkoming van de Bankenunie. Daarnaast heeft 

de Rabobank samen met LTO Nederland en met de Nederlandse overheid bepleit dat tuinders 

zijn gecompenseerd voor de Russische sancties. Geregeld haakt de Rabobank ook aan bij 

handelsmissies, economische missies en staatsbezoeken. In 2014 deed de Rabobank mee aan 

staatsbezoeken aan Polen en Japan. In Polen waren we erbij vanwege de ondertekening van 

een contract van Rabobank Farm met een Poolse onderneming. In Japan organiseerde de 

Rabobank in het verlengde van het staatsbezoek een food- en agriconferentie. Ook participeerde 

de Rabobank in de economische missies naar Indonesië, Brazilië, Turkije, Vietnam, Congo, India 

en Peru.



 113 Betekenisvolle coöperatie

De standpunten van de bank staan vastgelegd in position papers, die ook op onze corporate 

website staan. In 2014 beschreven we onder meer het beleid rondom big data, kredietverlening 

en duurzaamheid.

Bekijk hier de standpunten van de Rabobank.

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.

De hoogste waardering komt van toezichthouders, de politiek en brancheorganisaties, 

waarvoor leiderschap, management, toekomstvisie en maatschappelijke dialoog belangrijke 

criteria zijn.

Het meest kritisch zijn maatschappelijke belangenorganisaties. Voor deze organisaties is het 

verwezenlijken van het maatschappelijke belang dat ze vertegenwoordigen een essentieel 

criterium.

De directe relatie met de Rabobank kreeg in 2014 een hogere waardering dan onze algemene 

reputatie. Het gemiddelde rapportcijfer is een 6,4. De waardering van de relatie varieert van een 

7,6 bij toezichthouders tot een 4,9 bij maatschappelijke belangenorganisaties. Voor een herstel 

van het vertrouwen in de Rabobank is een goede relatie en het voeren van een open en con-

structieve dialoog van groot belang.

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.

De belangrijkste aandachtspunten voor de Rabobank die de ondervraagde stakeholders 

aangeven, zijn:

• focus op de klant (maatwerk)

• actieve deelname aan het maatschappelijke debat

• tonen van leiderschap en visie

• tonen van de coöperatieve kleur

Voor 2015 is het voornemen om het onderzoek Stakeholder Reputation Insights te herhalen.

T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/principles/index.html
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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 

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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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.

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.

Lees hier meer over de vergoedingenstructuur van de raad van commissarissen.

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. 

Per 1 januari 2015 geldt dat het maximuminkomen waarover leden van de raad van bestuur 

pensioen mogen opbouwen, daalt naar 94.600 euro. Daarom geldt dat leden van de raad van 

bestuur per 1 januari 2015 een individuele pensioenbijdrage zullen gaan ontvangen.

T

https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=22
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Kostenvergoeding

Leden van de raad van bestuur komen in aanmerking voor een vaste kostenvergoeding ter 

compensatie van kosten die verband houden met het uitoefenen van de functie. Deze kosten 

komen niet in aanmerking voor afzonderlijke declaratie. Uitgangspunt is dat de hoogte van de 

kostenvergoeding gebaseerd is op hetgeen in de markt gebruikelijk is bij vergelijkbare functies.

Ontslagvergoeding

De Rabobank houdt zich aan alle vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de hoogte van 

ontslagvergoedingen.

Individuele beloningen
In 2014 bedroeg de bezoldiging van de leden en de oud-leden van de raad van bestuur 6,3 (5,8) 

miljoen euro.

in duizenden euro’s
Totaal 

salarissen
Pensioen-

premies

Totaal prestatie-
gebonden uitkering 
(afgeschaft in 2013) Overig Totaal

ir. W. Draijer MBA (in dienst vanaf 1 juli 2014) 490 137 - 1 628

M. Minderhoud (in functie tot 1 oktober 2014) 739 - - - 739

prof. dr. ir. A. Bruggink 885 277 - - 1.162

B.J. Marttin MBA 885 277 - 3 1.165

drs. R.J. Dekker 723 226 - - 949

drs. ing. H. Nagel 723 226 - - 949

drs. J.L. van Nieuwenhuizen (in functie vanaf 24 maart 2014) 548 159 - - 707

Totaal 2014 4.993 1.302  4 6.299

Totaal 2013 4.514 1.285 33  5.832

De heer Minderhoud is op 1 oktober teruggetreden uit de raad van bestuur. Voor de heer 

Minderhoud is de bezoldiging tot 1 oktober verantwoord. Er is geen beëindigingsvergoeding 

betaald. De heer Draijer is per 1 oktober toegetreden tot de raad van bestuur. Voor de heer 

Draijer is zes maanden bezoldiging verantwoord.

Aangezien de variabele beloning voor leden van de raad van bestuur in 2013 is afgeschaft, 

is het aantal DRN’s dat over het performancejaar 2014 is toegekend aan leden en oud-leden 

van de raad van bestuur 0 (0). Het aantal DRN’s dat bij leden en oud-leden van de raad van 

bestuur uitstaat, bedraagt ultimo 2014 12.133 stuks (7.409 stuks). Dit totaal bevat ook de DRN’s 

die aan leden en oud-leden van de raad van bestuur zijn toegekend in voorgaande functies.

Leningen per bestuurslid

De leningen, voorschotten en garanties van de op 31 december 2014 in functie zijnde leden 

van de raad van bestuur en de gemiddelde rentepercentages bedroegen:

in miljoenen euro’s
Openstaande 

kredieten
Gemiddelde 

rentevoet (in %)

ir. W. Draijer MBA - -

prof. dr. ir. A. Bruggink - -

B.J. Marttin MBA 0,6 4,2

drs. R.J. Dekker 1,3 2,7

drs. ing. H. Nagel 1,0 1,9

drs. J.L. van Nieuwenhuizen 2,0 3,7
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Het verloop van de leningen, voorschotten en garanties van de op 31 december 2014 in functie 

zijnde leden van de raad van bestuur is als volgt:

in miljoenen euro’s 2014 2013

Uitstaand begin van het jaar 3,4 4,8

Verstrekt gedurende het jaar - -

Afgelost gedurende het jaar -1,1 -0,3

Daling als gevolg van niet langer in functie zijnde leden -0,2 -3,6

Stijging als gevolg van nieuw toegetreden leden 2,8 2,5

Uitstaand per 31 december 4,9 3,4

Deze transacties, met bestuurders in persoon, zijn tegen personeelscondities en/of markt-

conforme tarieven afgesloten. De hoogte van de tarieven is mede afhankelijk van de valutasoort, 

de overeengekomen rentefixatietermijn en het moment van afsluiten van de transactie of het 

moment van ingaan van een nieuwe rentefixatietermijn.

Certificaten per bestuurslid

Een aantal leden van de raad van bestuur heeft in persoon en/of via een eigen pensioen-B.V. 

belegd in Rabobank Certificaten. Eind 2014 betrof dit in totaal 12.166 certificaten.

Aantal Rabobank Certificaten

prof. dr. ir. A. Bruggink 12.166

Benchmark
In 2014 is de beloning van de raad van bestuur opnieuw door een extern bureau (Hay Group) 

met de externe markt vergeleken. Dit gebeurde op basis van twee referentiemarkten, te weten 

een financiële en een niet-financiële referentiemarkt. Er is niet gekozen voor één gecombineerde 

groep, aangezien er te veel verschil bestaat in de onderliggende dynamiek binnen deze twee 

groepen. In beide referentiegroepen komen zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde 

ondernemingen voor. De financiële, sectorspecifieke referentiemarkt is bepaald binnen een 

internationale/Europese context. Deze referentiegroep bestaat uit de volgende ondernemingen: 

Crédit Agricole, Banco Santander, Société Générale, Groupe BPCE, UniCredit, ING Bank, 

Nordea Bank, Intesa Sanpaolo, BBVA, Commerzbank, Danske Bank, DZ Bank, ABN AMRO en 

Caixabank. De groep van ‘cross industry’-ondernemingen in Nederland is bepaald door te 

kiezen voor ondernemingen in Nederland die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn. 

Deze cross industry referentiegroep bestaat uit de volgende ondernemingen: ABN AMRO, 

AEGON, Ahold, Akzo Nobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, ING Bank, ING Verzekeringen, 

KPN, Philips, Randstad, SHV Holding en TNT Express.

De uitkomsten van de marktvergelijkingen laten zien dat de totale beloning van alle leden van 

de raad van bestuur tot de onderste 25% van beide referentiegroepen behoort en daarmee ruim 

lager is dan de mediaan van de markt waarmee is vergeleken. De raad van bestuur komt niet in 

aanmerking voor kortetermijn of langetermijn variabele beloning, beloningscomponenten die 

in de rest van de markt wel gebruikelijk zijn. De huidige schaalmaxima voor de raad van bestuur 

zijn op basis van een representatieve peer group in 2008 vastgesteld en sindsdien niet meer 

gewijzigd. De raad van commissarissen heeft in de resultaten van de marktvergelijkingen uit 

2014 geen aanleiding gezien om de beloningsniveaus van de raad van bestuur aan te passen. 

De Rabobank voelt zich als coöperatieve bank comfortabel bij de huidige beloning van de raad 

van bestuur en zal de ontwikkelingen in de markt in beschouwing blijven nemen bij toekomstige 

beslissingen omtrent de beloningsniveaus.
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Performance management
De leden van de raad van bestuur zijn allen aangemerkt als Identified Staff. Daarom voldoen de 

prestatiedoelstellingen van de raad van bestuur aan de voor Identified Staff voorgeschreven 

verdeling tussen groeps-, bedrijfsonderdeel- en individuele doelstellingen. Verder bestaan de 

prestatiedoelstellingen voor minimaal 50% uit niet-financiële doelstellingen. Voorbeelden van 

prestatie- en resultaatdoelstellingen die gelden voor alle leden van de raad van bestuur zijn:

Risicobewustzijn: Ik maak risico’s bespreekbaar. Ik zorg ervoor dat de medewerkers bewust 

omgaan met risico’s in hun dagelijks handelen en verantwoordelijkheid hiervoor nemen. 

Ik geef met eigen gedrag het voorbeeld. Ik draag naar buiten uit hoe de Rabobank invulling 

geeft aan het actief managen van risico’s.

Gezond risicoprofiel: Ik neem in alle besluitvorming expliciet risico-overwegingen mee. Ik verlang 

dat in strategische voorstellen en meerjarenplannen risico’s aan de orde komen.

Management agenda: Ik geef samen met de andere leden van de raad van bestuur uitvoering 

aan de in de managementagenda genoemde thema’s en houd daarbij rekening met de daarin 

genoemde deliverables en tijdslijnen. De thema’s zijn: strategie, organisatie & governance, cultuur 

& gedrag, aandacht voor klant/revitalisering commerciële activiteiten, imagomanagement, 

riskmanagement, realiseren budget, managementdevelopment en wet- en regelgeving.

Ontwikkeling beloningspakket
Voor de leden van de raad van bestuur zijn de salarissen sinds 2008 niet meer voor inflatie 

gecorrigeerd of op andere wijze verhoogd. In 2013 is het variabel inkomen voor de raad van 

bestuur vervallen, waarbij de rest van het beloningspakket ongewijzigd is gebleven.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het totale beloningspakket (beleidsniveaus) 

van de raad van bestuur over de afgelopen vijf jaar als indexcijfers ten opzichte van 2010 weer-

gegeven. Het indexcijfer van 2014 bedraagt 65, hetgeen betekent dat het totale beloningspakket 

in vijf jaar tijd met 35% is gedaald terwijl de consumentenprijsindex in diezelfde periode met 

ruim 8% is gestegen. De piek in de grafiek in 2012 hangt samen met het laten vervallen van de 

zogenaamde EK-toeslag voor de raad van bestuur in dat jaar; hier is in 2012 een eenmalige 

compensatie voor verstrekt. De daling vanaf 2013 houdt verband met het laten vervallen van 

het variabel inkomen voor de raad van bestuur.

Lees hier meer over het onderwerp Belonen.
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https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=24
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Verslag raad van commis-
sarissen Rabobank Nederland

2014, de transitie is begonnen
Na 2013 – een van de meest bewogen jaren in de geschiedenis van de 
Rabobank – kan 2014 worden omschreven als een bemoedigend en 
hoopvol jaar. Een jaar waarin het begin van een transitie helder wordt 
gemarkeerd door de start van het groepsbrede cultuurprogramma, het 
komen tot vernieuwing van de coöperatieve governance en het streven om 
vanuit de één-Rabobank-gedachte er volledig te zijn voor onze klanten. 
Met de komst van Wiebe Draijer heeft de Rabobank een nieuwe voorzitter 
die leiding geeft aan een raad van bestuur die bezig is de bank toekomst-
vaster te maken en de coöperatie te revitaliseren.

De drie pijlers van de corporate governance van Rabobank Nederland zijn slagvaardig bestuur, 

effectieve ledeninvloed en een sterk en onafhankelijk toezicht. Het hoofdstuk Corporate gover-

nance van dit jaarverslag beschrijft de governance van Rabobank Nederland en de naleving van 

de Nederlandse corporate governance code. In het hoofdstuk Code Banken wordt uitgebreid 

gerapporteerd over de toepassing van de bepalingen van de Code Banken. Hierin geeft de 

Rabobank aan dat ze deze bepalingen voor goed ondernemingsbestuur in de financiële sector 

volgt. De raad van commissarissen onderschrijft de inhoud van beide hoofdstukken.

Conform zijn wettelijke taak heeft de raad van commissarissen toezicht gehouden op het beleid 

van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Rabobank Nederland en de met 

haar verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de raad van commissarissen als klankbord 

voor de raad van bestuur en vervult de raad de werkgeversrol richting de raad van bestuur.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Als eerste beschrijft het de belangrijkste onderwerpen 

waar de raad van commissarissen zich als toezichthouder en adviseur op heeft gericht. 

Vervolgens besteedt de tekst aandacht aan de werkgeversrol en tot slot wordt ingegaan op de 

samenstelling en het eigen functioneren.

Toezicht en advies
Coöperatieve governance
De raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben in 2014 in nauw overleg met 

de lokale Rabobanken veel tijd en aandacht geïnvesteerd om zowel intern als extern het 

vertrouwen van stakeholders te herwinnen en eigentijdse coöperatieve lokale Rabobanken in 

te richten, met een bijpassende ondersteuning door Rabobank Nederland. In dit kader is medio 

maart 2014 door de raad van bestuur besloten om een Commissie Governance in te stellen. 

De commissie heeft de opdracht gekregen om de raad van bestuur te adviseren over een 

inrichting en besturing van de Rabobank die op een toekomstbestendige wijze bijdraagt aan 

het herwinnen en bestendigen van het vertrouwen in de Rabobank van klanten, leden, 

medewerkers, toezichthouders en andere partijen. De raad van commissarissen wordt 

periodiek betrokken bij de voortgang van de werkzaamheden van de Commissie Governance. 

https://www.rabobank.com/nl/images/verklarende-woordenlijst-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=1
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De commissie voor coöperatieve aangelegenheden vervult hierin een voorhoedefunctie 

namens de raad van commissarissen en geeft daarmee tevens invulling aan de adviesrol van 

de raad. Daarnaast hebben leden van de raad van commissarissen de relevante bijeenkomsten 

met de lokale Rabobanken bijgewoond. Eind oktober heeft de raad van commissarissen in een 

gezamenlijke sessie met de raad van bestuur een off-site gehouden over strategische onder-

werpen waarbij tevens uitgebreid is stilgestaan bij de governance. De raad van commissarissen 

volgt de voortgang van de governancediscussie intensief om te waarborgen dat de denkrichting 

en het proces de volledige steun hebben van de raad van commissarissen.

Eén Rabobank: Visie 2016, Mars en Culture Collective
Kijkend naar Visie 2016 – een fundamentele vernieuwing van de klantbediening in Nederland 

door virtualisering en automatisering - en enkele leerpunten voortvloeiend uit het Libor-dossier, 

hebben de raad van bestuur en de raad van commissarissen indringend gesproken over de 

gewenste inrichting van Rabobank Nederland. In november 2013 besprak de raad van commis-

sarissen de nieuwe topstructuur voor Rabobank Nederland en de bijbehorende herziene porte-

feuilleverdeling van de raad van bestuur. Volgens deze nieuwe topstructuur is in 2014 de 

inrichting van de bestaande organisatie binnen Rabobank Nederland die dient ter ondersteuning 

van de lokale Rabobanken onder de naam Mars aangepast aan Visie 2016. Virtualiseren, adviseren 

en participeren zijn de drie pijlers waarop de lokale klantbediening rust. De raad van bestuur en 

de raad van commissarissen zijn van mening dat, zeker in tijden van beperkte groei en kosten-

besparing, nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan onderling begrip en saamhorig-

heid binnen de organisatie. Het gevoel allen deel uit te maken van één Rabobank kan worden 

bevorderd door meer kennis te nemen van elkaars activiteiten en door samen bij te dragen aan 

de resultaten van de groep als geheel. Dit geldt evenzeer voor groepsonderdelen in Nederland 

als voor groepsonderdelen in het buitenland. Daarom heeft de raad van commissarissen het 

besluit van de raad van bestuur onderschreven om in het kader van Mars diverse onderdelen 

van het buitenlandbedrijf organisatorisch samen te voegen met het binnenlandbedrijf en om 

een groepsbreed cultuurprogramma te introduceren. Het groepsbrede cultuurprogramma richt 

zich vooral op de houding en het gedrag waarmee invulling wordt gegeven aan de organisatie-

veranderingen die Visie 2016 en Mars met zich meebrengen. De raad van commissarissen heeft 

in 2014 tijdens iedere vergadering met de raad van bestuur gesproken over de voortgang van de 

programma’s Visie 2016 en MARS en over het cultuurprogramma. De raad van commissarissen 

verwacht dat dit programma in combinatie met een intensievere samenwerking tussen de lokale 

Rabobanken, Rabobank Nederland en Wholesale, Rural & Retail eraan zal bijdragen dat klanten 

de Rabobank als een betere bank gaan ervaren. Inmiddels heeft het cultuurprogramma de naam 

‘Culture Collective’ gekregen. Over het cultuurprogramma heeft de raad van commissarissen 

zich in detail laten informeren, onder andere in een permanente-educatiesessie.

Opgedragen toezicht
De Rabobank moet, net als iedere andere financiële instelling, nu en in de toekomst voldoen 

aan wet- en regelgeving. Iedere lokale Rabobank heeft een eigen bankvergunning met daaraan 

gekoppelde eisen. Rabobank Nederland oefent op de aangesloten banken het zogenoemde 

opgedragen toezicht uit. Dit betekent kort gezegd dat Rabobank Nederland toezicht uitoefent 

op de lokale Rabobanken met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering, uitbe-

steding, solvabiliteit en liquiditeit. Deze taak vloeit voort uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) 

en geeft invulling aan het toezicht dat anders rechtstreeks door DNB op de lokale Rabobanken 

zou worden uitgeoefend. Daarnaast oefent Rabobank Nederland (controle)taken uit met betrek-

king tot de lokale Rabobanken op grond van het zogenaamde collectieve vergunningsregime 

in het kader van de naleving van het gedragstoezicht waarop de AFM toezicht houdt.
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De laatste jaren kost het de organisatie veel inspanning om per individuele bank te voldoen aan 

alle vereisten die voortvloeien uit de bankvergunning. Hoewel bij het aansturen en aanspreken 

van lokale Rabobanken vanuit de prudentiële toezichtrol wordt gestreefd naar een balans 

tussen commercie, efficiency en risico/compliance (CER), komt de aandacht voor commercie en 

het klantbelang in deze balans in de praktijk onder druk te staan. Dat is een dilemma omdat het 

klantbelang maximale aandacht verdient. De raad van commissarissen onderschreef de wens 

van de raad van bestuur om de bank zich meer op commercie, innovatie en klantbehoeften te 

laten richten, uiteraard binnen de randvoorwaarden dat het eigen huis op orde is.

De raad van commissarissen realiseert zich dat de rol van opgedragen toezichthouder in de 

coöperatieve context in combinatie met de rol van ondersteuner van de lokale Rabobanken 

niet altijd eenvoudig is en een beroep doet op alle betrokkenen om op gepaste wijze tussen 

deze rollen te schakelen. In 2014 hebben de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland naar 

elkaar uitgesproken dat de huidige governance onvoldoende de externe, klantgerichte ambitie 

van de Rabobank en haar rol in de samenleving faciliteert. Te veel is sprake van interne oriëntatie 

waardoor de klant onvoldoende in beeld is, externe ontwikkelingen traag worden geabsorbeerd 

en de kosten onverantwoord hoog zijn. Dit vraagstuk maakt deel uit van het genoemde debat 

over de coöperatieve governance.

Jaarrekening 2013, halfjaarverslag 2014 en begroting 2015
Conform het bepaalde in de statuten van Rabobank Nederland heeft de raad van commissarissen 

het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van Rabobank Nederland en van de Rabobank Groep 

en de daaraan toegevoegde gegevens onderzocht. De raad van commissarissen besprak deze 

stukken uitvoerig met de raad van bestuur, de interne accountant en de externe accountant, 

Ernst & Young Accountants LLP (EY) en nam kennis van de goedkeurende verklaring van EY 

bij de jaarrekening 2013. Ook de managementletter, inclusief de managementrespons, werd 

gedetailleerd besproken. Aan de orde kwamen onder andere de ontwikkeling van de kapitaal-

ratio’s en de liquiditeitspositie, de kosten kredietverliezen, vastgoedwaarderingen, nieuwe IFRS-

regels en (des)investeringen. In augustus 2014 behandelde de raad van commissarissen het 

halfjaarverslag 2014 van de Rabobank Groep. Hierbij werd onder meer stilgestaan bij de kosten 

kredietverliezen en dan met name voor commercieel vastgoed. In het najaar van 2014 is de 

begroting voor 2015 van de Rabobank Groep door de raad van commissarissen besproken en 

goedgekeurd. In een tweedaagse off-sitebijeenkomst in het najaar van 2014 heeft de raad van 

commissarissen samen met de raad van bestuur diepgaand gesproken over de effecten van 

Visie 2016, de kostenstructuur van Rabobank Nederland en de ontwikkeling van rendabele, 

toekomstbestendige verdienmodellen. In het najaar werd ook goedkeuring gehecht aan het 

fundingmandaat voor 2015.

Asset Quality Review en stresstest
Het grootschalige onderzoek van de ECB naar de ruim 120 grootste Europese banken werd in 2014 

afgerond. De betreffende banken, waaronder de Rabobank, zijn in het kader van de overgang op 

het Europese bankentoezicht onderworpen aan een stresstest en een Asset Quality Review (AQR). 

De raad van commissarissen heeft gedurende het jaar de voortgang van het project nauwgezet 

gevolgd en zich over de uitkomsten op 26 oktober 2014 laten informeren. In de stresstest bleek 

de kapitaalbuffer van de Rabobank bij het zwaarste scenario 8,4%, bij een ECB-eis van 5,5%.

Situatie op de financiële markten en de positie van de Rabobank
In 2014 heeft de raad van commissarissen de situatie op de financiële markten en de gevolgen 

daarvan voor de Rabobank nauwgezet gevolgd. Hierbij werd aandacht geschonken aan de 

ontwikkeling van de kapitaalratio van de Rabobank Groep en liet de raad zich informeren over 

de realisatie van de fundingdoelstellingen. Ook de ontwikkeling van de rating, waaronder de 

downgrade van S&P, kwam aan de orde.
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Samen Duurzaam Sterker en Banking for Food
De raad van commissarissen hecht grote waarde aan de oriëntatie van de Rabobank op haar 

leden, klanten en op de samenleving en is zich ten zeerste bewust van de verantwoordelijkheid 

die een zorgvuldige invulling van deze kernwaarden met zich meebrengt. Het gaat daarbij om 

duurzame ontwikkelingen in de breedste zin. De commissie voor coöperatieve aangelegenheden 

heeft zich gedurende het verslagjaar gebogen over diverse coöperatieve en duurzaamheid-

gerelateerde thema’s en heeft daarover met de raad van bestuur van gedachten gewisseld en 

advies gegeven. Ook in plenaire samenstelling heeft de raad van commissarissen bij verschillende 

gelegenheden met de raad van bestuur over deze thematiek gesproken. In het bijzonder heeft 

de raad van commissarissen in augustus 2014 goedkeuring gehecht aan de duurzaamheids-

strategie ‘Samen Duurzaam Sterker’. Ook sprak de raad van commissarissen in 2014 met de raad 

van bestuur over Banking for Food. Dit is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid wereld-

wijd en de rol van de bank hierin. Momenteel wordt Banking for Food nader uitgewerkt.

Strategische ontwikkelingen
In december 2013 heeft de raad van bestuur met instemming van de raad van commissarissen 

het merendeel van de aandelen van de Rabobank in Bank BGZ verkocht aan BNP Paribas Groep. 

De benodigde schaal van Bank BGZ, de interesse van andere partijen om hun activiteiten in Polen 

te vergroten en onze groeiende focus op food & agri, lagen ten grondslag aan deze verkoop. 

Sinds december 2013 deed zich een aantal ontwikkelingen voor die het noodzakelijk maakten 

de transactie op onderdelen te wijzigen. De uiteindelijke verkooptransactie omvat ook de acti-

viteiten van Rabobank Polska die in juni 2014 geïntegreerd zijn in Bank BGZ. Eind 2014 hebben 

de raad van commissarissen en de raad van bestuur in een tweedaagse off-sitebijeenkomst de 

eerste toekomstverkenningen gedeeld ter voorbereiding op het Strategisch Kader 2017-2020.

ICT
De raad van commissarissen heeft met de raad van bestuur van gedachten gewisseld over onder 

meer de stabiliteit van de IT-infrastructuur, de voortgang van IT-ontwikkelingen in het kader van 

Visie 2016 en andere grote IT-projecten, informatiebeveiliging, logische toegangsbeveiliging, de 

bestrijding van cybercrime, business continuity management en synergie tussen de systemen van 

de diverse groepsonderdelen. De voortgang van de migratie naar de nieuwe Europese betaal-

standaard SEPA (Single Euro Payments Area) stond in 2014 standaard op de agenda’s van de raad 

van commissarissen, het risk committee en het audit committee. De raad van commissarissen 

heeft met de raad van bestuur een analyse besproken van de netwerkverstoringen waar Rabobank 

in juli 2014 mee kampte en heeft zich laten informeren over de verbeteracties op dit vlak.

Werkgeversrol
De raad van commissarissen benoemde per 24 maart 2014 op advies van de benoemingscom-

missie de heer Van Nieuwenhuizen tot lid van de raad van bestuur. Jan van Nieuwenhuizen 

beschikt over jarenlange internationale bancaire ervaring en heeft binnen de Rabobankorgani-

satie een veelzijdige loopbaan gekend. De raad van commissarissen is van mening dat hij in de 

raad van bestuur de juiste expertise en kwaliteiten inbrengt. Op 1 juli 2014 is de heer Draijer in 

dienst getreden van de Rabobank. Na zich gedurende drie maanden intensief te hebben voor-

bereid op zijn nieuwe rol, heeft Wiebe Draijer op 1 oktober 2014 de voorzittershamer over-

genomen van de heer Minderhoud, die vanaf 29 oktober 2013 bestuursvoorzitter was. De raad 

van commissarissen is – op advies van de benoemingscommissie – tot deze benoeming 

gekomen omdat Wiebe Draijer als een veelzijdige bestuursvoorzitter met bedrijfsmatig-strategi-

sche expertise en maatschappelijk leiderschap de juiste man op de juiste plaats is gezien de uit-

dagingen waar de Rabobankorganisatie zich nu en in de nabije toekomst voor geplaatst ziet. 
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Wiebe Draijer heeft bewezen op basis van verbindend leiderschap bruggen te kunnen slaan 

tussen verschillende partijen met uiteenlopende belangen. De raad van commissarissen is zeer 

erkentelijk dat Rinus Minderhoud op 29 oktober 2013 bereid werd gevonden het voorzitter-

schap van de raad van bestuur op zich te nemen, nadat de toenmalige bestuursvoorzitter 

Piet Moerland naar aanleiding van de Libor-kwestie zijn functie ter beschikking had gesteld. 

Rinus Minderhoud heeft direct rust gebracht en heeft de Rabobank geleid in een turbulente en 

moeilijke periode. De raad van commissarissen prijst de tomeloze energie die hij als voorzitter 

van de raad van bestuur aan de dag heeft gelegd, is dankbaar voor de wijze waarop hij heeft 

geopereerd in deze zware rol en voor de wijze waarop hij zich heeft gekweten van zijn verant-

woordelijkheden.

Talentmanagement en management development
De raad van commissarissen is zich proactiever gaan richten op de opvolgingsplanning van de 

raad van bestuur. Hierbij is het uitgangspunt dat de raad van bestuur het voortouw neemt bij 

het systematisch volgen, evalueren en ontwikkelen van het talent in de bank. Eind 2013 is een 

assessment uitgevoerd van het topmanagement van de Rabobank Groep. Begin 2014 is deze 

assessment diepgaand besproken met de raad van bestuur, ook met het oog op successie-

planning. In 2014 volgde een assessment van het gehele executive kader. De raad van commis-

sarissen en de benoemingscommissie monitoren periodiek het talentmanagement. De raad van 

commissarissen boog zich in 2014 over diverse benoemingsvraagstukken, waaronder enkele 

personele mutaties binnen het hogere executive kader.

De raad van commissarissen hecht grote waarde aan genderdiversiteit en heeft zijn uiterste 

best gedaan om hier invulling aan te geven. In 2014 heeft dit niet geleid tot het voorstel om 

een vrouwelijke kandidaat te benoemen in de raad van bestuur of in de raad van commis-

sarissen. Dit laat onverlet dat de raad van commissarissen zich zal blijven inspannen om in de 

toekomst vrouwelijke leden te benoemen.

De raad van commissarissen is in 2014 gestart met een meer systematische aanpak van target-

setting en beoordeling van leden van de raad van bestuur als middel om de doelstellingen, 

prestaties en (persoonlijke) ontwikkeling van leden van de raad van bestuur structureel te 

volgen en te verbeteren.

Beloningsbeleid
De Rabobank hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. De raad van 

commissarissen keurt het beloningsbeleid voor het senior management goed en ziet toe op 

de uitvoering ervan door de raad van bestuur. Voorts wordt elk jaar een benchmarkstudie 

uitgevoerd voor de positionering van de inkomens van de leden van de raad van bestuur. 

De raad van commissarissen heeft in 2014 op advies van de remuneratiecommissie ingestemd 

met een beperkt aantal materiële uitzonderingen op het Groepsbreed Beloningsbeleid (GBB), 

die niet de raad van bestuur betreft. De uitzonderingen zijn ook ingegeven door afwijkende 

lokale wet- en regelgeving en/of gebruiken. Voorts heeft de raad van commissarissen zich het 

afgelopen jaar gebogen over de hoogste beloningen via een groepsbrede beloningsrapportage 

en over het jaaroverzicht van variabele beloningen voor Identified Staff.

Een nadere toelichting op het GBB en op de remuneratie van de raad van bestuur en de raad 

van commissarissen is opgenomen in de extra informatie over Belonen en in de toelichting 

Bezoldiging raad van commissarissen en raad van bestuur in de jaarrekening.

Werkwijze raad van commissarissen van Rabobank Nederland
De samenstelling van de raad van commissarissen per 1 maart 2014 is in dit jaarverslag opge-

nomen in het hoofdstuk Bestuurders. Voor de profielschets van de raad van commissarissen 

wordt verwezen naar www.rabobank.com. De taakopdracht van de raad van commissarissen en 

de rol die de raad van commissarissen vervult in de governancestructuur van Rabobank 

https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=22
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/organisation/board/supervisory-board.html


 126 Jaarverslag 2014 Rabobank Groep

Nederland, zijn vermeld in het hoofdstuk Corporate governance in dit jaarverslag. De raad van 

commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Rabobank Nederland 

en de met haar verbonden ondernemingen en betrekt daarin ook de belangen van de daarbij 

betrokken partijen en de voor de Rabobank relevante aspecten van duurzaam ondernemen.

Honorering raad van commissarissen
De reguliere werkzaamheden van de leden van de raad van commissarissen betreffen toezicht 

houden, adviseren en het vervullen van de werkgeversrol. Naast het bijwonen van de vergade-

ringen van de raad, het bijwonen van de vergaderingen van de verschillende commissies uit de 

raad van commissarissen (audit committee, risk committee, commissie voor coöperatieve aan-

gelegenheden, benoemingscommissie, remuneratiecommissie en in voorkomende gevallen de 

beroepscommissie), omvat de taak ook het bij toerbeurt als toehoorder bijwonen van de overleg-

vergaderingen van de ondernemingsraad, het op kwartaalbasis bijwonen van (een of meer) 

kringvergaderingen en de vergaderingen van de centrale kringvergadering (CKV), het onder-

houden van contacten met de lokale Rabobanken en het bijwonen van de jaarlijkse algemene 

vergadering. Ook het voldoen aan de eisen van permanente educatie vraagt een tijdsinvestering. 

De gemiddelde tijdsbesteding van commissarissen van Rabobank Nederland, inclusief de 

diverse commissies, bedraagt ongeveer:

• 3 tot 4 dagen per week voor de voorzitter;

• 1 tot 2 dagen per week voor de vicevoorzitters; en

• 1 tot 1,5 dag per week voor een lid.

Voor de vergoeding van de voorzitter van de raad van commissarissen geldt dat een deel van 

deze vergoeding betrekking heeft op de rol als voorzitter van de raad van commissarissen en 

het deelnemen aan de diverse commissies uit de raad van commissarissen. Een ander deel van 

deze vergoeding heeft betrekking op het goed laten functioneren van de coöperatieve leden-

invloed die uniek is voor de Rabobank en die valt terug te voeren op de coöperatieve structuur. 

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het voorzitterschap van de CKV.

Lees hier meer over de totale vergoedingen van de raad van commissarissen.

Reflectie op eigen functioneren
De raad van commissarissen beoordeelt regelmatig het eigen functioneren en dat van zijn 

afzonderlijke commissies. Tevens wordt periodiek in een bilateraal gesprek tussen de voorzitter 

en elke commissaris het functioneren van de raad in zijn geheel en van de desbetreffende com-

missaris geëvalueerd. Voor zover noodzakelijk worden op basis van deze vormen van reflectie 

verbeteringen in het functioneren van de raad en de afzonderlijke commissarissen aangebracht 

en individuele of collectieve inspanningen ondernomen op het gebied van kennisvergroting. 

Belangrijke aandachtspunten bij de beoordeling van het functioneren zijn de mate waarin de 

raad van commissarissen, de commissies en de individuele commissarissen voldoen aan het 

gewenste profiel, de samenstelling en de aanwezigheid van de vereiste competenties in de raad 

van commissarissen en in de afzonderlijke commissies en de aanwezigheid bij en de bijdragen 

van commissarissen aan de vergaderingen van de raad van commissarissen. Waar nodig, worden 

bij vacatures de vertegenwoordigde competenties aangevuld door nieuwe benoemingen. 

In het eerste kwartaal van 2014 heeft de raad van commissarissen een integrale onafhankelijke 

evaluatie van het eigen functioneren laten uitvoeren door een externe partij. De betrokkenheid 

van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad, de houding en het 

gedrag van de individuele leden en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van 

bestuur maakten deel uit van deze evaluatie. Uit de evaluatie kwamen enkele thema’s naar voren 

waaraan de raad van commissarissen meer aandacht wenst te besteden. Het betrof onder andere 

de invulling van de werkgeversrol (target setting, monitoring en beoordeling van de leden van 

de raad van bestuur, successieplanning van de raad van bestuur, management development en 

T

https://www.rabobank.com/nl/images/extra-informatie-bij-het-jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=22
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talentontwikkeling), gedrag en cultuur, strategieontwikkeling, agendabeheer en processen 

betreffende de raad van commissarissen. Dit heeft onder meer geleid tot het hanteren van een 

strakkere systematiek van target setting, monitoring en beoordeling van leden van de raad van 

bestuur en het houden van externe assessments voor het executive kader.

(Her)benoemingen raad van commissarissen en successieplanning
Benoemingen en herbenoemingen van commissarissen vinden plaats door de algemene 

vergadering op voordracht van de raad van commissarissen en op de daaraan voorafgaande 

aanbeveling van de algemene vergadering, de raad van bestuur of de ondernemingsraad en 

na advies van de centrale kringvergadering.

Conform het rooster van aftreden waren de heer A.J.A.M. Vermeer, mevrouw prof.dr.ir. L.O. 

Fresco en de heer S.L.J. Graafsma RA ieder in 2014 periodiek aftredend als lid van de raad van 

commissarissen. De heer Graafsma was bereid een nieuwe zittingsperiode als commissaris te 

aanvaarden. De heer Vermeer was wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van 

twaalf jaar niet beschikbaar voor een nieuwe zittingsperiode. Mevrouw Fresco was niet beschik-

baar voor een nieuwe zittingsperiode, vanwege haar benoeming tot voorzitter van de raad van 

bestuur van Wageningen UR per 1 juli 2014.

Op 19 juni 2014 besloot de algemene vergadering van Rabobank Nederland tot de herbenoe-

ming van de heer Graafsma als lid van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland.

De raad van commissarissen dankt de heer Vermeer voor zijn betekenis voor de Rabobank als 

zeer waardevol en kundig ambassadeur van het coöperatieve ondernemerschap en de agrarische 

sector. Daarnaast heeft de heer Vermeer als bijzonder getalenteerd en betrokken bestuurder 

gedurende vele tientallen jaren een buitengewone bijdrage geleverd aan de groei en bloei van 

de Rabobank, zowel bij de lokale Rabobank als bij Rabobank Nederland.

Een woord van dank gaat tevens uit naar mevrouw Fresco. Gedurende acht jaar is haar ruime 

toezichthoudende en bestuurlijke ervaring zeer waardevol gebleken. Ook als lid van de com-

missie voor coöperatieve aangelegenheden, heeft mevrouw Fresco een belangrijke bijdrage 

geleverd aan onder andere de ontwikkeling van de Food- & Agri Principles en de food & agri-

strategie. De raad van commissarissen dankt mevrouw Fresco voor haar zeer waardevolle 

bijdrage aan het functioneren van de raad van commissarissen in de afgelopen jaren.

In 2014 heeft de raad van commissarissen het successieplan voor de raad geactualiseerd. 

Dit plan beschrijft de beleidslijn die de raad van commissarissen wil volgen bij de huidige en 

toekomstige samenstelling van de raad van commissarissen. Bij iedere (her)benoeming zal 

worden bezien welke kennis- en ervaringsdomeinen en overige kwaliteiten en competenties 

op dat moment noodzakelijk worden geacht om als collectieve raad van commissarissen 

optimaal te kunnen functioneren.

Het aftreden van de heren Koopmans, Tielen en De Bruijn in 2013 en van mevrouw Fresco en 

de heer Vermeer in 2014 heeft het aantal commissarissen met kennis op het gebied van de 

coöperatie fors doen afnemen. De raad van commissarissen heeft daarom in 2014 met prioriteit 

invulling gegeven aan de vacature van een commissaris met een coöperatieve achtergrond die 

bovendien ervaring heeft met het opereren in een complexe maatschappelijke omgeving. 

Daartoe besloot de raad van commissarissen om de heer A.A.J.M. (Arian) Kamp voor te dragen 

voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland. De heer Kamp 

is al veertien jaar actief betrokken bij de Rabobankorganisatie als lokaal bestuurder en toezicht-

houder. Door zijn eerdere functies als commissaris van lokale Rabobanken, maar ook als kring-

bestuurder en lid van de CKV is hij stevig geworteld in de lokale bankenwereld. Vanwege zijn 

coöperatieve grondhouding en zijn brede ervaring binnen de Rabobankorganisatie beschikt de 

heer Kamp bij uitstek over het profiel om op de as Rabobank Nederland - lokale Rabobanken te 

acteren en het belang van de lokale Rabobanken op constructieve wijze te verbinden met het 
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belang van de Rabobank Groep als geheel. Tijdens een extra algemene vergadering van 

3 december 2014 is de heer Kamp benoemd tot lid van de raad van commissarissen van 

Rabobank Nederland.

Contacten met stakeholders
Bij de vervulling van zijn taken richt de raad van commissarissen zich op het belang van de 

Rabobank Groep, waarbij de raad een evenwichtige afweging maakt van de belangen van 

betrokken partijen, waaronder klanten, leden, medewerkers en de samenleving.

De voorzitter van de raad van commissarissen onderhoudt intensief contact met de voorzitter 

van de raad van bestuur en overlegt maandelijks met de interne accountant en de directeur 

Toezicht. Ten minste viermaal per jaar vindt een gesprek plaats tussen de voorzitter van de raad 

van commissarissen, de voorzitter van het audit committee, de externe accountant en de interne 

accountant. De raad van commissarissen laat zich diverse malen per jaar tijdens (commissie)

vergaderingen en sessies voor permanente educatie over relevante thema’s informeren door 

directeuren en specialisten van Rabobank Nederland. De leden van de raad van commissarissen 

zijn om beurten als toehoorder aanwezig bij vergaderingen van de ondernemingsraad van 

Rabobank Nederland en van de Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken. Gelet op het 

belang van deze organen in het coöperatieve model van de Rabobank, investeren de leden 

van de raad van commissarissen veel tijd aan het bezoeken van de vergaderingen van de 

kringen en van de centrale kringvergaderingen. De voorzitter van de raad van commissarissen 

is tevens technisch voorzitter van de centrale kringvergadering, van de commissie spoedzaken 

uit de centrale kringvergadering en van de algemene vergadering van Rabobank Nederland. 

Voorts woont de voorzitter van de raad van commissarissen de vergaderingen bij van de 

coördinatiecommissie en de vertrouwenscommissie uit de centrale kringvergadering. 

De commissarissen zijn bij gelegenheid ook aanwezig bij conferenties en informatiesessies 

voor directeuren en leden van de raden van commissarissen van de lokale Rabobanken of, op 

uitnodiging, bij bijeenkomsten van lokale Rabobanken voor hun leden. Ook onderhoudt (de 

voorzitter van) de raad van commissarissen, zelfstandig of samen met (de voorzitter van) de raad 

van bestuur, contacten met externe toezichthouders. Het gaat hierbij om contacten met DNB, de 

AFM en het Joint Supervisory Team (van ECB en DNB). Op deze wijze stelt de raad van commis-

sarissen zich op de hoogte van wat er leeft bij belangrijke interne en externe stakeholders.

Vergaderingen
Vergaderingen raad van commissarissen

De raad van commissarissen vergaderde in 2014 zeventien keer. Dit betrof zowel reguliere 

(negenmaal) als extra ingelaste vergaderingen (achtmaal). Deze vergaderingen vonden plaats 

in aanwezigheid van de raad van bestuur. Na afloop van de vergaderingen vond veelal ook een 

overleg van de raad van commissarissen in comité generaal plaats. De voltallige raad van 

commissarissen heeft voorts buiten aanwezigheid van de raad van bestuur tweemaal met 

afgevaardigden van DNB gesproken in het kader van het jaarlijkse beleidsgesprek en de terug-

koppeling van de DNB-risicoanalyse. In 2014 is geen enkele commissaris herhaaldelijk bij de 

regulier ingeplande (commissie)vergaderingen afwezig geweest.

Commissievergaderingen

De raad van commissarissen kent diverse commissies. Het audit committee en het risk committee 

kwamen allebei zevenmaal bijeen. De commissie voor coöperatieve aangelegenheden kwam in 

het verslagjaar viermaal bijeen, de benoemingscommissie vijfmaal en de remuneratiecommissie 

zesmaal. In 2014 zijn geen zaken aanhangig gemaakt bij de beroepscommissie. In 2014 hadden 

enkele commissarissen zitting in tijdelijke commissies.
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Off-sitebijeenkomsten

De raad van commissarissen heeft in 2014 twee off-site bijeenkomsten gehouden. De eerste 

betrof een bespreking van de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen 

over 2013. Een tweedaagse gezamenlijke off-sitebijeenkomst met de raad van bestuur stond in 

het teken van onder meer de strategie en de coöperatieve governance. Ook werd uitgebreid 

gesproken over het functioneren van de raad van commissarissen, het functioneren van de raad 

van bestuur in de nieuwe samenstelling, maar ook over de verhouding tussen de raad van 

bestuur en de raad van commissarissen.

Sessies voor permanente educatie en overige opleidingsinspanningen
De leden van de raad van commissarissen zijn in 2014 vijfmaal bijeengekomen voor sessies in het 

kader van permanente educatie. De eerste sessie ging over talentmanagement en management 

development. Hoewel het uitgangspunt is dat de raad van bestuur het voortouw neemt bij het 

systematisch volgen, evalueren en ontwikkelen van het talent in de bank, wil de raad van 

commissarissen zich vanuit zijn werkgeversrol meer proactief een beeld vormen van de opvol-

gingsplanning voor de raad van bestuur en de lagen daar direct onder. Tijdens deze sessie zijn 

daarom ook de assessments besproken die eind 2013 zijn uitgevoerd van het topmanagement 

Dilemma’s raad van commissarissen

Balans tussen toezichtrol, adviesrol en werkgeversrol
Door toegenomen wet- en regelgeving is de raad van commis-

sarissen steeds meer tijd gaan besteden aan controlerende 

activiteiten. De wettelijke taak om ‘toezicht te houden op het 

beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van 

zaken bij Rabobank Nederland en de met haar verbonden 

ondernemingen’ krijgt hierdoor steeds meer aandacht. Dit is 

meteen een van de dilemma’s van de raad van commissarissen. 

Hoe kan worden gekomen tot een betere balans tussen de 

toezichtrol, de adviesrol en de werkgeversrol van de raad van 

commissarissen als de toezichtrol steeds meer tijd en aandacht 

opeist? Minstens zo belangrijk voor de continuïteit van de onder-

neming zijn immers de adviesrol en de werkgeversrol van de 

raad van commissarissen. Een meerdaagse off-sitebijeenkomst 

met de raad van bestuur, zoals die van eind oktober 2014, bood 

de raad van commissarissen de kans om diepgaand met de raad 

van bestuur te reflecteren op de toekomst van de Rabobank en 

de strategie. Tijdens reguliere vergaderingen wil de raad van 

commissarissen zich tevens meer gaan richten op onderwerpen 

als commercie, innovatie en klantbehoeften. Dat de raad van 

commissarissen ook nadrukkelijker de werkgeversrol aandacht 

wil geven, staat elders beschreven in dit hoofdstuk. Het vinden 

van een juiste balans tussen de drie rollen blijft vanuit rolzuiver-

heid en effectiviteit een permanent punt van aandacht voor de 

raad van commissarissen.

Genderdiversiteit
Een tweede dilemma dat aan bod is gekomen tijdens de off-

sitebijeenkomst van eind oktober 2014 is diversiteit. De raad 

van commissarissen hecht grote waarde aan genderdiversiteit en 

heeft zijn uiterste best gedaan om hier in 2014 bij benoemingen 

binnen de raad van commissarissen en raad van bestuur invulling 

aan te geven. Uiteindelijk heeft dat in 2014 niet geleid tot de 

benoeming van vrouwelijke kandidaten. Dit laat onverlet dat de 

raad van commissarissen zich zal blijven inspannen om in de 

toekomst meer vrouwelijke leden te benoemen. Ook tijdens 

komende (off-site) bijeenkomsten van de raad van commis-

sarissen in 2015 blijft dit onderwerp hoog op de agenda staan.

Dilemma
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van de Rabobank Groep. In de tweede sessie heeft de raad van commissarissen zich laten infor-

meren over het cultuurprogramma van de Rabobank. In deze sessie is diepgaand gesproken 

over de opzet van het cultuurprogramma, de uitkomsten van de cultuurenquêtes binnen de 

Rabobank, de fasering en inhoud van het cultuurprogramma, en de samenhang van het 

cultuurprogramma met andere lopende programma’s. De derde educatiesessie ging nader in 

op het onderwerp kapitaalbeleid, de impact van CRD IV-educatiesessie rondom het thema 

‘Reward’. Het doel hiervan was het aanreiken van een begrippenkader waarmee actuele en 

toekomstige vraagstukken op het gebied van beloningsbeleid benaderd kunnen worden. 

De laatste sessie van 2014 stond in het teken van innovatie in de financiële industrie. Doel van 

het programma was om inzicht te krijgen in de innovaties die spelen binnen het financiële 

domein in de impact die deze innovaties hebben op het bankwezen. Ook werd stilgestaan bij 

de wijze waarop de Rabobank met innovatie omgaat. In het kader van de permanente educatie 

voor de leden van de raad van bestuur is begin juni 2014 een bijeenkomst gehouden rond 

het thema Ethiek. De raad van commissarissen heeft voor deze sessie een standing invitation 

ontvangen. Dit educatieprogramma had tot doel het aanreiken van een context en een 

begrippenkader waarmee ethische vraagstukken benaderd kunnen worden.

De leden van het audit committee hebben zich in 2014 in het kader van permanente educatie 

laten informeren over een capita selecta van complianceonderwerpen. Er is gesproken over 

de mogelijkheden van de monitoring van klantgedrag in (compliance)risicobeheersing, anti-

corruptie en privacywetgeving. Het risk committee sprak eind juni 2014 over ontwikkelingen in 

de vastgoedsector in Nederland, Frankrijk en Duitsland, over de vraag hoe bij te dragen aan het 

uitbannen van misstanden in de vastgoedsector en de waardering van de commercieel vast-

goedportefeuille in het licht van de AQR.

Commissies uit de raad van commissarissen
Audit committee
Deze commissie bereidt de besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende 

het toezicht op het bestuur ten aanzien van onderwerpen die voornamelijk tot het taakgebied 

van de compliancefunctie, de interne auditfunctie en de externe accountant behoren: de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen, de (interne) gedragscodes, de financiële informatie-

verschaffing en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne 

auditor en de externe accountant en de naleving van de vereisten op het gebied van wet- en 

regelgeving.

Het audit committee heeft zich onder andere verdiept in de jaarstukken 2013 en de halfjaar-

stukken 2014, waaronder de halfjaarlijkse notitie voorziening voor kosten kredietverliezen, het 

accountantsverslag, de jaarrekening, het (half )jaarverslag, de periodieke ‘in control’-update, de 

(voortgangsrapportage) managementletter en de managementrespons en de Pillar 3-rappor-

tage. Andere door het audit committee behandelde documenten betroffen het periodieke 

memorandum gang van zaken, de halfjaarlijkse verantwoordingsrapportage opgedragen 

toezicht, de kwartaalrapportages en diverse auditrapporten van Audit Rabobank Groep, evenals 

het jaarplan en de halfjaarrapportages van het directoraat Toezicht. Bovendien liet het audit 

committee zich regelmatig informeren over Klantbelang Centraal, klantintegriteit, privacy, 

logische toegangsbeveiliging en informatiebeveiliging, SEPA en diverse compliancethema’s en 

toezichtdossiers. Tevens heeft het audit committee goedkeuring gehecht aan het herziene 

Compliance Charter Rabobank Groep. Het audit committee heeft zich voorts periodiek laten 

informeren over de voortgang van het project State of the Art in Compliance. Hiernaast heeft 

het audit committee ruim aandacht besteed aan de Asset Quality Review van commercieel 

vastgoed, de voortgang van enkele actiepunten uit de managementletter, het compliance-

implementatieplan, voortgangsrapportages inzake onderdelen van Visie 2016, het halfjaarlijkse 

performancereport van het voormalige Rabobank International, tegenwoordig Wholesale, Rural 

Leden:
S.L.J. Graafsma RA, voorzitter

L.N. Degle, plaatsvervangend voorzitter

drs. C.H. van Dalen

ir. W. Dekker

drs. E.A.J. van de Merwe

ing. A.J.A.M. Vermeer (tot 19 juni 2014)
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& Retail geheten en de voorbereidingen voor de verplichte roulatie van de externe accountant. 

Het audit committee heeft de budgetaanvraag 2015 Rabobank Nederland Ondersteuning 

Aangesloten Banken bestudeerd in relatie tot Visie 2016 en Mars. Hierbij werd onder andere 

aandacht geschonken aan de kostenontwikkeling, fte-reductie en de ontwikkeling van de 

programmaportefeuille. Voorts heeft het audit committee de begroting 2015 van de Rabobank 

Groep besproken. Het audit committee heeft het Auditplan Rabobank Groep 2015 goedgekeurd. 

Tevens vonden, buiten aanwezigheid van de raad van bestuur, de jaargesprekken met de 

externe en met de interne accountant plaats.

De raad van commissarissen is van mening dat de interne auditor, Audit Rabobank Groep, over 

voldoende middelen beschikt om zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Risk committee
Het risk committee bereidt de besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende 

het toezicht op het bestuur ten aanzien van het gevoerde risicobeleid, risicobeheer en het 

daaraan verbonden risicoprofiel. Onderdeel hiervan zijn de werking van het productgoedkeurings-

proces en de risico’s verbonden aan de beloningsstructuur van de Rabobank Groep. Het risk 

committee bespreekt tevens de financieringsstructuur en het beleid ten aanzien van de toerei-

kendheid en de allocatie van kapitaal, de liquiditeit en de funding op korte en lange termijn in 

het licht van de ondernemingsstrategie en het vastgestelde risicobeleid.

In 2014 heeft het risk committee zich verdiept in de risicogerelateerde documenten en thema’s 

zoals hiervoor beschreven. Daarnaast heeft het risk committee aandacht besteed aan het Basel 

III-migratieplan, de ontwikkeling van de rating, de verkoop van Bank BGZ aan BNP Paribas en 

de evaluatie van acquisities en deelnemingen. Hiernaast werden de maandcijfers en de risico-

paragrafen uit het memorandum gang van zaken besproken, evenals de periodieke rapportage 

inzake kredietrisico. Ook de voortgang van SEPA werd gevolgd. Het risk committee stond stil bij 

het solvabiliteitsbeheersingsplan van de Rabobank. Afgelopen jaar kregen voorts veel aandacht 

de voortgang en uitkomsten van de comprehensive assessment: AQR en de stresstest. Het risk 

committee heeft in 2014 het Risk Charter Rabobank Groep vastgesteld. Het risk committee 

adviseerde positief over het fundingmandaat 2014. Het risk committee verrichtte ten behoeve 

van de raad van commissarissen voorbereidende werkzaamheden voor de goedkeuring van 

het aangepaste risicobereidheidsdocument (ook wel risk appetite statement genoemd). Tot slot 

heeft het risk committee een diepgaande discussie gewijd aan de toprisico’s van de Rabobank, 

ook in vergelijking met de DNB-risicoanalyse.

Commissie voor coöperatieve aangelegenheden
De commissie voor coöperatieve aangelegenheden (CCA) bereidt de besluitvorming voor van 

de raad van commissarissen over beleidsvoornemens van de raad van bestuur betreffende de 

coöperatieve beleidsonderwerpen die de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland aangaan. 

Daarnaast bereidt de CCA de behandeling van de raad van commissarissen voor van beleids-

documenten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2014 heeft de CCA diverse malen gesproken over de vernieuwing van de coöperatieve 

governance. Daarnaast is uitvoerig gesproken over de Duurzaamheidsstrategie 2020 met als 

thema ‘Samen Duurzaam Sterker’. De CCA heeft tevens aandacht besteed aan de nieuwe food- 

en agristrategie van de Rabobank Groep, genaamd Banking for Food en aan de voortgang van 

Visie 2016. Ook zijn besprekingen gewijd aan de opzet en de werking Klokkenluiderregeling 

(voluit: Regeling Interne Melding Misstanden Rabobank) van de Rabobank en aan Klachten-

management. Voorts behandelde de CCA de duurzaamheidspassages uit diverse rapportages 

en uit het jaarverslag.

Leden:
drs. E.A.J. van de Merwe, voorzitter

L.N. Degle, plaatsvervangend voorzitter

ir. W. Dekker

S.L.J. Graafsma RA

drs. R. Teerlink

prof. dr. C.P. Veerman

Leden:
ing. A.J.A.M. Vermeer, voorzitter 

(tot 19 juni 2014)

prof. dr. C.P. Veerman, plaatsvervangend 

voorzitter (voorzitter vanaf 19 juni 2014)

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

ir. W. Dekker

prof. dr. ir. L.O. Fresco (tot 19 juni 2014)

drs. R. Teerlink

A.A.J.M. Kamp (vanaf 3 december 2014)
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Benoemingscommissie
De benoemingscommissie bereidt de besluitvorming voor van de raad van commissarissen 

over de samenstelling van en (her)benoemingen in de raad van commissarissen en de raad van 

bestuur. Zo adviseerde de benoemingscommissie aan de hand van een daartoe opgestelde 

successieplanning voor de raad van commissarissen en assessments van de hogere executive 

kaderleden over de personele wijzigingen in de raad van commissarissen, respectievelijk de 

raad van bestuur in 2014. Ook bracht de commissie advies uit aan de raad van commissarissen 

over de goedkeuring van benoemingen op directeursposities binnen Rabobank Nederland en 

de gelieerde instellingen. In het kader van talentmanagement heeft de commissie tevens 

aandacht besteed aan het onderwerp (gender)diversiteit.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming voor van de raad van commissarissen 

over de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en het remuneratiebeleid voor de 

leden van het executive kader. Daarnaast volgt ze nauwgezet het remuneratiebeleid in de 

externe markt en adviseert ze de raad van commissarissen over de toepassing van de richtlijnen 

betreffende het beloningsbeleid in de bancaire sector.

In 2014 heeft de remuneratiecommissie zich gebogen over de prestatiedoelstellingen 2014 

voor Identified Staff. Zie het hoofdstuk Belonen elders in dit jaarverslag voor een uitleg van dit 

begrip. De commissie heeft voorwerk voor de raad van commissarissen verricht ten aanzien van 

de jaarlijks totaal beschikbare variabele beloning met onderliggende risicotoets voor de 

Rabobank Groep en ten aanzien van de individuele variabele beloningen van medewerkers 

behorend tot Identified Staff van de Rabobank Groep. De remuneratiecommissie heeft advies 

aan de raad van commissarissen uitgebracht over voorstellen tot materiële uitzonderingen op 

het Groepsbreed Beloningsbeleid (GBB). Ook heeft de remuneratiecommissie advies uitgebracht 

over de aanpassingen in het arbeidsvoorwaardenbeleid van het executive kader en van de raad 

van bestuur.

Beroepscommissie
De beroepscommissie fungeert als adviserende beroepsinstantie bij geschillen tussen lokale 

Rabobanken of tussen een of meer lokale Rabobanken en Rabobank Nederland. In 2014 zijn er 

geen geschillen aan de beroepscommissie ter behandeling voorgelegd.

Voorstel aan de algemene vergadering en slotwoord
Conform het bepaalde in de statuten van Rabobank Nederland heeft de raad van commissarissen 

het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van Rabobank Nederland en van de Rabobank Groep 

en de daaraan toegevoegde gegevens onderzocht. De raad van commissarissen besprak deze 

stukken met de raad van bestuur, de interne accountant en de externe accountant, Ernst & 

Young Accountants LLP (EY) en nam kennis van de goedkeurende verklaring van EY bij de jaar-

rekening 2014. De raad van commissarissen stelt de algemene vergadering van Rabobank 

Nederland voor om de jaarrekening 2014 vast te stellen en het voorstel tot winstbestemming 

te accorderen.

De raad van commissarissen bedankt alle medewerkers voor de getoonde inzet en geleverde 

prestaties in 2014 en zal zich in 2015 onverkort inzetten voor herstel van het vertrouwen van 

alle stakeholders in de Rabobank.

Utrecht, 31 maart 2015

Raad van commissarissen

Leden:
ir. W. Dekker, voorzitter

drs. C.H. van Dalen, plaatsvervangend 

voorzitter

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

prof. dr. ir. L.O. Fresco (tot 19 juni 2014)

A.A.J.M. Kamp (vanaf 3 december 2014)

ing. A.J.A.M. Vermeer (tot 19 juni 2014)

Leden:
prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, voorzitter tot 

24 september 2014, daarna lid

drs. C.H. van Dalen, lid tot 24 september 

2014, daarna voorzitter

ir. W. Dekker

prof. dr. ir. L.O. Fresco (tot 19 juni 2014)

A.A.J.M. Kamp (vanaf 3 december 2014)

ing. A.J.A.M. Vermeer (tot 19 juni 2014)

Leden:
prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, voorzitter

S.L.J. Graafsma RA

A.A.J.M. Kamp (vanaf 3 december 2014)
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Corporate governance

De Rabobank Groep bestaat uit zelfstandige lokale Rabobanken, hun 
centrale organisatie Rabobank Nederland en een aantal gespecialiseerde 
dochterondernemingen. De Rabobank neemt het belang van de klant als 
vertrekpunt voor het dagelijks handelen. Dit betekent dat de Rabobank de 
klant de best passende financiële diensten wil bieden. Bovendien maakt de 
coöperatieve structuur een langetermijnbenadering van de klantrelatie 
mogelijk, waarbij de Rabobank op duurzame wijze wil investeren in een 
directe betrokkenheid bij de klant en zijn omgeving.

Herziening corporate governancestructuur
In 2014 is gestart met een interne herbezinning op de bestaande governancestructuur van 

de Rabobank. Aanleiding hiervoor is de constatering dat wijzigende regelgeving, een sterk 

veranderende marktomgeving en de invoering van het Europese bankentoezicht, een kritische 

heroriëntatie rechtvaardigen op de vigerende corporate governance van de bank. Op het 

moment van schrijven is deze interne heroriëntatie nog gaande, met als implicatie dat hierover 

nog geen inhoudelijke uitkomsten bekend zijn.

De inhoud van dit hoofdstuk geeft derhalve de feitelijke situatie aan van de governancestructuur 

zoals deze begin 2015 nog steeds bestaat. Het is echter niet uitgesloten dat de governancestruc-

tuur van de Rabobank de komende periode wijzigingen zal kunnen ondergaan. Zodra hierover 

meer informatie beschikbaar is, zal deze informatie uiteraard met alle interne en externe stake-

holders van de Rabobank worden gedeeld.

Corporate governance in vogelvlucht
De lokale Rabobanken vormen de kern van de Rabobank. Het zijn zelfstandige coöperaties, die 

zijn geworteld in de lokale gemeenschap en beogen bij te dragen aan de economische ont-

wikkeling van hun werkgebied. Op hun beurt zijn de lokale Rabobanken lid en aandeelhouder 

van de coöperatie Rabobank Nederland. De lokale Rabobanken zijn verdeeld over twaalf regio’s, 

die kringen worden genoemd. Iedere kring heeft een bestuur, waarvan de leden tevens lid zijn 

van de centrale kringvergadering. De centrale kringvergadering is een orgaan van Rabobank 

Nederland waarin een belangrijk deel van de beleidsvorming plaatsvindt. De leden van de 

centrale kringvergadering worden gevormd door de kringbesturen, die in merendeel door de 

leden van de lokale Rabobanken worden benoemd. Alle lokale Rabobanken samen vormen de 

algemene vergadering van Rabobank Nederland, het orgaan dat onder andere de raad van 

commissarissen van Rabobank Nederland benoemt. Het beleid van de Rabobank Groep is 

gebaseerd op haar strategische uitgangspunten. In de besluitvorming speelt de samenhang 

tussen risico, rendement en kapitaal een belangrijke rol. Voor de organisatie en beheersing van 

de Rabobank Groep zijn eisen geformuleerd die zijn gebaseerd op de geldende wettelijke 

regels en andere bepalingen.
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Nederlandse corporate governance code
Hoewel Rabobank Nederland vanwege haar coöperatieve structuur niet verplicht is de 

Nederlandse corporate governance code na te leven, doet ze dit op vrijwillige basis. 

Op slechts enkele punten wijkt de Rabobank, mede vanwege haar coöperatieve structuur, 

af van de Nederlandse corporate governance code. Voor meer informatie hierover wordt 

verwezen naar www.rabobank.com.

Code Banken
In 2009 is de Code Banken voor de Nederlandse banken vastgesteld door het bestuur van de 

Nederlandse Vereniging van Banken als uitwerking van het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ 

van de Adviescommissie Toekomst Banken. De governance van Rabobank Nederland is in over-

eenstemming met de Code Banken. Voor meer informatie over de naleving van de Code 

Banken door de Rabobank wordt verwezen naar het hoofdstuk Code Banken in dit jaarverslag 

en een separate bijlage bij dit jaarverslag op www.rabobank.com.

Gedragscode Rabobank Groep
De wijze waarop de Rabobank Groep in de wereld wil staan, wordt bepaald door vier kern-

waarden: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. Deze kernwaarden zijn ontleend 

aan haar missie en het Ambitiestatement. De Gedragscode Rabobank Groep is een nadere uit-

werking van de kernwaarden en bevat de uitgangspunten voor het gedrag van iedereen die 

een functie vervult binnen de Rabobank Groep. Alle groepsonderdelen hanteren deze code of 

een op deze code gebaseerd equivalent. De kernwaarden en de Gedragscode Rabobank Groep 

worden regelmatig onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Om de medewerkers in 

staat te stellen te handelen vanuit de Rabobankwaarden en de geldende denkkaders (Ambitie-

statement, Gedragscode Rabobank Groep en specifieke gedragslijnen) zijn verschillende prakti-

sche hulpmiddelen ontwikkeld en aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen en 

besprekingen van zakelijke dilemma’s. De Gedragscode wordt uitgereikt aan nieuwe medewerkers 

en de medewerkers worden gestimuleerd om deze code te hanteren bij zakelijke dilemma’s. 

De kernwaarden en de Gedragscode Rabobank Groep zijn verankerd in HR-instrumenten.

Bij deze continue aandacht voor de Gedragscode Rabobank Groep en het omgaan met dilemma’s 

past ook de op 1 januari 2013 ingevoerde moreel-ethische verklaring (bankierseed), die is 

afgelegd door de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank 

Nederland en door de leden van de directies en de raden van commissarissen van de lokale 

Rabobanken en de Nederlandse bancaire dochters van Rabobank Nederland. In 2015 volgt het 

afleggen van de bankierseed door alle medewerkers. Het Ambitiestatement en de Gedragscode 

Rabobank Groep zijn te vinden op www.rabobank.com.

Kruislingse garantieregeling binnen de Rabobank Groep
Diverse rechtspersonen binnen de Rabobank Groep vormen door hun onderlinge financiële 

verbondenheid een geheel. Dit omvat onder andere de lokale Rabobanken, Rabobank Nederland 

en een aantal groepsonderdelen. Er bestaat tussen deze rechtspersonen een interne verhouding 

van aansprakelijkheidstelling als bedoeld in artikel 3:111 van de Wet op het financieel toezicht. 

Deze verhouding ligt besloten in een interne kruislingse garantieregeling. Deze interne regeling 

houdt in dat, als een aan de regeling deelnemende instelling een tekort aan middelen heeft om 

haar verplichtingen tegenover haar crediteuren na te komen, de overige deelnemers de middelen 

van die instelling moeten aanvullen om haar in staat te stellen haar verplichtingen na te komen.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/governance/index.html
https://www.rabobank.com/nl/images/voortgangsrapp-principes-code-banken-2014.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/Ambitiestatement_Rabobank_Groep.pdf
https://www.rabobank.com/nl/images/Gedragscode_Rabobank_Groep.pdf
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Lokale Rabobanken
De lokale Rabobanken hebben een coöperatieve structuur en hun leden komen voort uit de 

lokale klantenkring. Deze lokale Rabobanken, met hun leden en klanten, vormen het coöpera-

tieve kernbedrijf van de Rabobank Groep. Midden in de maatschappij, betrokken, dichtbij en 

toonaangevend.

Via verscheidene organen (kringen, centrale kringvergadering, algemene vergadering en diverse 

commissies) voeren de lokale Rabobanken een intensieve dialoog met elkaar en met Rabobank 

Nederland over de koers van de groep. De lokale Rabobanken en Rabobank Nederland hebben 

over en weer nauwkeurig gedefinieerde rechten en plichten. Naast een slagvaardig bestuur en 

onafhankelijk toezicht waarborgt het governancemodel ook een effectieve ledeninvloed. 

Zo hebben de leden van lokale Rabobanken via de ledenraad en de algemene vergadering 

van hun bank belangrijke statutaire bevoegdheden. Een goede aansluiting bij de leden en een 

verwevenheid met het werkgebied worden onder andere gerealiseerd door een actieve en 

open dialoog met klanten en leden via de ledenraad en diverse panels.

Statutaire directie
Iedere lokale Rabobank kent een meerhoofdige directie bestaande uit bancaire professionals, 

die het collegiale bestuur van de bank vormen. De directieleden worden na goedkeuring van 

Rabobank Nederland benoemd door de lokale raad van commissarissen. De directie functioneert 

onder toezicht van de lokale raad van commissarissen. De directie is evenwichtig samengesteld 

op basis van complementariteit om de slagvaardigheid van het bestuur te bevorderen.

Raad van commissarissen
De leden van de lokale raad van commissarissen worden na goedkeuring van Rabobank 

Nederland voorgedragen door de lokale raad van commissarissen en benoemd door de leden-

raad. Een van de taken van de lokale raad van commissarissen is om toezicht te houden op 

de lokale Rabobank. Dit omvat onder meer het beleid van de directie en de algemene gang 

van zaken in de coöperatie en haar bedrijf. Belangrijke besluiten van de directie vereisen de 

goedkeuring van de lokale raad van commissarissen. Daarnaast houdt de lokale raad van 

commissarissen toezicht op de naleving van de interne en externe regelgeving. De lokale raad 

van commissarissen benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de directieleden. Tot slot vertegen-

woordigen de lokale raad van commissarissen en de directie van de lokale Rabobank samen de 

lokale Rabobank als lid van Rabobank Nederland in de kringvergaderingen.

De lokale raden van commissarissen zijn samengesteld uit personen met gevarieerde ervaring, 

competenties en achtergronden. Dit resulteert in een goede werking van de ‘checks and 

balances’ en zorgt voor een gewenst evenwicht tussen bankprofessionals en maatschappelijke 

professionals. Rabobank Nederland biedt de lokale commissarissen een programma van perma-

nente educatie om hun kennis van de organisatie te verhogen, hun professionaliteit op peil te 

houden en onderlinge uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken.

De lokale raad van commissarissen legt verantwoording af aan de ledenraad voor het 

uitgeoefende toezicht op het door de directie gevoerde beleid.
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Ledenraad
Klanten kunnen hun betrokkenheid bij een lokale Rabobank vormgeven door lid te worden van 

‘hun’ Rabobank. Ze verwerven hierdoor invloed en zeggenschap over de koers van de lokale 

Rabobank. De leden vormen de vertegenwoordigers van de klanten. Ze kennen immers als 

geen ander de wensen en opvattingen van leden en klanten, het werkgebied en de (lokale) 

maatschappelijke opvattingen.

De lokale Rabobank heeft een ledenraad om de ledenzeggenschap en ledeninvloed stevig 

en structureel te verankeren. Een ledenraad bestaat uit dertig tot vijftig leden en vormt een 

afvaardiging van het totale ledenbestand, die door en uit de leden wordt gekozen en daarmee 

een afspiegeling is van het werkgebied. De statutaire directie schakelt de ledenraad in om haar 

beleid te toetsen en haar dienstverlening zo passend mogelijk te maken. De ledenraad beïnvloedt 

en bewaakt de koers van de lokale Rabobank en vormt de verbinding met de brede ledenbasis 

van de bank.

De ledenraad stelt onder meer de jaarrekening vast en benoemt de leden van de lokale raad 

van commissarissen. Ook is de ledenraad dikwijls betrokken bij de selectie van lokale projecten 

die in aanmerking komen voor het coöperatieve dividend. Coöperatief dividend omvat alle 

investeringen en bestedingen die worden gedaan ter verbetering van de economische, sociale 

en culturele omgeving, inclusief initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

Algemene vergadering
De algemene vergadering van een lokale Rabobank beslist over majeure kwesties die het voort-

bestaan van de betreffende bank raken. Alle overige bevoegdheden worden uitgeoefend door 

de ledenraad.

Ondernemingsraad
Iedere lokale Rabobank heeft op basis van de Wet op de ondernemingsraden een eigen onder-

nemingsraad om te overleggen over de medezeggenschapszaken die de betreffende bank 

aangaan. Het is de taak van de directie om de lokale ondernemingsraad in brede zin (formeel 

en informeel) adequaat en tijdig te betrekken bij de gang van zaken en ontwikkelingen binnen 

de bank. Rechten die de lokale ondernemingsraad onder meer toekomen, zijn het informatie-

recht, het overlegrecht, het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht.

Om de medezeggenschapstaak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, overlegt de lokale onder-

nemingsraad met de directievoorzitter tijdens overlegvergaderingen. Ten minste tweemaal per 

jaar moet er in een overlegvergadering gesproken worden over de algemene gang van zaken. 

De lokale raad van commissarissen of een afvaardiging hiervan is bij deze vergaderingen 

aanwezig. De lokale raad van commissarissen is ook bij overlegvergaderingen aanwezig als 

belangrijke advieskwesties, een voorgenomen benoeming of ontslag van een directievoorzitter 

aan de orde komen.

Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken
De Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken fungeert op basis van de Wet op de 

ondernemingsraden als centraal medezeggenschapsorgaan van het collectief van de lokale 

Rabobanken en vertegenwoordigt zo alle medewerkers van de lokale Rabobanken.
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De Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken wordt betrokken bij de ontwikkeling van 

beleid waarmee de lokale Rabobanken te maken krijgen. Als het gaat om advies- en instemmings-

plichtige aangelegenheden die gelden voor de meerderheid van of voor alle aangesloten 

banken en waarover centraal wordt besloten, oefent de Groepsondernemingsraad Aangesloten 

Banken het advies- en instemmingsrecht uit. De Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken 

ondersteunt daarnaast de lokale ondernemingsraden bij hun verdere ontwikkeling en professi-

onalisering en informeert en adviseert ze over actuele aangelegenheden en vraagstukken. 

De Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken overlegt met de raad van bestuur van 

Rabobank Nederland voorafgaand aan de centrale kringvergadering.

Rabobank Nederland
Rabobank Nederland is opgericht ter ondersteuning van het bankbedrijf van de lokale 

Rabobanken. Ze initieert en ontwikkelt beleid en producten op tal van terreinen. Te denken 

valt aan kredietverlening, betalingsverkeer, effectendienstverlening, klantbediening, marketing, 

distributie en personeelsbeleid. De ontwikkeling van dit beleid vindt plaats in nauwe samen-

spraak met vertegenwoordigers van de lokale Rabobanken.

Naast een ondersteunende rol voor de lokale Rabobanken vervult Rabobank Nederland ook 

enkele andere rollen. Zo is Rabobank Nederland aandeelhouder van verschillende gespeciali-

seerde ondernemingen, zoals DLL en Rabo Vastgoedgroep. Rabobank Nederland beschikt ook 

over een eigen bankbedrijf, Wholesale, Rural & Retail. Rabobank Nederland is tevens actief op 

de internationale financiële markten en verzorgt de geld- en kapitaalmarkttransacties van de 

Rabobank Groep.

Uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht oefent Rabobank Nederland toezicht uit op de 

lokale Rabobanken. Deze bevoegdheid is uitgewerkt in de statuten van Rabobank Nederland en 

van de lokale Rabobanken. Zo oefent Rabobank Nederland toezicht uit op lokale Rabobanken 

met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering, uitbesteding, solvabiliteit en 

liquiditeit. Ook is Rabobank Nederland krachtens de Wet op het financieel toezicht door het 

ministerie van Financiën in het gedragstoezicht aangewezen als houder van een collectieve 

vergunning. Dit houdt in dat het gedragstoezicht op de lokale Rabobanken door de Autoriteit 

Financiële Markten via Rabobank Nederland wordt uitgeoefend. De lokale coöperatieve 

Rabobanken zijn tevens lid van de coöperatie Rabobank Nederland en spelen daardoor een 

belangrijke rol bij het functioneren van de governance van Rabobank Nederland. Een belangrijk 

element daarbij is de open en transparante cultuur met een duidelijke verantwoording voor het 

gevoerde bestuur, het gehouden toezicht en de beoordeling daarvan. De invloed en zeggen-

schap van de lokale Rabobanken manifesteren zich via vertegenwoordiging in twee organen 

van Rabobank Nederland: de centrale kringvergadering en de algemene vergadering.

Raad van bestuur
De raad van bestuur van Rabobank Nederland is belast met het besturen van Rabobank 

Nederland. Zo is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de 

doelstellingen van Rabobank Nederland, voor het bepalen van de strategie met het bijbehorende 

risicoprofiel, voor de resultaatontwikkeling en voor de maatschappelijke aspecten van onder-

nemen die relevant zijn voor de onderneming.

Tevens is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en 

regelgeving, voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en 

voor de financiering van de Rabobank Groep.
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De raad van bestuur handelt bij de uitoefening van zijn taak in overeenstemming met de 

belangen van Rabobank Nederland en de daaraan verbonden ondernemingen. Hierbij worden 

de belangen van groepen stakeholders, zoals klanten en medewerkers, in aanmerking genomen. 

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen, de centrale kring-

vergadering en de algemene vergadering van Rabobank Nederland.

Leden van de raad van bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd door de raad 

van commissarissen. Herbenoemingen geschieden eveneens voor een periode van vier jaar. 

De raad van commissarissen is tevens bevoegd bestuurders te ontslaan of te schorsen.

Ieder lid van de raad van bestuur heeft gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen 

en van het bankwezen in het bijzonder, van de maatschappelijke functies van de Rabobank en 

van de belangen van de betrokken partijen. Daarnaast beschikt ieder lid van de raad van bestuur 

over grondige kennis om de hoofdlijnen van het beleid van Rabobank Nederland te kunnen 

bepalen en beoordelen en om zelfstandig een afgewogen oordeel te kunnen vormen over de 

risico’s die daarbij worden gelopen. De leden van de raad van bestuur nemen jaarlijks deel aan 

een op maat gesneden programma van permanente educatie. De raad van commissarissen 

beoordeelt periodiek het functioneren van de raad van bestuur en verbindt aan deze beoorde-

ling zo nodig passende consequenties.

De uitgangspunten van het beloningsbeleid van de raad van bestuur worden, op voorstel 

van de raad van commissarissen, vastgesteld door de centrale kringvergadering. De raad van 

commissarissen bepaalt vervolgens de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. 

De raad van commissarissen legt hierover verantwoording af aan de vertrouwenscommissie uit 

de centrale kringvergadering.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen van Rabobank Nederland houdt toezicht op het gevoerde beleid 

van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Rabobank Nederland en de 

met haar verbonden ondernemingen. Tevens houdt de raad van commissarissen toezicht op de 

naleving van wettelijke, statutaire en andere relevante regels. De raad van commissarissen vervult 

zijn taak vanuit het brede perspectief van de continuïteit van Rabobank Nederland en de 

daarmee verbonden ondernemingen. De raad toetst of er voldoende rekening wordt gehouden 

met de belangen van alle stakeholders van Rabobank Nederland en de daarmee verbonden 

ondernemingen.

Belangrijke besluiten van de raad van bestuur zijn onderworpen aan goedkeuring door de raad 

van commissarissen, zoals besluiten over de strategie die moet leiden tot het realiseren van de 

doelstellingen en over de randvoorwaarden die daarbij worden gehanteerd, bijvoorbeeld met 

betrekking tot financiële risico’s en de relevante aspecten van duurzaam ondernemen, en 

besluiten over de jaarlijkse vaststelling van de beleidsplannen, de begroting en de operationele 

en financiële doelstellingen. Bij het toezicht wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het 

risicomanagement. Daarnaast heeft de raad van commissarissen een belangrijke taak met 

betrekking tot het Groepsbreed Beloningsbeleid.

Kandidaten voor de functie van commissaris kunnen worden voorgedragen door de raad van 

commissarissen na aanbeveling van de raad van bestuur, de ondernemingsraad van Rabobank 

Nederland of de algemene vergadering en na advies van de centrale kringvergadering. 
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De algemene vergadering van Rabobank Nederland benoemt de leden van de raad van 

commissarissen op voordracht van de raad van commissarissen en na verkregen goedkeuring 

van DNB. Een belangrijke overweging bij de voordracht en de benoeming zijn de deskundigheid 

en de onafhankelijkheid van de individuele leden. In de profielschets worden de integriteit en 

de naar het oordeel van de raad nodig geachte deskundigheid en beschikbaarheid van de 

commissarissen omschreven. De leden van de raad van commissarissen nemen deel aan een 

speciaal ontwikkeld programma van permanente educatie (PE). De vertrouwenscommissie van 

de centrale kringvergadering is belast met het vaststellen van de bezoldiging van de leden van 

de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen kent zes commissies die voorbereidende en adviserende werkzaam-

heden verrichten ten behoeve van de raad van commissarissen zelf. Dit zijn het audit committee, 

het risk committee, de commissie voor coöperatieve aangelegenheden, de benoemings-

commissie, de remuneratiecommissie en de beroepscommissie.

Centrale kringvergadering
De lokale Rabobanken zijn geografisch verdeeld in twaalf kringen die elk een eigen bestuur 

hebben. De kringbesturen vormen gezamenlijk de centrale kringvergadering (CKV), die viermaal 

per jaar bijeenkomt. De leden van de CKV zijn - via de kringbesturen - in meerderheid door leden 

van de lokale Rabobanken benoemd als hun vertegenwoordiger op lokaal en collectief niveau. 

Voorafgaand aan een CKV bespreken de kringen de geagendeerde onderwerpen. Daarnaast  

kunnen de kringen zelf onderwerpen voor hun eigen vergadering inbrengen. De kringvergadering 

en de CKV hebben een belangrijke invloed op het beleid van de Rabobankorganisatie.

Naast het voorgenomen beleid komen ook andere kwesties aan de orde. Zo is de CKV onder 

meer bevoegd om:

• regels vast te stellen die bindend zijn voor alle lokale Rabobanken;

• het Strategisch Kader vast te stellen, waardoor ze de koers van de groep bepaalt;

• de begroting van de activiteiten van Rabobank Nederland ten behoeve van de lokale 

Rabobanken goed te keuren.

De CKV adviseert aan de lokale Rabobanken, aan de raad van bestuur en aan de algemene 

vergadering. Als besluitvorming over bepaalde kwesties statutair is voorbehouden aan de 

algemene vergadering van Rabobank Nederland, brengt de CKV van tevoren advies hierover uit.

In de CKV vinden indringende inhoudelijke discussies plaats. Niet alleen over onderwerpen die 

voortvloeien uit de specifieke taken en bevoegdheden van de CKV. De CKV fungeert namelijk 

ook als klankbord voor de raad van bestuur. De discussies in de CKV zijn tevens ingegeven door 

het streven naar consensus tussen de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland.

De raad van bestuur van Rabobank Nederland bespreekt het gevoerde beleid in de CKV en geeft 

daarover nadere informatie. Om slagvaardig te kunnen opereren, heeft de CKV uit haar midden 

commissies benoemd die belast zijn met specifieke taken. De vertrouwenscommissie adviseert 

over benoemingen in de raad van commissarissen, stelt de hoogte vast van de vergoeding van 

de leden van de raad van commissarissen en beoordeelt de toepassing van het remuneratie-

beleid door de raad van commissarissen. De CKV-coördinatiecommissie stelt de CKV-agenda vast 

en toetst de te agenderen stukken aan formele vereisten. De commissie spoedzaken adviseert 

de raad van bestuur namens de CKV in spoedeisende, koersgevoelige of vertrouwelijke gevallen 

- voornamelijk over majeure (des)investeringen.
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Algemene vergadering
De algemene vergadering is het orgaan waarin alle lokale Rabobanken, de leden van Rabobank 

Nederland, direct zeggenschap kunnen uitoefenen. In de algemene vergadering vindt de vast-

stelling van de jaarrekening plaats, evenals het verlenen van decharge, de wijziging van statuten 

en de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

De CKV brengt voorafgaand advies uit over alle onderwerpen die in de algemene vergadering 

zijn geagendeerd. Door deze procedure is gewaarborgd dat voorafgaand aan de algemene ver-

gadering een inhoudelijke discussie over deze onderwerpen heeft plaatsgevonden op lokaal, 

regionaal en centraal niveau.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad Rabobank Nederland is het orgaan dat op basis van de Wet op de 

ondernemingsraden de medezeggenschapsrol uitoefent. Deze ondernemingsraad ziet onder 

andere toe op een goede toepassing van de cao, de Arbowet en het Arbeidstijdenbesluit. 

Om de medezeggenschapstaak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, overlegt de onder-

nemingsraad met de voorzitter van de raad van bestuur tijdens overlegvergaderingen. Per jaar 

worden er gemiddeld zes overlegvergaderingen gehouden. Tijdens dit overleg komen zaken 

aan de orde die Rabobank Nederland of de medewerkers raken, zoals bezuinigingen, reorgani-

saties en sociaal beleid. Voorafgaand aan de overlegvergadering bespreken de leden in de 

ondernemingsraadvergadering de behandeling in de overlegvergadering voor. Daar worden 

meningen en standpunten uitgewisseld om uiteindelijk tot een definitief standpunt te komen.

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden zijn aan de ondernemingsraad verschillende 

rechten toegekend. Zo is de raad van bestuur bijvoorbeeld verplicht tijdig alle inlichtingen en 

gegevens te verstrekken die de ondernemingsraad redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te 

kunnen vervullen. Naast het recht op informatie heeft de ondernemingsraad onder meer een 

advies-, instemmings- en initiatiefrecht.

European Works Council
De Rabobank heeft een Europese ondernemingsraad ingesteld, de European Works Council. 

Deze ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers van Wholesale, Rural & Retail en van 

dochterondernemingen van de Rabobank Groep in de Europese Unie. De European Works 

Council wordt geïnformeerd en geconsulteerd over medezeggenschapsonderwerpen die van 

belang zijn voor medewerkers van de gehele Rabobank Groep of onderwerpen die ten minste 

twee verschillende lidstaten raken.

Beheersing financiële verslaggeving
De Rabobank Groep streeft voortdurend naar een verbetering van de corporate governance en 

de interne beheersing. Doel daarbij is een open, transparante cultuur van verantwoording voor 

het gevoerde beleid, het uitgeoefende toezicht en het houden van gelijke tred met toonaan-

gevende, internationaal gehanteerde standaarden.

In het licht van het voorgaande heeft de Rabobank Groep op vrijwillige basis haar beheersing 

van de financiële verslaggeving ingericht op een wijze die vergelijkbaar is met de manier 

waarop in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven de zogeheten Sarbanes-Oxley 404 plegen 

toe te passen. Hiertoe bestaat geen verplichting, want de Rabobank Groep is niet geregistreerd 

bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en daarom niet onderworpen aan de 

daarvoor geldende regelgeving en het bijbehorende toezicht.



 141 Corporate governance

De Rabobank Groep is van mening dat interne beheersing van de financiële verslaggeving de 

effectiviteit van de financiële verslaggeving verbetert en mogelijkheden biedt om eventuele 

tekortkomingen eerder te identificeren en op te lossen. Dit leidt tot een hoge kwaliteit van de 

financiële verslaggeving van de Rabobank Groep.

Interne beheersingsmaatregelen
De Rabobank Groep hanteert interne beheersingsmaatregelen om te waarborgen dat met een 

redelijke mate van zekerheid:

• transacties zodanig worden vastgelegd dat de jaarrekening kan worden opgemaakt in 

overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen 

de Europese Unie en dat inkomsten en uitgaven slechts worden verantwoord met de goed-

keuring van het management;

• ongeoorloofde verwerving, gebruik of verkoop van activa die van materiële betekenis zou 

kunnen zijn voor de jaarrekening, wordt voorkomen of wordt ontdekt.

Het interne beheersingskader van de Rabobank Groep is gebaseerd op het raamwerk van de 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Zoals opgenomen 

in de verklaring getrouw beeld, is de raad van bestuur van mening dat de interne beheersings- 

en controlesystemen toereikend en doeltreffend zijn en een redelijke mate van zekerheid geven 

dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.
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Code Banken

Achtergrond
De Code Banken 2010 is een vorm van zelfregulering, die tot stand is 
gekomen op basis van het rapport van de Adviescommissie Toekomst 
Banken. Het zwaartepunt van de principes in deze bankspecifieke code richt 
zich op versterking van de governance binnen banken, risicomanagement, 
audit en beloningsbeleid.
In oktober 2014 is een nieuwe Code Banken gepresenteerd, als onderdeel 
van het pakket Toekomstgericht bankieren. De vernieuwde Code Banken 
beoogt – in samenhang met het Maatschappelijk Statuut en de introductie 
van bankierseed, gedragsregels en tuchtrecht – een belangrijke bijdrage te 
leveren aan het vertrouwen binnen de samenleving in banken en hun rol in 
de samenleving. De principes uit de ‘oude’ code die al zijn vastgelegd in wet- 
en regelgeving komen niet meer terug in de nieuwe Code Banken. 
Vanzelfsprekend zullen de banken, dus ook de Rabobank, deze nationale en 
internationale regelgeving blijven naleven. De vernieuwde Code Banken 
treedt in werking op 1 januari 2015.

Dit hoofdstuk gaat in op de context waarin de bepalingen van de bestaande Code Banken in 

2014 zijn toegepast en beschrijft op hoofdlijnen hoe de bepalingen zijn geïmplementeerd. 

Naleving door de Rabobank van de bepalingen van de Code Banken gebeurt op basis van het 

beginsel ‘pas toe of leg uit’. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de bijzonderheden 

per bepaling wordt verwezen naar de bijlage Toepassing Code Banken bij dit jaarverslag op 

www.rabobank.com.

Reikwijdte Code Banken
Lokale Rabobanken
De lokale Rabobanken nemen in de Code Banken een bijzondere positie in, omdat de lokale 

Rabobanken de Code niet op individuele basis hoeven toe te passen. Concreet betekent dit dat 

de principes uit de hoofdstukken 1, 2 en 3 niet van toepassing zijn op de individuele lokale 

Rabobanken. Waar de Code Banken spreekt over de raad van bestuur en de raad van commis-

sarissen, heeft dat − gezien de structuur van de Rabobank Groep − betrekking op de organen 

van Rabobank Nederland en dus niet op de directie en de raad van commissarissen van iedere 

individuele lokale Rabobank. De hoofdstukken 4, 5 en 6 (risicomanagement, audit en belonings-

beleid) zijn wel indirect toegepast op individuele lokale Rabobanken in de vorm van groeps-

breed beleid.

Dochters en andere organisatieonderdelen
De Code Banken is alleen van toepassing op banken met een zetel in Nederland. Binnen de 

Rabobank betreft het hier uitsluitend FGH Bank (onderdeel van Rabo Vastgoedgroep) en DLL. 

Rabo Vastgoedgroep rapporteert op www.rabovastgoedgroep.nl zelfstandig over de toepassing 

https://www.rabobank.com/nl/images/voortgangsrapp-principes-code-banken-2014.pdf
http://www.rabovastgoedgroep.nl/nl/Overons/Paginas/Code-Banken.aspx


 143 Code Banken

van de Code Banken. Over de toepassing van de Code Banken door DLL wordt in dit jaarverslag 

geconsolideerd gerapporteerd, omdat DLL zelf geen jaarverslag publiceert. Gelet op het 

groepsbreed beleid voor risicomanagement, audit en beloningen voldoet DLL volledig aan de 

betreffende bepalingen van de Code Banken. De samenstelling en het functioneren van de raad 

van commissarissen van DLL reflecteren het feit dat DLL een volledige dochteronderneming is 

van Rabobank Nederland. Waar de Code Banken spreekt over de raad van bestuur en de raad 

van commissarissen, heeft dat dan ook betrekking op de organen van Rabobank Nederland en 

dus niet op de directie en de raad van commissarissen van DLL.

Rabobank: klantbelang en beheersing van risico’s als uitgangspunt
Vanzelfsprekend onderschrijft de Rabobank het belang van de Code Banken en beschouwt ze 

de Code als een belangrijke leidraad voor de sector om de inrichting en werking van interne 

functies te verbeteren.

Klantbelang centraal
Voor de Rabobank is het belang van de klant het belangrijkste uitgangspunt voor de dienst-

verlening aan haar klanten. Het is de ambitie van de Rabobank om de klant zo goed mogelijk 

en zorgvuldig te bedienen, waarbij zijn belang centraal staat. Dit is verankerd in de Gedrags-

code Rabobank Groep en het Ambitiestatement van de Rabobank. De Rabobank heeft een 

coöperatieve organisatiestructuur met zelfstandige banken. Doordat iedere lokale Rabobank 

een ledenraad heeft ingericht, kunnen klanten de koers van de bank beïnvloeden en bewaken. 

Het centrale beleid dat door de Rabobank wordt voorgesteld en uitgevoerd, wordt slechts uit-

gevoerd wanneer de vaste afvaardiging van de lokale directies en de raden van commissarissen 

hiermee hebben ingestemd. In het hoofdstuk Corporate Governance staat de unieke coöpera-

tieve governance van de Rabobank nader beschreven.

Het centraal stellen van het klantbelang is belegd in de lijnorganisatie. Door een stuurgroep 

wordt gemonitord of het klantbelang blijvend goed wordt behartigd. De monitoring vindt 

plaats aan de hand van een aantal uitgangspunten. In 2014 zijn de uitgangspunten voor het 

centraal stellen van het klantbelang opnieuw vastgesteld en gerelateerd aan de ambities van 

de lijnorganisatie. De uitgangspunten zijn als volgt:

• Vertrouwen is de basis voor ons doen en laten. Vertrouwen krijgen we door onze beloften 

waar te maken, te luisteren en verbeteren en discreet te zijn met klantgegevens. 

Deze waarden maken deel uit van onze cultuur.

• De Rabobank voert een overzichtelijk assortiment met heldere producten en dienstverlening, 

die fair en transparant getarifeerd zijn. Er worden alleen producten gevoerd die voorzien in 

een behoefte van onze klanten, en vóór afname van het product wordt getoetst of dit ook in 

het belang van onze klant is. De alledaagse bankzaken mogen onze klanten slechts een 

minimum aan tijd en inspanning kosten.

• Onze adviezen zijn passend. Deskundige medewerkers baseren het advies op de financiële 

positie, risicobereidheid, kennis en ervaring van de klant. We hanteren bedieningskanalen die 

zijn toegesneden op de maat en de voorkeur van de klant.

• Een duurzame klantrelatie vraagt om klantgericht beheer, gebaseerd op de wensen en 

belangen van de klant. We helpen onze klanten om financieel inzicht te verkrijgen, voor nu 

en voor later.

Op basis van de uitgangspunten wordt periodiek managementinformatie opgesteld en wordt 

continu gestuurd op verbeteringen.

Voor iedereen die bij de Rabobank werkt wordt een evenwichtige set van prestatieafspraken 

gemaakt, waarbij ‘klantbelang centraal stellen’ en ‘samenwerken’ verplichte onderdelen van 

het PM-systeem zijn. Dat een medewerker voldoende oog heeft voor het klantbelang is een 



 144 Jaarverslag 2014 Rabobank Groep

randvoorwaarde voor een goede beoordeling. Via managementrapportages en compliance-

rapportages worden de kwaliteit van de dienstverlening en de zorg voor de klant voortdurend 

gemonitord.

Bankierseed
De bankierseed geldt sinds 1 januari 2013 voor bestuurders en commissarissen bij financiële 

ondernemingen. Alle in functie zijnde bestuurders, directeuren en commissarissen bij Rabobank, 

de lokale Rabobanken en de bancaire dochters hebben sinds die tijd de bankierseed afgelegd. 

Evenals de overige Nederlandse banken vindt de Rabobank het belangrijk dat iedereen die 

werkzaam is in de Nederlandse bancaire sector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent. 

Daarom leggen alle medewerkers van de Rabobank in het voorjaar van 2015 de bankierseed af 

en onderwerpen ze zich aan het tuchtrecht. In gedragsregels, die zijn afgeleid van de eed of 

belofte is vastgelegd hoe medewerkers zich gedragen bij het uitoefenen van hun functie.

Permanente educatie
De raad van bestuur en de raad van commissarissen volgen enkele dagdelen per jaar een 

programma voor permanente educatie (PE). Onderdelen van dit programma zijn onder andere 

relevante ontwikkelingen binnen de Rabobank en de financiële sector, corporate governance in 

het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, de zorgplicht jegens de klant, 

integriteit, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Aan de PE-sessies wordt, 

afhankelijk van het onderwerp, een bijdrage geleverd door zowel interne als externe deskun-

digen. In het document Toepassing Code Banken bij dit jaarverslag op www.rabobank.com 

staat hierover meer beschreven.

Werkzaamheden en functioneren raad van commissarissen
In het hoofdstuk Verslag van de raad van commissarissen in dit jaarverslag staat meer informatie 

over de activiteiten van de raad van commissarissen in 2014.

Risicomanagement
Risicomanagement is een centraal thema in de Code Banken. De behoudende risicobereidheid 

van de Rabobank Groep vloeit voort uit de degelijke doelstellingen inzake stabiliteit en soliditeit 

die de Rabobank sinds jaar en dag hanteert. Afgelopen jaren is gebleken dat de Rabobank de 

meeste risico’s effectief heeft beheerst. De Rabobank blijft werken aan het versterken van de 

kwaliteit van risicomanagement en de risicocultuur binnen de organisatie.

In 2014 is de vernieuwde riskmanagementorganisatie van kracht geworden. Tevens zijn er 

top-down en bottom-up risicoanalyses en verschillende stresstests uitgevoerd, waarbij integraal 

naar de verschillende risicocategorieën is gekeken. In dit jaarverslag is het hoofdstuk IJzersterke 

bank: risicomanagement opgenomen.

Risicobereidheid
De Rabobank heeft een traditie en een cultuur van prudent risicobeleid, waarbij ze risicobewust 

optreedt en zuinig en weloverwogen omspringt met haar schaarse resources. Deze prudentie 

wordt gehanteerd bij het nemen van strategische beslissingen en bij de uitvoering ervan. 

De risicostrategie gericht op continuïteit van de organisatie.

Productgoedkeuring
Het productgoedkeuringsproces wordt uitgevoerd op groepsonderdeelniveau. Alle groeps-

onderdelen werken hierbij binnen de kaders die zijn gesteld in het groepsbrede beleid ten 

aanzien van Product Approval & Review. Producten worden getoetst voordat de introductie, 

wijziging of beëindiging in het assortiment daadwerkelijk plaatsvindt. Tevens wordt het volledige 

https://www.rabobank.com/nl/images/voortgangsrapp-principes-code-banken-2014.pdf
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lopende assortiment periodiek getoetst aan de actuele normen van de productgoedkeurings-

commissie. Belangrijk daarbij is of de producten nog steeds voorzien in een klantbehoefte en of 

ze nog in het belang van de klant zijn. Hiermee neemt de Rabobank verantwoordelijkheid voor 

haar relatie met de klanten en voor het geboden kwaliteitsniveau. Periodiek toetst de afdeling 

Audit Rabobank Groep periodiek onafhankelijk de opzet, het bestaan en de werking van het 

productgoedkeuringsproces.

Audit
De raad van bestuur maakt gebruik van de onafhankelijk gepositioneerde afdeling Audit 

Rabobank Groep (ARG) om vast te stellen of de interne beheersing van de risico’s (governance, 

risicomanagement en control) voldoet aan de gestelde eisen. ARG verricht op basis van een uit-

gebreide risicoanalyse en een daarvan afgeleid auditplan jaarlijks auditwerkzaamheden om te 

toetsen of de interne beheersing en het risicomanagement op orde zijn. De directeur rappor-

teert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur en heeft een directe rapportagelijn 

naar (de voorzitter van) het audit committee van de raad van commissarissen. Minimaal één 

keer per jaar vindt een overleg plaats tussen de externe accountant, DNB en de Rabobank 

(waaronder ARG). Daarbij komen onder meer risicoanalyses, het auditplan en auditbevindingen 

aan de orde. In het jaarverslag staat in een verklaring van de raad van bestuur dat de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen zo zijn ingericht dat de financiële verslaggeving 

betrouwbaar kan worden geacht.

Beloningsbeleid
De Code Banken bevat principes voor een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, 

met aandacht voor niet-financiële prestatiecriteria. De regels voor het beloningsbeleid hebben 

betrekking op de lange termijn en op de beheersing van risico’s die gepaard gaan met variabele 

beloningsstructuren. De Rabobank onderschrijft deze uitgangspunten en zet dan ook in op een 

zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit past bij de strategie, het gewenste 

risicoprofiel, de coöperatieve identiteit en de kernwaarden van de organisatie. Het belonings-

beleid sluit aan op een klantgerichte oriëntatie en houdt rekening met de langetermijn-

belangen van de Rabobank, de internationale context van de markten waarop ze actief is en 

de maatschappelijke acceptatie van de beloningsstructuren. De beloningsuitkomsten zijn 

evenwichtig en de performancecriteria zetten medewerkers niet aan tot het nemen van 

onverantwoorde risico’s.

Groepsbreed Beloningsbeleid
Het prudente en beheerste risicobeleid dat de Rabobank in 2014 voerde, vindt zijn weerslag in 

het beloningsbeleid. De leden van de raad van bestuur ontvangen geen variabele beloning en 

ook voor alle medewerkers die onder de cao vallen is het variabele inkomen afgeschaft. 

Variabele beloning voor specialistische functies en functies in het buitenland wordt meer en 

meer beperkt. Alle onderdelen van de Rabobank Groep zijn gehouden aan het Groepsbreed 

Beloningsbeleid. Voor een meer gedetailleerde toelichting hierop wordt verwezen naar het 

hoofdstuk Belonen in dit jaarverslag.

Ontslagvergoeding
De Rabobank houdt zich aan alle vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de hoogte van 

ontslagvergoedingen.
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Bestuurders
Samenstelling raad van bestuur 
Rabobank Nederland

Leden raad van bestuur en aandachts gebieden (inrichting vanaf 1 juli 2014)

ir. Wiebe Draijer MBA (W.), 
voorzitter vanaf 1 oktober 2014
Rinus Minderhoud (M.), 
voorzitter tot 1 oktober 2014
• Human Resources

• Communicatie & Corporate Affairs

• Toezicht & Compliance

• Audit Rabobank Groep

• Juridische Zaken Rabobank

• Kennis en Economisch Onderzoek

• Bestuurssecretariaat

prof.dr.ir. Bert Bruggink (A.)
Chief Finance and Risk Officer (CFRO)

• Control Rabobank Groep

• Group Risk Management

• Treasury Rabobank Groep

• Krediet Risico Management

• Bijzonder Beheer Rabobank

• Investor Relations & Rating Agencies

• Fiscale Zaken

Berry Marttin MBA (B.J.)
Markten Rural & Retail Buitenland

• Global F&A Banking

• Retail Banking International

• Australia/New Zealand

• South America

• North America

• Duurzaamheid

• Rabobank Development

• Rabobank Foundation

• Leasing

drs. Ralf Dekker (R.J.)
Chief Operational Officer (COO)

• Operations Nederland

• IT Nederland

• IT & Operations WRR

• Verzekeren

drs.ing. Rien Nagel (H.)
Markten Retail Nederland

• Particulieren & Private Banking

• Bedrijven

• Coöperatie & Besturing

drs. Jan van Nieuwenhuizen (J.L.)
Markten Wholesale Nederland/

Buitenland

• Global Wholesale Product Clients

• Global Corporate Clients

• Wholesale Netherlands & Africa

• Europe

• Asia

• Vastgoed

Bestuurssecretaris

drs. Rens Dinkhuijsen (L.A.M.)
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Samenstelling raad van commissarissen 
Rabobank Nederland

Leden raad van commissarissen (per 1 maart 2015)1

Naam Functie
Jaar eerste 
benoeming

Benoemingstermijn volgens 
rooster van aftreden

ir. Wout Dekker (W.) voorzitter 2010 2016

drs. Ron Teerlink (R.) plaatsvervangend voorzitter 2013 2017

prof. dr. Cees Veerman (C.P.) plaatsvervangend voorzitter 2007 2015

prof.em.mr. Irene Asscher-Vonk (I.P.) secretaris 2009 2017

drs. Henk van Dalen (C.H.) plaatsvervangend secretaris 2013 2017

Leo Degle (L.N.) lid 2012 2016

Leo Graafsma RA (S.L.J.) lid 2010 2018

Arian Kamp (A.A.J.M.) lid 2014 2018

drs. Erik van de Merwe (E.A.J.) lid 2010 2016

De samenstelling van de commissies uit de raad van commissarissen is vermeld in het verslag 

van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland.

Directeuren Rabobank Nederland en directievoorzitters belangrijkste 
dochterondernemingen (per 1 maart 2015)

dr. Jan Bos (J.J.)   Control Rabobank Groep

drs. Paul Dirken (P.H.J.M.)  Bedrijven

drs. Ron Droste (R.M.M.A.)  Particulieren en Private Banking

mr.drs.ing. Dirk Duijzer (D.)  Coöperatie & Besturing

drs. Pieter Emmen (P.C.A.M.)  Group Risk Management

drs. Ab Gillhaus (A.J.)  Krediet Risico Management

drs. Rob Kemna (R.A.C.)  Operations Nederland

drs. Rudi Kleijwegt (R.P.)  Toezicht & Compliance

mr. Lex Kloosterman (A.M.)  Wholesale Rural & Retail

drs. Jos van Lange (J.H.P.M.)  Rabo Vastgoedgroep

drs. Pim Mol (P.W.)   Communicatie & Corporate Affairs

mr. Sander Pruijs (J.A.)  Wholesale Rural & Retail

Gerlinde Silvis (A.G.)  Human Resources

drs. René Steenvoorden (R.A.) IT Nederland

Bill Stephenson (W.F.)  DLL

Rinus van der Struis RA (M.)  Audit Rabobank Groep

drs. Ronald Touwslager RC (R.) Obvion

ir. Fred Weenig (F.)   Beoogd directievoorzitter FGH Bank

1  De raad van commissarissen voldoet in de 

huidige samenstelling aan principe III.2 

Onafhankelijkheid van de Nederlandse 

Corporate Governance Code.

• Teruggetreden per 19 juni 2014 

wegens einde benoemingstermijn:

 ing. Antoon Vermeer (A.J.A.M.)

• Teruggetreden per 19 juni 2014 wegens 

het aanvaarden van een nieuwe functie 

elders:  prof.dr.ir. Louise Fresco (L.O.)
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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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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

Aan: De Algemene Vergadering van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. 

De in dit verslag op pagina 148 tot en met 155 opgenomen jaarcijfers 2014, bestaande uit de 

geconsolideerde balans per 31 december 2014, geconsolideerde winst-en-verliesrekening, 

geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, geconsolideerd 

vermogensoverzicht, geconsolideerd overzicht van kasstromen en bedrijfssegmenten over 2014, 

zijn ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2014 van Coöperatieve 

Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (hierna: ‘Rabobank’) te Amsterdam. Wij hebben een 

goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 31 maart 2015. 

De jaarcijfers 2014 bevatten niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van International 

Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW. 

Het kennisnemen van de jaarcijfers 2014 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennis-

nemen van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2014 van Rabobank.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarcijfers 2014 in overeen-

stemming met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2014 en de daarin opgenomen 

grondslagen voor financiële verslaggeving.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarcijfers 2014 op basis 

van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder 

de Nederlandse Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte 

financiële overzichten’.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de jaarcijfers 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent 

met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2014 van Rabobank en in overeenstemming 

met de daarin opgenomen grondslagen voor financiële verslaggeving.

Amsterdam, 31 maart 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. C.B. Boogaart RA
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Verklaring getrouw beeld

De raad van bestuur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank 

Nederland) verklaart dat, voor zover de raad bekend:

• de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de 

winst van Rabobank Nederland en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen onder-

nemingen;

• het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang 

van zaken gedurende het boekjaar van Rabobank Nederland en van de met haar verbonden 

ondernemingen waarvan de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen;

• in het jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee Rabobank Nederland wordt geconfronteerd, 

zijn beschreven.

ir. W. Draijer MBA, voorzitter

prof. dr. ir. A. Bruggink, CFRO

B.J. Marttin MBA, lid

drs. R.J. Dekker, lid

drs. ing. H. Nagel, lid

drs. J.L. van Nieuwenhuizen, lid

Utrecht, 31 maart 2015
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Colofon

Uitgave
Rabobank 

Directoraat Communicatie & Corporate Affairs

Over het Jaarverslag
De Rabobank heeft zowel de financiële informatie als de hoofdlijnen van de maatschappelijke 

verantwoordingsinformatie geïntegreerd in het Jaarverslag 2014 Rabobank Groep. 

Dit verslag is onder andere gebaseerd op de jaarrekeningen en overige gegevens van 

Rabobank Nederland als bedoeld in BW 2 titel 9. Bedoelde verslagen zijn/worden krachtens 

wettelijk voorschrift na vaststelling van de jaarrekeningen van Rabobank Nederland door de 

algemene vergadering gedeponeerd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 30.046.259. De algemene vergadering staat gepland op 18 juni 2015.

Bij de jaarrekeningen van Rabobank Nederland is een controleverklaring als bedoeld in artikel 

2:393 lid 5 BW afgegeven. Deze verklaring heeft de vorm van een goedkeurende verklaring. 

De accountant heeft in zijn verklaring niet in het bijzonder de aandacht gevestigd op bepaalde 

zaken. Het hoofdstuk Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland maakt geen deel 

uit van het wettelijk jaarverslag.

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de G4-richtlijnen van het Global Reporting 

Initiative in overeenstemming met de comprehensive-optie.. De inhoud van het maatschappelijk 

deel van de verslaglegging van de Rabobank is volledig geverifieerd door KPMG Sustainability 

en voorzien van een assurance-rapport met een zogenoemde redelijke mate van zekerheid. 

Het maatschappelijk deel van het jaarverslag is een integraal onderdeel van het jaarverslag. 

Op de corporate website is een document (Maatschappelijke verslaglegging 2014) geplaatst 

waaraan het maatschappelijk deel van het jaarverslag is ontleend.

Jaarberichtgeving
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
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Het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, de geconsolideerde jaarrekening 2014 Rabobank Groep, 

de jaarrekening 2014 Rabobank Nederland en het Capital Adequacy and Risk Management 

Report (Pillar 3) zijn vanaf 31 maart 2015 online beschikbaar op www.rabobank.com. Vanaf 

13 april 2015 is ook de printversie van het jaarverslag en de jaarrekeningen 2014 beschikbaar.

Indien er inhoudelijke verschillen zijn tussen de onlineversie en de printversie, dan is de inhoud 

van de onlineversie te allen tijde leidend. 

Via de linkjes in de onlineversie van het jaarverslag 2014 is extra informatie over een bepaald 

onderwerp beschikbaar.

Materiaalgebruik
De Rabobank gebruikt bij de vervaardiging van het drukwerk minder milieubelastende 

materialen.

Contact
De Rabobank heeft dit jaarverslag met zorg samengesteld. Als u vragen hebt of suggesties 

ter verbetering van onze verslaglegging nodigen wij u uit om een bericht te 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.

https://www.rabobank.com/nl/home/index.html
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