
  Rabobank Groep in het kort

Rabobank Groep
De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag, 

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

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

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

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

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

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

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

55.100 fte’s en is actief in 40 landen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

binnenlands retailbankbedrijf. De waardeveranderingen bleven met 38 basispunten van de 

gemiddelde kredietportefeuille op een hoog niveau; het langjarig gemiddelde bedraagt 

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

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

met 1% af tot 214,0 miljard euro.

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

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

de interne personele bezetting bij het binnenlands retailbankbedrijf daalde met 1.807 fte’s.
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Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf
Het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf bedient de grootste zakelijke 

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

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

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

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

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

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

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

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

bedrijf en internationaal retailbankbedrijf bedraagt circa 15.900 fte’s.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leaseproducten en handels en consumentenfinancieringsproducten aan, de laatste onder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jaar met 12 basispunten.
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Vastgoed
Rabo Vastgoedgroep is het vastgoedexpertisecentrum van de Rabobank Groep. Binnen Rabo 

Vastgoedgroep zijn verschillende onderdelen actief: Bouwfonds Property Development, MAB 

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

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

het financieren van commercieel vastgoed en het voorzien in vastgoedgerelateerde producten 

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

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

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

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

gedrukt door hoge waardeveranderingen bij vastgoedfinancier FGH Bank. De waardeverande

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

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

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

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

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

0,1 miljard euro tot 6,0 miljard euro.
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