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Inleiding
De huidige Rabobank is op 1 januari 2016
ontstaan uit de juridische fusie van
106 lokale Rabobanken en de centrale
Rabobank. Het was een bijzonder
moment in haar 120-jarig bestaan als
grootste coöperatieve bank van
Nederland. Een brede verzameling
lokale initiatieven om gezamenlijk via
een kredietcoöperatie te werken aan
de toekomst van het land- en tuinbouw
bedrijf vormde de basis.
Zo ontstonden vanaf 1895 in verschil
lende delen van Nederland een aantal
nieuwe banken, de landbouwkrediet
coöperaties. Ze werden opgericht
volgens het systeem-Raiffeisen.

Met die keuze voor samenwerking in
coöperatief verband begint de
geschiedenis van de Rabobank.

Hieronder volgt het verhaal van de
ontwikkeling van de Rabobank Groep,
over haar coöperatieve grondslag, de
uitbouw van haar bancaire activiteiten
in Nederland en vervolgens de
uitbreiding van de bancaire activiteiten
en de geografische spreiding die haar
maakte tot een brede internationale
financiële dienstverlener anno nu.
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Naar het voorbeeld van F.W. Raiffeisen

Naar het voorbeeld van
F.W. Raiffeisen

D

e voorlopers van de Rabobank, de Raiffeisenbank en
de Boerenleenbank zijn ontstaan naar het voorbeeld
van de landbouwkredietvereniging van Friedrich
Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Rond 1850 zocht deze Duitse
plattelandsburgemeester naar wegen om de noodlijdende
boeren en handwerkslieden in het Duitse Westerwald zicht te
geven op een beter bestaan. Met zijn Darlehnskassen-Verein
ontwikkelde Raiffeisen een type voorschotbank, dat de lokaal
verzamelde spaargelden gebruikte om te voorzien in de lokale
kredietbehoefte tegen gunstige voorwaarden. De gekozen
organisatievorm berustte op zelfhulp, eigen verantwoordelijkheid, wederkerigheid en samenwerking van de betrokkenen.
Raiffeisen meende dat deze coöperatief georganiseerde
kredietverlening een bijdrage kon leveren aan een structurele
verbetering van het dagelijks bestaan op het platteland en een
einde kon maken aan de verstikkende woekerpraktijken. Daarnaast dienden de organisaties ook een sociaal-maatschappelijk
doel. Als kind van zijn tijd benadrukte Raiffeisen het belang
van scholing en onderwijs. In 1866 publiceerde Raiffeisen
Die Darlehnskassen-Vereine. Dit boek bevat de blauwdruk voor
een landbouwkredietvereniging op coöperatieve grondslag.
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In de herdrukken verwerkte hij onder andere de effecten van
nieuwe Duitse wet- en regelgeving op zijn grondgedachte.
Raiffeisens idee zou ook elders in de wereld navolging vinden,
waaronder in Nederland. Hier werden de nieuwe krediet
coöperaties volgens het systeem-Raiffeisen aangeduid als
zijnde boerenleenbanken, dat op zijn beurt een nieuw woord
was. De naam van de bank zelf kon overigens een andere zijn.
De opkomst van de landbouwkredietcoöperaties volgens
het systeem-Raiffeisen is in Nederland nauw verbonden met
de modernisering van de agrarische sector in de periode
1880-1914 en de haperende kredietverlening in sommige
regio’s. Voor technologische vernieuwingen in het land- en
tuinbouwbedrijf en aanpassing van de bedrijfsvoering was
kapitaal nodig. Passende financiering bleek dikwijls de
bottleneck. De gebrekkige kredietverlening op het platteland
was volgens tijdgenoten een structureel probleem. Dat was
ook de conclusie van de Staatscommissie (1886) die onder
zoek deed naar de toestand in het landbouwbedrijf.
Kredietcoöperaties volgens het systeem-Raiffeisen leek
haar een oplossing.
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1895: in het voetspoor
van Raiffeisen

De aangetrokken spaargelden dienden als financiële basis
(funding) voor de kredietverlening aan de leden. De krediet
waardigheid van de banken zelf steunde op de onbeperkte,
hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden voor de verplich
tingen die de bank was aangegaan. Eventuele winsten werden
niet uitgekeerd, maar toegevoegd aan de bancaire reserves om
eventuele verliezen op te vangen zonder een beroep te hoeven
doen op de onbeperkte aansprakelijkheid van de leden.

D

e agrarische crisis (ca 1880-1900) liep ten einde en de
wenselijkheid van een betere kredietverlening op het
platteland kon rekenen op brede maatschappelijke
steun. Vanaf 1895 ontstonden met steun van notabelen,
landbouwmaatschappijen, boerenbonden en in katholieke
streken de kerk op verschillende plaatsen coöperatieve
voorschot- en spaarbanken volgens het systeem-Raiffeisen.
Overeenkomstig het Raiffeisen-model waren de leden samen
verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van hun boeren
leenbank. Daartoe kozen zij vanuit hun midden de
bestuursleden en de leden van de raad van beheer, die deze
taken onbezoldigd verrichtten. Alleen de kassier, die de
boekhouding en de administratie verzorgde, ontving een
bescheiden vergoeding. Veel van deze jonge banken waren
2.500
1,4 mln
ondergebracht in de woning van de kassier en slechts een
1,2 mln
paar uur per week2.000
‘geopend’
. Voor een goede werking hadden
Aangesloten banken
1,0 mln
de banken een beperkt
werkgebied. De leden waren
1.500
0,8 mln
overwegend plaatselijke boeren en tuinders en 0,6kleine,
lokale
mln
1.000
landbouwcoöperaties. In principe kwamen alleen
zij voor
0,4 mln
kredietverlening in500aanmerking. Daarbij gold als0,2aanvullende
mln
eis een verplichte individuele borgstelling.
1895 1910 1945 1960 1975 1990 2015
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Door de inzet van velen veroverde het Raiffeisen-model in
hoog tempo ons land. In 1910 telde Nederland al ruim 600 bij
een centrale bank aangesloten boerenleenbanken. Tien jaar
later waren dat er 1.148. Samen hadden deze banken en bankjes
ongeveer 144 duizend leden (zie figuur 1). Rond 1930 had elke
Figuur 1

Aantal aangesloten Rabobanken en totaal aantal leden in Nederland, 1895-2016
Bron: CCRB, CCB, Rabobank Nederland en Rabobank Groep, Jaarverslagen.
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1895: in het voetspoor van Raiffeisen

gemeente wel een of meer kredietcoöperaties, soms waren
dat gecombineerde bank- en handelsverenigingen. Daarmee
was er sprake van een fijnmazig netwerk van zelfstandige landbouwkredietbanken.
De jonge landbouwkredietcoöperaties ontwikkelden zich tot
aantrekkelijke spaarbanken. Hun lage bedrijfskosten maakten
een passende kredietverlening tegen gunstige voorwaarden
mogelijk. De conservatieve wijze van bankieren droeg ertoe
bij dat deze banken de crisis van de jaren twintig en dertig
zonder noemenswaardige problemen doorstonden. Binnen
enkele decennia hadden deze landbouwkredietcoöperaties
zich ontwikkeld tot de banken van het platteland.

Handleiding voor
de oprichting van
een coöperatieve
boerenleenbank
door C.F.G.W. van
den Hurk (ca. 1900.)
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De centrale organisaties
in Utrecht en Eindhoven

D

e nadelen van de kleinschaligheid en de behoefte tot
samenwerking leidden in 1898 tot de Coöperatieve
Centrale Raiffeisen-Bank, (CCRB) te Utrecht, enkele
maanden later gevolgd door de Coöperatieve Centrale Boeren
leenbank (CCB) te Eindhoven. Zakelijke geschilpunten en
persoonlijke tegenstellingen waren de aanleiding voor
het ontstaan van de twee overkoepelende organisaties.
Een fundamenteel geschilpunt was de rechtsvorm van de
ledenbanken. De CCRB accepteerde namelijk uitsluitend
banken, die waren opgericht volgens de Wet op de Coöpera
tieve Vereeniging van 1876. In haar ogen waarborgde die een
hoge re mate aan soliditeit. Het bestuur van deze Centrale
stuitte op dit punt op de invloedrijke pater Gerlacus van den
Elsen O. Praem. en de Limburgse en Brabantse boerenbonden,
die de voorkeur gaven aan de goedkopere verenigingsvorm
volgens de Verenigingswet van 1855. De CCB accepteerde dan
ook beide rechtsvormen. Er waren overigens meer verschillen.
Zo had de CCB vanaf het begin een duidelijke confessionele,
katholieke structuur en waren haar ledenbanken voornamelijk
bezuiden de grote rivieren gevestigd. Benoorden de grote
rivieren waren het hoofdzakelijk banken die aangesloten waren
bij de CCRB. De laatstgenoemde ontwikkelde zich in de praktijk

De centrale organisaties in Utrecht en Eindhoven

tot een niet-confessionele organisatie en was veruit de grootste
van de twee. Globaal genomen bleef dit het vestigingspatroon
tot de jaren zestig.
Aansluiting bij een centrale organisatie was overigens niet
vanzelfsprekend. Bij sommige banken gebeurde dat pas na
vele jaren. In 1955 waren er 1.324 aangesloten banken en
daarmee een recordaantal. Daarna zou dat aantal dalen door
lokale samenvoegingen, ingegeven door economische
motieven. In de periode 1950-1972 vonden er in totaal 155 fusies
plaats, waarbij 324 banken waren betrokken. Daarnaast waren
er op lokaal niveau nog enkele fusies met spaarbanken.
De coöperatieve centrale bankorganisaties vervulden voor hun
ledenbanken een aantal rollen en taken: zij waren belangen
behartiger, kenniscentrum, bank der banken, girocentrale,
centraal beleggingsinstituut en last but not least controleorgaan.
Naast het lokale toezicht, waarvan de aard en de frequentie
lokaal waren vastgelegd, hield de centrale organisatie via regelmatige inspecties toezicht op het beheer en de administratie
van de ledenbanken. Deze situatie was een uitvloeisel van de
dubbele coöperatieve structuur en statutaire verplichtingen.
Daarnaast werden beide centrale organisaties huisbankier van
grote (en centrale) agrarische coöperaties. Veelal waren deze te
groot om zich door een kleine lokale bank te laten bedienen.
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De centrale organisaties in Utrecht en Eindhoven

Om aan de groeiende kapitaalbehoefte van de grotere
coöperaties te blijven voldoen, ontstond in 1918 met steun
van de CCB de NV Landbouwbank te Amsterdam (sinds 1946
Nederlandsche Credietbank) en in 1927 met steun van de CCRB
de Coöperatieve Grondkapitaalbank voor den Landbouw te
Utrecht. Ondertussen was in de agrarische sector de hele
keten coöperatief georganiseerd geraakt: inkoop, productie,
verwerking en verkoop. Elk dorp had onderhand een eigen
coöperatief georganiseerde inkoopvereniging, een zuivel
fabriek, een eigen slachterij, etc.

Boven: voormalige
huisvesting van de
CCRB in Utrecht.
Onder: voormalige
huisvesting van de
CCB in Eindhoven.
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Van boerenleenbank
naar bank voor iedereen

D

e jaren na de Tweede Wereldoorlog stonden in het
teken van herstel van de Nederlandse economie.
Kort na de bevrijding kondigde minister van Financiën
Lieftinck een nationale Geldzuivering af. De extra werkzaam
heden die dit met zich meebracht, vergden veel van de plaatselijke kassiers. Door de overheidsmaatregelen was nagenoeg
ieder Nederlands gezin gedwongen een bankrekening te
openen. Voor de boerenleenbanken met hun vele vestigingen
door heel Nederland betekende dit veel nieuwe klanten.
Mede door deze ervaringen en onder invloed van nieuwe
wet- en regelgeving werd in de jaren vijftig en zestig een
professionaliseringsproces ingezet. Zo maakte de parttime
kassier plaats voor de voltijds directeur, veelal bijgestaan
door enkele medewerkers. Zodoende verhuisden veel banken
van de woning van de kassier naar een eigen pand. Veelal koos
de bank voor een vestigingsplaats inde dorpskern, te midden
van de lokale middenstand nam haar zichtbaarheid toe. Het
werkterrein breidde zich uit met kredietverlening aan het
midden- en kleinbedrijf, gemeentelijke instellingen en
nutsbedrijven. De contacten met niet-agrariërs namen verder
toe door de vestiging van kantoren in de grotere steden.

Van boerenleenbank naar bank voor iedereen

De ‘giralisering van het loonzakje’ in de jaren ’60 bracht de
banken vervolgens in contact met vele nieuwe particuliere
klanten, die naar een Raiffeisenbank of Boerenleenbank
stapten voor een betaalrekening. Steeds meer werkgevers
vervingen namelijk de traditionele contante uitbetaling van
het loon of salaris door een overboeking op een bank- of
girorekening. Het was het begin van nieuwe vormen van
dienstverlening en producten.
De stand van de automatisering in combinatie met de
wens tot kostenbeheersing van het betalingsverkeer leidde
vervolgens tot meer samenwerking tussen de Nederlandse
banken. Dit leidde onder andere in 1967 tot de oprichting
van de Bankgirocentrale N.V. Deze organisatie ging het giro
verkeer van de klanten van 3.700 bankkantoren in Nederland
verzorgen. Voor de Boerenleenbanken en Raiffeisenbanken
betekende de bankgiro naast een aanzienlijke kosten
besparing, een betere aansluiting op de administratieve
automatisering van bankgegevens bij bedrijven. Uit de
bovengenoemde binnenlandse bancaire samenwerking
ontstond vanaf 1967 een reeks nieuwe betaalinstrumenten,
zoals de betaalcheque, de acceptgiro en de pinpas.
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De fusie van 1972 tot Rabobank

I

n de eerste decennia van hun bestaan was er nauwelijks
contact geweest tussen de CCRB en de CCB. De bezetting
en het daaruit voortvloeiende overleg met de overheid
brachten daarin verandering. Na de Tweede Wereldoorlog
werden beide organisaties ingeschakeld bij de dwingende
overheidsmaatregelen in het kader van de wederopbouw van
Nederland, om te beginnen bij de geldsanering.

Ook zouden de CCRB en CCB een rol vervullen binnen de
nieuwe toezichtwetgeving. In de Wet toezichtkredietwezen
(1952) werd de Nederlandsche Bank (DNB) aangewezen als
nationale, toezichthouder op het bankwezen. Op hun beurt
kregen de beide centrales van DNB een taak toebedeeld in het
toezicht op de aangesloten banken (het zogeheten gedele
geerde of opgedragen toezicht), waarbij DNB de centrales
controleerde op de naleving van de toezichtregels. De centrale
organisaties en later Rabobank Nederland stonden onder direct
toezicht van DNB en naderhand ook van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Deze dualiteit in de besturings
structuur, waarbij de aangesloten banken, tevens eigenaar
zijn van de centrale organisatie, die op haar beurt toezicht
uitoefent namens de gouvernementele toezichthouders bleef
tot 2016 ongewijzigd.

De fusie van 1972 tot Rabobank

Door structuurveranderingen in de Nederlandse economie
zag het coöperatieve landbouwkrediet zijn traditionele werkterrein, de agrarische sector, in de jaren vijftig en zestig relatief
in betekenis. Er was in Nederland een brede fusiebeweging
gaande en het bedrijfsleven kreeg een grotere kapitaal
behoefte. Deze veranderingen hadden hun weerslag op zowel
het werkterrein, de organisatie als het bedrijf van de CCRB en
de CCB. Een uitbreiding van kredietverlening aan niet-agrarische klanten en een verbreding van de dienstverlening leidde
bij beide organisaties tot overnames en het opzetten van
dochterondernemingen. In 1965 nam de CCB het in Amsterdam
gevestigde N.V. Effectenkantoor Schretlen & Co (1911) over,
terwijl de CCRB in 1966 besloot tot de oprichting van een
afzonderlijke hypotheekbank, de Raiffeisenhypotheekbank N.V.
De CCB beschikte met de Boerenhypotheekbank sinds 1908
over een vergelijkbare instelling. In 1969 volgde de oprichting
van financieringsmaatschappij De Lage Landen N.V. (DLL) door
de N.V. Landbouwkrediet-verzekering ‘Eindhoven’, dochter van
CCB, en de verzekeraar Interpolis.
Door branchevervaging en de uitbreiding van het kantorennet
van de banken in het algemeen was er sprake van de toe
nemende concurrentie tussen beide coöperatieve bank
organisaties. Dat gold zowel voor het platteland als voor de
grote steden, waar beide organisaties ondertussen ruim
aanwezig waren. Niet zelden leidde dat tot de aanwezigheid
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van zowel een Boerenleenbank als een Raiffeisenbank.
Naarmate de levensbeschouwelijke verschillen vervaagden lag
een samensmelting van beide organisatie voor de hand. Na
twee jaren van voorbereiding stemden in mei 1972 de
ledenbanken van beide organisaties in met een fusie.
Op 1 december 1972 was de fusie van de CCRB en de CCB tot
de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,
roepnaam Rabobank, een feit. De nieuwe centrale organisatie
werd in de periode 1980-2015 aangeduid als Rabobank
Nederland. De aangesloten banken gingen ook de naam
Rabobank voeren. Fusies in plaatsen met zowel een Raiffeisenbank als een Boerenleenbank resulteerden in een versnelde

afname van het totale aantal aangesloten banken (zie figuur 1).
Wat deze cijfers echter niet laten zien is, dat in 1976 in de jonge
Flevopolders een nieuwe bank startte. Na Rabobank Almere zijn
er geen banken meer toegetreden tot de centrale organisatie.
Na de fusie zouden verscheidene dochterondernemingen van
de centrale organisaties eveneens worden samengevoegd.
Tevens was er sprake van een geleidelijke uitbreiding van het
aantal dochterondernemingen en deelnemingen met het
oog op de uitbreiding van de dienstverlening aan zowel
de zakelijke als de particuliere klanten in Nederland en inter
nationaal. Sommige activiteiten zouden naderhand weer
worden afgestoten.
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Coöperatiediscussies

D

e grote fusie van 1972 had de coöperatieve structuur
ongemoeid gelaten. De ontwikkeling tot algemene
bank en diverse maatschappelijke ontwikkelingen
zouden echter tot diverse aanpassingen leiden. Zo werden
ook in 1980 via de nieuwe kruislingse garantieregeling de vermogens van de lokale banken, Rabobank Nederland en enkele
dochterondernemingen aan elkaar gekoppeld. Op grond van
deze regeling zou een deelnemer die in de problemen kwam
door de overige deelnemers worden gesteund. Er is overigens
nooit een beroep op deze regeling gedaan. Wel kwamen er
meer regelingen voor de interne vermogensverhoudingen
binnen de Groep. Daarmee samenhangend volgde een stapsgewijze afschaffing van het verplichte lidmaatschap van en de
oorspronkelijke ledenaansprakelijkheid bij lokale banken.
In 1980 kwam het verplichte lidmaatschap voor particulieren
te vervallen. Tegelijk bracht de bank voor de bedrijven-leden
de aansprakelijkheid terug tot maximaal vijfduizend gulden
per lid. Deze ontwikkelingen gingen gepaard met een her
oriëntatie op de coöperatieve identiteit. In de daaropvolgende
jaren werden ter versterking van het coöperatieve karakter
het Projectenfonds (1984) en de Stichting Garantiefonds
Rabobanken (1985) in het leven geroepen.

Coöperatiediscussies

Vanaf 1998 waren de lokale banken zogeheten ‘open’ coöpe
raties. Voortaan kon iedere klant in principe lid worden. Dat
was een van de uitkomsten van de zogeheten Coöperatie
discussie (1995-1997). De aanloop hiertoe vormde de enorme
groei die de bank had doorgemaakt in de honderd jaren van
haar bestaan, de daling van het ledental en de erosie van de
coöperatieve beleving.
De uitkomst van deze tweede, fundamentele discussie bracht
vernieuwing van de bankorganisatie en het coöperatief
bestuur met het oog op de snel veranderende marktomstan
digheden in het digitale tijdperk. Deze aanpassingen leidden
tot schaalvergroting en daarmee tot een ruime halvering van
het aantal lokale banken tot 150. Daarnaast werd een verdere
professionalisering van het lokale bestuur in gang gezet. Het
primaat bleef echter via de lokale raad van commissarissen bij
de leden liggen.
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Figuur 2

Rabobank geldautomaten en vestigingen in Nederland, 1985-2016
Bron: Rabobank, Jaarverslagen.
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Rabobank Groep

D

e Nederlandse spaarmarkt was in de jaren tachtig
volop in beweging. Er dienden zich nieuwe gespe
cialiseerde partijen aan die, dankzij een zeer kosten
effectief business-model een relatief hoge spaarrente konden
bieden, zoals vermogensbeheerder Robeco met haar spaarbank Roparco. Er kwamen alternatieven voor sparen in de
vorm van beleggings- en verzekeringsproducten met goede
rendementsverwachtingen. Pas na een aanpassing van het
zogeheten structuurbeleid (1990) werd door de overheid
onder bepaalde voorwaarden een samengaan van banken en
verzekeraars mogelijk. Een volledige juridische samensmelting
bleef verboden.
In het licht van deze ontwikkelingen introduceerde de
Rabobank net als andere financiële instellingen omstreeks
1990 het Allfinanz-concept. Daarmee werd zij een financieel
warenhuis, dat klanten een totaalpakket bood voor betalen,
sparen, beleggen, verzekeringen, advisering en financiering.
Deze brede dienstverlening kreeg organisatorisch invulling
in de vorm van een uitbreiding van gespecialiseerde dochterondernemingen en deelnemingen, in binnen- en buitenland.
In 1999 deed de aanduiding Rabobank Groep zijn intrede.

Rabobank Groep

Sinds 1996 was het ‘buitenlandbedrijf van de Rabobank
ondergebracht in Rabobank International, een nieuwe eenheid
met een grote mate aan zelfstandigheid. De ambities waren
groot. Weldra werd echter duidelijk, dat de investmentbankingactiviteiten in Londen niet pasten bij de coöperatieve
beginselen in Nederland. Daarop besloot de bankleiding de
buitenlandse activiteiten terug te brengen tot een kosten
niveau en risicoprofiel die pasten bij de coöperatieve
beginselen en de bijbehorende klantoriëntatie.
In 2006 werd de grote mate van strategische zelfstandigheid
van Rabobank International teruggedraaid. Voortaan zou de
buitenlandstrategie weer een onlosmakelijk onderdeel zijn van
de groep als geheel. In 2013 volgde de volledige integratie in
Rabobank Nederland.
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Internationale expansie

N

a de fusie tot Rabobank in 1972 maakte de organisatie
een sterke groei door en ontwikkelde zij zich vanaf
1980 ook internationaal geleidelijk tot een speler van
betekenis. De internationalisering vond stapsgewijs plaats,
waarbij het buitenlandbeleid enkele malen is bijgesteld. In
eerste instantie koos de bank voor samenwerking met enkele
Europese coöperatieve banken. Daarna werd het buitenlandbedrijf met eigen kantoren uitgebreid. In 1980 kwam er een
vestiging in Frankfurt. In 1981 volgde New York. Voor toelating
op de Amerikaanse markt, moest de Rabobank een beoor
deling aanvragen bij de ratingbureaus. Ze kreeg een triple
A-rating, de hoogste waardering in het toen gehanteerde
beoordelingssysteem.
In een gestaag tempo volgden er vestigingen op andere
continenten. In 1994 volgde de overname van de Primary
Industry Bank of Australia (PIBA), gespecialiseerd in de
financiering van agrarische bedrijven in Australië en
Nieuw Zeeland. In de daaropvolgende jaren werd het aantal
kantoren in deze regio sterk uitgebreid en in 2003 werd
besloten tot samenvoeging met de wholesale activiteiten
van het kantoor in Sydney. Dit leidde tot de introductie van
het merk Rabobank Australië.

Internationale expansie

Daarnaast begon de Rabobank met de uitbouw van
international direct banking voor particulieren, agrarische
ondernemingen en MKB-bedrijven. In 2002 lanceerde de
Rabobank in België haar eerste internetbank. Na deze
succesvolle start volgden weldra internetbanken in onder
meer Ierland (2005), Nieuw Zeeland (2006) en Australië (2007).
Binnen enkele decennia groeide de Rabobank uit tot een grote
internationale financiële dienstverlener voor haar binnen- en
buitenlandse klanten en tot een mondiaal opererende food
& agribusiness-bank. In 2006 was de Rabobank in 42 landen
vertegenwoordigd. In tien jaar tijd was het aantal buitenlandse
vestigingen verdrievoudigd tot 330. In 2013 was dat gestegen
tot 769. Vanaf 2010 werd het aantal dochterondernemingen en
deelnemingen in binnen- en buitenland teruggebracht. Deze
koerswijziging was een van de gevolgen van de financiële
crisis in 2007-2008. Er volgde onder meer de verkoop van
vermogensbeheerders Orbay, Robeco en Sarasin. In 2014
werd de verkoop van de Poolse Bank BGZ afgerond. Eerder
had de Ierse dochter ACC Bank, in zwaar weer geraakt door
de 2007-2008-crisis, haar bankvergunning bij de Ierse
toezichthouder ingeleverd.
Andere groepsonderdelen werden in 2014-2016 verder
geïntegreerd, waaronder Schretlen & Co en FGH bank.
Het aantal dochterondernemingen en deelnemingen was in
2016 teruggebracht tot 382, verdeeld over veertig landen.

31

32

De Rabobank door de tijd

De Rabobank Groep is
met de Rabobank en haar
dochterondernemingen
actief in circa 40 landen.

Sinds de financiële crisis staat het bankwezen internationaal
bloot aan kritiek. Dit heeft mede geleid tot strengere
kapitaaleisen en aanscherping van het toezicht. De Rabobank
overleefde de crisis zonder staatssteun, maar ondervond wel
de gevolgen van de nasleep en werd geconfronteerd met de
Libor-affaire. Deze affaire leidde tot grote ophef extern en
intern tot een reeks van organisatorische aanpassingen. In
oktober 2013 maakte de bank bekend dat zij schikking was
overeengekomen met verscheiden toezichthouders en
betaalde EUR 774 miljoen. Daarnaast voerde de bank een
uitgebreid pakket maatregelen in om de compliance te
versterken, de risico’s terug te dringen en de bedrijfscultuur
te verbeteren. Verder kreeg een aantal organisatorische

aanpassingen gestalte, waaronder de bovengenoemde
afslanking van de Groep door de verkoop van enkele dochters
en de centrale aansturing van Rabobank International en
Rabobank Nederland.
De internationale eisen leidden tot de vorming van de
Europese bankenunie en de grote Europese systeembanken,
waaronder de Rabobank staan sinds november 2014 onder
toezicht van een Joint Supervisory Team (JFT) van de Europese
Centrale Bank (ECB). Verder is er sprake van nieuwe regel
geving onder Basel IV, waarbij de kapitaaleisen aan de banken
verder zullen toenemen.
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2016: de fusie tot één
coöperatieve Rabobank

M

et de benoeming van de Commissie-Governance,
in maart 2014, ging de leden op weg naar wat de
grootste fusie in de geschiedenis van de Rabobank
zou worden. Ook in het verleden had de coöperatieve orga
nisatie onder invloed van wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen al enkele malen aanpassingen
ondergaan, nu was dat weer het geval. Anders dan voorheen
bleek de noodzaak tot een fundamentele herziening van de
governance. In de achterliggende jaren hadden de aangesloten banken al aan zelfstandigheid ingeboet, maar nog altijd
waren zij alle zelfstandige entiteiten die opereerden met een
eigen bankvergunning. Door een nieuwe, complexere
toezichtwetgeving was de bestaande situatie van gedelegeerd
toezicht, waarbij Rabobank Nederland op grond van de Wet
financieel toezicht (Wft) belast met het toezicht op de aangesloten banken niet langer houdbaar. Een complicerende factor
was de hierboven beschreven dualiteit in de coöperatieve
besturing. De nieuwe financiële regelgeving, de governanceeisen, de vereiste afwikkelbaarheid in combinatie met verande
rende klantwensen en de voortschrijdende virtualisering
waren de belangrijkste ingrediënten om tot een fundamentele
herziening van de bestaande governancestructuur te komen.

2016: de fusie tot één coöperatieve Rabobank

De herziening werd voorbereid door de Commissie Governance.
Deze commissie, benoemd door de raad van bestuur van
Rabobank Nederland, bestond uit vertegenwoordigers van de
lokale banken en de centrale organisatie. Na een intensief
proces, waarbij met diverse betrokkenen uitgebreid werd
gesproken over de verschillende ontwerp-vereisten, lag er een
model, waarbij alle 106 lokale banken en Rabobank Nederland
zou fuseren. Op 2 december 2015 stemden alle ledenraden van
alle 106 lokale banken unaniem in met het fusieplan. Een week
later, op 9 december volgde de unanieme instemming tot
fusie van de algemene vergadering van Rabobank Nederland.
Aldus werd op 1 januari 2016 de juridische fusie en de nieuwe
governance van de Rabobank van kracht. Hiermee begon de
bank aan een nieuwe bladzijde in haar 120-jarige bestaan.
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