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Bericht van de voorzitter
Voor u ligt het duurzaamheidsverslag van de Rabobank. In dit verslag 
lichten wij ons duurzaamheidsbeleid toe en leggen wij verantwoording af 
over de belangrijkste resultaten op het gebied van duurzaamheid in 2013. 
Dit duurzaamheidsverslag bevat een beschrijving van de strategische 
uitgangspunten, de kernthema’s en de prestatie-indicatoren over het 
verslagjaar. Het duurzaamheidsverslag is een aanvulling op ons integrale 
jaarverslag, waarin wij duurzaamheid bespreken in samenhang met de 
financiële prestaties van de Rabobank. Dit biedt de mogelijkheid u achter-
grondinformatie en duiding te geven van de beknopte, feitelijke rapportage 
in het integrale jaarverslag. Zo streven wij naar optimale transparantie over 
onze maatschappelijke bijdrage en bedrijfsvoering.

Dit verslag bevat vele voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven die wij het afgelopen jaar 

genomen hebben. Ik wil hier enkele voorbeelden noemen op het terrein van verduurzaming 

van woningen. In 2013 hebben de Rabobank en ASN Bank samen met het Rijk een Nationaal 

Energiebespaarfonds (NEF) opgericht met een omvang van 300 miljoen euro. Via het NEF 

kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te 

financieren. De inbreng van de Rabobank bedraagt 175 miljoen euro, de ASN Bank participeert 

voor 50 miljoen en de overheid neemt deel voor 75 miljoen euro. Aflossingen vloeien terug in 

het fonds, zodat het geld opnieuw kan worden uitgeleend. Daarnaast ontwikkelde de Rabobank 

in 2013 het Programma Duurzaam Wonen. Dit programma is inmiddels operationeel en biedt 

praktische informatie over duurzaamheid en wonen aan particulieren en ondernemers. Hierbij 

hanteren wij het perspectief van de klant als vertrekpunt en stellen wij het klantbelang centraal 

in de dienstverlening. Verduurzaming van woningen wordt ook bevorderd door de Rabo Groen 

Bank, met 1,9 miljard euro aan lopende groenfinancieringen de grootste groenbank in de 

Nederlandse markt. De Rabo Groen Bank werkt samen met nagenoeg alle groepsonderdelen 

en financierde in 2013 voor circa 200 miljoen euro aan duurzame projecten op het gebied van 

windenergie, geothermie, biologische boeren, duurzame gebouwen en zonne-energie. Voor de 

food- en agrisector creëerde de Rabo Groen Bank met de lokale Rabobanken een aantrekkelijk 

zonne panelenprogramma.

We zien een maatschappelijke trend waarin burgers steeds vaker samen verantwoordelijkheid 

nemen voor zaken als duurzame energie, zorgvoorzieningen en landschapsontwikkeling. 

De Rabobank herkent deze ‘herontdekking’ van de coöperatieve werkvorm. Veel initiatieven 

vinden dan ook ‘als vanzelf ’ de coöperatieve Rabobank in hun omgeving voor ondersteuning. 

Ondersteuning gebeurt op vele manieren: in de vorm van advies, via kennisdeling door het 

aanbieden van netwerken, door het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten of door een 

financiële bijdrage. Het participeren, virtualiseren en adviseren door lokale Rabobanken vormen 

de kern begrippen in Visie 2016. De lokale Rabobanken reserveren jaarlijks een deel van hun 

nettowinst voor coöperatief dividend. In 2013 is 69,2 (2012: 67,9) miljoen euro aan coöperatief 

dividend beschikbaar gesteld. Dit bedrag komt ten goede aan de lokale gemeenschappen en 

de verduurzaming van de samenleving en bevat tevens de bijdragen aan Rabobank Foundation 

en aan maatschappelijke fondsen van de Rabobank. 
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De belangrijkste mijlpaal van 2013 is de opstelling van de duur-

zaamheidstrategie van de Rabobank Groep voor de komende jaren. 

In lijn met het Strategisch Kader willen wij onze maatschappelijke 

bijdrage leveren door het versnellen van de verduurzaming van de 

wereldwijde landbouw en voedselvoorziening en het versterken 

van vitale gemeenschappen. Onze duurzaamheidstrategie richt 

zich daarnaast op verdere integratie van duurzaamheid in onze 

bancaire producten en diensten, zorg en transparantie voor de klant, 

dialoog met onze stakeholders, maatschappelijke betrokkenheid, 

optimale ondersteuning van de medewerkers en een verantwoorde 

bedrijfsvoering. We leggen de lat bewust hoog: we streven naar 

een top 3-positie in de mondiale duurzaamheidsrating van de 

grootste financiële dienstverleners in 2020.

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit verslag. Als u vragen 

heeft of met ons wilt samenwerken, gaan onze medewerkers 

daarover graag met u in gesprek!

Rinus Minderhoud

Rinus Minderhoud, voorzitter raad 

van bestuur Rabobank Nederland.
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De inhoud van het Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep (duurzaamheidsverslag) is 

volledig geverifieerd door KPMG Sustainability en voorzien van een assurance-rapport met een 

zogenoemde redelijke mate van zekerheid. Dit rapport is ook opgenomen in dit verslag. 

Het jaarverslag en het duurzaamheidsverslag worden extern gepubliceerd, waarbij het accent 

ligt op online beschikbaarheid via de corporate website. De informatie in deze verslagen is 

bestemd voor leden, klanten, medewerkers, analisten, investeerders, maatschappelijke 

organisaties, beleidsmakers en wetenschappers.

De focus van de informatie over duurzaamheid in het duurzaamheidsverslag ligt op de 

strategische uitgangspunten, kernthema’s en prestatie-indicatoren over het verslagjaar. In 2013 

is de duurzaamheidsstrategie van de Rabobank voor de komende jaren geformuleerd, ter uit-

werking van het Strategisch Kader. De focus ligt op de thema’s duurzame landbouw en voedsel-

voorziening en vitale gemeenschappen. Daarnaast gaat de strategie in op verdere integratie 

van duurzaamheid in de bancaire producten en diensten, zorg voor de klant, dialoog met stake-

holders, maatschappelijke betrokkenheid, de medewerkers en een verantwoorde bedrijfsvoe-

ring. Het monitoren van de duurzaamheidsimpact van de Rabobank gebeurt vanaf 2014 aan de 

hand van vijftien nieuwe samenhangende KPI’s. Het verslagjaar 2013 is een overgangsjaar 

waarin de oude KPI’s gehanteerd zijn voor de externe verslaglegging.

Het duurzaamheidsverslag is gebaseerd op de G3.1-richtlijnen voor duurzaamheids verslaggeving 

van het Global Reporting Initiative (GRI). Tevens is gebruik gemaakt van de Financial Services 

Sector Supplement (FSSS) van het GRI. Dit zijn aanvullende verslag gevingscriteria voor de 

financiële sector. Het GRI hanteert ‘application levels’ voor de mate waarin de verslaggevings-

principes en richtlijnen toegepast zijn. De Rabobank is van mening dat wederom het niveau A+ 

van de G3.1-richtlijnen van toepassing is. Op de corporate website van de Rabobank is een 

tabel opgenomen waarin staat aangegeven waar precies in het verslag over de GRI-richtlijnen 

gerapporteerd wordt. 

GRI-principe: materialiteit
Het duurzaamheidsverslag van de Rabobank geeft een toelichting op de materiële verslag-

onderwerpen uit het verslagjaar 2013. Voor het inventariseren en selecteren van relevante

verslagonderwerpen worden als uitgangspunt gebruikt de GRI-richtlijnen en het raamwerk van 

het IIRC (International Integrated Reporting Council) voor geïntegreerde verslaglegging. 

Verslagleggingsprincipes

In het Jaarverslag 2013 Rabobank Groep heeft de Rabobank de financiële 
en duurzaamheidsverslaggeving geïntegreerd. Hiermee wordt een samen-
hangend beeld gegeven van de relevante financiële en maatschappelijke 
ontwikkelingen die van belang zijn voor de Rabobank en haar klanten.  
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden ook gepubli-
ceerd in het document ‘Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep’. 
Hierin wordt een meer uitgebreide selectie van relevante duurzaamheids-
onderwerpen toegelicht, in aanvulling op de maatschappelijke ontwikke-
lingen die ook in het geïntegreerde jaarverslag aan bod komen. 

http://www.rabobank.com/jaarverslagen
http://www.rabobank.com/jaarverslagen
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In bijlage 1 wordt het proces voor de materialiteitsanalyse toegelicht. Onderstaande tabel biedt 

een overzicht van de meest materiële rapportageonderwerpen voor 2013. In het duurzaamheids-

verslag worden deze onderwerpen toegelicht. Enkele onderwerpen worden niet in het duur-

zaamheidsverslag besproken maar in het integrale jaarverslag. Zo wordt bijvoorbeeld de 

Libor-schikking toegelicht in het onderdeel ‘Hoge kredietwaardigheid: risicomanagement’ en 

worden de Rabobank Certificaten toegelicht in het hoofdstuk ‘Financiële ontwikkelingen’.

Onderwerp Impact gebied Stakeholdergroep Relevantie in de tijd

High  
impact  
issues

schikking in Libor- en Euribor-
onderzoeken

reputatie + 
financieel

klanten en leden korte termijn

transparantie/
maatschappelijke 
verantwoording

maatschappelijk maatschappelijke organisaties korte termijn

beheerst beloningsbeleid en 
bonussen

financieel + 
maatschappelijk

medewerkers en 
maatschappelijke organisaties

korte termijn

virtualisering operationeel klanten, leden en medewerkers middellange termijn

Medium  
impact  
issues

duurzame landbouw en 
voedselvoorziening

strategisch 
duurzaamheid

klanten, leden en 
maatschappelijke organisaties

lange termijn

vitale gemeenschappen strategisch 
duurzaamheid

klanten, leden en 
maatschappelijke organisaties

lange termijn

vergroten verhandelbaarheid 
Ledencertificaten

financieel leden korte termijn

ontwikkelingen op het gebied 
van regelgeving

operationeel toezichthouders en 
organisatieonderdelen

middellange termijn

economische recessie financieel + 
maatschappelijk

klanten en leden korte termijn

Low  
impact  
issues

mutaties in de raad van 
bestuur

reputatie klanten, leden en medewerkers korte termijn

cao- en pensioenregeling financieel + 
operationeel

medewerkers middellange termijn

afschaffen variabele beloning 
raad van bestuur

financieel + 
maatschappelijk

bestuurders en 
maatschappelijke organisaties

middellange termijn

verkoop Robeco financieel klanten en leden lange termijn

GRI-principe: betrokkenheid van belanghebbenden
In dit verslag is toegelicht hoe stakeholders betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid. Ook is 

aangegeven welke onderwerpen stakeholders aan de orde hebben gesteld bij de Rabobank en 

hoe opvolging is gegeven aan de dialoog over die onderwerpen. De stakeholderdialoog vormt 

voor de Rabobank de belangrijkste informatiebron over wat de samenleving van de Rabobank 

Groep verwacht. Daarom worden lezers van dit verslag uitgenodigd om feedback te geven op 

de inhoud.

GRI-principe: volledigheid
In beginsel heeft de informatie in dit verslag betrekking op alle onderdelen van de Rabobank 

Groep. Er is informatie verzameld via gesprekken met directieleden en uit centrale informatie-

systemen of -bronnen. Daar waar de verslaglegging minder ver reikt en zich beperkt tot slechts 

één of enkele groepsonderdelen binnen of buiten Nederland, is dat expliciet aangegeven. 

Dit is ook het geval wanneer van een onderwerp geen volledig beeld kan worden gegeven. 

De onderwerpen die in het hoofdstuk Medewerkers aan de orde komen, hebben alleen 

betrekking op de situatie in Nederland. Over nieuw verworven bedrijfsonderdelen rapporteert de 

Rabobank volledig het jaar volgend op de acquisitie. Over afgestoten onderdelen rapporteert 

de Rabobank niet meer vanaf het jaar van afstoten. Door de verkoop van Robeco daalde het 

totale duurzaam beheerd en bewaard vermogen en het vermogen onder engagement.

mailto:webmaster@rn.rabobank.nl
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Proces van verzameling gegevens over duurzaamheid
Het verzamelen van gegevens over duurzaamheid bij de onderdelen van de Rabobank Groep 

gebeurt op dezelfde wijze als vorig jaar. Inhoudelijk is het directoraat Coöperatie & Duurzaamheid 

daarvoor verantwoordelijk en verzorgt Control Rabobank Groep (CRG) de informatieverzameling. 

De duurzaamheidsinformatie van de groepsonderdelen en van de lokale Rabobanken wordt 

verkregen met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn 

gebaseerd op externe richtlijnen die de Rabobank Groep onderschrijft en op interne business-

principes en beleid. 

De duurzaamheid-coördinator van het betreffende groepsonderdeel of de lokale Rabobank is 

verantwoordelijk voor het verzamelen en rapporteren. Ook worden gegevens uit centrale 

management-informatiesystemen betrokken. CRG en het directoraat Coöperatie & Duurzaamheid 

voeren na aanlevering een plausibiliteitscheck uit. Als aangeleverde gegevens niet volledig zijn, 

kunnen ze geëxtrapoleerd worden. Waar dit het geval is, is dat expliciet in dit verslag vermeld.

Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuzorg
De gegevens met betrekking tot de interne bedrijfsvoering van de Rabobank Groep zijn veelal 

gebaseerd op facturen of op registratie- en managementgegevens uit eigen management -

informatiesystemen of afkomstig van leveranciers. Voor de benodigde omrekeningen wordt 

gebruik gemaakt van factoren uit betrouwbare bronnen en van vastgestelde protocollen. 

Zo worden bijvoorbeeld voor de omrekening van het elektriciteits- en gasverbruik naar TJ en 

CO2-omrekeningsfactoren van CE Delft en TNO gebruikt en het Greenhouse Gas Protocol (GHG) 

van DEFRA voor de omrekening van leasekilometers naar CO2-uitstoot. Voor de berekening van 

de CO2-uitstoot (direct en indirect) is een CO2-inventaris opgezet volgens de GHG-methodiek. 

De bedrijfsvoeringsinformatie ten behoeve van de klimaatvoetafdrukrapportage is gebaseerd 

op de periode van 1 oktober 2012 tot 30 september 2013.

Interpretatie aanbevelingscores NPS en NPS-plus
In de tabellen in het hoofdstuk Brede dienstverlening in Nederland wordt gerapporteerd over 

de prestatie-indicatoren die de Rabobank hanteert om de activiteiten voor Klantbelang Centraal 

meetbaar te maken. Alle eenheden hanteren de Net Promotor Score (NPS). Bij deze aanbevelings-

score geeft een klant antwoord op de vraag ‘Zou u ons aanbevelen?’ Een klant is promotor 

(geeft een 9 of 10), neutraal (geeft een 7 of 8) of detractor (geeft een 6 of lager). Door het aantal 

detractors van het aantal promotors af te trekken ontstaat de NPS. Bij de zakelijke markt wordt 

tevens de NPS-Plus (TRI*M-index) gehanteerd. Daarin worden, naast de aanbevelingsscore 

(NPS) tevens de scores op tevredenheid, opnieuw kiezen en concurrentievoordeel meege-

wogen die gezamenlijk de NPS-Plus-score weergeven.

Het integrale jaarverslag en het duurzaamheidsverslag worden in april gepubliceerd op  

de corporate website van de Rabobank.

http://www.rabobank.com/jaarverslagen
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Kerngegevens

Bedragen in miljoenen euro’s 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009

Personeelsgegevens
Aantal medewerkers (in fte) 56.870 59.628 59.670 58.714 59.311

Personeelskosten 5.330 5.325 4.862 4.919 4.603

Medewerkers vitaliteit score 67% 65% 65% - -

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

Vrouwen in dienst 53,5% 53,6% 53,9% 54,3% 54,8%

Vrouwen in hogere functies (≥ schaal 8) 27,6% 27,4% 25,8% 24,6% 23,2%

Opleidingsinvesteringen 91,2 89,1 93,0 87,9 86,8

Opleidingsinvesteringen in euro’s per fte 1.603 1.530 1.587 1.497 1.464

Duurzaam beheerd en bewaard vermogen
Totaal duurzaam beheerd en bewaard vermogen 
voor klanten 2.337 2.530 3.026 3.933 4.101

Vermogen onder engagement * 12.376 4.686 3.138 1.247 126

Duurzaam sparen

Rabo Groensparen ** 2.140 1.222 948 425 360

Rabo Maatschappelijk Verantwoord Deposito 100 - - - -

Fondsenbeheer

Vermogen Fondsenbeheer Nederland 3.018 2.945 3.087 2.815 2.713

Duurzaam financieren

Totaal duurzaam financieren *** 21.392 8.997 7.388 5.664 6.352

Duurzaam 17.417 7.071 5.458 4.299 4.458

Access to finance 1.820 1.926 1.930 1.365 1.894

Maatschappelijke dienstverlening 2.155 - - - -

Ondersteunen lokale gemeenschappen
Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 16,3 19,8 15,7 21,7 18,7

Coöperatiefondsen (lokale Rabobanken) 44,1 42,8 37,0 28,3 25,8

Donaties Rabobank Nederland en overige 
groepsonderdelen 8,0 4,6 5,2 4,2 3,3

Emissies en klimaatvoetafdruk ****
CO2-uitstoot bedrijfsvoering (x 1.000 ton CO2) 137 145 144 156 169

CO2-uitstoot per fte (ton CO2) ***** 2,1 2,2 2,2 2,4 2,8

2012 2013

-4%
59.628 56.870

Medewerkers

in fte’s

2012 2013

+64%1.086

1.784

Mobiel bankieren

in aantallen gebruikers 
(x1.000)

2012 2013

Duurzaam 
�nancieren

in miljoenen euro’s

+138%
8.997

21.391

Coöperatief dividend

in miljoenen euro’s

2012 2013

+2%
67,9 69,2

*  Door de verkoop van Robeco worden fondsen die voorheen in de cijfers van Robeco werden gerapporteerd en die via 

Rabobanken zijn uitgezet opgenomen in de Private Banking cijfers.

**  De stijging in Rabo Groensparen wordt veroorzaakt door het fiscaal aantrekkelijke karakter van dit product.

***  In 2013 is een andere methodologie en opzet van KPI 1 gehanteerd. Niet voor alle onderdelen van duurzaam financieren 

zijn vergelijkende cijfers van voorgaande jaren beschikbaar. Als gevolg van classificatie- en definitieverschillen kan niet 

worden uitgesloten dat de indicatoren in beperkte mate overlappen.

****  CO2-gegevens over 2012 zijn aangepast n.a.v. correctie data in 2013.

*****  Voor het verbruik van Friesland Bank, Obvion en Rabo Vastgoedgroep is gebruik gemaakt van schattingen.
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Versterking van het coöperatieve karakter
Vanuit haar coöperatieve oorsprong en structuur kiest de Rabobank het klantbelang als vertrek-

punt in haar dienstverlening. Daarbij hanteert ze een langetermijn-oriëntatie. Volgens haar 

coöperatieve beginselen probeert de Rabobank haar klanten altijd verantwoord te helpen, ook 

in economisch moeilijke tijden. Om onderscheidend te blijven moet de coöperatieve identiteit 

versterkt worden. Daarom ontplooit de Rabobank initiatieven om de invloed en betrokkenheid 

van leden te vergroten. In december 2013 besloot de centrale kringvergadering dat de Rabobank 

haar coöperatieve missie nadrukkelijker gaat koppelen aan de bancaire dienstverlening. 

Dat gebeurt op de eerste plaats in de dagelijkse financiële dienstverlening aan de klant, maar 

daarnaast ook door meer te participeren in lokale en virtuele netwerken.

Medewerkers
Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en inzichtelijk te maken hoe zij kunnen 

bijdragen aan gezamenlijke doelen en een optimale klantbediening, is de Rabobank in 2013 

gestart met een cultuurprogramma. Het cultuurprogramma richt zich op de houding en het 

gedrag van de medewerkers in het dagelijks handelen. Als coöperatieve bank is de Rabobank 

ervan overtuigd dat de waarden respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit levend 

en verankerd dienen te zijn bij alle medewerkers.

In overeenstemming met de strategie is de Rabobank in het verslagjaar gekomen tot een meer 

gematigd en soberder arbeidsvoorwaardenpakket dat meer in lijn ligt met andere sectoren. 

De nieuwe cao geldt vanaf 1 juli 2013 tot eind 2015. De belangrijkste afspraken zijn: afschaffing 

van de variabele beloning, geen algemene loonsverhoging, vervanging van het sociaal statuut 

door een sociaal plan en aanpassing van de pensioenregeling. Afschaffing van de variabele 

beloning wordt deels gecompenseerd met een loonsverhoging van 1,5% in 2014.

Samen duurzaam sterker
In 2013 is de nieuwe duurzaamheidsstrategie opgesteld. Die houdt in dat de Rabobank zich richt 

op het versnellen van de verduurzaming van de wereldwijde landbouw en voedselvoorziening. 

Ook het versterken van de vitaliteit van gemeenschappen en het duurzame economische 

succes van haar klanten is een belangrijk doel. De formele bekrachtiging van het beleid zal in 

2014 plaatsvinden.

De Rabobank streeft naar een top 3-positie in de mondiale duurzaamheidsrating van de 

grootste financiële dienstverleners in 2020. Gebaseerd op de beoordeling van RobecoSAM en 

ten opzichte van de banken die zijn opgenomen in de wereldwijde Dow Jones Sustainability 

Index daalde de voorlopige score van de Rabobank van 83 naar 81 punten. De Rabobank staat 

met deze score in 2013 op de 17de plaats (10de plaats in 2012). De Rabobank verwacht met de 

implementatie van de nieuwe duurzaamheidsstrategie een hogere score te kunnen halen.

In Nederland is de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken een 

belangrijke graadmeter. Deze benchmark is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud 

en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. In het verslag-

jaar steeg de Rabobank van de twintigste naar de elfde plaats op de algehele ranglijst.

Strategie
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Het coöperatieve model is het fundament onder de Rabobankorganisatie. 
Bijna twee miljoen klanten in Nederland zijn lid van hun lokale Rabobank. 
Via een ledenraad hebben leden de mogelijkheid om mee te praten en mee 
te beslissen over het beleid van de lokale Rabobank en zorgen er zo voor dat 
de lokale Rabobanken voeling houden met de samenleving waar ze deel 
van uitmaken. ‘Coöperatief bankieren’ is gebaseerd op vier aandachts-
gebieden die verbonden zijn met de financiële producten en diensten van de 
Rabobank: een langdurige relatie, inzet voor een betere wereld, participatie 
en soliditeit. Deze aandachtsgebieden zijn verwerkt in de uitgangspunten 
van coöperatieve klantbediening die in 2013 in de centrale kringvergadering 
werden vastgesteld.

Coöperatie en governance

Dochters en deelnemingen
Leasing
- De Lage Landen (Athlon, Freo)

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

Vermogensbeheer
- Robeco (10%)
- Schretlen & Co

Betalen
- MyOrder (80%)

Hypotheken
- Obvion

Verzekeringen
- Achmea (29%, Interpolis)

Zakelijk
- Rembrandt (51%)
- Paris Orléans (4%)

Partnerbanken
- Banco Terra (45%)
- Banco Regional (40%)
- BPR (35%)
- NMB (35%)
- Zanaco (46%)
- URCB (9%)
- Banco Sicredi (19%)
- FDCU (28%)

Internationaal retail
- ACCBank
- Bank BGZ (99%)

10 miljoen klanten

Rabobank International
- Wholesalebanking
- Rural & retailbanking
- Direct banking
- Rabo Development

- Staf
- Ondersteuning Aangesloten Banken
- Wholesale
- Group Finance

722 vestigingen

1,9 miljoen leden

Rabobank Nederland

129 lokale Rabobanken

Een uitgebreide beschrijving 

van de Rabobank en haar 

businessmodel staat 

op de corporate website.
Situatie op 31 december 2013

https://www.rabobank.com/nl/group/About_Rabobank_group/Profile/organisation/index.html
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De Rabobank kenmerkt zich door haar coöperatieve structuur en lokale verbondenheid. Eind 2013 

telde de Rabobankorganisatie 129 (136) lokale Rabobanken. In 2013 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. Het besluit tot fusie wordt genomen 

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

Rabobanken steeg van ruim 7,4 miljoen naar 7,5 miljoen. Het ledenaantal steeg van 1.918.000 

naar 1.947.000. Bij de Rabobank in Nederland werken circa 43.000 (45.000) medewerkers. 

Buiten Nederland werken er bij de Rabobank ongeveer 18.000 (19.000) medewerkers.

Coöperatieve klantbediening
In het hypotheekgesprek, een zakelijk adviesgesprek of een gesprek over vermogensmanagement 

is de coöperatie verankerd. Een concreet voorbeeld is Rabobank Almere die in samenwerking 

met de gemeente en enkele grotere ondernemers in dit kader het ‘Almerefonds’ heeft opgericht 

om jonge ondernemers op weg te helpen en op deze manier samen de stad Almere sterker 

te maken. 

Ook in de product- en beleidsontwikkeling is de coöperatie herkenbaar. Zo ontwikkelt de 

Rabobank producten en diensten op basis van de behoeften van klanten. Klanten kunnen 

via www.denkmeemetjebank.nl hun mening geven over producten die in ontwikkeling zijn. 

Dit virtuele portaal is in 2013 als pilot neergezet. Eind 2013 waren 1.472 klanten geregistreerd 

op het platform verdeeld over 15 deelnemende lokale Rabobanken. Er werden 375 vragen 

gesteld en er waren gemiddeld 29 reacties per onderwerp. In 2014 wordt het platform verder 

ontwikkeld en toegankelijk gemaakt om de dialoog met klanten en leden te intensiveren.

41

30

25 20

Rabobank Groep Rabobank
International

landen

landen landen landen

Rabobank Foundation Rabo Development

Argentinië | Australië | België | Brazilië | Canada | Chili | 
China | Curaçao | Denemarken | Duitsland | Finland | 
Frankrijk | Groot-Brittannië | Hongarije | Ierland | India | 
Indonesië | Italië | Japan | Kaaiman Eilanden | 
Luxemburg | Maleisië | Mauritius | Mexico | Nederland | 
Nieuw-Zeeland | Noorwegen | Oostenrijk | Polen | 
Portugal | Roemenië | Rusland | Singapore | Spanje | 
St. Maarten | Tsjechische Republiek | Turkije | 
Verenigde Staten | Zuid-Korea | Zweden | Zwitserland

Argentinië | Australië | België | Brazilië | 
Canada | Chili | China | Curaçao | Duitsland | 
Frankrijk | Groot-Brittannië | Ierland | India | 
Indonesië | Italië | Japan | Kaaiman Eilanden | 
Luxemburg | Maleisië | Mauritius | Mexico | 
Nederland | Nieuw-Zeeland | Polen | Rusland | 
Singapore | Spanje | St. Maarten | Turkije | 
Verenigde Staten

Bolivië | Brazilië | Cambodja | Colombia | Ecuador | 
Ethiopië | Filipijnen | Ghana | India | Indonesië | 
Ivoorkust | Kenia | Laos | Mali | Mexico | Mozambique | 
Nederland | Nicaragua | Oeganda | Peru | Rwanda | 
Senegal | Sri Lanka | Tanzania | Vietnam

Brazilië | China | Ethiopië | 
Filipijnen | Ghana | India | 
Ivoorkust | Kameroen | Kenia | 
Mozambique | Nigeria | 
Oeganda | Paraguay | Peru | 
Roemenië | Rwanda | Tanzania | 
Vietnam | Zambia | Zuid-Afrika

Rabobank Foundation
focust zich op projecten 
in 25 landen. 

Daarnaast heeft Rabo Development minderheids-
belangen in acht partnerbanken en biedt advies
en ondersteuning in diverse projecten.

De Rabobank Groep is met de Rabobank en haar dochterondernemingen actief in 41 landen, 
inclusief Nederland. De landen waar de Rabobank een minderheidsbelang heeft of met projecten 
actief is, worden niet meegeteld in de opsomming van landen van de Rabobank Groep.

Rabobank International is actief in 30 landen 
met kantoren in 661 vestigingsplaatsen. 

Rabobank Groep wereldwijd aanwezig
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De Rabobank is actief aanwezig in virtuele netwerken. Eind 2012 heeft de Rabobank samen met 

Achmea, BureauVijftig, CZ, Menzis, PGGM, The Caretakers en VitaValley de coöperatie WeHelpen 

opgericht. De coöperatie WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, 

organiseren en delen van hulp. In 2013 is www.wehelpen.nl verder ontwikkeld naar een platform 

waar hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar komen. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid 

om, in beslotenheid, de zorg te organiseren rondom één of meerdere hulpbehoevende personen.

Een aansprekend voorbeeld waarin de Rabobank participeert in maatschappelijke initiatieven 

is Rabobank Zaanstreek. Rabobank Zaanstreek blikt samen met haar partners het Zaans 

Medisch Centrum en de gemeente Zaanstad vooruit naar de ontwikkelingen in de zorgsector. 

Daarbij wordt de dialoog aangegaan met diverse stakeholders uit het werkgebied. Er is een 

zorgcommunity gestart waarbij de verbinding met de ledenraadsleden wordt gezocht om hen 

een bijdrage te laten leveren aan deze community. De Rabobank zet deze ledenraadsleden, hun 

netwerk en eigen medewerkers in om ervoor te zorgen dat lokale ondernemers initiatieven met 

het thema ‘zorg en bewegen’ gaan steunen. Bij deze activiteiten is de gehele bank betrokken, 

van lid tot directeur.

Coöperatief dividend
De lokale Rabobanken reserveren jaarlijks een deel van hun nettowinst voor coöperatief 

dividend. Dat geld investeren de lokale Rabobanken in lokale gemeenschappen en in verduur-

zaming van de samenleving. Het gaat echter niet alleen om geld; de lokale Rabobanken zetten 

ook medewerkers in. Bij de besluitvorming over de besteding van het coöperatief dividend 

spelen leden en hun vertegenwoordigers een belangrijke rol. Behalve uit middelen die via de 

lokale Rabobanken worden uitgekeerd, bestaat het coöperatief dividend uit bijdragen aan 

Rabobank Foundation en aan maatschappelijke fondsen van de Rabobank. In 2013 kwam 69,2 

(67,9) miljoen euro aan coöperatief dividend beschikbaar.

Coöperatief dividend
in miljoenen euro’s 2013 2012 2011 2010

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

Donaties Rabobank Nederland en overige 
groepsonderdelen 8,0 4,6 5,2 4,2

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 16,3 19,8 15,7 21,7

Projectfonds 0,0 0,0 1,1 0,9

Prijzengeld Herman Wijffels Innovatieprijs 0,2 0,1 0,1 0,1

Share4more 0,6 0,6 1,1 0,7

Totaal maatschappelijke fondsen en donaties 69,2 67,9 60,2 55,9

Een voorbeeld van projecten waarvoor het coöperatieve dividend kan worden ingezet is 

donatie van de Rabobank Uden-Veghel. Rabobank Uden-Veghel ondersteunt de energie-

coöperatie Uden, met financiële ondersteuning, menskracht, marketing en communicatie. 

De Rabobank heeft een bedrag gedoneerd om de start van de coöperatie mogelijk te maken. 

De directievoorzitter en communicatieadviseur zijn beiden lid van de initiatiefgroep van de 

coöperatie. Na de oprichting blijft de communicatieadviseur als sparringpartner bij het 

bestuur betrokken. Verder heeft Rabobank Uden-Veghel de spreker geleverd voor de officiële 

oprichtingsbijeenkomst van de coöperatie, en is er aandacht besteed aan de energiecoöperatie 

Uden in het lokale ledenmagazine ‘Dichterbij’. 
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Maatschappelijke sponsoring
De sponsoring van de Rabobank richt zich op activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke 

thema’s. Met sponsoring wil de Rabobank bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de sport- en 

cultuurparticipatie van jongeren. In 2013 is de Rabobank Partner in Sport geworden van het 

NOC*NSF. Daarnaast steunt de Rabobank de paardensport, hockey, de amateurwielersport en het 

vrouwenwielerteam van Marianne Vos. Daarbij is veel aandacht voor jeugd en talenten. Ook de 

gehandicaptensport en kunst en cultuur blijven een belangrijk onderdeel van de sponsorporte-

feuille van de Rabobank. In 2013 ging 53,1 (68,7) miljoen euro naar maatschappelijke sponsoring.

Maatschappelijke sponsoring
in miljoenen euro’s 2013 2012 2011 2010

Rabobank Nederland, directoraat Communicatie 20,4 30,3 25,1 24,1

Rabobank International en overige 
groepsonderdelen 7,8 11,0 9,7 11,8

Lokale Rabobanken 24,9 27,4 27,0 24,1

Totaal maatschappelijke sponsoring 53,1 68,7 61,8 60,0

Ethische dilemma’s 
Iedere medewerker binnen de Rabobank Groep die voor een ethisch dilemma staat, kan het 

Bureau Ethiek inschakelen. Het bevorderen van de dialoog omtrent deze dilemma’s vormt het 

speerpunt van Bureau Ethiek. De Commissie Ethiek, voorgezeten door de bestuursvoorzitter van 

Rabobank Nederland, adviseert alle groepsonderdelen van de Rabobank bij ethische vragen. 

In 2013 werden onder andere de volgende onderwerpen door de Commissie Ethiek besproken: 

ethische dilemma’s bij de ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen, de ontwikkeling van 

virtuele currencies, de winning van schaliegas, de bankierseed en de ontwikkeling van tucht-

recht. Voor concrete voorbeelden van ethische dilemma’s die door de commissie werden 

besproken wordt verwezen naar de corporate website.

Het bureau Ethiek verleent diensten aan verschillende groepsonderdelen inzake deskundigheid-

bevordering en cultuurontwikkeling en is eveneens nauw betrokken bij het programma voor 

permanente educatie van de raden van commissarissen van lokale Rabobanken.

Reputatie
Reputatie Rabobank gedaald
De afgelopen jaren wist de Rabobank zich behoorlijk te onttrekken aan de zwakke reputatie van 

de financiële sector. De Rabobank had een substantiële voorsprong op haar concurrentie, 

waarbij de voorsprong op de naaste grootbank vaak meer dan 10 procentpunt bedroeg.

De bekendmakingen rondom de Libor-schikking hadden een negatief effect op de reputatie 

van de Rabobank in Nederland. De diverse reputatie-indicatoren daalden naar een beduidend 

lager niveau. 

www.rabobank.com/nl/group/sustainability/Ethics_and_Dialogue/index.html
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2013 nov-dec
(na Libor-schikking)

Jaargemiddelde 
2013

Jaargemiddelde 
2012

Jaargemiddelde 
2011

Rabobank als coöperatie
Bekendheid Rabobank als coöperatie 81% 81% 76% 74%

Positieve waardering Rabobank als coöperatie 50% 56% 57% 59%

Rabobank imago
Betrokken Nr. 1: 28% Nr. 1: 32% Nr. 1: 36% Nr. 1: 40%

Voorsprong op nummer 2 10 procentpunt 15 procentpunt 17 procentpunt 21 procentpunt

Dichtbij Nr. 1: 42% Nr. 1: 46% Nr. 1: 49% Nr. 1: 53%

Voorsprong op nummer 2 9 procentpunt 13 procentpunt 14 procentpunt 18 procentpunt

Toonaangevend Nr. 1: 33% Nr. 1: 37% Nr. 1: 41% Nr. 1: 44%

Voorsprong op nummer 2 5 procentpunt 10 procentpunt 12 procentpunt 14 procentpunt

Betrouwbaar Nr. 1: 30% Nr. 1: 39% Nr. 1: 46% Nr. 1: 50%

Voorsprong op nummer 2 3 procentpunt 12 procentpunt 14 procentpunt 17 procentpunt

Bankvoorkeur
Voorkeur Rabobank Nr. 1: 48% Nr. 1: 52% Nr. 1: 53% Nr. 1: 54%

Voorsprong op nummer 2 3 procentpunt 9 procentpunt 10 procentpunt 12 procentpunt

De Rabobank geniet niet langer het voordeel van de twijfel. Dit betekent een meer kritische 

houding van klanten op het doen en laten van de Rabobank. Meer dan ooit is het van belang 

om in gedrag te tonen waar de Rabobank als coöperatieve bank voor staat.

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

Het beeld is dat de negatieve reputatie effecten van de Libor-schikking in het buitenland 

beperkt zijn. 

Cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van 

onderzoeksbureau No Ties. Jaarlijks worden 

ruim 5.000 Nederlanders ondervraagd over 

de reputatie van de diverse banken in 

Nederland. Op reputatie indicatoren kan men 

aangeven bij welke banken zij dit het beste 

vinden passen (meerdere antwoorden zijn 

mogelijk). Dit geeft de scores van de banken 

op de diverse reputatie indicatoren.
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Beleid
De Rabobank verbindt haar ambities met die van haar klanten en streeft samen met klanten 

naar een gezonde balans tussen welvaart en welzijn, waarbij de nadruk ligt op de thema’s 

duurzame landbouw en voedselvoorziening en vitale gemeenschappen. Op de corporate 

website van de Rabobank staat een verwijzing naar de externe richtlijnen en principes waaraan 

de Rabobank zich heeft gecommitteerd.

De Rabobank heeft de volgende ambities voor 2020 geformuleerd:

• Wij helpen onze klanten om de verduurzaming van de landbouw en voedselvoorziening te 

versnellen en ondersteunen zo ook hun zakelijke succes.

• Wij versterken de vitaliteit van de gemeenschappen waarin wij actief zijn.

• Wij bieden al onze zakelijke klanten optimaal toegang tot onze duurzaamheidskennis en 

werken op basis van gezamenlijk inzicht in de duurzaamheidsprestaties van onze grotere 

zakelijke klanten samen om deze stapsgewijs te verbeteren en zo zakelijk succesvol te zijn op 

de lange termijn.

• Al onze producten zijn volgens onze particuliere klanten eenvoudig te begrijpen en duidelijk 

over hun duurzaamheidimpact.

• Een top 3-positie in twee toonaangevende duurzaamheidsratings van de grootste mondiaal 

opererende financiële dienstverleners.

Eind 2013 werd de portefeuilleverdeling in de raad van bestuur gewijzigd. Duurzaamheid kwam 

daarbij onder verantwoordelijkheid van de heer Marttin te vallen. Voor het overige werd de 

organisatie en het management rondom duurzaamheid bij de Rabobank Groep niet gewijzigd 

in het verslagjaar. Zie de corporate website.

Duurzaamheid

Voor de manier waarop de Rabobank invulling aan duurzaamheid wil geven 
is in 2013 een nieuw beleidskader voorgesteld. De duurzaamheidsagenda 
van de Rabobank bouwt voort op bestaande activiteiten en vormt een 
belangrijke bouwsteen voor de strategie van de Rabobank Groep tot en met 
2016. Dit betreft in eerste instantie het strategisch plan voor het Nederlandse 
bankbedrijf. Duurzaamheid is hier een belangrijk onderdeel van de eigen-
tijdse invulling van de coöperatieve klantbediening. Daarnaast vormt 
duurzaamheid een bouwsteen voor de strategie van de internationale 
activiteiten van de Rabobank. De meest in het oog springende synergie 
betreft de food- en agristrategie van de bank, waar duurzaamheid een 
belangrijk element vormt van de maatschappelijke bijdrage van de 
Rabobank en onderscheidende klantbediening op mondiale schaal.

https://www.rabobank.com/nl/group/sustainability/policies.html
https://www.rabobank.com/nl/group/sustainability/policies.html
www.rabobank.com/nl/group/sustainability/Organisation.html
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Landbouw en voedselvoorziening
De wereldbevolking groeit en er wordt steeds meer geconsumeerd. De aarde heeft nu al 

anderhalf jaar nodig om duurzaam te produceren wat in een jaar gebruikt wordt. In 2050 zijn er 

naar verwachting 9 miljard mensen, die allemaal toegang willen tot voldoende, veilige en 

voedzame voeding. De agrarische sector staat voor een belangrijke uitdaging om aan deze 

groeiende vraag naar voedsel te voldoen en anders om te gaan met grondstoffen. Die sector 

moet namelijk niet alleen meer gaan produceren, maar ook op een duurzamere manier dan nu 

al het geval is. Daar wil de Rabobank haar bijdrage aan leveren. De Rabobank heeft de ambitie 

om als wereldwijd opererende food- en agribank, samen met lokale agrarische ondernemers en 

internationale ondernemingen, te werken aan het versnellen van de verduurzaming van de 

landbouw en voedselvoorziening. 

In 2011 is de Rabobank een partnerschap met het Wereld Natuur Fonds (WNF) aangegaan. 

De missie: samen (én samen met klanten) projecten en praktijkvoorbeelden opzetten om tot 

een duurzame voedselvoorziening te komen. Hierbij gaat het vooral om internationale food 

en agriprojecten waarin binnen de keten wordt samengewerkt om deze duurzamer te maken. 

Zo hebben de Rabobank en het WNF in Indonesië een palmoliebedrijf geholpen bij het 

voldoen aan criteria voor het verwerven van certificering voor de Round Table on Sustainable 

Palm Oil (RSPO). Eind 2013 kwamen de Rabobank en het WNF overeen om het partnerschap 

te verlengen tot april 2017. Internationaal is ook in 2013 het zalmkweekproject in Chili, dat in 

2011 is gestart, verder uitgewerkt. Daarnaast is er in 2013 een partnerschap getekend met 

diverse internationale partijen in de vissector om een instrument op te zetten waarmee de 

duurzaamheidsperformance gemeten kan worden. Binnen Nederland is de Rabobank in 2013 

een samenwerking aangegaan met Friesland Campina.

Vitale gemeenschappen
In antwoord op de terugtredende overheid en een markt die vaak niet in hun behoefte 

voorziet, nemen mensen op allerlei gebieden zelf het heft in handen. Coöperatief organiseren 

is weer van deze tijd. Initiatiefnemers zoeken daarbij vaak steun (qua expertise, contacten en 

financiële impulsen) bij de Rabobank. Dit betreft zowel kleinschalige agrarische ondernemers in 

ontwikkelingslanden als duurzame energieopwekking, kleinschalige zorg, glasvezelnetwerken 

en groepen startende ondernemers in Nederland. De Rabobank is van mening dat coöperatief 

organiseren bijdraagt aan het verduurzamen van de samenleving en streeft ernaar het aantal 

coöperaties wereldwijd te laten groeien. De Rabobank ondersteunt maatschappelijke initiatieven 

en bevordert daarmee de zelfredzaamheid van mensen in binnen- en buitenland.

Verduurzaming woningen
In 2013 besloten de Rabobank en de ASN Bank samen met het Rijk een Nationaal Energie-

bespaarfonds (NEF) op te richten. Met het NEF kunnen huizenbezitters vanaf 21 januari 2014 een 

goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. De inbreng van 

de Rabobank in het fonds is 175 miljoen euro, de ASN Bank stortte 50 miljoen en de overheid 

stortte 75 miljoen euro. Daarmee kwam het totaalbedrag van het Energiebespaarfonds voor 

particuliere huiseigenaren uit op 300 miljoen euro. Het NEF is een fonds waaruit leningen 

worden verstrekt die bij aflossing weer terug in het fonds komen. Zo kan het geld opnieuw 

worden gebruikt voor nieuwe leningen. Tegelijkertijd met de start van het NEF en de Energie-

bespaarlening introduceerde de Rabobank begin 2014 het Programma Duurzaam Wonen. 

Dit programma werd in 2013 ontwikkeld en biedt praktische informatie over duurzaamheid en 

wonen voor particulieren en ondernemers. 
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Activiteiten
Rabobank Foundation
Rabobank Foundation investeert al vier decennia lang wereldwijd in de zelfredzaamheid van 

mensen. Het maatschappelijk fonds van de Rabobank biedt zowel in het buitenland als in 

Nederland (kans)arme mensen in groepsverband een duurzaam toekomstperspectief. Een doel 

dat − juist in deze tijd − meer dan ooit past bij de coöperatieve identiteit van de Rabobank. 

De ondersteuning door Rabobank Foundation in het buitenland is erop gericht kleine boeren 

via coöperaties toegang te verschaffen tot financiën, kennis en markten. Hierdoor levert 

Rabobank Foundation een bijdrage aan zowel armoedebestrijding als aan het wereldwijde 

voedselvraagstuk. In Nederland helpt Rabobank Foundation kansarme mensen bij hun 

economische en sociale zelfredzaamheid door hen toegang te geven tot onderwijs, werk en 

sociale activiteiten als sport en cultuur. 

In 2013 is in totaal 24,9 miljoen euro (inclusief de bijdrage van 8,5 miljoen euro van lokale 

Rabobanken) toegekend aan 186 projecten in binnen- en buitenland. In Nederland ontvingen 

21 projecten een donatie van in totaal 2,5 miljoen euro. In het buitenland zijn met steun van 

Rabobank Foundation in de vorm van microfinanciering, donaties, advies, handelsfinanciering en 

garanties 165 projecten gefinancierd met een totale omvang van 22,4 miljoen euro. Dit betreft 

spaar- en kredietcoöperaties en boerenproducentenorganisaties in 27 ontwikkelingslanden.

Ook klanten van de Rabobank kunnen bijdragen aan het werk van Rabobank Foundation. 

Het Rabo Foundation Klantenfonds is bedoeld voor klanten van de Rabobank die graag een 

schenking willen doen aan projecten van Rabobank Foundation. Het Klantenfonds is aangemerkt 

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het Klanten-

fonds heeft eenzelfde toekenningsbeleid als Rabobank Foundation. Het fonds wil bijdragen 

aan de structurele verbetering van de positie van kansarme mensen in binnen- en buitenland. 

In 2013 droegen 11 klanten met 2,6 miljoen euro bij aan het Rabo Foundation Klantenfonds. 

Medewerkers van de Rabobank kunnen projecten steunen op het gebied van educatie en 

watervoorziening via Share4More, het medewerkersfonds van de Rabobank Groep. Dit fonds 

maakt onderdeel uit van Rabobank Foundation, maar heeft een eigen toekenningsbeleid. 

Inmiddels heeft het fonds 6.826 donateurs die in 2013 gezamenlijk 0,4 miljoen euro aan het 

medewerkersfonds bijdroegen. Het Share4More-fonds gaf in 2013 voor 0,6 miljoen euro 

donaties aan 79 projecten.

Impact investing
Steeds meer beleggers streven behalve naar financieel rendement ook naar een meetbaar 

maatschappelijk rendement. Voor de institutionele klanten met impactdoelstellingen biedt de 

Rabobank een aantal beleggingsproducten gericht op landbouw en voeding, schone technologie 

en duurzame ontwikkeling van kleine boeren. Beleggingsproducten voor particuliere en private-

bankingklanten voldoen bij de Rabobank aan de criteria voor maatschappelijk verantwoord 

beleggen. Voorbeelden van de eenheden met impactproducten binnen de Rabobank zijn 

Rabo Farm, Dutch Greentech Fund, het Rabo Rural Fund en het Inclusive Business Fund. 

Rabo Farm is een investmentmanager die fondsen ontwikkelt voor institutionele beleggers die 

willen investeren in landbouwgrond en boerderijen (akkerbouw). Gezien de snel groeiende 

wereldbevolking en de uitdagingen van de afnemende hoeveelheid geschikte landbouwgrond, 

toenemende schaarste van water en minerale hulpbronnen, afnemende biodiversiteit en 

jarenlange onderinvestering in de landbouw, zijn er slimme oplossingen nodig om de wereld-

bevolking ook in de toekomst te blijven voeden. Met haar fondsen investeert Rabo Farm in 

landen waar landbouwgrond niet opbrengt wat ze in potentie op kan brengen. Meer doen 
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met minder is het doel. Het huidige fonds, het Rabo Farm Europe Fund I heeft een totale 

omvang van 315 miljoen euro, richt zich op Centraal- en Oost-Europa en heeft een portfolio 

van boerderijen en landbouwgrond opgebouwd in Polen en Roemenië. Een deel van het 

beschikbare investeringsbudget wordt gebruikt voor de modernisering van de boerderijen en 

het verbeteren van de grond om deze productiever en efficiënter te maken op een duurzame 

manier. Naast een overtuigend financieel rendement leveren deze investeringen een bijdrage 

aan de versterking van de lokale én de wereldwijde voedselzekerheid. 

Het Dutch Greentech Fund (DGF) is een venturecapitalfonds dat investeert in ambitieuze 

ondernemers met baanbrekende innovaties die bijdragen aan verduurzaming binnen de 

food & agri, bio-based en cleantech sectoren. DGF is een samenwerking van de Rabobank, 

TU Delft, Wageningen UR en WNF. Het fonds investeert tot maximaal 2,5 miljoen euro per bedrijf 

in de vorm van risicokapitaal. Voorbeelden van bedrijven waarin DGF heeft geïnvesteerd zijn: 

Meatless, een bedrijf dat plantaardige vezels produceert die worden verwerkt in vegetarische 

en samengestelde vleesproducten, en Ampyx Power dat een innovatieve ‘Airborn Wind 

Energy’-technologie heeft ontwikkeld. Protix Biosystems en Waste2Chemical zijn voorbeelden 

van investeringen door DGF in een circulaire economie. Meer informatie is te vinden op  

www.dutchgreentechfund.nl.

Het Rabo Rural Fund geeft toegang tot financiering aan boerencoöperaties en het midden- 

en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden, met als doel de welvaart van kleine producenten te 

verhogen. Het belangrijkste middel is handelsfinancieringen voor de export in onder meer 

koffie, cacao, katoen, noten, pepers en suikers. Het Rabo Rural Fund verleende in 2013 financie-

ringen en garanties ter waarde van 10,5 miljoen euro aan 27 projecten. Cordaid is mede-

investeerder in het Rabo Rural Fund.

Eind 2013 werd nog een nieuw fonds opgericht waarin impactinvesteerders en sociaal onder-

nemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten bij elkaar gebracht worden. In het 

Inclusive Business Fund werkt Rabobank Foundation samen met ICCO en het BoP Innovation 

Center. Het is de bedoeling dat meer partijen aanhaken om het fonds financieel draagkrachtiger 

te maken. In 2013 zijn er nog geen financieringen verstrekt vanuit dit fonds.

De Rabobank onderzoekt de mogelijkheden om nog meer in te zetten op impact investing 

en heeft de ambitie om verder te groeien in de financiering en dienstverlening aan klanten 

in sectoren met positieve maatschappelijke impact. Deze klanten helpt de Rabobank bij het 

plaatsen van aandelen en obligaties. Verder zullen producten en diensten aan het assortiment 

toevoegen die zich niet alleen richten op financieel rendement, maar ook expliciet op het 

genereren van een positieve maatschappelijke impact, zoals impactdeposito’s. De Rabobank 

startte in 2013 in samenwerking met PGGM en FMO de Impact Alliance: een initiatief om 

gezamenlijk de methodologie voor het meten en monitoren van de maatschappelijke impact 

verder te ontwikkelen en toe te passen.

www.dutchgreentechfund.nl
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Maatschappelijke dialoog
De Rabobank is een maatschappelijk betrokken onderneming die actief de dialoog aangaat met 

stakeholders over zaken die grote impact hebben op de bank, haar klanten en de samenleving. 

De volgende stakeholdersgroepen worden onderscheiden: klanten, medewerkers, belangen-

organisaties van klanten, overheden en maatschappelijke organisaties (ngo’s). De dialoog kan 

geïnitieerd worden door de stakeholders, andersom nodigt de Rabobank maatschappelijke 

organisaties die deskundig zijn en bereid tot dialoog uit hun zienswijze te geven bij de totstand-

koming van nieuw beleid van de Rabobank. Ten slotte vindt met een aantal maatschappelijke 

organisaties structureel periodiek overleg plaats.

Prestaties
Kernprestatie-indicatoren (KPI’s) 
De duurzaamheidsambities van de Rabobank worden geïntegreerd in alle relevante beleids-

processen, producten en diensten. Het monitoren van de duurzaamheidsimpact van de 

Rabobank gebeurt vanaf 2014 aan de hand van vijftien nieuwe samenhangende KPI’s. 

Het verslagjaar 2013 is een overgangsjaar waarin de oude KPI’s gehanteerd zijn voor de externe 

verslaglegging. In de bijlage van het duurzaamheidsverslag staan de cijfermatige details:

1. klanten helpen duurzaam te ondernemen;

2. klanten helpen verantwoord te beleggen;

3. samenwerking binnen gemeenschappen ondersteunen;

4. klimaatneutrale en energie-efficiënte uitvoering van de dienstverlening.

Deze KPI’s dienen voor alle eenheden als uitgangspunt voor hun eigen duurzaamheidsbeleid. 

Over de realisatie daarvan wordt per kwartaal gerapporteerd aan de raad van bestuur en de 

raad van commissarissen.

De omvang van de portfolio duurzame en verantwoorde financieringsproducten van de 

Rabobank bedraagt 21,3 miljard euro per jaareinde 2013. Omdat de selectie van totaal 

duurzaam financieringen is uitgebreid, onder meer met een selectie van bedrijven met 

duurzaamheidskeurmerk en sectoren met een positieve maatschappelijk impact, zijn geen 

goede vergelijkende cijfers over voorgaande jaren beschikbaar. De ontwikkeling van het totaal 

duurzaam beheerd en bewaard verantwoord vermogen voor klanten bleef in 2013 relatief 

stabiel op 2,3 miljard euro. Het coöperatief dividend steeg naar 69,2 (67,9) miljoen euro terwijl 

de sponsoringuitgaven daalden naar 53,1 (68,7) miljoen euro. De klimaatvoetafdruk van de 

Rabobank daalde in 2013 naar 2,1 per fte waardoor het beoogde CO2-reductiedoel van 20% 

per fte tussen 2009 en 2013 is gerealiseerd.

Kredieten aan bedrijven en organisaties met positieve maatschappelijke impact
De Rabobank wil bedrijven financieren met een positieve maatschappelijke impact. Om trans-

paranter te kunnen zijn over de maatschappelijke impact van de financieringen van de Rabobank 

is een analyse gemaakt hoeveel van de circa 4.300 zakelijke klanten in Nederland een duur-

zaamheidskeurmerk en/of -initiatief hebben op het vlak van milieu of arbeidsomstandigheden. 

Van deze groep klanten met een duurzaamheidskeurmerk hebben er circa 2.900 een lening of 

krediet bij de Rabobank. Er zijn 34 duurzame keurmerken meegenomen in het onderzoek 

(zie Bijlage 3). Deze stimuleren duurzaamheid binnen de sector op diverse thema’s. Voor de 

meeste keurmerken geldt dat de deelnemende bedrijven gecertificeerd worden door een 

onafhankelijke, geaccrediteerde instelling. De keurmerken stellen strengere eisen dan wettelijk 

verplicht is op het gebied van duurzaamheid aan Nederlandse bedrijven, maar hebben vaak 

slechts betrekking op enkele duurzaamheidsaspecten en niet op de gehele maatschappelijk 

impact van de bedrijven. In KPI 1 wordt meer inzicht gegeven in de omvang van financieringen 

aan bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk en/of -initiatief.
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In het verslagjaar voerde de Rabobank een dialoog met maatschappelijke partijen over de 

volgende onderwerpen.

Wie Wat Resultaat

UN Global Compact Duurzame landbouw De Rabobank droeg bij aan multistakeholderdialoog over de inhoud van de Sustainable 
Agriculture Principles van UN GC. De Rabobank initieerde de Nederlandse 
stakeholderconsultatie hierover in samenwerking met UN Global Compact Network 
Netherlands.

FAO en OECD Duurzame landbouw Bijdrage aan multistakeholderdialoog met betrekking tot verantwoorde 
landbouwinvesteringen.

FAO Duurzame landbouw Bijdrage aan multistakeholderdialoog met betrekking tot de Responsible Agriculture 
Investment Principles (RAI) van FAO.

IFC en Ministerie van Buitenlandse 
Zaken

Duurzame landbouw Bijdrage aan onderzoek multistakeholderklankbordgroep m.b.t. verduurzaming van 
landbouw o.b.v. vrijwillige en niet-vrijwillige mechanismen.

OECD Responsible Business Conduct 
Programme

Verantwoorde handelsketens, in het 
bijzonder de kledingindustrie Bangladesh 
en implementatie OESO-richtlijnen 
financiële sector

Bijdrage aan multistakeholderoverleg en aan transparantie Nederlandse financiële 
sector.

Oxfam Novib, Milieudefensie, 
Wereld Natuur Fonds

Landroof palmoliebedrijven in Afrika 
en Azië

• Gesprekken met de ngo’s over hun rapporten en zienswijzen.
•  De Rabobank nam initiatief tot dialoog met een bedrijf samen met andere 

internationale banken.
• Signalen van ngo’s aan de orde gesteld in klantcontact.

Oxfam Novib Bosbranden palmoliebedrijven Indonesië De Rabobank en RSPO staan zogeheten ‘open burning’ niet toe. Geen aanwijzingen van 
betrokkenheid van zakelijke klanten.

Oxfam Novib Goed bestuur met betrekking tot land en 
landgebruik (landroof)

• Beleid toegelicht.
• Consultatie Oxfam Novib over nieuw concept-beleid.

Eerlijke Bankwijzer Algemeen bankbeleid, veetransport, 
transparantie, mensenrechten, duurzaam 
vastgoed, scheepsslopen, ethiek 
vennootschapsbelasting 

Medewerking verleend aan alle onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer.

Dierenbescherming Coupeertoerisme trekpaarden en haflingers Overleg gaande.

Greenpeace, Oxfam Novib Klimaatbeleid en klachten over staalbedrijf 
en gasbedrijf

Klachten opgenomen in risicomonitoring.

SOMO Transparantie lobbyactiviteiten banken Nader besproken met ngo. De Rabobank zegde toe standpunten met betrekking tot 
regulering financiële sector op website en in externe verslaggeving publiek te 
ontsluiten.

Oxfam Novib, ministerie van 
Buitenlandse Zaken

Signalen landroof door toeleveranciers 
zakelijke klant m.b.t. inheems volk Brazilië in 
relatie tot suikerindustrie

Intern onderzocht. Feiten en positie toegelicht. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken Op verzoek van minister van Buitenlandse 
Handel verantwoord omgaan met 
investeringen in diverse handelsketens

Beleid en aanpak Rabobank toegelicht. De Rabobank streeft naar verantwoorde 
investeringen op basis van duurzaamheidsbeleid, screening van klanten, engagement 
met bedrijven over praktische toepassing van beleid en via bijdragen aan multi-
stakeholderorganisatie (Ronde Tafels) ter verduurzaming van agrarische commodities.

Ministerie van Economische Zaken Nieuwe vormen van klimaatfinanciering Bijdrage aan multistakeholderdialoog.

Ministerie van Economische Zaken Tripartiet overleg soja en palmolie Bijdrage aan multistakeholderdialoog met overheid en maatschappelijke organisaties.

Media Positie schaliegas Naar aanleiding van vragen in de media over het beleid van de Rabobank met 
betrekking tot schaliegaswinning is een uitgebreid onderzoek gestart naar de wijze 
waarop klanten van de Rabobank in Nederland, de Verenigde Staten, Australië en 
Nieuw-Zeeland te maken krijgen met schaliegas en wat de gevoelens zijn bij klanten en 
maatschappelijke organisaties. Naar aanleiding hiervan wordt de positie van de 
Rabobank nader uitgewerkt.

Particuliere klanten Diverse onderwerpen Door de afdeling Coöperatie & Duurzaamheid zijn vragen van vijftien particuliere 
klanten over diverse duurzaamheidsonderwerpen beantwoord. Onderwerpen kwamen 
overeen met bovengenoemde issues.

Het bijdragen aan wereldwijde duurzame voedselzekerheid behoort tot de kernthema’s van het 

duurzaamheidsbeleid van de Rabobank. Op het gebied van verduurzaming van waardeketens 

in de food- en agrisector neemt de Rabobank actief deel aan verschillende ‘round tables’, multi-

stakeholderinitiatieven voor verschillende commodities zoals palmolie (RSPO), soja (RTRS), 

katoen (Cotton Fast Track Programme IDH), en rundvlees (GRSB, GTPS).

Daarnaast werkt de Rabobank samen met intergouvernementele organisaties, het bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties. Voorbeelden hiervan zijn het programma met betrekking tot 

duurzame landbouw van het Global Compact van de Verenigde Naties. Daarnaast wordt samen-

gewerkt met onder andere IDH, Solidaridad en het WNF.
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Duurzaamheidsbeleid: scheepssloop en -recycling
In het verslagjaar is beleid geformuleerd met betrekking tot het verantwoord slopen en 

recyclen van schepen. Dit beleid beoogt een bijdrage te leveren aan het verminderen van het 

slopen van zeeschepen onder slechte omstandigheden voor werknemers en met negatieve 

gevolgen voor veiligheid, gezondheid en het milieu. De Rabobank vindt scheepsslopen onder 

slechte omstandigheden en met negatieve invloeden op mens en milieu niet acceptabel, 

brengt de risico’s daarvan onder de aandacht van ondernemers en promoot de toepassing van 

internationale richtlijnen en best practices door scheepvaartbedrijven en scheepseigenaren.

Goed bestuur en respect voor mens en milieu rondom landgebruik
In het verslagjaar heeft de Rabobank haar positie met betrekking tot goed bestuur van land 

en landgebruik verder verduidelijkt. Een concept-beleid is besproken met maatschappelijke 

organisaties zoals Oxfam Novib en Landesa (USA). Daarnaast was de Rabobank betrokken bij 

diverse projecten van de Verenigde Naties, de OESO, de Nederlandse overheid en multistake-

holderorganisaties met betrekking tot de palmolie en sojaketens. Deze projecten bieden breed 

gedragen uitgangspunten voor duurzame landbouw en goed bestuur van land en landgebruik. 

Daarnaast is de Rabobank betrokken bij diverse initiatieven van maatschappelijke organisaties 

en overheden die aan dezelfde problematiek en onderwerpen werken. Ten slotte heeft de 

Rabobank geïnvesteerd in de capaciteit voor engagement en risicoanalyse met bedrijven over 

dit onderwerp. Signalen die de Rabobank ontving met betrekking tot mogelijke landroof in 

relatie tot klanten van de Rabobank zijn in alle gevallen onderzocht en met de betrokken 

bedrijven besproken. Het resultaat daarvan was dat een engagementproces is opgezet met 

twee bedrijven.

Mensenrechten en wapenindustrie
Per 1 januari 2013 geldt een wettelijk verbod op het investeren in clustermunitie. De Rabobank 

heeft het beleid Wapenindustrie geactualiseerd waarin deze wetgeving is opgenomen. 

Dit beleid is daarnaast ook aangescherpt ten aanzien van activiteiten in landen met contro-

versiële regimes. De Rabobank wil niet bij deze regimes betrokken zijn. Van een controversieel 

regime is sprake als er zowel een wapenembargo als financiële sancties en reisbeperkingen 

gelden van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en/of de Europese Unie. Intern werkte de 

Rabobank aan het aanscherpen van de procedures om niet betrokken te zijn bij controversiële 

wapens. Per kwartaal laat de Rabobank onafhankelijk onderzoek doen naar bedrijven die 

betrokken zijn bij controversiële wapens en screent zij haar portefeuille op basis van de laatst 

beschikbare informatie.

Fiscaal beleid Rabobank
De Rabobank is in haar handelen jegens de belastingautoriteiten transparant, zowel ten aanzien 

van de feiten als ten aanzien van de (beoogde) fiscale gevolgen van haar handelen en mogelijke 

fiscale discussiepunten. In het kader van het horizontale toezicht heeft de Rabobank in 

Nederland een samenwerkingsovereenkomst met de belastingdienst gesloten, in enkele andere 

staten (Groot-Brittannië, Australië) zijn vergelijkbare overeenkomsten getekend.

De Rabobank hanteert doelgericht beleid voor complexe transacties, dat op fiscaal gebied beoogt 

te waarborgen dat zij handelt conform de doelstelling van fiscale wetgeving en niet meewerkt 

aan transacties die primair gericht zijn op belastingbesparing. Van de belastingautoriteiten wordt 

een opstelling verwacht die recht doet aan een redelijke wetstoepassing en aan de rechten van 

de Rabobank als belastingplichtige. De Rabobank hanteert als beleidsuitgangspunt dat zij geen 

fiscale diensten verleent en geen trustactiviteiten verricht.



 22 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep

In alle landen waar zij actief is draagt de Rabobank belasting af in overeenstemming met doel 

en strekking van de wet. Daarnaast houdt ze zich niet bezig met kunstmatige verlaging van de 

effectieve belastingdruk. Dit betekent uiteraard niet dat de Rabobank méér belasting afdraagt 

dan redelijkerwijs uit de wet voortvloeit, ook op fiscaal gebied aanvaardt de onderneming geen 

onnodige lasten. Termen als ‘fair share’ en ‘een redelijke wetstoepassing’ blijven bovendien altijd 

vatbaar voor discussie. In dit verband streeft de Rabobank dan ook niet naar absolute juistheid 

en consistentie, maar legt de gemaakte keuzes en mogelijke twijfelpunten altijd transparant voor 

aan de bevoegde belastingautoriteiten. De Rabobank stelt hen tijdig in de gelegenheid om hun 

visie kenbaar te maken en zij betrekt deze visie in haar overwegingen voor de te maken keuze. 

Door bancaire investeringen in en betrokkenheid bij lokaal gevestigde financiële instellingen 

probeert de Rabobank een positieve bijdrage aan de economie van ontwikkelingslanden te 

leveren. Hetzelfde geldt voor de charitatieve activiteiten van Rabobank Foundation. De Rabobank 

heeft niet tot doel om in of via ontwikkelingslanden betrokken te zijn bij fiscale structuren die 

leiden tot een lagere belastingafdracht. 

Klantdialoog
Het doel van de klantdialoog van de Rabobank is om risico’s op milieu-, sociale en governance- 

kwesties (zoals mensenrechten, biodiversiteit en andere onderwerpen) verbonden aan finan-

ciële producten en diensten bespreekbaar te maken met klanten en de negatieve effecten 

daarvan te beperken. In 2013 ontwikkelde de Rabobank een systematische en gestructureerde 

benadering om met klanten in gesprek te gaan in geval van controverses rond klanten. 

Daarnaast worden de risicoanalyses van klanten verbeterd om risico’s vroeg te identificeren en 

proactief met klanten te bespreken om problemen in hun bedrijfsvoering of waardeketens te 

voorkomen. De basis voor het engagementproces is het duurzaamheidsbeleid van de Rabobank 

voor 12 sectoren, en het beleid op de thema’s mensenrechten en biodiversiteit. Dit beleid is 

bepalend voor het financieringsproces en de gesprekken met klanten over internationaal 

aanvaarde normen en standaarden en de minimumnormen van de Rabobank. 

Een voorbeeld van de klantdialoog zijn de gesprekken in de palmoliesector. Deze dialoog werd 

op een aantal manieren gevoerd: (1) dialoog met individuele klanten over de risico’s en de 

mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren naar aanleiding van beschuldigingen 

over niet-naleving van de internationale normen en standaarden die door de Round Table on 

Sustainable Palm Oil (RSPO) zijn opgesteld; (2) dialoog met klanten via de RSPO vanuit de rol 

van de Rabobank als bestuurslid; en (3) gezamenlijke dialoog namens hun financieel dienst-

verleners met palmolieklanten over verschillende onderwerpen. 

Gedurende 2013 was de Rabobank met vijf klanten in dialoog over onderwerpen variërend van 

duurzaam landbeheer van palmolieplantages tot mensenrechtenkwesties.

Dialoog met overheden
Voor banken was 2013 een jaar vol nieuwe wetgevingsinitiatieven, vooral uit Europa. In dit 

onderdeel van het jaarverslag worden de voor de Rabobank belangrijkste dossiers aangegeven 

die in 2013 aan de orde zijn geweest, met welke instanties daarover gesproken is en welke 

standpunten de Rabobank daarbij heeft ingenomen. 
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Stakeholders in politiek Den Haag en Brussel
Vanwege de impact op haar klanten en bedrijfsvoering volgt de Rabobank nauwgezet de ont-

wikkelingen in politiek Den Haag en Brussel. De Rabobank wil bijdragen aan goede wetgeving 

en beleid, effectief en gedragen, en gesprekspartner zijn voor verschillende maatschappelijke 

vraagstukken. Medewerkers van de Rabobank spreken over de hervormingen in de financiële 

sector primair met het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële 

Markten, de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer, VNO-NCW, de Europese 

Commissie, het Europese Parlement en de Europese Centrale Bank. Soms gebeurt dit recht-

streeks en soms loopt dit via de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de European 

Association of Cooperative Banks (EACB) of de European Banking Federation (EBF). Overigens 

hecht de Rabobank ook aan goed contact met andere ministeries, zoals Economische Zaken, 

Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het contact met EU-instellingen 

is ook een vertegenwoordiger aangesteld. 

De Rabobank streeft er dus naar om regelmatig met alle relevante beleidsmakers contact te 

onderhouden. In dit kader heeft de Rabobank in 2013 bijvoorbeeld deelgenomen aan de Ronde 

Tafel Toekomst Banken in de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de bestuursvoorzitter een keynote-

speech gehouden bij het Sustainable Finance Lab over de toekomst van het bankwezen. Voorts 

heeft de Rabobank in 2013 voor verschillende politieke partijen en ambtenaren van ministeries 

werkbezoeken georganiseerd. Daarbij is onder meer gesproken over de Bankenunie, de struc-

tuur van de bankensector, de woningmarkt en de kredietverlening. Op de corporate website 

van de Rabobank zijn position papers over deze onderwerpen terug te vinden.

Europese regelgeving bepaalt overgrote deel van hervormingsagenda 
In Brussel worden zeer veel wetgevingsinitiatieven in gang gezet. Hier kunnen er maar enkele 

besproken worden. Het meest in het oog springend waren in 2013 de Europese richtlijn en 

verordening voor hogere kapitaalbuffers (CRD 4 en CRR) en de voorbereiding van de Europese 

Bankenunie, die direct Europees toezicht houdt op de ongeveer 130 grootste banken, waar-

onder de Rabobank. Nauw verband hiermee houden de besluiten over de vorming van resolutie-

fondsen, een Europese richtlijn voor herstel en resolutie en bail-in. Deze hervormingen beogen 

de bankensector stabieler te maken. Door een versterkte Europese basis ontstaat bovendien een 

gelijker speelveld. Hiertoe is meermalen met Europese en Nederlandse beleidsmakers gesproken. 

De Rabobank heeft via de belangenverenigingen suggesties ingebracht voor richtlijnen die 

daartoe in Brussel worden opgesteld, en voor de Nederlandse inzet bij vergaderingen van de 

Europese beleidsorganen. De Rabobank steunt de richting van de hervormingen. Wel bepleit de 

Rabobank om bepaalde voorwaarden op te nemen. Zo is de Rabobank voorstander van één 

toezichtraamwerk voor banken (het Single Supervisory Mechanism) als voldaan is aan goede, 

sluitende afspraken tussen ECB en DNB, als er helderheid bestaat over de beslissingsbevoegd-

heid van DNB respectievelijk ECB en als er duidelijkheid is over rechtszekerheid bij beslissingen 

van de ECB. In geval van discussie over beslissingen moeten die op Europees niveau voorge-

legd kunnen worden, bijvoorbeeld bij een speciale kamer van het Europese Hof. De Rabobank 

acht een gezamenlijk Europees resolutiefonds pas aanvaardbaar bij adequaat en goed geregeld 

Europees toezicht én als er een goede entreetoets is voor deelnemende banken aan het fonds. 

Een belangrijk Europees dossier is de voortgang van de Single Euro Payment Area (SEPA). 

Het girale betalingsverkeer wordt per 1 augustus 2014 gemigreerd naar één Europese standaard. 

De betaaladministraties van alle Europese bedrijven en banken moeten dan voldoen aan 

dezelfde Europese normen voor verwerking van girale betalingen en incasso’s. Achter de 

schermen is zeer veel werk verzet om deze nieuwe situatie te verwezenlijken, vergelijkbaar 

met de voorbereidingen van de invoering van de euro. Een andere Europese richtlijn met veel 

impact op banken is de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). De Europese 

www.rabobank.com/nl/group/About_Rabobank_group/Corporate_governance/position-papers/index.html
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Commissie heeft de MiFID herzien met het oog op marktregulering en beleggersbescherming. 

Belangrijke elementen in de herziening zijn een verbetering van de transparantie en meer 

bevoegdheden voor toezichthouders om regelgeving af te dwingen. De Rabobank staat open 

voor de toegenomen transparantie en de wijzigingen in MiFID. Wel heeft de Rabobank kritiek 

geleverd op onderdelen van de MiFID. Het afgeven van schriftelijke geschiktheidsverklaringen 

bij beleggingsadvies voor elke effectentransactie die gedaan wordt, bijvoorbeeld, heeft geen 

meerwaarde maar betekent wel een extra administratieve last die kostenverhogend werkt.

Extraterritoriale werking van regelgeving uit de Verenigde Staten 
De Rabobank heeft ook te maken met regelgeving in landen buiten de Europese Unie, vooral 

in de Verenigde Staten (VS). De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn de Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) en Dodd-Frank. FATCA is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen 

die buiten de VS tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse 

belastingdienst (IRS). Op 18 december 2013 heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt 

dat het een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens heeft gesloten met de Amerikaanse 

overheid. Hiermee is de FATCA-wetgeving verankerd in de Nederlandse wet. Als gevolg hiervan 

zijn alle Nederlandse financiële instellingen met ingang van 1 juli 2014 bij wet verplicht 

gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS, op te vragen en door te geven 

aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft vanaf 2015 deze 

gegevens door aan de IRS. Dodd Frank, het tweede voorbeeld, betreft een federale herziening 

van de regelgeving voor financiële instellingen met nieuwe wetgevingsinitiatieven die lijken op 

de Europese hervormingsagenda, maar die qua vormgeving en rapportage-eisen op belangrijke 

punten verschillen. Deze regels zijn van toepassing op veel Nederlandse instellingen, doordat 

zij in de VS actief zijn of transacties doen met Amerikaanse partijen. De Rabobank beziet wat 

Dodd-Frank betekent voor Nederlandse banken en voor de Rabobank. De Amerikaanse regels 

zijn gedetailleerd en hebben implicaties voor rapportage, administratie en compliance.

Nederlandse maatregelen en advies van Commissie Structuur Bankwezen 
Behalve met de internationale agenda heeft de Rabobank te maken met een eigen nationale 

hervormingsagenda. Belangrijk zijn kabinetsvoorstellen voor de toekomst van de financiële 

sector en het advies van de Commissie Structuur Bankwezen (commissie-Wijffels). In de kabinets-

voorstellen wordt rekening gehouden met de Europese agenda en wordt ingegaan op de 

aanbevelingen van de commissie-Wijffels. Het rapport van de commissie legt de nadruk op het 

weerbaarder maken van de bankensector door hogere buffers en op een betere bescherming 

van belastingbetalers. De Rabobank heeft het rapport verwelkomd als een belangrijke integrale 

bijdrage aan de discussie over hervormingen in de bankensector. Het is en blijft voor de finan-

ciële sector nu bovenal belangrijk om de buffers te verhogen en om bail-in te ontwikkelen. 

Dat wil zeggen dat de voorwaarden worden gecreëerd waaronder verschaffers van vreemd 

vermogen ook meebetalen als een bank in de problemen komt. Vanwege de interne markt in 

Europa en het gelijke speelveld moet dit op internationaal niveau gebeuren. Wijffels pleit daar 

dan ook terecht voor. Wel waarschuwt de Rabobank voor een ‘Alleingang’ in Europa met de 

invoering in Nederland van een hogere leverage ratio. Dat laatste is namelijk één van de aan-

bevelingen in het rapport die door het kabinet is overgenomen. Deze maatregel leidt tot een 

internationaal ongelijk speelveld, en dat terwijl er nu juist een Europese Bankenunie wordt 

opgezet met gelijke normen. 
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Ontwikkelingen op de woningmarkt 
Over dit onderwerp is gesproken met verschillende stakeholders in de woningmarkt, waaronder 

ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij zijn onder meer de ‘Blokhypotheek’ en 

de restschuldenproblematiek onder de aandacht gekomen. Een goed functionerende woning-

markt is essentieel voor de Nederlandse economie. Evenals de daarmee samenhangende 

kansen voor de bouw en voor aanverwante sectoren. Hiervoor is stabiel en voorspelbaar over-

heidsbeleid nodig. Nadat de kabinetsmaatregelen in het begin van het jaar duidelijk werden, 

heeft de Rabobank dan ook beleidsrust op de woningmarkt bepleit. In haar contacten met 

beleidsmakers heeft de Rabobank daarnaast aandacht gevraagd voor een integrale benadering 

van huur en koop, voor de positie van starters en voor doorstroming. Ook heeft de Rabobank 

samen met de Nederlandse Vereniging van Banken en met andere stakeholders gesproken over 

de restschuldenproblematiek en over verstrekkingsnormen. 

Kredietverlening in het midden- en kleinbedrijf
In de Tweede Kamer is meermalen, ook buiten het verband van de Vaste Commissie Financiën 

respectievelijk Economische Zaken, gesproken over het op peil houden van de kredietverlening. 

De Rabobank heeft actief in deze discussies geparticipeerd, bijvoorbeeld bij een rondetafel-

gesprek met de sector in februari. Daarbij is aangegeven dat de Rabobank dit onderwerp aan 

het hart gaat en dat zij zich vanzelfsprekend inzet voor herstel van de kredietverlening, vooral 

ook in deze periode van economische tegenwind. De ontwikkeling van de kredietverlening is 

immers grotendeels afhankelijk van de economische situatie en vooruitzichten. Andere factoren 

spelen echter ook een rol. De Rabobank heeft in 2013 samen met de Nederlandse Vereniging 

van Banken gewaarschuwd voor de gevolgen van stapeling van regels, waaronder de hogere 

kapitaaleisen. KPMG heeft hierover een studie doen verschijnen. Het volledig proberen uit te 

bannen van risico’s met steeds stringentere regelgeving beperkt de ruimte voor kredietverlening. 

Tot slot: de criteria voor zakelijke kredietverlening zijn ten opzichte van de periode voor de 

economische en financiële crisis weliswaar niet veranderd, maar worden wel strikter nageleefd. 

Desondanks zijn er over heel 2013 iets meer zakelijke financieringen verstrekt dan in 2012.
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Klimaatvoetafdruk
Leaseauto’s zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale klimaatvoetafdruk voor 

de binnenlandse vestigingen van de Rabobank. De CO2-emissies hiervan zijn sinds 2009 met 

20% teruggedrongen. Voor de buitenlandse deelnemingen van de Rabobank is elektriciteits-

verbruik verantwoordelijk voor het overgrote deel van de klimaatvoetafdruk. De emissies 

afkomstig uit elektriciteitsverbruik in het buitenland zijn sinds 2009 met 16% teruggedrongen. 

Voor binnenlandse deelnemingen speelt elektriciteitsverbruik een kleine rol vanwege het feit 

dat 98% van de elektriciteit groene stroom betreft, tegenover 22% in het buitenland.

Sloop bouwdeel West kantoor Fellenoord Eindhoven
In 2013 startte de Rabobank met de sloop van het kantoor van Rabobank Nederland in Eindhoven. 

Het bouwdeel West van het kantoor Fellenoord in Eindhoven voldeed niet meer aan de huidige 

wettelijke eisen op het gebied van onder meer brandveiligheid. Ook qua duurzaamheid en 

toepassingsmogelijkheden voor Het Nieuwe Werken was het kantoorpand ontoereikend. 

Niet minder dan 95% van het gebouw wordt gerecycled en/of hergebruikt. De sloop begint met 

het verwijderen van alle materialen en elementen in het gebouw die een nieuwe bestemming 

krijgen, bijvoorbeeld traptreden, panelen, natuursteen en later in het sloopproces de kluisdeur. 

Vervolgens worden alle materialen verwijderd die gerecycled kunnen worden (kunststof, hout 

en metaal), waarna uiteindelijk het betonnen karkas gesloopt wordt. Het betonpuin wordt 

uiteindelijk weer verwerkt tot grondstof voor nieuw beton. 

Milieu en bedrijfsvoering

De Rabobank Groep werkt sinds 2007 klimaatneutraal en heeft als doelstelling 
broeikasgasemissies die samenhangen met haar bedrijfsvoering actief 
terug te brengen. Dit gebeurt conform de methodiek van het Greenhouse 
Gas Protocol. De klimaatvoetafdruk van de Rabobank daalde in 2013 naar 
2,1 per fte. De doelstelling van 20% CO2-reductie per fte tussen 2009 en 
2013 is daardoor gehaald.

Klimaatvoetafdruk naar geogra�sche activiteit

in duizend KG CO2
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Visie op mobiliteit
De Rabobank streeft naar duurzame mobiliteit. Daarom hebben Rabobank Nederland en een 

aantal lokale Rabobanken gekozen voor een meer milieuvriendelijk autoleasebeleid. De maximale 

CO2-uitstoot van een leaseauto is afhankelijk van de functiegroep van de leaserijder. Vanaf 2013 

is het voor leaserijders ook mogelijk om te kiezen voor een (semi-)elektrische auto. Als gevolg 

van onder andere het nieuwe autoleasebeleid is het aantal auto’s dat op diesel, benzine of LPG 

rijdt met 6,0% gedaald en is het aantal elektrische auto’s gestegen. Van het totale wagenpark 

van de Rabobank is nu 0,9% elektrisch aangedreven.

Duurzame ICT 
In het kader van energie-efficiëntie heeft Rabobank Groep ICT ambitieuze doelstellingen 

geformuleerd. In 2009 werd ten doel gesteld om in 2013 50% energie-efficiënter te opereren 

dan in 2008. Dit wordt behaald door enerzijds efficiëntere apparatuur in te kopen en anderzijds 

het verbruik van ondersteunende apparatuur (zoals koelapparatuur) in te perken. Zaken als 

virtualisatie, de scheiding van warme en koude lucht en de opslag van warmte en koude, 

hebben gezorgd dat de datacentra en ICT-infracentra op dit moment 62% minder energie 

per unit verbruiken dan in 2008.



 28 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep

Klantbelang centraal
Het belang van de klant is het uitgangspunt van de dienstverlening van de coöperatieve 

Rabobank. De Rabobank wil passende advisering, goede service en goede producten leveren 

en toegankelijk, betrokken en duurzaam zijn. Er wordt actief gestuurd op het verankeren van 

deze uitgangspunten in de dienstverlening. Om te weten en meten of klanten dit ook echt zo 

ervaren, is een samenhangende set van prestatie-indicatoren ontwikkeld. Deze geven een 

beeld van hoe klanten het advies en de afhandeling van hun dagelijkse bankzaken hebben 

ervaren. De indicatoren maken duidelijk wat wel en niet goed gaat en vormen de basis voor 

verbeteracties. De marktdirectoraten van Rabobank Nederland rapporteren hierover aan de 

raad van bestuur van Rabobank Nederland.

Brede dienstverlening 
in Nederland
Vanuit de missie om het klantbelang centraal te stellen, zette de Rabobank 
in 2013 in op verbetering van haar dienstverlening. Virtualiseren, adviseren 
en participeren zijn belangrijk om tot een onderscheidende, coöperatieve 
klantbediening te komen. Daarbij wordt duurzaamheid steeds belangrijker 
voor de klanten van de Rabobank en voor de samenleving. Een duurzame 
economie is sterker, toekomstbestendiger en daarmee succesvoller. De 
Rabobank ondersteunt deze ontwikkeling van harte in haar dienstverlening. 

De Rabobank zorgt ervoor dat 
een advies transparant is en 
aansluit op de kennis en 
ervaring, financiële positie, 
doelstelling en risicobereidheid 
van een klant.

De Rabobank ontwikkelt alleen 
producten en diensten die 
voorzien in een behoefte en in 
het belang van klanten zijn en 
verstrekt hierover duidelijke 
informatie.

De Rabobank levert foutloze 
service die aansluit op de 
behoeften van de klanten.
Alledaagse bankzaken kosten 
de klanten minimale tijd en 
inspanning.

De Rabobank is toegankelijk en wil als bank tussen mensen staan, bijdragen aan hun succes en samen werken 
aan duurzame economische ontwikkeling op individueel, lokaal, landelijk en mondiaal niveau.
De medewerker van de Rabobank handelt in het klantcontact volgens de kernwaarden: respect, integriteit, 
professionaliteit en duurzaamheid en is gericht op een lange termijn relatie met zijn klanten.

Toegankelijk, betrokken en duurzaam

De Rabobank is voor de lange 
termijn een betrouwbare 
financiële partner voor haar 
klanten.

De tarieven van de Rabobank 
zijn een juiste weerspiegeling 
van kosten, risico en het 
noodzakelijke rendement.

De Rabobank behandelt 
klachten van klanten 
zorgvuldig en gebruikt klachten 
om haar dienstverlening te 
verbeteren.

Passende advisering Goede service Goede producten
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Behalve in het lokale bankenbedrijf zet de Rabobank ook stappen om bij grootzakelijke klanten 

in Nederland het klantbelang meer expliciet centraal te stellen. Dit onder de noemer ‘Client 

Centricity’. Het is de ambitie van de Rabobank om, gebaseerd op de coöperatieve waarden en 

de klantbehoeften, te komen tot een meer persoonlijke, voorspelbare en transparante klant-

ervaring. Dit leidt in de komende periode tot een aantal initiatieven die moeten leiden tot een 

helder model voor de bediening van grootzakelijke klanten.

AFM Dashboard Klantbelang Centraal
Ook in 2013 is het thema ‘Productaanbieders stellen het klantbelang centraal’ (Klantbelang 

Centraal) een van de speerpunten in het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Het AFM Dashboard geeft weer in hoeverre een financiële onderneming er naar het oordeel 

van de AFM in slaagt om het belang van de klant centraal te stellen. De AFM richt zich daarbij 

op verschillende producten en processen en op dienstverlening. Door het toekennen van 

scores wil de AFM ondernemingen inzicht geven in de mate waarin zij het klantbelang centraal 

stellen en een vergelijkingsmaatstaf creëren ten opzichte van de markt. Daarmee wil de AFM de 

ondernemingen stimuleren na te streven dat de ‘klantbelang centraal’-gedachte bewust wordt 

meegewogen en in praktijk wordt gebracht. In dit Dashboard van de AFM zijn de grootste tien 

banken en verzekeraars in Nederland opgenomen. De Rabobank waardeert het AFM Dashboard 

en de terugkoppelingen van de AFM op de onderdelen ervan, naast de eigen waarden en eigen 

onderzoeken onder klanten, als een nuttig referentiekader en een richtsnoer voor verbeteringen 

in de toekomst.

In het AFM Dashboard wordt een schaal van 1 tot 5 gehanteerd. Hieronder zijn de scores van de 

Rabobank weergegeven, vergeleken met 2012 en met het gemiddelde van de andere grote 

marktpartijen die zijn opgenomen in het AFM Dashboard. Overall streeft de Rabobank per 

onderdeel naar een gemiddelde score van 4. 

Modules voor Rabobank

Score 
Rabobank 
2013

Ten opzichte 
van gemiddelde 
sector* 2013

Score 
Rabobank 
2012

Ten opzichte 
van gemiddelde 
sector* 2012

Dashboard 3,4 NNB 3,4 Boven

Spaarbeleid 4,0 Gelijk 3,7 Gelijk

Hypotheken
- Self-assessment
- Beheer hypotheken
- 2012: Betalingsachterstanden

3,4
3,8
2,2

Gelijk 3,4
3,0

3,8

Boven

Consumptief krediet 3,4 Boven 3,1 Onder

Beleggen
-  Kwaliteit  Beleggings dienstverlening (toetsmethode gewijzigd)
- Kostentransparantie
-  Kwaliteit  Beleggings dienstverlening (gewijzigd)
- (2012: Kosten van beleggen)
-  (2012: Distributie vergoedingen)

2,7
2,3
3,1
3,0

2,3

Boven
3,6
3,6

3,0
4,2

Boven

Klantcontact banken (voorheen: Transparantie)** 3,1 Onder 2,9 Onder

Klachtenmanagement 3,8 Onder 3,5 Onder

Op het AFM Dashboard Klantbelang Centraal scoort de Rabobank met een 3,4 hetzelfde als 

vorig jaar. De beoordelingscriteria zijn veranderd ten opzichte van de vorige rapportage, 

waardoor vergelijking niet volledig mogelijk is. Bij het onderdeel Hypotheken is in 2013 een 

score toegekend voor het onderdeel Beheer; in 2012 werd apart getoetst op Betalingsachter-

standen. Bij Beleggen zijn andere criteria gehanteerd voor de beoordeling van de Kwaliteit van 

de Beleggingsdienstverlening. Het onderdeel Integrale verandering heeft de AFM in 2013 niet 

getoetst in de vorm van modules en scores. 

*  Betreft het gemiddelde van de scores van 

de vijf grootste banken en de vijf grootste 

verzekeraars in Nederland.

**  Voorheen heette dit AFM Dashboard 

onderdeel ‘transparantie’. 
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Een belangrijke kanttekening bij de scores is dat in de beoordeling uitsluitend de werking in de 

huidige dienstverlening wordt gemeten en geen rekening wordt gehouden met de effecten 

van aanstaande beleidswijzigingen. Hierdoor is de score niet altijd in lijn met de ontwikkelingen 

die in een jaar hebben plaatsgevonden.

Gegeven de inspanningen die al in 2013 hebben plaatsgevonden, verwacht de Rabobank in 

2014 weer verbeteringen te kunnen boeken in het AFM Dashboard Klantbelang Centraal. 

Particuliere klanten
In de dienstverlening aan particuliere klanten hanteert de Rabobank vier thema’s met betrekking 

tot verantwoord en duurzaam bankieren:

1. Transparantie. Eerlijke en eenvoudige producten waarvan de kosten, opbrengsten en 

eventuele risico’s helder gecommuniceerd worden.

2. Toegankelijkheid voor kwetsbare groepen. Iedereen moet zelfstandig kunnen bankieren.

3. Voorkomen van financiële problemen en het begeleiden van consumenten met financiële 

problemen.

4. Duurzame dienstverlening. Klanten stimuleren om bewust en efficiënt om te gaan met 

energie en natuurlijke hulpbronnen.

De Rabobank heeft indicatoren ontwikkeld om de prestaties op deze thema’s te meten en 

te sturen.

Indicator Realisatie 2013 Doel 2013

Percentage ouderen dat vindt dat je bij de Rabobank 
bankzaken zonder moeite kunt afhandelen. 73% >80%

Tevredenheid van klanten in bijzonder beheer (cijfer 1-10). 6,8 7,3

Percentage klanten dat vindt dat de Rabobank 
overzichtelijke en begrijpelijke informatie verstrekt. 68% >78% 

Duurzame dienstverlening: papier door Rabobank 
Nederland verstuurd aan klanten.

93,3 miljoen 
A4

< 100 miljoen 
A4

Percentage jonge klanten (12-17 jr.) met financiële 
problemen. 5% -

Percentage jonge klanten (12-17 jr.) dat mobiel bankieren 
gebruikt. 6,8% 10%

De scores op de meeste indicatoren zijn lager dan het doel voor 2013. Na stabiele scores 

gedurende de eerste drie kwartalen ontstond in het vierde kwartaal een daling. De aanname is 

dat de bekendmaking rondom de Libor-schikking die een negatief effect op de reputatie van de 

Rabobank in Nederland had ook de tevredenheidsindicatoren in dit overzicht heeft beïnvloed.

Klantbelang Centraal bij particuliere klanten
Particuliere klanten
(primaire klanten)

Realisatie 
Rabobank 2013

Streefwaarde 
Rabobank 2013

Realisatie 
Branch 2013

Realisatie 
Rabobank 2012

NPS (primaire klanten)
(NPS= % promotors - % 
detractors) (in hoeverre 
zou u uw bank 
aanbevelen) -14% 0% -20% -6%

NPS Adviseur 13% - Niet bekend 6%
(Cijfers betreffen een voortschrijdend 

gemiddelde van 4 kwartalen.)
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De missie van Particulieren is een levenslange, persoonlijke, financiële partner zijn, die adviseert 

vanuit de behoefte van de klant. De NPS onder particuliere klanten is ten opzichte van 2012 

gedaald van -6% naar -14%. Daarentegen is onder particuliere klanten een stijging van de NPS 

van de adviseur zichtbaar, van 6% in het vierde kwartaal van 2012 naar 13% in het vierde kwartaal 

van 2013. Een aantal programma’s heeft geholpen om deze tevredenheid te verbeteren. In 2013 

is het advieskader hypotheken verder aangescherpt. Daarnaast is het Rabobank Hypotheek-

dossier geïntroduceerd. In het Hypotheekdossier kunnen klanten een berekening maken van 

het bedrag dat ze kunnen lenen. Klanten kunnen zich oriënteren en een afspraak maken bij de 

Rabobank voor een adviesgesprek op de lokale Rabobank. Klanten kunnen zich door de online 

informatie beter voorbereiden op het adviesgesprek. Daarnaast kan de klant zelf de documenten 

uploaden die nodig zijn voor een adviesgesprek. Kiest de klant hiervoor, dan betaalt hij of zij een 

lager bedrag aan advieskosten. Om de klantervaring te verbeteren is goed klantcontact essentieel. 

Met ‘Kijk op Klant – Update’ wil de Rabobank ervoor zorgen dat klanten periodiek, proactief en 

gestructureerd worden benaderd door de lokale Rabobank. Daarnaast speelt in de verbetering 

van de dienstverlening Visie 2016 een prominente rol. Dit programma is in de eerste plaats gericht 

op een betere klantbediening. Virtualiseren, adviseren en participeren zijn de drie elementen 

die hierbij samen optellen tot een onderscheidende, coöperatieve klantbediening in 2016. 

Een voorbeeld waarin de Rabobank samenwerkt met klanten om de dienstverlening te verbe-

teren is de online cocreatiecommunity ‘Denk mee met je bank’. Via www.denkmeemetjebank.nl 

geven klanten van de Rabobank hun mening over de verbetering van diensten, producten 

en processen.

Integraal klachtenmanagement
Goed klachtenmanagement is belangrijk bij het centraal stellen van het belang van de klant. 

In 2013 heeft de Rabobank de behandeling van klachten verbeterd. Onder meer door de 

verhoogde aandacht voor klachtenmanagement steeg het aantal geregistreerde klachten naar 

20.000 per maand; in 2012 was dat nog 12.000. Het aantal klachten dat direct afgehandeld werd, 

steeg in 2013 van 45 naar ruim 50%. Om het beeld scherper te krijgen, zijn ook NPS-scores over 

klachtenafhandeling gemeten. Ondanks de extra aandacht voor klachtenmanagement blijft de 

NPS relatief laag: -29% over heel 2013. Goed omgaan met klachten en het structureren van de 

verbetercyclus blijft dus een noodzakelijk aandachtspunt om de klanttevredenheid te verbeteren. 

In 2013 waren er in totaal 235.000 eerstelijnsklachten. Dit aantal stijgt sterk. Met 67.850 

eerstelijnsklachten in het 4e kwartaal was er een toename met 17% t.o.v. het 3e kwartaal.

Bij Klachtenservice kwamen in 2013 de volgende klachten het meest voor:

1. Traditioneel zijn betwiste opnames aanvoerder van de lijst. De aanpassing van de limieten 

heeft in een aantal gevallen geleid tot een aanzienlijk hogere schade.

2. Advisering over diverse onderwerpen, zoals hypotheek en beleggen.

3. Internetbankieren, vooral phishing.

4. Bezwaarschriften tegen de registratie van personen in het incidentenregister.

Een groot deel van de klachten bij de lokale Rabobanken gaat over betalingsverkeer en betaal-

producten. De aanpassing van de limieten voor bankpasopnames heeft in een aantal gevallen tot 

een aanzienlijk hogere schade geleid. Ook de jaarlijkse verhoging van kosten levert klachten op.

Daarnaast is de registratie van personen in het incidentenregister vaak aanleiding tot het indienen 

van bezwaarschriften bij Klachtenservice. Klachten over phishing zijn met enige regelmaat aan 

de orde geweest, waarbij de lokale Rabobank vaak ondersteuning vraagt aan Klachtenservice.

Klachtenservice ziet een toename van klachten die langs digitale weg worden ingediend.
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Top 10 klachtenservice 2013
aantal

Betalen Administratieve verwerking product 30.532

Betalen Informatie en advies 14.307

Apparaten (storing) Afstortautomaat 13.888

Betalen Transactie 9.299

Internet en/of mobiel bankieren Storing bij gebruik 9.105

Betalen Rente, provisie en/of kosten 8.918

Apparaten (storing) Geldautomaat 8.101

Houding en gedrag medewerker Nakomen afspraken 7.236

Bereikbaarheid/respons Bereikbaarheid telefonie 5.494

Lenen hypotheken Informatie en advies 5.155

Veilig bankieren en betalen 
De veiligheidsvoorschriften van banken voor elektronisch bankieren en betalen zijn in 2013 

geüniformeerd. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft met de Consumentenbond 

regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. Deze vijf regels verminderen 

de kans dat klanten slachtoffer worden van fraude en gelden voor particuliere klanten van 

alle Nederlandse banken. Consumenten die de regels hebben nageleefd, kunnen erop rekenen 

dat zij het bedrag dat zonder toestemming van de rekening is gehaald, vergoed krijgen. 

Het schadebedrag als gevolg van fraude met internetbankieren is in 2013 gedaald. Dat komt 

doordat banken fraudes sneller kunnen herkennen en voorkomen en doordat consumenten 

zich door de campagnes over veilig bankieren steeds beter bewust worden van de methodes 

die criminelen gebruiken.

In het kader van veilig bankieren en betalen heeft de Rabobank op 1 juni 2012 een groot aantal 

betaalpassen geblokkeerd voor gebruik buiten Europa. Deze landenblokkade is ingevoerd om 

schade door skimming te voorkomen en daarmee het ongemak voor een klant te beperken. 

Met gestolen bankpasgegevens wordt met name in landen buiten Europa geld opgenomen. 

De klant kan gemakkelijk zelf zijn pas aan- of uitzetten voor één of meer werelddelen via Rabo 

Internetbankieren of via de lokale Rabobank. Door de landenblokkade wordt de schade door 

skimming beperkt.

Cybersecurity
Klanten maken in toenemende mate gebruik van de virtuele dienstverlening van de Rabobank. 

Het aantal klanten dat bijvoorbeeld gebruikmaakt van de apps voor mobiel bankieren is het 

afgelopen jaar gestegen. Om de veiligheid van deze dienstverlening te waarborgen, investeert 

de Rabobank voortdurend in maatregelen die veiligheidsincidenten moeten voorkomen. 

Ook in 2013 zijn nieuwe beveiligingsmaatregelen aangebracht in de ICT-infrastructuur en zijn 

interne processen aangepast op nieuwe vormen van cybercrime. 

In april 2013 is de Rabobank geconfronteerd met een aantal zware cyberaanvallen, de zogeheten 

DDOS-aanvallen. Die hebben nauwelijks effect gehad op de beschikbaarheid van internet-

bankieren en -beleggen. Wel is in die periode de iDEAL-dienstverlening enige tijd verhinderd 

geweest. In de loop van 2013 werd een fors aantal pogingen gedaan tot internetbankierfraude 

via geavanceerde virusaanvallen en (telefonische) phishing. 

Dankzij alert handelen door de Rabobank en een verhoogde alertheid bij klanten kunnen veel 

fraudepogingen worden gestopt. Als consumenten zich aan de veiligheidsregels voor elektronisch 

bankieren en betalen houden, wordt de kans om slachtoffer te worden sterk verminderd. 
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De samenwerking met andere banken, met het High Tech Crime Team van de Dienst Nationale 

Recherche en met het Nationaal Cyber Security Centrum van de overheid is in 2013 verder 

versterkt. De uitwisseling van kennis en informatie wordt als zeer nuttig en effectief ervaren 

en heeft afgelopen jaar onder meer geresulteerd in de opsporing en aanhouding van enkele 

Nederlandse verdachten van cybercrime-activiteiten. 

De woningmarkt
In 2013 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,4% goedkoper dan een jaar eerder. 

Toch zijn de eerste bescheiden tekenen van herstel op de Nederlandse woningmarkt waarneem-

baar. In de tweede helft van 2013 is het aantal verkochte woningen gestegen ten opzichte van 

dezelfde periode in 2012 en is de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen nagenoeg 

stabiel gebleven. De duidelijkheid over de woningmarkthervormingen en de relatieve beleids-

rust hebben bijgedragen aan het vertrouwen in en het herstel van de woningmarkt. 

De Nederlandse economie komt geleidelijk uit het dal en het herstel op de woningmarkt lijkt 

door te zetten. De verwachting is dat de gemiddelde woningprijs in 2014 zal stabiliseren.

De betaalbaarheid is door de jarenlange prijsdaling verbeterd, waardoor het voor starters 

aantrekkelijker is om een woning te kopen. Ook kan er gegeven de relatief lage prijzen 

doorstroming ontstaan vanuit de groep huishoudens zonder restschuld. Voor potentiële 

doorstromers in de koopsector, waarbij de waarde van de woning lager is dan de hypotheek 

die er op rust, kan de latente restschuld het moeilijk maken om te verhuizen.

Hypotheekadvies
Tijdens het hypotheekadvies wordt gekeken naar de betaalbaarheid van de lening voor de 

woning. Beoordeeld wordt of de klant in verschillende situaties – zoals bij werkloosheid, 

echtscheiding of arbeidsongeschiktheid – de lening kan blijven betalen. De financiële gevolgen 

van deze risico’s worden tijdens het hypotheekadvies besproken met de klant. De klant kan zich 

verzekeren tegen deze risico’s.

Per 1 januari 2013 geldt het zogenoemde provisieverbod, dat inhoudt dat de kosten van 

advisering separaat bij de klant in rekening gebracht worden.

Betalingsproblemen
De lokale Rabobanken en Obvion willen betalingsproblemen voor hypotheekklanten zo veel 

mogelijk voorkomen. Dit is zowel in het belang van de klant als in het belang van de bank. 

Het begint uiteraard met goede advisering en een passende hypotheek en vervolgens wordt 

gedurende de looptijd regelmatig getoetst of de hypotheek nog past bij de persoonlijke 

situatie. Toch kan het gebeuren dat het vanwege gewijzigde omstandigheden in het leven van 

de klant niet meer mogelijk is om de lasten van de woning te betalen.

Eind 2013 had 0,55% van de ruim 1,2 miljoen hypotheekklanten van de Rabobank Groep een 

betalingsachterstand van 90 dagen of langer. In de meeste gevallen komen de klant en de bank 

gezamenlijk tot een oplossing en kan de klant gewoon in zijn woning blijven wonen. De Rabobank 

wil bij (dreigende) achterstand graag snel met de klant in gesprek 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. Voor 0,28% 

van de hypotheekklanten is 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 samenwerking met de klant via een onderhandse 

verkoop. In uitzonderlijke gevallen wordt overgegaan tot openbare verkoop.
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In 2013 is de Rabobank als een van de initiatiefnemers samenwerking aangegaan met de 

brancheorganisatie voor schuldhulpverlening (NVVK) en verstrekkers van hypothecaire 

leningen. Daarnaast is het informatiepunt Schakel! opgericht. Hier treden schuldhulpverleners 

en verstrekkers van hypothecaire leningen vroegtijdig met elkaar en de klant in contact en 

wisselen informatie uit om de begeleiding van de klant probleemloos te kunnen invullen.

Nederlandse woninghypotheekportefeuille
bedragen in miljoenen euro’s 2013 2012

Omvang hypotheekportefeuille 209.142 209.593

Gewogen gemiddelde loan-to-value 81% 81%

Omvang portefeuille met betalingsachterstand > 30 dagen ≤ 90 
dagen t.o.v. omvang hypotheekportefeuille 0,43% 0,39%

Omvang portefeuille met betalingsachterstand > 90 dagen t.o.v. 
omvang hypotheekportefeuille 0,80% 0,64%

Aantal klanten met betalingsachterstand > 90 dagen t.o.v. aantal 
hypotheekklanten 0,55% 0,48%

Aantal klanten in uitwinningstraject t.o.v. aantal hypotheekklanten 0,28% 0,18%

Verkoopopbrengst onderhands en openbaar verkochte woningen 
t.o.v. vorderingen over verslagperiode 88% 86%

Omvang NHG-portefeuille t.o.v. totale hypotheekportefeuille 20% 19%

Aandeel volledig aflossingsvrije financieringen t.o.v. totale 
hypotheekportefeuille 25% 26%

Klantintegriteit als integraal onderdeel van zorgvuldig bankieren
De Rabobank doet alleen zaken met klanten die bekend zijn bij de Rabobank, die uitsluitend 

integere bedoelingen hebben en die geen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen. 

Niet-integere klanten worden geweerd. Vanaf 2012 hebben de lokale Rabobanken een extra 

inspanning geleverd om hun dossiers inzake klantintegriteit versneld op orde te krijgen. 

Eind 2013 lag de Rabobank op koers om de gewenste eindsituatie te bereiken en is onderzoek 

naar de integriteit van de klanten en de documentatie daarvan volledig ingebed in de reguliere 

klantprocessen.

Rabobank Private Banking
De visie van Rabobank Private Banking 2012-2016 heeft als titel: ‘Het vermogen om te binden’. 

Daarbij draait het om het waarmaken van drie klantbeloftes:

• de dagelijkse bankzaken lopen op rolletjes;

• financiële rust. De Rabobank helpt de klant om richting te kiezen en bij te sturen en zorgt 

bovendien voor een passende oplossing;

• de maatschappelijk-economische omgeving van de klant wordt door de Rabobank 

ondersteund.

Centraal staat hierbij advies vanuit een persoonlijke aanpak. De klant is leidend voor de invulling 

van de productoplossing. Iedere klant heeft de mogelijkheid te kiezen voor de best passende 

bediening, van meer zelfredzaamheid tot een exclusieve vorm van advies en aandacht voor de 

top van de markt. Voor het regelen van de dagelijkse bankzaken van de klant investeert de 

Rabobank in virtualisering. Hiermee streeft de Rabobank na dat de klant inzicht heeft in alles 

wat voor zijn financiële keuzes relevant is. Het scheppen van financiële rust gebeurt door de 

klantbehoeften duidelijk in beeld te hebben. De achterliggende gedachte is dat de toegevoegde 

waarde van de bank zit in het samenspel tussen de klant en de bank. Dat samenspel kan alleen 

tot stand komen door het delen van kennis, ervaring, ambities en doelen. Ten slotte helpt de 

Rabobank haar klanten om zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord te beleggen. 
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De aanpak van maatschappelijk verantwoord beleggen leunt op drie pijlers. Allereerst vraagt 

de Rabobank aanbieders van actief gemanagede beleggingsfondsen om zich te committeren 

aan de UN Principles for Responsible Investment – een aantal principes van de Verenigde Naties 

op het gebied van verantwoord beleggen. Daarnaast gebruikt de Rabobank de UN Global 

Compact-richtlijnen ten aanzien van verantwoord ondernemen als referentiekader in het 

belegginsproces. De Rabobank vraagt fondshuizen waarmee zij samenwerkt dat ook te doen. 

Verder wil de Rabobank niet betrokken zijn bij de financiering van ondernemingen die 

controversiële wapens maken of verkopen. Dat is vastgelegd in het beleid Wapenindustrie. 

Daarom adviseert de Rabobank beleggers al enkele jaren niet meer over deze bedrijven en is 

het niet mogelijk beleggingstitels van deze ondernemingen direct aan te kopen. De Rabobank 

vraagt aanbieders van actief gemanagede beleggingsfondsen om een uitsluitingsbeleid te 

formuleren. Bij indexfondsen kan er sprake zijn van beleggingen in indices waar ook fabrikanten 

van controversiële wapens deel van uitmaken. De Rabobank biedt een aantal alternatieven voor 

deze producten. De portefeuilles van de adviesklanten (Rabo Select Beleggen) bestaan inmiddels 

voor meer dan 90% uit beleggingstitels die aan de criteria van de Rabobank voldoen. 

Via Rabobank Groenbank wordt meer dan 2 miljard euro gespaard. Dit geld wordt uitgeleend 

aan bedrijven die vooruitlopen op het gebied van duurzaamheid. De Rabobank is hiermee 

marktleider in dit segment.

Uit onderzoek van zakenblad Incompany bleek dat de aanpak van Rabobank Private Banking en 

van Rabobankdochter Schretlen & Co door klanten wordt gewaardeerd; deze banken eindigden 

op nummer 1 en 2 in de lijst van beste private banks van Nederland.

Klantbelang Centraal bij Private Banking klanten
Private Banking klanten 
(primaire klanten)

Realisatie 
Rabobank 2013

Streefwaarde 
Rabobank 2013

Realisatie 
Branch 2013

Realisatie 
Rabobank 2012

NPS (primaire klanten)
(NPS= % promotors - % 
detractors) (in hoeverre 
zou u uw bank 
aanbevelen) -12% 0 -20 -6% 

NPS Adviseur 18% 
Stabiel  

(waarde 2012) Niet bekend 14%

De missie van Rabobank Private Banking is om klanten te helpen hun doelen te realiseren en 

om bij te dragen aan financiële rust. De doelen van klanten staan hierbij centraal. Deze zijn 

leidend voor de invulling van de productoplossingen. De NPS onder Private Banking-klanten 

is gedaald van -6% naar -12%. De NPS, de mate waarin klanten de Rabobank aanbevelen, 

is hierbij ook onderhevig aan invloeden die los staan van de dienstverlening van Rabobank 

Private Banking. Daarentegen is onder Private Banking-klanten juist een stijging van de NPS 

van de accountmanager zichtbaar, van 14% in 2012 naar 18% in 2013. De beweging naar klant-

gerichte, brede en integrale advisering wordt door klanten gewaardeerd, want klanten bevelen 

in toenemende mate hun accountmanager aan.

Voor beleggen vormen vermogensbehoud en -opbouw het leidende principe. Steeds meer 

portefeuilles voldoen aan de normen uit het beleggingskader. Om aan te sluiten bij de doelen 

van klanten is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de inventarisatie. Omdat de 

doelen van de klant centraal staan, is advisering over spreiding in hun portefeuille relevant. 
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Verbetering van transparantie komt onder meer tot uiting in het nieuwe tariefmodel voor 

beleggen, waarbij de klant inzicht heeft in de componenten waarvoor hij betaalt in de effecten-

dienstverlening. Klanten zijn in 2013 fasegewijs geïnformeerd over het nieuwe tariefmodel dat 

per 1 januari 2014 is ingegaan. 

Klantbelang Centraal bij zakelijke klanten
Onder primaire zakelijke klanten met een omzet tot 1 miljoen euro is de NPS in 2013 van -14% 

naar -27% gedaald. Voor zakelijke klanten met een omzet van 1 tot 10 miljoen euro is de daling 

lager (2% van -10% naar -12%). 

Om nadere duiding te kunnen geven aan de verbeterpunten voor de zakelijke markt wordt naast 

de NPS nog de NPS+ gehanteerd. Daarin worden behalve de aanbevelingsscore (NPS) ook scores 

meegewogen op tevredenheid, opnieuw kiezen en concurrentievoordeel. De meting vindt 

hierbij plaats onder alle klanten (huisbankier- en niet-huisbankierklanten). Op basis van de 

uitkomsten berekent TNS NIPO de loyaliteitsscore (NPS+). Bij een score van 35 of lager is sprake 

van een zwakke relatie en bij een score van 60 of hoger is er een (zeer) sterke relatie. 

De Rabobank streeft naar de meest loyale klanten van alle (groot)banken in Nederland.

Zakelijke klanten met een omzet tot 1 miljoen euro
Realisatie 

Rabobank 2013
Streefwaarde 

Rabobank 2013
Realisatie 

Branch 2013 
Realisatie 

Rabobank 2012

NPS (primaire klanten)
(NPS= % promotors - % 
detractors) (in hoeverre 
zou u uw bank 
aanbevelen) -27% 

Stabiel  
(waarde 2012) -32% -14%

NPS+ (alle klanten)
(overall score TRI*M 
index TNS NIPO) 42

Stabiel  
(waarde 2012) 37 51

    

Zakelijke klanten met een omzet groter dan 1 miljoen euro
Realisatie 

Rabobank 2013
Streefwaarde 

Rabobank 2013
Realisatie 

Branch 2013
Realisatie 

Rabobank 2012

NPS (primaire klanten)
(NPS= % promotors - % 
detractors) (in hoeverre 
zou u uw bank 
aanbevelen) -12% 

Stabiel  
(waarde 2012) -27% -10%

NPS+ (alle klanten)
(overall score TRI*M 
index TNS NIPO) 49

Stabiel  
(waarde 2012) 36 54

De NPS+ laat een daling zien ten opzichte van 2012. Met name onder klanten met een omzet 

tot 1 miljoen euro is sprake van flinke daling. De Rabobank heeft in beide segmenten nog wel de 

hoogste score van alle grootbanken. Klanten zijn vooral minder tevreden over de afhandeling 

van de dagelijkse bankzaken en ervaren in de advisering minder onderscheid ten opzichte van 

de andere banken dan voorheen. 

Om de opinie van klanten in vooral de kleinzakelijke markt goed te kunnen polsen, is de 

Rabobank in 2013 gestart met het Rabo OndernemersPanel met meer dan 2.000 panelleden. 

Het afgelopen jaar zijn via het panel vijf onderzoeken met in totaal 17 onderwerpen uitgevoerd. 

(Cijfers betreffen een voortschrijdend 

gemiddelde van 4 kwartalen.)

(Cijfers betreffen een voortschrijdend 

gemiddelde van 4 kwartalen.)
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De onderzoeken helpen om onze dienstverlening verder aan te scherpen en te verbeteren 

en worden ook gebruikt om mogelijke nieuwe diensten in een vroegtijdig stadium bij klanten 

te toetsen.

Ook in de zakelijke markt speelt Visie 2016 een belangrijke rol in de verbetering van de dienst-

verlening aan de klanten. De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de 

(service)mogelijkheden op internet en mobiel. Dat gebeurt met nauwe betrokkenheid van onze 

klanten in diverse fasen van het ontwikkelproces. Nieuwe service- en verkoopprocessen zullen 

hierbij zoveel als mogelijk automatisch gaan, dus zonder menselijke tussenkomst. Klanten gaan 

dit merken doordat services foutloos én sneller worden afgehandeld. Om de kwaliteit van 

advies te verbeteren, is gestart met de (door)ontwikkeling van specifieke programma’s die 

gericht zijn op aantoonbare kennis en competenties en het borgen van permanente educatie 

voor medewerkers in het zakelijke domein.

Begeleiden zakelijke klanten in problemen 
Binnen het directoraat Bijzonder Beheer Rabobankgroep (BBR) worden bedrijven met 

problemen intensief begeleid door deskundige accountmanagers. In nauwe samenwerking 

met de klant en de lokale Rabobank maakt de accountmanager van BBR een plan van aanpak 

om zowel de bedrijfsprestaties van de klant als de positie van de bank te verbeteren. Door de 

aanhoudend slechte economische omstandigheden groeide ook dit jaar de portefeuille met 

klanten in bijzonder beheer. De toename was echter geringer dan in 2012. Door de duur van 

de economische crisis is het steeds moeilijker de financiële positie van klanten te verbeteren. 

Bij veel klanten bleek dit uiteindelijk niet mogelijk, waardoor insolventie onvermijdelijk werd. 

Ondanks de voorzichtig positieve geluiden over het herstel van de economie, verwacht de 

Rabobank in 2014 nog geen afname van de portefeuille met klanten in bijzonder beheer.

Het Innovatiepunt
In de Nederlandse economie is innovatie van groot belang voor groei op de lange termijn. 

Innovatie kan bovendien bijdragen aan passende antwoorden op maatschappelijke vraag-

stukken als een duurzame samenleving en de toenemende vergrijzing. De Rabobank stimuleert 

innovatie in het bedrijfsleven en ondersteunt ondernemers bij het in de markt zetten van nieuwe 

oplossingen. Rabobank Nederland heeft in 2013 Het Innovatiepunt gelanceerd voor het midden- 

en kleinbedrijf en food- en agri-gerelateerde, innovatieve (financierings)vraagstukken. 

Het Innovatiepunt bundelt alle beschikbare kennis en expertise rondom innovatie en adviseert 

lokale Rabobanken en hun klanten. Het Innovatiepunt heeft per eind 2013 ruim 180 innovatieve 

vraagstukken behandeld. Daarnaast zijn er initiatieven ontplooid om koplopers in de food- en 

agrisector te verbinden. De eerste resultaten daarvan worden verwacht in 2014. 

Samenwerking en partnerships voor ondernemers 
De Rabobank werkt via verschillende partnerships samen met en voor ondernemers. 

• Om startende ondernemingen te helpen heeft de Rabobank partnerships met 

www.ikgastarten.nl, een platform gericht op mensen die van plan zijn een eigen onder-

neming te starten (of zzp’er te worden) en met het (televisie)programma ‘The Next 

Entrepreneur’. Dat laatste is een gezamenlijk initiatief van MKB Nederland en Rabobank 

Nederland. Met deze verkiezing willen de twee organisaties ambitieuze, startende onder-

nemers stimuleren hun zakelijke droom te verwezenlijken. Na de start van de tweede editie 

van The Next Entrepreneur in het voorjaar van 2013 hebben 2.500 startende ondernemers 

meegedaan aan het programma. Van hen hebben er 548 zich opgegeven voor de verkiezing.
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• Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Qredits is een samenwerkings-

verband tussen banken, het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische 

Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Rabobank is een van de 

initiatiefnemers. Qredits helpt startende én bestaande ondernemers met minder dan vijf 

werknemers bij het (door)starten van hun bedrijf. Ruim 60 Rabobankmedewerkers zijn als 

vrijwilliger actief binnen het coachingsnetwerk van Qredits. Bijna 50 van hen zijn inmiddels 

aan een ondernemer gekoppeld en dragen hiermee direct bij aan het succes van deze 

kwetsbare groep. 

• In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland, VNO/NCW en 

de Nederlandse Vereniging van Banken, draagt de Rabobank bij aan de Ondernemers Krediet 

Desk. Dit partnership richt zich op inhoudelijke voorlichting aan ondernemers over de 

financiering van hun onderneming, zowel via de bank als via andere financieringsbronnen. 

• In Port4Growth werkt de Rabobank samen met een aantal partners voor snelgroeiende 

ondernemingen. Port4Growth is een in groei gespecialiseerd netwerk op landelijk niveau, 

voor en door ondernemers.

• De Rabobank is hoofdsponsor van de stichting Ondernemersklankbord. Hierin hebben 

ongeveer 300 voormalig ondernemers, managers en specialisten zich verenigd om 

belangeloos of tegen een kleine vergoeding ondernemers verder te helpen. Als onafhankelijke 

en kritische medespeler kunnen zij op basis van jarenlange ervaring praktische ondersteuning 

en begeleiding bieden. 

• In de zzp-markt is een samenwerking aangegaan met Platform Zelfstandig Ondernemen 

(PZO), de belangenvereniging voor zzp’ers. Vanuit dit partnership is het onderzoeksplatform 

ECHTZZP.nl opgericht. Dit platform brengt zzp’ers samen om alle kennis die opgedaan wordt 

in de dagelijkse praktijk te verzamelen, te bestuderen en te delen.

Partner food en agri door duurzaam marktleiderschap 
Het accent dat de Rabobank legt op food en agri in Nederland is terug te zien in het hoge 

marktaandeel: in 2013 kwam het marktaandeel uit op 85% (85%). De Rabobank is op een aantal 

duurzaamheidsdossiers in overleg met partners in de keten, te weten: eerlijke arbeid, mineralen 

management en duurzame energie. Zo heeft mede door de samenwerking van de Rabobank met 

de stichting Fair Produce het certificaat voor eerlijke arbeid in de champignonsector een stevige 

plaats veroverd. Ook in andere sectoren worden de mogelijkheden nu verkend. In de veehouderij 

heeft de Rabobank zich ingespannen om tot extra stappen te komen in het mineralen dossier. 

De Rabobank werkt intensief samen met de sectororganisaties en overheden en het onderwerp 

staat scherp op de agenda. Daarnaast heeft de Rabobank zich sterk gemaakt voor de oprichting 

van een mestverwerkingsfonds. Dit fonds ondersteunt investeringsinitiatieven met risicodragend 

kapitaal. Om de duurzaamheid van individuele klanten te stimuleren zijn twee pilot projecten 

gestart waarin aan de hand van een duurzaamheidsscan verbeterplannen met de ondernemer 

worden doorgesproken. De kredietverlening van het binnenlands retailbankbedrijf aan de 

food- en agrisector kwam in 2013 uit op 29,1 (29,8) miljard euro. De kredietverlening aan de 

food- en agrisector beslaat 10% (10%) van de totale kredietportefeuille van het binnenlands 

retailbankbedrijf. Met name de melkveehouderij en de akkerbouw kunnen terugkijken op een 

prima jaar 2013.

https://echtzzp.nl
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Rabo Groen Bank 
Rabo Groen Bank BV financierde in 2013 voor zo’n 200 miljoen euro aan duurzame projecten. 

Groenlabel kassen, windenergie, geothermie, biologische boeren en duurzame gebouwen 

waren de voornaamste investeringscategorieën die gefinancierd werden. Voor de food- en 

agrisector werd een aantrekkelijk zonnepanelenprogramma in de markt gezet, in nauwe 

samenwerking met de lokale Rabobanken. Rabo Groen Bank is de grootste groenbank in de 

Nederlandse markt met 1,9 miljard euro aan lopende groenfinancieringen. De Rabo Groen Bank 

werkt samen met nagenoeg alle groepsonderdelen. 

De instroom van groene middelen in 2013 was groot. Inclusief herfinanciering van aflopende 

Rabo GroenObligaties werd er voor een bedrag van 900 miljoen euro aan nieuwe groene 

funding verkregen. Deze nieuwe funding betreft vooral Rabo GroenSparen. Door het succes 

van dit product moest de bank eind november zelfs dicht voor nieuwe inleg omdat de minimum-

norm voor uitzettingen dreigde te worden onderschreden. Voor behoud van de fiscale status 

van de Rabo Groen Bank moet altijd minstens 70% van de aangetrokken groene middelen 

uitstaan in groene projecten. In beperkte mate werd er gestort op de in 2013 nieuw gecreëerde 

Rabo GroenDeposito’s.
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In het strategisch kader 2016 kent de Rabobank twee pijlers: naast het 
marktleiderschap in Nederland, beoogt Rabobank internationaal de 
leidende bank in food en agri te zijn. Dit betekent het bedienen van de 
gehele waardeketen: van boeren, tuinders en hun toeleveranciers, tot en 
met verwerkende industrieën en foodretailers. Van de kredietportefeuille 
van het wholesale- en internationale rural- en retailbankbedrijf bedraagt het 
aandeel food en agri ongeveer 54%. De komende decennia verwacht de 
Rabobank een verdere groei van de food- en agrisector. Deze groei wordt 
gedreven door de groei van de wereldbevolking van de huidige 7 miljard 
mensen naar 9 miljard mensen in 2050. Om de groeiende wereldbevolking 
te voorzien van voedsel moet de productie omhoog. De Rabobank is 
aanwezig in de belangrijkste voedsel producerende landen ter wereld zoals 
Nederland, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Naast 
kredietverlening houdt de Rabobank zich ook bezig met het delen van 
sectorkennis en overige financiële diensten. Daarnaast zijn Rabo Develop-
ment en Rabobank Foundation actief in regio’s waar de voedselproductie 
zich nog sterk moet ontwikkelen, zoals in delen van Afrika. 

Beoordeling duurzaamheidsprestaties zakelijke klanten
Rabobank International beoordeelt de duurzaamheidsprestaties van alle zakelijke klanten met 

een exposure vanaf 1 miljoen euro. Het doel om jaarlijks een volledige en actuele beoordeling 

te hebben voor 95% van alle grote ondernemingen met een lening bij Rabobank International 

is sinds 2012 bereikt. Bij deze beoordeling worden sociale en milieu risico’s van bedrijven in beeld 

gebracht. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de toepassing van de Equator Principles (EP) 

en het beleidskader met sector- en themapolicies.

Project Finance
De afdeling Project Finance van Rabobank International, voorheen REIF (Renewable Energy 

and Infrastructure Finance) is wereldwijd actief en heeft een sterke focus op duurzame energie, 

Nederlandse infrastructuurprojecten en zakelijke klanten in de food- en agrisector. De financie-

ringsportefeuille van de Rabobank in het segment ‘Hernieuwbare energie’ is in 2013 blijven 

groeien, vooral in de VS en Canada. De Rabobank speelde een leidende rol in project financiering 

voor verschillende wind en zonne-energieprojecten. Zo speelde de Rabobank een belangrijke 

rol in de financiering van het Prairie Breeze, een onshore windmolenpark in de Verenigde 

Staten. Als dit windpark klaar is, zal het 200,6 megawatt aan windvermogen produceren. 

De projecten zijn gebaseerd op erkende technologieën in de duurzame energie, infrastructuur 

en de food- en agrisector. Alle projecten die de Rabobank financiert, vallen binnen de normen 

van de Equator Principles.

Internationaal: leidende food- 
en agribank
Leidende rol in de wereldwijde food- en agrisector
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Equator Principles
De EP zijn een vrijwillig stelsel van normen voor het bepalen, beoordelen en beheren van sociale 

en milieurisico’s voor projectfinancieringen. De EP zijn in 2003 gepubliceerd en de Rabobank 

heeft zich er sindsdien aan gecommitteerd. In juni 2013 is een nieuwe versie van de EP (EP III) 

gepubliceerd. De uitbreiding van het toepassingsgebied naar projectgerelateerde bedrijfs-

leningen is voor de Rabobank de belangrijkste verandering. Onder EP II hanteerde de Rabobank 

een strikte definitie van projectfinanciering, waardoor de principes alleen van toepassing waren 

op een beperkt aantal transacties, veelal op het gebied van duurzame energie. In de periode 

vanaf juni 2013 heeft de Rabobank geen nieuwe transacties gesloten die volgens nieuwe 

normen anders beoordeeld moeten worden. 

Begin 2014 is de toepassing van de EP bij de Rabobank door een externe consultant beoor-

deeld. In 2014 zullen de resultaten van deze evaluatie gebruikt worden om het beleid en de 

procedures voor toepassing van de EP te optimaliseren.

Equator Principles
2013 2012 2011 2010

A (significante negatieve impact) - - - -

B (potentiële negatieve impact) 16 19 17 13

C (geen negatieve impact) 2 6 10 11

Totaal 18 25 27 24

Meer duurzaamheid in de grootzakelijke obligatiemarkt 
Grote bedrijven en financiële instellingen financieren hun duurzame projecten steeds vaker via 

de kapitaalmarkt en institutionele beleggers hebben belangstelling om in deze duurzame 

bedrijfsobligaties te investeren. Duurzame bedrijfsobligaties (green bonds) zijn een manier 

voor bedrijven om hun investeringen in duurzame projecten, processen en technologieën te 

financieren. Ze geven vooral institutionele beleggers de mogelijkheid om te investeren in de 

steeds belangrijker wordende verduurzaming van de samenleving. Om de groeiende vraag naar 

duurzame bedrijfsobligaties te ondersteunen, publiceerde de Rabobank samen met een aantal 

zakenbanken begin 2014 de Green Bond Principles*. De betrokken zakenbanken willen met de 

Green Bond Principles een bijdrage leveren aan de standaardisatie van de duurzame bedrijfs-

obligatie. Die standaardisatie moet ervoor zorgen dat de markt voor duurzame bedrijfsobligaties 

transparanter wordt. De Rabobank was in 2012 en 2013 betrokken bij een aantal duurzame 

obligaties voor klanten. Daarnaast heeft de Rabobank in 2013 een Maatschappelijk Verantwoord 

Deposito en een Rabo Agri Bond gelanceerd. 

Rabo Development
Rabo Development maakt financiële dienstverlening bereikbaar in opkomende landen
De missie van Rabo Development is om alle bevolkingsgroepen in geselecteerde ontwikkelings-

landen te betrekken in het financiële systeem, inclusief de armere bevolking in plattelands-

gebieden, met toepassing van coöperatieve uitgangspunten en de inzet van bancaire ervaring. 

De mogelijkheid om van financiële diensten gebruik te maken, zoals het openen van een bank-

rekening, is een vereiste voor economische groei van het grootste en vaak armste gedeelte van 

de bevolking in een ontwikkelingsland.

*  De groep zakenbanken die betrokken 

zijn bij het opstellen van de Green Bond 

Principles Consortium zijn: Bank of 

America, Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole 

Corporate and Investment Banking, 

JPMorgan Chase, BNP Paribas, Daiwa, 

Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, 

Mizuho, Morgan Stanley, de Rabobank 

en SEB.
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Partnerbanken in ontwikkelingslanden
Rabo Development heeft sinds 2005 een netwerk opgebouwd van partnerbanken die financiële 

diensten verlenen aan een grote hoeveelheid klanten. Deze banken hebben een duidelijke 

focus op klanten in plattelandsgebieden, waar het overgrote gedeelte van de mensen nog 

steeds enorme barrières ervaart als het gaat om financiële dienstverlening. De banken zijn ook 

goed ingericht voor het financieren van de agrarische sector. Ze bedienen zowel particulieren 

als het midden- en kleinbedrijf en boeren. Rabo Development biedt deze banken drie vormen 

van ondersteuning: kapitaal, invulling van managementposities en technische assistentie.

Het kapitaal dat wordt bijgedragen, benadrukt de langetermijnverbintenis die wordt aangegaan 

met de partnerbank en stelt de bank in staat om haar activiteiten uit te breiden en te versterken. 

Rabo Development blijft wel in alle gevallen minderheidsaandeelhouder en stelt zich in die 

hoedanigheid ook op als betrokken bestuurslid in plaats van als aandeelhouder met een meer-

derheid in zeggenschap. De partnerbanken worden gezien als lokale banken in het land zelf.

De invulling van managementposities binnen de bank en het leveren van technische assistentie 

zijn erop gericht om kennis en ervaring te delen met de partnerbank. Dit kan zijn op het gebied 

van bijvoorbeeld IT, risico’s, bestuur of producten. Op deze wijze wil Rabo Development de 

banken ondersteunen in het proces om leidende, duurzame lokale retailbanken te worden, die 

voor een relatief groot gedeelte gericht zijn op particuliere klanten en boeren buiten de steden.

Aan het begin van 2013 had Rabo Development zeven partnerschappen met banken in 

Tanzania, China, Zambia, Mozambique, Paraguay, Rwanda en Brazilië. In 2013 is daar een achtste 

partnerbank aan toegevoegd, namelijk DFCU Bank in Oeganda. DFCU Bank is de zesde grote bank 

in het land en is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. De strategie voor de komende 

jaren zal zijn gericht op de uitbreiding van de dienstverlening voor particulieren. Daarnaast 

zullen de professionaliteit en de capaciteit van de agribusinessafdeling worden verstevigd. 

Een vijfjarig technisch assistentieprogramma is opgesteld, waarbij ook de Nederlandse 

ambassade in Oeganda als belanghebbende betrokken is om de bank te ondersteunen in haar 

ontwikkeling. Rabo Development streeft ernaar om de samenwerking op te zoeken met lokale 

overheden, niet-gouvernementele organisaties en de Nederlandse overheid.

Bank Land Belang (%) Kantoren Medewerkers Klanten 
(x1.000)

National Microfinance Bank Tanzania 35 152 2.860 1.481

United Rural Cooperative Bank of Hangzhou China 9 144 2.146 1.906

Zambia National Commercial Bank Zambia 46 64 1.643 619

Banco Terra Mozambique 45 9 157 37

Banco Regional Paraguay 40 38 711 76

Banque Populaire du Rwanda Rwanda 35 191 1.450 285

Banco Cooperativo Sicredi* Brazilië 19 1.249 16.258 2.502

Development Finance Company of Uganda Oeganda 28 32 665 133

Totaal 1.879 25.890 7.039

National Microfinance Bank (NMB) in Tanzania, waarmee Rabo Development in 2005 een 

partnerschap is aangegaan, is onder andere zeer succesvol in het aanbieden van financiële 

dienstverlening aan particulieren. In 2013 heeft de bank een nieuw type rekening geïntroduceerd, 

dat veel van de obstakels wegneemt waar klanten tegenaan lopen als ze een rekening willen 

openen. Daarnaast werkt NMB nu samen met Vodacom, zodat klanten ook kunnen bankieren 

via Vodacom’s 40.000 M-Pesa agenten. Dit zijn kleine winkels, maar ook bijvoorbeeld super-

markten en benzinestations, die beltegoed verkopen en financiële diensten aanbieden via de 

*  De getallen van Banco Cooperativo Sicredi 

zijn gebaseerd op de totale coöperatieve 

organisatie.
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mobiele telefoon van de klant. NMB-klanten hebben nu via deze agenten, die vaak dichterbij 

gelegen zijn dan een bankkantoor, ook toegang tot hun NMB-rekening.

Sicredi, de partnerbank van Rabo Development in Brazilië, is een coöperatieve bank die een 

belangrijke rol vervult bij het verlenen van financiële diensten aan mensen in de meer afgelegen 

gebieden. In meer dan 200 steden in Brazilië is Sicredi nog de enige bank waar mensen terecht-

kunnen. Alleen al in die steden heeft de bank 250.000 klantleden. Om die leden zoveel mogelijk 

te betrekken bij de bank, organiseert Sicredi een aantal programma’s om ze kennis te laten maken 

met de grondbeginselen van een coöperatie. Voor kinderen is er een afzonderlijk programma, 

waarbij samenwerken en de gemeenschap centraal staan. In 2013 hebben ongeveer 150.000 

kinderen deelgenomen aan dit programma.

Partnerbank Banco Regional is door Euromoney aangewezen als ‘Best Bank of Paraguay 2013’. 

De persoonlijke klantbenadering van de bank en de uitgebreide kennis van de agrarische sector 

zijn doorslaggevend geweest voor het succes van de bank.

Advisering aan andere financiële instellingen
De activiteiten van Rabo Development zijn niet alleen gericht op partnerbanken. Door middel 

van specifieke projecten wordt ook kennis en ervaring overgedragen aan andere financiële 

instellingen. Een van de grootste projecten in dit kader loopt in India. De doelstelling van dit 

project, dat gestart is in 2012, is om het coöperatieve banksysteem in de staat Andhra Pradesh 

te verstevigen, waardoor klanten beter kunnen worden bediend en de bank zelf haar financiële 

positie verbetert.

In China heeft Rabo Development in 2013 gewerkt aan een door de Wereldbank geïnitieerd 

project om het coöperatieve bankensysteem op het platteland te verstevigen, met als doel om 

nog meer klanten te kunnen bereiken in deze gebieden. Daarnaast heeft Rabo Development in 

China ook technische assistentie geleverd aan Longjiang Bank. Dat is een bekende agrarische 

bank in de provincie Heilongjiang. De technische assistentie was in 2013 toegespitst op het 

vermogen van de bank om boeren te financieren, door middel van het opbouwen van sector-

kennis en het toepassen van innovatieve oplossingen in de financiering van agrarische waarde-

ketens. Een ander deel van de technische assistentie was gericht op het vergroten van het 

bereik van de bank door het gebruik van virtuele kanalen. Hierdoor wordt het ook voor de meer 

afgelegen gemeenschappen in deze provincie mogelijk om van deze financiële diensten 

gebruik te maken.

In Peru heeft Rabo Development bijgedragen aan de opzet van een vijfjarig strategisch plan 

voor Agrobanco. Dat is een staatsbank die wil transformeren van een bank die zich richt op het 

financieren van de agrarische sector naar een universele bank die zich richt op de gehele bevol-

king in plattelandsgebieden.

Het verstevigen van de agrarische waardeketens
Rabo Development richt een groot deel van haar activiteiten op het verduurzamen van 

waardeketens in de agrarische sector. Dit gebeurt op drie manieren: (I) het verstevigen van 

lokale coöperaties, (II) ondersteuning van agrarische afdelingen van banken in ontwikkelings-

landen en (III) advisering van agrarische ondernemingen op het gebied van ‘ketenfinanciering’. 

Het is het meest effectief als deze drie samenkomen, zoals in Rwanda, waar Rabo Development 

– ondersteund door Rabobank Foundation – de lokale rijstcoöperaties heeft versterkt, 

partnerbank BPR heeft geholpen met de ontwikkeling van een financieringsconcept voor 

rijstcoöperaties en een Australische agribusiness onderneming, als afnemer, geholpen heeft 

met de financiering van de rijstvoorraden.
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Met partnerbanken wordt niet alleen gewerkt op het agrivlak, zoals met NMB, Zanaco en BPR. 

Er is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met Chase Bank in Kenia opgestart in landbouw-

financiering. De technische assistentie richt zich in dit geval met name op de financiering van 

de zuivelsector en tuinbouwsector. 

In Ethiopië wordt gewerkt met Coöperative Bank of Oromia (CBO) aan de verbetering van 

financiering in de koffiesector. Ethiopië is een belangrijke exporteur van arabicakoffie, maar de 

koffieboeren hebben slechts beperkt toegang tot financiering. Ondersteund door de Common 

Fund for Commodities (CFC) implementeert Rabo Development een project dat rust op drie 

pijlers: (I) een Garantie Schema waarvoor CFC en Rabobank Foundation fondsen hebben verstrekt, 

(II) coöperatieversterking en (III) ondersteuning van de koffiefinancieringsactiviteiten van CBO. 

De eerste resultaten zijn veelbelovend en verscheidene coöperaties zijn inmiddels gefinancierd. 

Nigeria is interessant omdat het de grootste en snelst groeiende bevolking van Afrika heeft. 

De Verenigde Naties (VN) verwacht namelijk dat er in 2050 in Nigeria meer mensen wonen 

dan in de VS. Dit zet een enorme druk op de landbouw om de productiviteit te verhogen. 

Terwijl Nigeria eind jaren zestig nog een grote exporteur van voedsel was (met name cacao en 

palmolie) is het nu één van de grootste voedselimporteurs ter wereld. Naast de gebrekkige 

organisatie van de voedselketens is een gebrek aan lang en middellang kapitaal een van de 

grootste bottlenecks in de ontwikkeling van een sterke landbouwsector. Daarom werkt Rabo 

Development samen met Bank of Agriculture (BoA) aan een verbetering van de landbouw-

financiering. Parallel aan dit traject help Rabo Development de Wereldbank met de ontwikkeling 

van een garantiefonds om het gebrek aan zekerheden in de landbouwsector te mitigeren.

Ontwikkeling van kennis en ervaring
In 2013 heeft Rabo Development ongeveer 95 (150) manmaanden besteed aan projecten 

bij partnerbanken en niet-partnerbanken. Aan het eind van 2013 waren er bovendien 21 (20)

managers en langetermijnconsultants aan het werk bij deze banken. Voor de invulling van deze 

korte- en langetermijnopdrachten werden zoveel mogelijk werknemers binnen de Rabobank 

Groep aangetrokken. Het werk in deze landen biedt deze consultants en managers veel toe-

gevoegde waarde voor hun loopbaan.

Tijdens de uitzendingen van de consultants en de mensen die er voor langere tijd naartoe 

gaan, wordt een grote hoeveelheid kennis overgedragen op de partnerbanken en de andere 

banken waar Rabo Development mee samenwerkt. Maar daarnaast worden ook nog speciale 

trainingen en studietours georganiseerd in Nederland voor werknemers bij die banken. Elk jaar 

wordt er bijvoorbeeld een talentenprogramma opgezet. Daarbij volgen geselecteerde talenten 

binnen de banken wekenlang een intensief programma waarin ze kennismaken met vele 

aspecten van bankieren.
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Duurzame oplossingen
De Lage Landen (DLL) heeft haar duurzame lease oplossingen voor circulaire businessmodellen 

structureel versterkt door te investeren in een speciaal Life Cycle Asset Management (LCAM)-team. 

Dit team heeft verschillende partners actief ondersteund in het beheer van assets tijdens hun 

eerste en tweede leven. Bovendien verleende het team advies en verzorgde het seminars en 

workshops op een proactieve wijze, om zowel partners als externe gemeenschappen te 

inspireren. Een voorbeeld hiervan in 2013 is de samenwerking met Desso, een internationale 

fabrikant van onder andere tapijten en tapijttegels. Desso’s klanten krijgen een full-service 

leaseoplossing aangeboden. Klanten die hiervoor kiezen, worden niet langer eigenaar van het 

product, maar kopen een dienst van de producent die zorgt voor installatie en onderhoud. 

Aan het einde van de levensduur worden producten weer ingenomen; ze kunnen dan worden 

gerecycled zodat er minder druk is op de natuurlijke hulpbronnen.

De CleanTech activiteit had een recordjaar wat betreft de financiering van nieuwe projecten en 

vergrootte zijn portfolio tot het hoogste niveau sinds het begin van deze business. De financiering 

van duurzame energie werd gedomineerd door de financiering van zonne- en windenergie, 

terwijl retrofit LED-verlichting de overheersende technologie in de energie-efficiëntiesector 

was. Er werd veel vooruitgang geboekt met nieuwe technologieën in energie-efficiëntie, 

waterfiltratie en andere duurzame energiebronnen. Geografisch gezien breidde de business 

zich uit naar een aantal nieuwe Europese landen.

In 2013 ging Athlon Car Lease live met Tesla Lease en werden er 286 Tesla’s besteld door klanten. 

In totaal heeft Athlon meer dan 5.200 auto’s in de lease met alternatieve aandrijvingen zoals 

elektrische voertuigen en hybriden. Athlon biedt een e-driver tool om klanten te motiveren veilig 

en verantwoord deel te nemen aan het dagelijks verkeer. De Mobility Card is een ander product 

van Athlon dat klanten één enkele oplossing voor reizen biedt, door diensten te combineren 

zoals het betalen van de kosten voor benzine, openbaar vervoer, vluchten en hotels.

Athlon Mobility Consultancy breidde haar activiteiten, naast de Benelux, ook uit naar Frankrijk. 

Met duurzame mobiliteitsoplossingen werden er ongeveer 75 bedrijven ondersteund en worden 

er nieuwe producten en diensten aangeboden zoals de Athlon Sustainable Mobility Index en 

een programma voor Driver Risk Management. Ook werden er verschillende implementaties 

uitgevoerd van het mobiliteitsmanagementsysteem Momas. 

Asset Sharing is een initiatief dat de B2B-deeleconomie verkent op toekomstige kansen voor 

De Lage Landen. Ondernemers worden, samen met lokale Rabobanken, geselecteerd om aan 

een proefproject deel te nemen dat zich richt op het daadwerkelijk delen van assets.

Verantwoorde bedrijfsvoering
De Lage Landen begon in 2013 met het ontwikkelen van een overkoepelend eigen Environmental, 

Social and Governance (ESG)-beleid om de beoordeling en duediligencebenadering van ESG-

vraagstukken verder te verbeteren. De Lage Landen heeft het beleidskader ten aanzien van de 

wapenindustrie verbeterd waardoor afgezien wordt van zaken waarbij controversiële wapen-

fabrikanten betrokken zijn. Het Amerikaanse kantoor van De Lage Landen in Wayne werd 

bekroond met de LEED Gold Certification voor bestaande gebouwen. LEED staat voor Leadership 

in Energy and Environmental Design en voert externe verificatie uit op duurzame gebouwen. 

Onze gespecialiseerde 
dochters
Leasing
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Samen met het BREEAM-certificaat van het hoofdkantoor in 2012, zijn de twee grootste 

kantoren van De Lage Landen duurzaam gecertificeerde gebouwen die plaats bieden 

aan ongeveer 40% van alle medewerkers. In lijn met de duurzaamheidscriteria van het wereld-

wijde vastgoedbeleid zullen ook de kantoren in Duitsland, Frankrijk en België in duurzame, 

gecertificeerde gebouwen worden gevestigd. Ten slotte verkreeg Athlon in Nederland een 

officiële CO2-footprint, hetgeen samen met CO2-reducerende initiatieven belangrijke duurzaam-

heidsinformatie vormt bij aanbestedingen.

Maatschappelijke impact
Aan het einde van 2013 werd een wereldwijd beleid voor donaties aan charitatieve instellingen 

goedgekeurd. Dit beleid verschaft richtlijnen voor donaties om transparantie en een positieve 

impact te garanderen van donaties van De Lage Landen aan de lokale gemeenschappen waarin 

De Lage Landen actief is. De Lage Landen en haar medewerkers schonken in 2013 voor meer 

dan 600.000 euro aan lokale goede doelen. Tevens implementeerde De Lage Landen in alle 

belangrijke markten het wereldwijde Community Involvement-programma dat gebaseerd is op 

een aantal thema’s die nauw aansluiten bij haar kernactiviteiten. In 2013 werd in de belangrijkste 

markten een werknemersparticipatie van 20% in community involvement activiteiten bereikt, 

hetgeen heeft bijgedragen aan de verbetering van de onderwijs- en levensomstandigheden van 

vele mensen. Deze impact zal in 2014 beter worden gemeten door middel van onze vernieuwde 

monitoring – die in het vierde kwartaal van 2013 ontwikkeld is – op het maatschappelijk 

rendement. Dit programma draagt volgens een interne enquête tevens sterk bij aan de betrokken-

heid van het personeel en bevordert de bedrijfstrots. De Lage Landen werkte in Nederland 

samen met de gemeente Eindhoven om op structurele basis maatschappelijk betrokken 

‘matchmaking’-evenementen te organiseren. Deze zijn succesvol gebleken in het tot stand 

brengen van maatschappelijke samenwerkingsverbanden tussen goede doelen en bedrijven in 

de regio Eindhoven. De Lage Landen verleende in samenwerking met Rabobank Foundation 

technische ondersteuning aan vier microfinancieringsinstellingen voor de ontwikkeling van 

microleasing in Rwanda. Lessen uit deze ervaring zijn vastgelegd in het document ‘Recept voor 

succes. Gunstige voorwaarden voor microleasing in Rwanda’.

Externe erkenning
De Lage Landen heeft tijdens de internationale Leasing Life Awards voor de vierde keer in vier 

opeenvolgende jaren onderscheidingen gewonnen. Dit keer werd aan De Lage Landen de 

prestigieuze titel van European Lessor of the Year toegekend. De Product Innovation & Service 

Award ging ook naar De Lage Landen voor de verdere ontwikkeling van LCAM en de voortgang 

die het programma boekt met het faciliteren van cradle-to-cradle businessmodellen. In een 

enquête gehouden door de Vereniging Auto van de Zaak, werd Athlon Car Lease in Nederland 

uitgeroepen tot beste leasemaatschappij in de categorie ‘Leasemaatschappijen Groot’.
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Vastgoed

Rabo Vastgoedgroep wil één van de meest duurzame vastgoedondernemingen worden. 

Rabo Vastgoedgroep hanteert daarbij een viertal beleidsuitgangspunten: (I) duurzaam 

vastgoed, (II) integer ondernemen, (III) verantwoorde bedrijfsvoering en (IV) maatschappelijke 

betrokkenheid.

De beleidsuitgangspunten zijn vertaald naar vijf thema’s: energieverbruik, mobiliteit, medewerker 

en leiderschap, vitale gemeenschappen en circulaire economie. Per thema zijn doelstellingen 

bepaald. Zoals een daling van 10% in energieverbruik per fte per 31 december 2015 ten opzichte 

van 2013; leaseauto’s mogen een maximale CO2-uitstoot hebben, welke jaarlijks wordt verlaagd. 

In de woningbouw wordt voldaan aan de overheidseisen, waarop aanvullend energieneutrale 

woningen worden ontwikkeld.

Medewerkers Rabo Vastgoedgroep
Voor de medewerkers van Rabo Vastgoedgroep was 2013 opnieuw een bewogen jaar. 

Oorzaken waren onder meer de afbouw van de activiteiten van MAB Development, 

de verslechterde financiële resultaten door de aanhoudende tegenwind in de sector, de 

bezuinigingen en de toenemende wet- en regelgeving. Rabo Vastgoedgroep blijft ondanks 

de financiële tegenwind investeren in haar medewerkers. Dit blijkt onder meer uit het in 2012 

ingezette cultuur- en leiderschapsprogramma. Uit de medewerkerstevredenheidsmeting 

van begin 2013 kwam een goede score van 7,7. Voor de afvloeiing van personeel van MAB 

Development is bij de Groepsondernemingsraad van Rabo Vastgoedgroep een adviesaanvraag 

ingediend die positief is beantwoord. In november 2013 is een nieuwe en versoberde cao 

afgesloten voor de periode tot en met 2015. In deze cao is een nullijn voor de loonontwikkeling 

afgesproken; dat houdt in dat de bovengrenzen van de salarisschalen tot 1 januari 2016 niet 

worden verhoogd. Daarnaast zal alleen een variabele beloning worden uitgekeerd als er een 

positief rendement is voor de Rabo Vastgoedgroep als geheel. Hiermee is de cao beter in lijn 

met de financiële resultaten van Rabo Vastgoedgroep. 

Integriteit is een belangrijk thema in de vastgoedmarkt. Rabo Vastgoedgroep heeft haar beleid 

stevig verankerd in de organisatie. Voor een nog verdere versteviging van dat beleid verzorgt de 

afdeling Compliance dilemmatrainingen en e-learnings.

Fondsenbeheer Nederland
Fondsenbeheer Nederland is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die investeert 

in ruimtelijke kwaliteit door de ondersteuning van verschillende maatschappelijke fondsen. 

Deze geven (financiële) ondersteuning aan maatschappelijke doelen die variëren van 

volkshuisvesting tot natuurprojecten en het behoud van cultureel en industrieel erfgoed. 

Zo ondersteunt het Nationaal Restauratiefonds eigenaren van monumenten met financieringen 

en advies bij de restauratie en het onderhoud van hun pand. Het Stimuleringsfonds Volkshuis-

vesting (SVn) is actief op het gebied van wonen, wijken en stedelijke vernieuwing. Samen met de 

Nederlandse gemeenten werd door het SVn de Starterslening ontwikkeld, om het voor starters 

makkelijker te maken een passende koopwoning te bemachtigen.

Onze gespecialiseerde 
dochters
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Cultuur, houding en gedrag 
Optimale klantbediening, het centraal stellen van het klantbelang en ons onderscheidend 

vermogen daarbij als bank − dat alles begint bij een daadwerkelijke betrokkenheid van de 

eigen medewerkers. Het zijn immers de eigen medewerkers die de bank verbinden, zoals ook 

in de HR-visie van de Rabobank staat verwoord. Cultuur is het resultaat van het collectief 

handelen en wordt bepaald door een veelheid van factoren, waaronder ook de processen, 

procedures en afspraken die met elkaar gemaakt worden. Visie 2016 richt zich voor een groot 

deel op deze processen, procedures en afspraken. In dat kader hebben er dialoogsessies plaats-

gevonden over de gewenste cultuur in de organisatie. Besloten is om begin 2014 een bankbreed 

cultuurprogramma te starten. Dit programma richt zich vooral op de houding en het gedrag 

waarmee invulling gegeven wordt aan het dagelijks handelen. Het programma is complementair 

aan de beweging binnen Visie 2016 en aan het programma CRISP dat binnen het internationale 

bankbedrijf plaatsvindt. Aan de basis van het programma CRISP liggen respect, integriteit, duur-

zaamheid en professionaliteit: de coöperatieve waarden van de bank. Diverse aspecten worden 

opnieuw bepaald, zoals de strategie van de internationale organisatie, de organisatieopbouw 

en de aansturing door middel van specifieke doelstellingen. Daarnaast wordt via workshops 

Medewerkers
HR in transitie 

De Rabobank bevindt zich in een ‘nieuwe werkelijkheid’, die door de mede-
werkers en managers van het binnenlandse retailbankbedrijf moet worden 
vorm gegeven, maar tegelijkertijd ook grote invloed op henzelf heeft. 
De veranderingen zijn het gevolg van de financiële en economische crises 
van de afgelopen jaren, ander klantgedrag, stagnerende opbrengstengroei 
en de toegenomen druk van wet- en regelgeving. Om de bank in deze 
veranderingen te ondersteunen, is begin 2013, binnen het programma Visie 
2016, een HR Transitieteam opgericht. De focus van dit team lag in 2013 op 
het managen van de personele reductie, de versobering van de arbeids-
voorwaarden en het versterken van de cultuur, de coöperatieve identiteit en 
het vakmanschap van medewerkers. Een grote personele reductie bij de 
lokale Rabobanken is in 2013 in gang gezet. De recentelijk voorgenomen 
herinrichting van Rabobank Nederland zal er ook toe leiden dat Rabobank 
International hier een integraal onderdeel van zal uitmaken.  
Het veranderproces is in nauw overleg met een klankbordgroep met 
vertegenwoordigers van lokale Rabobanken tot stand gekomen. 
Ook de Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken en de Onder-
nemingsraad van Rabobank Nederland zijn nauw betrokken geweest bij 
de HR-ontwikkelingen in het licht van Visie 2016.  
In 2013 zijn de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers over de gehele linie 
versoberd. In de paragraaf Remuneratiebeleid wordt een overzicht gegeven 
van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de versobering die is ingezet. 
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aandacht besteed aan gewenst gedrag en wordt een discussie over individueel en teamgedrag 

gestimuleerd. Ook zal er een heroriëntatie plaatsvinden van het internationale beleid op het 

gebied van beoordeling. Daarin wordt gekeken naar wat medewerkers bereiken, maar ook 

nadrukkelijk naar de manier waarop zij dat doen. Vervolgens wordt daar proactief feedback 

op gegeven.

Investeren in medewerkers
Het belang van de klant en diens veranderende wensen vormen de basis voor de veranderingen 

die leiden tot de bank van de toekomst. Niet alleen zullen er dan minder functies en minder 

medewerkers benodigd zijn. Er worden ook andere resultaten en competenties van medewerkers 

verwacht. Daarom is er veel aandacht voor het ontwikkelen van leiderschap. 

Klantbelang centraal verankerd in Performance Management
Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun kennis en competenties actueel houden en zich 

blijven ontwikkelen. De Performance Management (PM)-gesprekscyclus die hiervoor binnen 

de bank gebruikt wordt, speelt hierin een belangrijke rol. Manager en medewerker spreken 

hierin resultaat- en competentiedoelstellingen voor het komende kalenderjaar af. Deze dialoog 

is erop gericht de goede dingen goed te doen. Het uitgangspunt van de dienstverlening is 

daarbij steeds om het klantbelang centraal te stellen. 

Vakbekwaamheid
In 2013 kreeg deskundigheid een nieuwe impuls door de nieuwe wettelijke eisen rond de 

Wft (Wet Financieel Toezicht)-vakbekwaamheid die per 1 januari 2014 ingaat. Alle adviseurs op 

Wft-gebieden zullen over externe erkende diploma’s moeten beschikken als zij zelfstandig willen 

adviseren. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving geldt een overgangstermijn van twee jaar 

(tot 1 januari 2016). In 2013 zijn alle wettelijke vereisten vertaald naar vereisten per functie 

binnen de bank en zijn medewerkers geholpen zich goed op de aanstaande diplomering voor 

te bereiden. Voor de adviseurs van de bank betekent dit dat 13.000 medewerkers samen zo’n 

ruim 20.000 diploma’s moeten halen. De nieuwe eisen sluiten hiermee goed aan op de ambities 

van de Rabobank om in 2016 de beste adviesbank te zijn. 

Vakmanschap 
Het programma voor permanente educatie (PE) voor directeuren en commissarissen van lokale 

Rabobanken is in het afgelopen jaar verder uitgebreid. De nadruk in het opleidingsaanbod 

komt steeds meer te liggen op korte, actuele bijeenkomsten met een directe toepasbaarheid 

voor de rol van de bestuurder of het directielid. Bovendien zijn er bijeenkomsten geweest in het 

kader van de achtergrondvisie en implementatie van Visie 2016. In 2014 wordt deze trend 

voortgezet met een geactualiseerd aanbod van PE-programma’s. Ook leden van de raad van 

bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank Nederland hebben deelgenomen aan 

verschillende bijeenkomsten op het gebied van PE.

Leiderschap
Sterk (persoonlijk) leiderschap is nodig om de veranderingen goed te begeleiden en vorm 

te geven. Op groepsniveau biedt de Rabobank programma’s voor talenten, evenals een 

managementcurriculum. In 2013 namen aan de talentprogramma’s 86 medewerkers deel, 

zowel van lokale Rabobanken, Rabobank Nederland en Rabobank International als van 

dochters. Hierbij lag de focus op het ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl die past bij 

de coöperatieve identiteit van de Rabobank. Het managementcurriculum is voor alle managers 

toegankelijk en is sterk gericht op leiderschap tijdens veranderingsprocessen en het managen 

van processen. Hier deden 301 managers aan mee. De Rabobank Management Gesprekken 

met 198 deelnemers leveren de deelnemers de basisvaardigheden op die noodzakelijk zijn om de 
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taak en rol als manager binnen de bank adequaat uit te voeren. Ook maakten 37 nieuwe 

managers via de workshop ‘HR-in-de-lijn’ kennis met het HR-beleid en Management Develop-

mentbeleid van de Rabobank en met HR Zelfbediening, het geautomatiseerde platform voor 

HR-taken, evenals met hun rol daarin. 

In 2013 is veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van professionals binnen de Rabobank. 

Professionals zijn medewerkers met veel kennis en specifieke vaardigheden op een bepaald 

vakgebied. Zo kwamen 635 professionals bij elkaar op de eerste Professional Community Dag 

bij de Rabobank. Tijdens die dag kregen de professionals meer inzicht in de breedte van de 

organisatie wat betreft de loopbaanmogelijkheden en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn. 

Ook startten twee programma’s waarmee professionals hun eigen leiderschap kunnen 

ontwikkelen en twee programma’s waarmee professionals meer inzicht kregen in het bankieren 

in het algemeen en in het bankieren van de Rabobank in het bijzonder.

Genderdiversiteit
Ook in 2013 is de Rabobank met verhoogde aandacht aan de slag gegaan met het stimuleren 

van genderdiversiteit. Het aandeel vrouwen in de top (vanaf schaal 8) is bij de bank substantieel 

lager dan het aandeel mannen (27,6% vrouwen in functies schaal 8 en hoger). Om hieraan iets 

te doen zijn streefcijfers vastgesteld en is een programmaplan opgesteld waarin concrete 

activiteiten zijn opgenomen. Die activiteiten zijn gericht op bewustwording van het belang van 

diversiteit, het bevorderen van instroom en doorstroom en behoud van talentvolle vrouwen. 

Zo hebben de vrouwen op executive niveau in 2013 dertig lunches georganiseerd waaraan per 

lunch gemiddeld twintig vrouwen hebben deelgenomen. Ook zijn er diverse workshops 

Stratego voor Vrouwen georganiseerd, waarin vrouwen ‘de geschreven en ongeschreven 

regels van het spel’ leren kennen en toepassen. Het thema is verder op verschillende manieren 

onder de aandacht gebracht in directie- en managementteams. Daarnaast zijn inspanningen 

geleverd die de in- en doorstroom van vrouwelijk talent hebben bevorderd. Zo is het percentage 

vrouwelijke deelnemers aan het Corporate Management Traineeprogramma gestegen tot bijna 

50% (dat was in 2012 nog 38%). Met het programma Interim Management konden talentvolle 

managementpotentials op een brede en gestructureerde manier een ontwikkeling doormaken 

en doorstromen naar een topfunctie. Dit programma realiseerde een instroom van 50% 

vrouwen; het streefcijfer was 40%. 

Helaas zijn niet alle streefcijfers gehaald. Wel is er een lichte stijging van het aandeel vrouwen 

vanaf schaal 10 tot en met executive niveau. Om deze positieve trend vast te houden zal de 

Rabobank in 2014 het programma genderdiversiteit voortzetten en het Charter Talent naar de 

Top ondertekenen.

Wajongeren
In 2012 startte een project met als doel vanuit Rabobank Nederland meer mensen met een 

arbeidsbeperking een kans te geven door ze een baan binnen de Rabobank te bieden. 

Dit project is in 2013 voortgezet. Het richt zich in de eerste plaats op het inzichtelijk krijgen van 

het aanbod. De Rabobank trekt hierin samen op met een aantal grote werkgevers in de regio 

Utrecht. Er wordt nauw samengewerkt met ‘De Normaalste Zaak’ en de gemeente Utrecht. 

Een tweede speerpunt is om samen met toeleveringsbedrijven een strategie op te zetten 

waarbij zij in staat zijn meer gegadigden vanuit de doelgroep bij de Rabobank te plaatsen.

Instrumenten en beleid
Vitaliteit en verzuim 
Vitaliteit van medewerkers was in 2013 een belangrijk aandachtsgebied binnen de Rabobank. 

In 2013 gaf 67% van de medewerkers aan zich vitaal te voelen. Van de medewerkers gaf 73% 

aan bevlogen te zijn. De gemiddelde score op de schaal ‘inzetbaarheid’ is 68; de gemiddelde 

score op de schaal ‘energie tijdens het werk’ is 69. Relatief veel medewerkers liepen in 2013 
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risico op uitval door ervaren werkdruk en/of werkstress. (Bij 29% van de medewerkers is er 

sprake van een verhoogde werkdruk, bij 15% van werkstress.) In 2013 heeft 39% (2012: 43%) van 

de medewerkers zich niet ziek gemeld. Van degenen die zich hadden ziek gemeld, was 81% 

binnen een week weer hersteld.

Het verzuimpercentage van de Rabobank Groep is in 2013 uitgekomen op 3,46% (2012: 3,66%). 

Dat is een daling met 0,2% ten opzichte van 2012. Hiermee komt het verzuimpercentrage 

onder de in het Arbobeleidskader gestelde norm van 3,7%. De meest voorkomende redenen 

van verzuim zijn psychische klachten (48%; 2012: 45%) en klachten van het bewegingsapparaat 

(18%; 2012: 16%). 

In 2013 vulden 7.076 medewerkers − van in totaal 31 lokale Rabobanken en 15 eenheden van 

Rabobank Nederland een vragenlijst uit het Arbo-totaalonderzoek in. Dit onderzoek vindt 

gemiddeld iedere twee jaar plaats en geeft specifieke en duidelijke feedback van medewerkers 

over de werkbeleving, werkomgeving, wettelijke verplichtingen, ongewenste omgangsvormen, 

werkstress en gezondheid. Met het Arbo-totaalonderzoek krijgt de bank of eenheid informatie 

over de ‘gezondheid’ van de bank. Medewerkers krijgen een individuele terugkoppeling waarin 

onder meer wordt verwezen naar de voorlichting en de interventies op het HR Portaal en de 

dienstverlening van de Arbodienst.

Op het interne HR Portaal zijn twee digitale Rabobank-testen ter beschikking gesteld: 

de vitaliteitsscan en de veerkrachttest. Hiermee kan een medewerker zelf zijn vitaliteit en 

veerkracht meten. De tests verwijzen naar het aanbod van de Rabobank om de vitaliteit en 

veerkracht te verhogen.

Jaarlijks evalueert de Arbodienst Rabobank Groep de activiteiten van vertrouwenspersonen. 

Hiermee ontstaat inzicht in het aantal en de aard van de meldingen die bij de vertrouwens-

personen binnenkomen. In 2013 is 70% (2012: 66%) van de vertrouwenspersonen benaderd. 

Het gemiddelde aantal meldingen per vertrouwenspersoon was 3,3 (2012: 2,2). Het ging bij 

deze meldingen om een arbeidsconflict, ongewenst gedrag (pesten, agressie, discriminatie en 

seksuele intimidatie) of een interne misstand. 

Strategische Resource Planning
Het afgelopen jaar is onder leiding van de afdeling HR de Rabobank Strategische Resource 

Planning (SRP) ontwikkeld. SRP is een proces dat de lokale Rabobanken helpt de huidige 

formatie en bezetting af te zetten tegen de toekomstig gewenste formatie en bezetting, en 

om vervolgens planmatig naar de gewenste situatie toe te groeien. SRP richt zich op de 

kwaliteit van medewerkers én op de kwantiteit. Hiermee wordt voor het eerst op een 

eenduidige, gelijktijdige en integrale manier aan lokale Rabobanken inzicht gegeven in de 

personele effecten van vernieuwingsprogramma’s, evenals een vergelijking met ‘best practice 

banken’ en de benodigde kwaliteit van medewerkers in de toekomst. Dit biedt de basis om over 

de gewenste ontwikkeling van zijn functioneren met de medewerker te spreken en plannen te 

maken om die ontwikkeling te realiseren. De inzichten van SRP helpen om een inschatting te 

maken waar zich personele krimp zal voordoen als gevolg van Visie 2016, en hoe een bank deze 

kan krimp tot stand kan brengen. 

Instrumenten voor inzetbaarheid
In het jaar dat Visie 2016 werd gepresenteerd was er een groeiende aandacht voor inzetbaarheid: 

behoud van werk nu en voor de toekomst, binnen of buiten de Rabobank. Het virtueel portaal 

met loopbaaninstrumenten nodigt de medewerker uit zelf hierin de regie te nemen. In 2013 

waren er ruim 10.350 bezoekers van de site met gratis loopbaantesten; 12.040 testen werden 

afgerond. Door lokale Rabobanken werden inzetbaarheidsmarkten georganiseerd met stands en 

workshops. Op de Professional Community Day werden presentaties van het nieuwe curriculum 
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en van loopbaanmogelijkheden binnen Rabobank Nederland en International gehouden. 

Daarnaast waren er afdelingsbijeenkomsten gericht op 50-plussers en op medewerkers die te 

maken zouden krijgen met reorganisaties. 

Medewerkers werden gestimuleerd aan workshops deel te nemen, zoals aan de loopbaanserie 

Onderweg naar Morgen. Daarnaast namen medewerkers deel aan de inzetbaarheidsprogramma’s 

NuAanzet (voor de doelgroep onder de 45 jaar) en BlijvendAanzet (voor boven de 45). 

Voor een tijdelijke ervaringsplek bemiddelt Connect4U medewerkers binnen de Rabobank 

Groep. Binnen Rabobank InternationaI biedt Jobswap medewerkers de kans een week van baan 

te wisselen. De Credittafel bood kansen voor een kredietrisicomanagementopdracht of -stage 

binnen de Rabobank Groep. Ook is begonnen met regionale talenttafels om vraag en aanbod 

van talenten bij elkaar te brengen.

Mobiliteitscentra Samen Werkt! en Nieuw Perspectief
In 2016 zullen er minder medewerkers zijn, en bovendien zullen veel medewerkers andere 

functies vervullen. Medewerkers die niet herplaatst kunnen worden binnen de Rabobank-

organisatie, worden zorgvuldig gefaciliteerd bij het vinden van een nieuwe baan. De Rabobank 

voelt een grote verantwoordelijkheid om medewerkers hierbij te ondersteunen. Begeleiding 

van werk naar werk is dan ook het uitgangspunt van het sociaal plan.

Professionele begeleiding van werk naar werk en eenduidige toepassing van het sociaal plan 

zijn uitgangspunten van het Rabobank Mobiliteitscentrum Samen Werkt! Dit bestaat uit een 

aantal regionale mobiliteitscentra met flexibel opererende teams van migratiemanagers die 

nauw samenwerken met twee professionele externe partijen. Samen Werkt! is in september 

gestart. Inmiddels hebben 701 boventallige medewerkers zich aangemeld. 

Boventallige statutair directieleden van lokale Rabobanken en medewerkers van Rabobank 

Nederland worden begeleid door het mobiliteitscentrum van Rabobank Nederland met de 

naam Nieuw Perspectief. 

Overige ontwikkelingen
Geschillenregeling en klokkenluidersregeling
De Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) heeft tot doel geschillen zoveel mogelijk 

door de manager en medewerker zelf naar een oplossing te begeleiden.

Het aantal geschillen dat in 2013 in behandeling werd genomen, was nagenoeg hetzelfde als 

in 2012: er werden 265 (2012: 257) geschillen behandeld. Van deze geschillen werden er 245 

in 2013 gemeld, de overige geschillen waren in 2012 ontstaan en liepen door in 2013. 

Het merendeel van deze geschillen ging over toekomstmogelijkheden gerelateerd aan het 

functioneren van de medewerker en aan organisatieveranderingen. De overige geschillen 

hadden betrekking op het functioneren zelf, reorganisatie, arbeidsvoorwaarden of werkrelatie. 

De meest toegepaste behandeling van geschillen is door middel van advisering (218). 

Er heeft 8 keer bemiddeling en 25 keer mediation plaatsgevonden. Voorts heeft de Geschillen-

commissie Arbeidsverhoudingen voor 14 geschillen een bindende uitspraak gedaan. 

Per 1 mei 2013 trad de nieuwe cao in werking met als onderdeel een sociaal plan. De geschillen 

over boventalligheid zijn in de rapportage van de Geschillenregeling meegenomen. 

Het secretariaat voor de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan werd aan de Geschillenregeling 

toegevoegd; de aan deze Commissie voorgelegde formele bezwaren zijn echter niet in deze 

rapportage opgenomen. De lokale Rabobanken en Rabobank Nederland beschikken over een 

Regeling Interne Melding Misstanden (klokkenluidersregeling). Op grond van deze regeling is 

een externe vertrouwenspersoon benoemd bij wie medewerkers misstanden kunnen melden. 

Medewerkers van een aantal dochters van Rabobank Nederland kunnen eveneens van deze 

regeling gebruikmaken. Rabo Vastgoedgroep en De Lage Landen beschikken over een eigen 

klokkenluidersregeling. Medewerkers van buitenlandse vestigingen kunnen gebruikmaken 

van lokale meldingsregelingen of van het Trusted Persons Network (TPN) dat door KPMG wordt 

aangeboden. De Lage Landen is bezig een dergelijke regeling in te stellen.
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In 2013 ontving de externe vertrouwenspersoon 15 meldingen. Hiervan heeft hij er vijf ter 

bespreking voorgelegd aan de Vertrouwenscommissie Klokkenluidersregeling; van drie van 

deze meldingen wordt de behandeling in 2014 voortgezet. Acht melders van wie de meldingen 

niet bij de klokkenluidersregeling thuis bleken te horen zijn, indien nodig, doorverwezen naar 

een andere regeling. Bij de twee overige meldingen bleef het bij een oriënterend gesprek 

tussen de melder en de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast ontving de externe vertrouwens-

persoon in 2013 vier meldingen uit het TPN, die alle aan de vertrouwenscommissie zijn voor-

gelegd. Van drie van deze meldingen wordt de behandeling in 2014 voortgezet.

Virtualisering HR Dienstverlening 
Met virtualisatie wil HR Rabobank in vijf jaar (2011-2015) haar dienstverlening optimaliseren met 

plaats- en tijdonafhankelijke toegang tot veel gebruikte HR-diensten. Belangrijke HR-mede-

werkers- en managersprocessen zijn nu via Straight Through Processing (STP) beschikbaar. 

De gebruiker kan sneller en flexibel mutaties regelen. De Arbodienst heeft in 2013 een nieuw 

systeem in gebruik genomen voor haar interne organisatie. Ook is de Rabobank gemigreerd naar 

een geïntegreerd managementinformatiesysteem, waarin zowel financiële, personele als andere 

data geïntegreerde stuurinformatie bieden. De salarisadministratie is geschikt gemaakt voor SEPA, 

het internationale betalingssysteem. En ten slotte is het mogelijk geworden medewerkers beter 

op persoonsniveau te administreren. Vooruitlopend op implementaties vanaf 2014 is gewerkt aan 

een nieuw Performance Management-systeem dat direct bijdraagt aan inzetbaarheid vanwege 

de integratie met potentieel- en ontwikkeldoeleinden. Begin 2014 wordt verder geïnvesteerd in 

STP. In 2013 is de eerste fase van het project ‘OneHR’ uitgerold: in 23 landen is de Rabobank nu 

voorzien van hetzelfde HR-systeem. In de komende jaren zal dit worden uitgebreid met het oog 

op de verdere wereldwijde standaardisatie en optimalisatie van HR-processen.

Remuneratiebeleid
Belonen hangt nauw samen met aantrekkelijk werkgeverschap. In de HR-visie staat dat ‘belonen 

meer is dan betalen’. Dat houdt in dat ook andere zaken belangrijk zijn, zoals een inspirerende 

werkomgeving, de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen, de eigen talenten te 

ontwikkelen en te werken voor een organisatie waar je trots op kunt zijn. Voor het belonings-

beleid binnen de Rabobank geldt dat de Rabobank haar eigen − relatief gematigde − koers 

vaart bij de vaststelling van de hoogte van de beloningen.

Visie op belonen
De uitgangspunten bij het beloningsbeleid zijn vastgelegd in de Visie op Belonen. Het beleid 

dient te bevorderen dat medewerkers op een billijke en consistente manier worden beloond, 

waar mogelijk op basis van een effectief functiewaarderingssysteem. Variabele beloning is 

voor veel medewerkers afgeschaft in 2013 en wordt voor het overige beperkt. Gegarandeerde 

variabele beloningen zijn niet toegestaan. Enkel bij het aannemen van nieuwe medewerkers 

is het uitsluitend voor het eerste jaar van het dienstverband toegestaan een zogenaamde 

welkomstvergoeding toe te kennen, bedoeld ter compensatie van het vervallen van (uitgestelde) 

variabele beloning bij de voormalige werkgever. Hierop wordt de volledige cyclus van risico-

alignment toegepast.

De jaarlijkse beoordelings- en beloningscyclus, inclusief het vaststellen en meten van de 

prestatie- en competentiedoelstellingen, is erop gericht de juiste doelstellingen te kiezen die 

zowel het klantbelang centraal stellen als in het belang zijn van de continuïteit en soliditeit op 

de lange termijn van de Rabobank. 

De Rabobank heeft een eigen, relatief gematigde visie op het vaststellen van de hoogte van 

salarissen. Dit neemt niet weg dat de Rabobank in staat moet zijn op het juiste moment de 

juiste mensen met de juiste bekwaamheden te kunnen aantrekken, behouden en motiveren. 
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De specifieke beloningsstrategie van een groepsonderdeel kan hier nader vorm aan geven. 

Het niveau van de beloningen wordt regelmatig getoetst door middel van een externe 

benchmark. IJkpunt in deze onderzoeken is dat in beginsel niet meer wordt betaald dan de 

mediaan van de relevante markt voor bestaande activiteiten en functies, dit op basis van totale 

beloning (total reward).

Groepsbreed Beloningsbeleid
De uitgangspunten en richtlijnen uit de Visie op Belonen zijn nader uitgewerkt in het Groeps-

breed Beloningsbeleid (GBB). Daarin zijn vereisten vanuit externe wet- en regelgeving verankerd, 

zoals de Code Banken, de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft2011, de CEBS-richtlijnen over 

beloningsbeleid en beloningspraktijken en de Capital Requirements Directives (CRD III en IV). 

Het GBB is van toepassing op de gehele Rabobank Groep. De directies van de afzonderlijke 

onderdelen van de Rabobank Groep dragen zorg voor de vaststelling en uitvoering van een 

beloningsbeleid dat in lijn is met de Visie op Belonen en het GBB. De raden van commissarissen 

keuren het goed en zien toe op de uitvoering hiervan. Voor de lokale Rabobanken wordt het 

beloningsbeleid bepaald door de raad van bestuur van Rabobank Nederland.

Het GBB is in overeenstemming met de bedrijfsstrategie, de kernwaarden en het gewenste risico-

profiel van de Rabobank Groep. Het ondersteunt een robuust en effectief risicomanagement, 

ontmoedigt het nemen van niet-gewenste risico’s en borgt het aanhouden van een sterke 

kapitaalspositie. Tegelijkertijd stelt het de Rabobank in staat op alle markten goed gekwalifi-

ceerde medewerkers aan te trekken 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. Het GBB voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving.

Belangrijke onderdelen van het GBB betreffen vereisten voor medewerkers die een significante 

invloed kunnen hebben op het risicoprofiel (Identified Staff ) en voor medewerkers die toezicht-

houdende functies bekleden, de zogenaamde monitoring functies. Voor Identified Staff wordt 

daar waar sprake is van variabele beloning een beleid met betrekking tot uitstel van betaling 

(deferral) gevoerd. De uitgestelde betaling bestrijkt een voldoende lange termijn (ten minste 

drie jaar) en de variabele beloning kan door de raad van bestuur worden ingetrokken en/of 

teruggevorderd conform wet- en regelgeving.

Risicomitigerende maatregelen
Het GBB bevat meerdere maatregelen waarmee de risico’s die kunnen samenhangen met belo-

ningsbeleid worden gereduceerd. In onderdelen van de Rabobank waar de variabele beloning 

is afgeschaft, zijn deze maatregelen uiteraard niet of nauwelijks relevant.

• Ex ante toets:

  Jaarlijks wordt op groepsniveau door de raad van bestuur (onder goedkeuring van de raad 

van commissarissen) getoetst of uitbetaling van de voorgenomen variabele beloningen 

verantwoord is tegen de achtergrond van het toetsingsvermogen en de solvabiliteitsratio 

van de Rabobank Groep. Ook vindt een ex ante toets plaats door de raad van bestuur (onder 

goedkeuring van de raad van commissarissen) voordat individuele variabele beloningen 

worden toegekend. Op basis hiervan kan worden besloten om geen (volledige) toekenning 

en uitbetaling van variabele beloning te laten plaatsvinden.

• Uitgestelde variabele beloning en toepassing financieel instrument:

  Voor Identified Staff die in aanmerking komt voor variabele beloning wordt minimaal 50% 

van de variabele beloning uitgesteld betaald en voorwaardelijk toegekend. De helft van de 

variabele beloning wordt daarbij toegekend in de vorm van Deferred Remuneration Notes 

(DRN’s) die een op een zijn gekoppeld aan de koers van de Rabobank Certificaten. 
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De tegenwaarde van deze DRN’s wordt een jaar na definitieve verkrijging aan de deelnemer 

ter beschikking gesteld, tegen de dan geldende koers. Hiermee beweegt de waarde mee met 

de waardeontwikkeling van het bedrijf.

• Ex post toets:

  Voordat uitgestelde en voorwaardelijk toegekende bedragen vrijvallen en onvoorwaardelijk 

worden toegekend (vesting) wordt getoetst of er aanleiding bestaat om de hoogte van de 

bedragen naar beneden bij te stellen.

Claw back
De Rabobank Groep is bevoegd een uitbetaalde variabele beloning geheel of gedeeltelijk terug 

te vorderen van zowel medewerkers als ex-medewerkers, indien:

• de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste of misleidende informatie over het 

bereiken van de aan de variabele beloning ten grondslag liggende prestatiedoelstellingen of 

over de omstandigheden waarvan de variabele beloning afhankelijk was gesteld;

• de betrokken medewerker frauduleus heeft gehandeld;

• er sprake is van deelname aan of verantwoordelijkheid voor gedragingen die hebben geleid 

tot aanzienlijke verliezen en/of reputatieschade van de Rabobank Groep en/of de betreffende 

dochteronderneming of bedrijfsonderdeel; en/of

• de medewerker niet heeft voldaan aan passende normen inzake bekwaamheid en 

correct gedrag.

Governance
Het GBB stelt strikte eisen aan het interne toezicht op de uitvoering van het beloningsbeleid. 

De raad van bestuur en de raad van commissarissen houden toezicht op de toekenning en 

uitbetaling van eventuele variabele beloning binnen de kaders van het GBB. De raad van 

commissarissen van Rabobank Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie 

van het beloningsbeleid voor de raad van bestuur en ziet toe op de uitvoering van het GBB.

Medewerkers die toezichthoudende functies bekleden, de zogenaamde monitoringfuncties, 

vervullen daarnaast een belangrijke rol inzake het beloningsbeleid. Elk bedrijfsonderdeel heeft 

een Monitoring Commissie. Deze participeert actief in het ontwerp, de toepassing en naleving 

van het GBB. De Monitoring Commissies rapporteren aan de Monitoring Commissie Rabobank 

Groep, die bestaat uit de directeuren van HR Rabobank, Directoraat Toezicht, Control Rabobank 

Groep en Groep Risk Management. De Monitoring Commissie Rabobank Groep adviseert de 

raad van commissarissen.

De interne auditfunctie is geen onderdeel van de Monitoring Commissie Rabobank Groep, 

maar voert periodiek een onafhankelijk onderzoek uit naar het ontwerp, de implementatie en 

de gevolgen van het GBB in alle onderdelen van de Rabobank Groep.

Als er bij bedrijfsonderdelen of dochterondernemingen sprake is van strijdigheid van het GBB 

met lokale wet- en regelgeving of lokale marktwerking en gebruiken, kunnen afwijkingen van 

het GBB door de raad van commissarissen van Rabobank Nederland worden toegestaan. 

Hierbij wordt geborgd dat uitzonderingen voldoende voor risico’s gemitigeerd zijn, er geen 

afbreuk gedaan wordt aan de basisprincipes die in de Visie op Belonen en het GBB zijn vervat, 

en dat er niet in strijd gehandeld wordt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen 
De Rabobank volgt de ontwikkelingen op het gebied van het beloningsbeleid nauwlettend, 

zowel binnen als buiten de financiële sector. De bank ondersteunt de trend in Nederland om 

het gebruik van variabele inkomens zoveel mogelijk terug te dringen. Wel wijst zij erop dat met 

het oog op een professionele klantbediening beperkte uitzonderingen mogelijk moeten blijven 
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om de juiste medewerkers aan te kunnen trekken of te behouden. Bij de invulling van haar 

beloningsbeleid heeft de Rabobank oog voor de langetermijnbelangen van haar klanten en van 

de stabiliteit van de bank zelf. Met het oog op haar concurrentiepositie op de arbeidsmarkt 

moet de bank marktconform betalen, zowel in het binnenland als in het buitenland. 

Het risico bestaat dat Nederlandse banken onvoldoende in staat zullen zijn om sommige hoog-

waardige financiële specialisten aan te trekken en/of te behouden. Het gaat om een beperkt 

aantal specialisten die erg mobiel zijn tussen landen en sectoren. De Rabobank past voor deze 

specialisten een andere beloningsverhouding toe, waarbij als duidelijke randvoorwaarde geldt 

dat er zowel intern als extern een adequaat toezicht is ingericht, vooral ten aanzien van de, in 

bijzondere gevallen, hogere variabele beloningen. 

Raad van bestuur
Het beloningspakket van de raad van bestuur bestaat uit vast inkomen, pensioen en een 

managementtoeslag die dient als vaste onkostenvergoeding. Vanaf 2013 komt de raad van 

bestuur niet meer in aanmerking voor variabel inkomen. Dit bestanddeel is geschrapt uit het 

beleid, zonder hier een compensatie in vast inkomen tegenover te stellen. Met het afschaffen 

van de variabele beloning geeft de Rabobank aan gevoelig te zijn voor de maatschappelijke 

kritiek op dit vlak. Eind 2012 is voor de raad van bestuur al de zogenaamde EK-toeslag vervallen. 

Hier is (in 2012) een eenmalige compensatie voor verstrekt; dit heeft dus niet geleid tot een 

structurele verhoging van het vaste inkomen. De raad van bestuur komt verder ook niet in 

aanmerking voor long term incentives, of vergelijkbare benefits.

Net als voor andere medewerkers zijn voor de raad van bestuur salarisschalen vastgesteld met 

een schaalminimum en -maximum. Deze zijn als volgt:

in euro’s Minimum Maximum

Voorzitter raad van bestuur 923.500 1.154.400

Leden raad van bestuur 707.200 884.000

De feitelijke salarissen liggen binnen deze bandbreedte. De schaalmaxima voor de raad van 

bestuur zijn op basis van een representatieve peer group in 2008 vastgesteld en sindsdien niet 

meer gewijzigd. In 2013 is de remuneratie van de raad van bestuur opnieuw door een extern 

bureau (Hay Group) met de externe markt vergeleken 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. Nederland kent onvoldoende vergelijkbare spelers binnen de financiële 

dienstverlening. De groep van ‘cross industry’ ondernemingen in Nederland is bepaald door te 

kiezen voor ondernemingen in Nederland die qua omvang en complexiteit goed vergelijkbaar 

zijn. Deze cross industry referentiegroep bestaat uit de volgende onder nemingen: 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. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van korte termijn en lange 

termijn variabele beloning in het pakket, wat in de rest van de markt wel gebruikelijk is.
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Voor de leden van de raad van bestuur geldt dat zij deelnemen aan de collectieve pensioen-

regeling, zoals deze door het Rabobank Pensioenfonds wordt uitgevoerd. Met ingang van 

1 januari 2013 is de pensioenregeling aangepast en versoberd (voor een nadere toelichting 

zie de paragraaf ‘Nieuwe Rabobank-cao’).

Executive kader
Voor de medewerkers op het niveau van het executive kader zijn de salarissen sinds 2008 niet 

meer voor inflatie gecorrigeerd. Eind 2013 is besloten het variabel inkomen voor deze groep 

per 1 januari 2014 af te schaffen, waarmee een verdere versobering van de totale arbeidsvoor-

waarden voor deze doelgroep wordt gerealiseerd. Over Performance Management-jaar 2013 

wordt een korting van 40% tot 70% toegepast op de variabele beloning voor het executive 

kader van Rabobank Nederland.

Ook voor de medewerkers op het niveau van het executive kader geldt dat zij automatisch 

deelnemen aan de collectieve pensioenregeling die met ingang van 1 januari 2013 is aan gepast 

en versoberd.

Nieuwe Rabobank-cao
Per 1 juli 2013 is een nieuwe cao voor de Rabobank van kracht geworden. Deze heeft een 

looptijd van twee jaar en zes maanden, dus tot eind 2015. In de nieuwe cao heeft de Rabobank 

in de eerste plaats een versobering van de arbeidsvoorwaarden afgesproken. Zo is overeen-

gekomen om voor de duur van de cao een ‘nullijn’ te hanteren, dat wil zeggen dat er geen 

collectieve loonsverhoging plaatsvindt. Ook zijn de jaarlijkse individuele salarisaanpassingen en 

de salarisgroei bij promotie gematigd. Een tweede belangrijke afspraak in de cao is dat het 

variabel inkomen met ingang van het beoordelingsjaar 2013 is vervallen. Voor 2013 geldt een 

overgangsregeling. Een gedeelte van het variabel inkomen is overgegaan naar een ‘Employee 

Benefit Budget’ dat de medewerker naar eigen wens kan besteden in de ‘Benefitshop’, bijvoor-

beeld voor het kopen van extra verlofuren of om te sparen voor pensioen. De Rabobank zet 

daarmee een verdere stap in de modernisering van haar arbeidsvoorwaarden. De afschaffing 

van variabele beloning is per 1 januari 2014 verder deels gecompenseerd door de verhoging 

van de salarissen met 1,5%. 

Nieuw in de cao is verder dat een Sociaal Plan is overeengekomen. Met dit Sociaal Plan wil de 

Rabobank de personele gevolgen van Visie 2016 zorgvuldig begeleiden. Doel is om boventallig-

heid zo veel mogelijk te voorkomen. Daartoe is een fase van ‘actieve mobiliteit’ afgesproken 

voor medewerkers in functies waarin boventalligheid wordt verwacht. In deze fase krijgen zij 

uiteenlopende faciliteiten om hun inzetbaarheid binnen en buiten de bank te vergroten. 

Medewerkers die boventallig worden, hebben recht op een periode van tien maanden 

begeleiding. Volgens de regels van ‘vacaturemanagement’ hebben boventalligen voorrang bij 

interne vacatures. Bij gedwongen vertrek in het kader van de reorganisatie gelden vastgelegde 

financiële vergoedingen. 

De vierde significante wijziging in de cao is de aanpassing van de pensioenregeling. 

De pensioenvoorzieningen voor medewerkers van de lokale Rabobanken, Rabobank Nederland, 

De Lage Landen, Obvion en Rabo Vastgoedgroep zijn ondergebracht bij het Rabobank 

Pensioenfonds. Voor de aanpassing van de pensioenregeling waren verschillende aanleidingen. 

Onder de oude regeling bestond het risico dat als gevolg van IFRS-boekhoudregels potentieel 

grote schommelingen in het vermogen van de bank zouden ontstaan. Ook wetgeving met 

betrekking tot het verlagen van het maximale opbouwpercentage en de verhoging van de 

pensioenrichtleeftijd maakten aanpassing van de pensioenregeling noodzakelijk. Tot slot was 

de pensioenpremie de laatste jaren sterk gestegen, mede als gevolg van toenemende levens-

verwachting en de lage rente. Over de aanpassing van de regeling is intensief overleg gevoerd 

met de vakorganisaties, de medezeggenschap, de Deelnemersraad van het pensioenfonds en 

de Vereniging Gepensioneerden Rabobank. De Rabobank heeft in de nieuwe pensioenregeling 
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geen andere verplichtingen meer dan het betalen van een gemaximeerde jaarlijkse premie. 

De indexatie van de pensioenen van medewerkers is niet langer meer onvoorwaardelijk en 

gekoppeld aan de collectieve loonsverhoging, maar, net als voor gepensioneerden, voorwaar-

delijk en gekoppeld aan de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Daar staat onder andere 

tegenover dat de Rabobank een eenmalige donatie heeft gedaan aan het pensioenfonds, 

waaruit voor de komende drie jaren naar verwachting een indexatie wordt gefinancierd. 

Verder zijn de franchise en de eigen bijdrage van medewerkers aan de pensioenpremie verlaagd. 

De dekkingsgraad van het Rabobank Pensioenfonds was ultimo 2013 124,6% Bij een vereiste 

dekkingsgraad van 116,5% betekent dit dat het fonds een reserveoverschot had van 8,1%-punt. 

Deze dekkingsgraad wordt berekend met behulp van de door DNB vastgestelde rentetermijn-

structuur. Voor onder meer de besluitvorming over de toekenning van indexatie hanteert het 

pensioenfonds de marktrente. Op basis daarvan bedroeg de dekkingsgraad ultimo 2013 120,8%. 

De op dezelfde wijze berekende dekkingsgraad ultimo 2012 bedroeg 115,8%.

Rabobank International
Ook voor Rabobank International geldt dat in 2013 diverse versoberingen zijn doorgevoerd. 

De eerder genoemde maatregelen voor het executive kader en de cao zijn onverkort van 

toepassing op de Nederlandse populatie van Rabobank International. 

Daarbij is het totale beschikbare budget voor variabele beloning binnen Rabobank International 

over 2013 wederom verlaagd, in lijn met de neerwaartse trend van de afgelopen jaren. 

In Nederland is in aanvulling daarop strak gestuurd op het reduceren van het aantal mede-

werkers met een discretionaire variabele beloning die hoger is dan 20% van het vaste salaris. 

Vooruitlopend op Europese wetgeving voor 2014 is de variabele beloning over 2013 al wereld-

wijd gemaximeerd op 100% van het vaste salaris voor alle medewerkers binnen Rabobank 

International. 

Dochterondernemingen
Bij De Lage Landen zijn in 2013 in de cao enkele arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen opgenomen 

die eveneens een versobering laten zien. Zo is afgesproken voor 2013 geen algemene salaris-

verhoging toe te passen, is het leeftijdsgerelateerd verlofrecht vervangen door dienstjaren-

gerelateerd verlofrecht en is de seniorenregeling (die recht geeft op extra verlof vanaf een 

bepaalde leeftijd) bevroren. Het persoonlijk budget wordt voor iedereen verhoogd met 0,65% 

per 1 januari 2014. 

De focus van Rabo Vastgoedgroep op kostenbesparing in Nederland heeft zijn vertaling 

gekregen in de nieuwe cao, die zich kenmerkt door een pas op de plaats. De nieuwe cao loopt 

van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2015. Er is afgesproken geen collectieve loons-

verhoging door te voeren gedurende deze looptijd. Ook is een afspraak gemaakt over een 

aangescherpte methodiek voor toekenning van variabele beloning, die uitsluitend wordt 

uitgekeerd als Rabo Vastgoedgroep een positief rendement op haar vermogen realiseert. 

Ook is afgesproken om over het prestatiejaar 2013 geen variabele beloning uit te keren. 

Aangezien Rabo Vastgoedgroep de Pensioenregeling van de Rabobank volgt, zullen de 

pensioenaanpassingen een gegeven zijn voor alle medewerkers van Rabo Vastgoedgroep. 

Cao-partijen van Rabo Vastgoedgroep hebben aanvullend een afspraak gemaakt over de 

hoogte van de werknemersbijdrage aan de pensioenpremie. 

Het sociaal plan bij Rabo Vastgoedgroep wordt gecontinueerd. Maar als wetgeving of 

ingrijpende organisatieontwikkelingen hiertoe eerder aanleiding geven, zullen partijen in 

gesprek gaan over het Sociaal Plan en kunnen mogelijkerwijs tussentijdse cao-afspraken 

het gevolg zijn. 



 59 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep

Het duurzaamheidsverslag van de Rabobank Groep geeft een toelichting op de materiële 

verslag  onderwerpen uit het verslagjaar 2013. Voor het inventariseren en selecteren van relevante 

verslagonderwerpen worden de GRI-richtlijnen en het raamwerk van het International Integrated 

Reporting Council (IIRC) voor geïntegreerde verslaglegging als uitgangspunt gebruikt.

Bijlage 1: 
Proces materialiteitsanalyse

Prestaties van de Rabobank op economische, milieu en sociale aspecten

Ja, het onderwerp heeft betekenis voor 

belang hebbenden van de Rabobank

Heeft het onderwerp een 

actuele of toekomstige 

betekenis voor de 

Rabobank of haar 

belanghebbenden?

Ja, het onderwerp heeft betekenis 

voor de Rabobank

nee

groot grootgering gering
Hoe groot is de 

betekenis voor 

belanghebbenden

Onderwerp is 

niet relevant

Hoe groot is de betekenis 

voor de Rabobank

Onderwerp is 

niet significant

Onderwerp is 

niet significant
Het onderwerp is relevant en significant en wordt 

toegelicht in het jaarverslag van de Rabobank

Convenanten Rapportagerichtlijnen

De eerste stap is het inventariseren van relevante verslagonderwerpen. Relevante onderwerpen 

zijn onderwerpen waarvan redelijkerwijs verondersteld mag worden dat ze van belang zijn voor 

de beoordeling van de prestaties van de Rabobank op economische, milieu- en sociale aspecten 

en dat zij mogelijk van invloed zijn op de beslissingen van belanghebbenden van de Rabobank. 

Vervolgens is het noodzakelijk de geïnventariseerde onderwerpen te prioriteren. De rapportage-

prioriteit wordt bepaald door inschatting van de materialiteit van het onderwerp voor de stake-

holders van de Rabobank enerzijds en anderzijds de materialiteit van het onderwerp voor de 

Rabobank zelf. 

De derde en laatste stap is de validatie van de geïdentificeerde verslagonderwerpen. Die wordt 

uitgevoerd met als doel het waarborgen van een redelijke en evenwichtige weergave van de 

prestaties van de Rabobank op het gebied van duurzaamheid, met inbegrip van zowel de 

positieve als negatieve aspecten daarvan.



 60 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep

KPI 1: De Rabobank Groep helpt klanten duurzaam en schoon te ondernemen*
Portfolio financieringen met een maatschappelijk karakter of een positieve maatschappelijke 

impact.

KPI 1 is uitgebreid met financiering aan bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk en/of 

-initiatief en financiering aan bedrijven in een zestal sectoren waarvan de Rabobank van 

mening is dat deze een positieve maatschappelijke impact hebben. In de verslaggevingperiode 

heeft de Rabobank een nulmeting gedaan op elk van deze nieuwe sectoren waarop de 

Rabobank in de toekomst wil gaan sturen.

In 2013 is een andere methodologie en opzet van KPI 1 gehanteerd. 

Niet voor alle onderdelen van de KPI zijn vergelijkende cijfers van voorgaande jaren beschikbaar.

in miljoenen euro’s 2013 2012 2011 2010 2009

Financieren
Duurzaam

Groenfinanciering 1.826 1.987 2.361 2.855 3.168

Duurzame projectfinanciering 
(exclusief Groenfinanciering)** 2.621 2.291 783 442 372

Lening met borgstellingsfonds landbouw BF/BF+ 300 333 329 341 344

ViV leningen (verplaatsing veehouderij) 10 10 10 7 9

Financieringen in duurzame technologie en 
energiebedrijven 166 geen vergelijkingscijfers beschikbaar

Financieringen aan milieu- en recyclingbedrijven 574 geen vergelijkingscijfers beschikbaar

Financieringen aan bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk 9.454 geen vergelijkingscijfers beschikbaar

Duurzame hypotheken (Klimaathypotheek en 
startershypotheken (exclusief SVn)) 2.466 2.450 1.976 654 565

Subtotaal 17.417 7.071 5.458 4.299 4.458

Access to finance

Rabo Stimuleringskapitaal 328 389 445 106 489

Leningen met staatsgarantie  
(op grond van BMKB) 1.126 1.179 1.193 1.031 1.349

Leningen met Go faciliteit*** 330 312 238 174 28

Regeling Groeifaciliteit 
(Rabo Vermogensversterkingslening) 35 45 53 51 26

Microkredieten en starterskredieten  
voor MKB in Nederland 1 1 2 3 2

Subtotaal 1.820 1.926 1.930 1.365 1.894

Maatschappelijke dienstverlening

Financieringen aan bedrijven in de sector educatie, 
onderzoek & ontwikkeling 644 geen vergelijkingscijfers beschikbaar

Financieringen aan sociaal-maatschappelijke 
organisaties 593 geen vergelijkingscijfers beschikbaar

Financieringen aan culturele organisaties 179 geen vergelijkingscijfers beschikbaar

Financieringen aan bedrijven in de zorg voor 
kwetsbare groepen en sociale werkvoorziening 738 geen vergelijkingscijfers beschikbaar

Subtotaal 2.155

Totaal duurzaam financieren 21.392 8.997 7.388 5.664 6.352

In % van totaal kredietportefeuille private clienten 4,9% 2,0% 1,6% 1,3% 1,5%

*  Als gevolg van classificatie- en definitie-

verschillen kan niet worden uitgesloten 

dat de indicatoren in beperkte mate 

overlappen.

**  In 2013 is de definitie voor duurzame 

projectfinanciering gewijzigd, de 2012 

cijfers zijn gecorrigeerd, de cijfers van 

2009-2011 zijn niet gecorrigeerd.

***  Leningen met GO faciliteit betreft vanaf 

2013 ook Duurzaam Vastgoed

Bijlage 2: 
Duurzaamheid Feiten en Cijfers
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Definities

Indicator Scope Definitie

Groenfinanciering Lokale Rabobanken in NL, 
De Lage landen, 
Rabobank International

Groenfinanciering onder het Nederlands Financieel Financieringsplan.

Duurzame projectfinanciering 
(exclusief Groenfinanciering)

Rabobank International Financieringen gekoppeld aan de exploitatie van duurzaam projecten onder de Equator Principles.

Lening met borgstellingfonds 
landbouw BF/BF+

Lokale Rabobanken in NL Financieringen onder het besluit Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

ViV leningen (verplaatsing 
veehouderij)

Lokale Rabobanken in NL Financieringen onder de subsidieregeling Verplaatsing Intensieve Veehouderij (VIV).

Financieringen in duurzame 
technologie en energiebedrijven

Lokale Rabobanken in NL De totale omvang van financieringen aan energiebedrijven (zoals kleinschalige zonne- en 
windenergieproducenten) en bedrijven in de duurzame technologie (zoals (dubbel)glasbedrijven 
en isolatiebedrijven).

Financieringen aan milieu- en 
recyclingbedrijven

Lokale Rabobanken in NL De totale omvang van financieringen aan milieu- en recyclingbedrijven (zoals bedrijven die 
bouw-, renovatie- en sloopafval of bedrijfsafval verwerken tot waardevolle grondstoffen).

Financieringen aan bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk

Lokale Rabobanken in NL De totale omvang van de financiering aan bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk en/of 
intiatief die genoemd worden in bijlage 3. Het duurzaamheidskeurkmerk en/of -intiatief zijn 
verbonden aan producten, terwijl de Rabobank in de bepaling van de omvang de financiering de 
gehele organisatie meeneemt. De Rabobank heeft bij de bepaling voor de omvang van de 
financiering geen onderscheid gemaakt of het duurzaamheidskeurmerk betrekking heeft op een 
product of (een deel van) de onderneming. Altijd wordt de gehele financiering aan de 
onderneming meegenomen.

Duurzame hypotheken 
(Klimaathypotheek en 
startershypotheken (exclusief SVn)

Lokale Rabobanken in NL Klimaathypotheken en startershypotheken (exclusief SVn).

Rabo Stimuleringskapitaal Lokale Rabobanken in NL Het Rabobank Stimuleringskapitaal is een achtergestelde lening ter versterking van het eigen 
vermogen van een onderneming.

Leningen met staatsgarantie 
(op grond van BMKB)

Lokale Rabobanken in NL Leningen onder Borgstelling MKB Kredieten (BMKB).

Leningen met Go faciliteit Lokale Rabobanken in N, 
Rabo Vastgoed

Leningen onder Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).

Regeling Groeifaciliteit 
(Rabo Vermogensversterkingslening)

Lokale Rabobanken in NL Leningen onder de regeling Groeifaciliteit.

Microcredieten en starterskredieten 
voor MKB in Nederland

Lokale Rabobanken in NL Microcredieten en starterskredieten voor MKB in Nederland.

Financieringen aan bedrijven in de 
sector educatie, onderzoek & 
ontwikkeling

Lokale Rabobanken in NL De totale omvang van financieringen aan bedrijven in de sector educatie, onderzoek & 
ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn in milieu-educatie en 
milieuonderzoeksbureaus).

Financieringen aan sociaal-
maatschappelijke organisaties

Lokale Rabobanken in NL De totale omvang van financieringen aan sociale en maatschappelijke organisaties.

Financieringen aan culturele 
organisaties

Lokale Rabobanken in NL De totale omvang van financieringen aan bedrijven in de culturele sector.

Financieringen aan bedrijven in de 
zorg voor kwetsbare groepen en 
sociale werkvoorziening

Lokale Rabobanken in NL De totale omvang van financieringen aan bedrijven in de zorg voor kwetsbare groepen en sociale 
werkvoorziening.
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Equator Principles*

Equator Principles 2013 2012 2011 2010

A (significante negatieve impact) - - - - 

B (potentiële negatieve impact) 16 19 17 13

C (geen negatieve impact) 2 6 10 11

Totaal 18 25 27 24

Equator Principles categorieën per sector Cat A Cat B Cat C Totaal

Wind 0 7 1 8

Zon 0 7 0 7

Bio-energie 0 1 0 1

Infrastructuur 0 1 0 1

Aardwarmte 0 0 1 1

Totaal 0 16 2 18

Equator Principle categorieën per regio Cat A Cat B Cat C Totaal

Noord-Amerika 0 7 0 7

Zuid-Amerika 0 3 0 3

Europa 0 4 2 6

Afrika 0 1 0 1

Azië 0 1 0 1

Totaal 0 16 2 18

Equator Principles categorieën per Country designation Cat A Cat B Cat C Totaal

Designated 0 11 2 13

Non-designated 0 5 0 5

Totaal 0 16 2 18

Projecten waarvoor een onafhankelijke beoordeling van sociale en 
milieu aspecten is uitgevoerd Cat A Cat B Cat C Totaal

Ja 0 16 0 16

Nee 0 0 2 2

Totaal 0 16 2 18

KPI 2: De Rabobank Groep helpt klanten verantwoord te beleggen*

in miljoenen euro’s 2013 2012 2011 2010 2009

Duurzaam beheerd en bewaard vermogen

Private Banking 735 358 214 292 249

Rabo Groenobligatie** 258 1.487 2.236 3.243 3.643

Duurzame en thematische obligaties 340 80

Overige (Rabobank International en Rabo Vastgoedgroep) 1.004 606 577 398 209

Totaal beheerd en bewaard duurzaam vermogen voor klanten 2.337 2.530 3.026 3.933 4.101

Vermogen onder engagement***

Private Banking 12.376 4.686 3.138 1.247 126

Duurzaam sparen

Rabo Groensparen**** 2.140 1.222 948 425 360

Rabo Maatschappelijk Verantwoord Deposito 100

Fondsenbeheer

Vermogen Fondsenbeheer Nederland 3.018 2.945 3.087 2.815 2.713

*   Onder EP II hanteerde de Rabobank een 

strikte definitie van projectfinanciering, 

waardoor de principes alleen van 

toepassing waren op een beperkt aantal 

transacties, veelal op het gebied van 

duurzame energie. In de periode vanaf 

juni 2013 heeft de Rabobank geen 

nieuwe transacties gesloten die volgens 

nieuwe EP III normen anders beoordeeld 

moeten worden.

*  Inclusief duurzame spaarproducten.

**  De daling van groenobligaties wordt 

veroorzaakt door contracten waarvan 

de looptijd afliep in 2013.

***  Door de verkoop van Robeco worden 

fondsen die voorheen in de cijfers van 

Robeco werden gerapporteerd en die via 

Rabobanken zijn uitgezet opgenomen 

in de Private Banking cijfers.

****  De stijging in Rabo Groensparen 

wordt veroorzaakt door het fiscaal 

aantrekkelijke karakter van dit product.
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KPI 3: De Rabobank Groep ondersteunt de samenwerking in gemeenschappen 
waarin zij werkt

Coöperatief dividend

in miljoenen euro’s 2013 2012 2011 2010 2009

Coöperatiefondsen (lokale Rabobanken) 44,1 42,8 37,0 28,3 25,8

Donaties Rabobank Nederland en overige groepsonderdelen 8,0 4,6 5,2 4,2 3,3

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 16,3 19,8 15,7 21,7 18,7

Projectfonds 0,0 0,0 1,1 0,9 0,8

Prijzengeld Herman Wijffels Innovatieprijs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Share4more 0,6 0,6 1,1 0,7 0,3

Totaal maatschappelijke fondsen en donaties 69,2 67,9 60,2 55,9 49,0

Maatschappelijke sponsoring

in miljoenen euro’s 2013 2012 2011 2010 2009

Rabobank Nederland, directoraat Communicatie 20,4 30,3 25,1 24,1 22,6

Rabobank International en overige groepsonderdelen 7,8 11,0 9,7 11,8 10,9

Lokale Rabobanken 24,9 27,4 27,0 24,1 24,5

Totaal maatschappelijke sponsoring 53,1 68,7 61,8 60,0 58,0

Toekenningen Rabobank Foundation Nederland

2013 2012 2011 2010 2009

Aantal aanvragen Nederland 271 177 347 300 346

Aantal aanvragen Nederland gehonoreerd 21 31 43 29 49

Omvang toekenningen (in miljoenen euro’s) 2,5 2,5 3,0 2,9 3,2

Share4More fonds

2013 2012 2011 2010 2009

Aantal donateurs 6.826 6.146 4.963 4.161 2.785

Aantal aanvragen 104 190 217 180 173

Aantal aanvragen gehonoreerd 79 136 133 98 87

Omvang donaties (in miljoenen euro’s) 0,59 0,64 1,09 0,70* 0,27

Gemiddelde donatie (in euro’s) 7.474 5.028 8.074 7.597 3.098

Instrumenten Rabobank Foundation buitenland

in miljoenen euro’s 2013 2012 2011 2010 2009

Handelsfinancieringen 1,0 1,5 0,7 5,5 6,2

Microfinancieringen 12,9 9,5 7,9 4,0 7,0

Garanties en toezeggingen 1,6 5,7 2,7 3,7 0,5

Donaties en technische assistentie 6,9 9,1 8,7 10,7 7,9

Totaal 22,4 25,8 20,0 23,9 21,6

Toekenningen Rabobank Foundation buitenland

Toekenningen per regio en type product

Regio
Handels-

financieringen %
Micro- 

financiering %
Garanties en 

toezeggingen %

Donatie en 
technische 
assistentie % Totaal %

Afrika 0,6 6% 4,3 46% 0,6 6% 4,0 43% 9,5 100%

Azië 0,2 3% 3,7 54% 1,0 15% 2,0 29% 6,9 100%

Latijns-Amerika 0,2 4% 4,9 81% 0,0 0% 0,9 15% 6,0 100%

Totaal 1,0 4% 12,9 58% 1,6 7% 6,9 31% 22,4 100%

* Inclusief actie Haïti.
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Toekenningen Rabobank Foundation buitenland

2013 2012 2011 2010

Aantal aanvragen buitenland 411 310 228 357

Aantal aanvragen buitenland gehonoreerd 165 158 133 170

Omvang toekenningen (in miljoenen euro’s) 22,4 25,8 20,0 23,9

Aantal klanten partnerbanken Rabo Development

Aantal klanten x 1.000 2013 2012 2011 2010

Tanzania (National Microfinance Bank) 1.481 1.488 1.514 1.421

Mozambique (Banco Terra) 25 25 23 16

Zambia (Zambia National Commercial Bank) 619 636 566 473

China (United Rural Cooperative Bank of Hangzhou) 1.906 1.720 1.638 1.573

Paraquay (Banco Regional) 76 68 65 61

Rwanda (Banque Populaire du Rwanda) 285 1.469 1.426 1.284

Brazilië (Banco Cooperativo Sicredi) 2.502 2.249 1.979 -

Oeganda (Development Finance Company of Uganda) 133 - - -

KPI 4: De Rabobank groep voert de dienstverlening aan klanten klimaatneutraal uit

Broekasgasemissies en klimaatvoetafdruk (in tonnen CO2 )*

Emissiebron 2013*** 2012** 2011 2010

Scope 1
Gebruik aardgas 12.500 11.900 11.900 18.400

Gebruik andere brandstoffen 76 180 190 330

Gebruik airconditioning 2.000 2.000 2.100 2.000

Gereden leasekilometers 46.500 49.400 50.100 51.100

Scope 2
Gebruik elektriciteit 39.300 39.200 39.400 41.200

Gebruik Warmte 9.900 11.900 10.300 10.400

Scope 3
Gereden zakelijke autokilometers 6.600 7.100 6.800 7.500

Zakelijke vliegkilometers 18.300 21.900 21.500 20.600

Gebruik papier 1.600 1.800 2.000 4.600

Klimaatvoetafdruk totaal CO2-uitstoot 136.776 145.380 144.290 156.130

Klimaatvoetafdruk CO2-uitstoot per fte*** 2,1 2,2 2,2 2,4

Energieverbruik Rabobank Groep naar bron en activiteit

Mutatie verbruik 
in % t.o.v. 2012 2013 2012** 2011 2010

Energieverbruik (in Terajoules)* -3 3.393 3.493 3.559 3.606

Elektriciteit totaal (in Terajoules) -3 2.694 2.791 2.835 2.871

- Elektriciteit groen (in Terajoules) -6 1.910 2.022 2.106 2.040

- Elektriciteit grijs (in Terajoules) 2 784 769 729 831

Gas totaal (in Terajoules) 0 496 495 513 521

- Groen gas (in Terajoules) -5 349 367 386 216

- Grijs gas (in Terajoules) 15 147 128 127 305

Stadsverwarming (in Terajoules) -1 204 207 211 214

Elektriciteit (in Kilowattuur per fte) -2 4.653 4.761 4.906 4.988

Groene elektriciteit Nederland (% groen elektriciteits-
verbruik t.o.v. totaal elektriciteitsverbruik in Nederland) 4 98 94 96 96

Groene elektriciteit buiten Nederland (% groen elektriciteits-
verbruik t.o.v. totaal elektriciteitsverbruik buitenland) 0 21 21 15 20

Aardgas in m3/m2 (inclusief stadsverwarming) -3 10,3 10,6 10,7 10,2

Water in Nederland (x 1.000 m3)**** 16 367 316 348 419

Water in Nederland (in m3/fte)**** 18 8 6,8 7,9 9,4

Leasekilometers (x 1 miljoen km) -5 255 268 263 268

A4 papier (in kg/fte) -10 26 29 29 18,9

Papier- en kartonafval (in kg/fte)**** 3 57,8 55,9 56,6 59

Restafval (in kg/fte)**** -18 36,7 45 45 49

Biologisch assortiment catering (in % van assortiment)*** 0 76 76 75 64

*  Broeikasgasemissies en klimaat-

voetafdruk worden gerapporteerd 

volgens het Greenhouse Gas Protocol. 

**  CO2-gegevens over 2012 zijn aangepast 

n.a.v. correctie data in 2013.

***  Voor het verbruik van Friesland Bank, 

Obvion en Rabo Vastgoedgroep is 

gebruik gemaakt van schattingen.

*  Voor het verbruik van Friesland Bank, 

Obvion en Rabo Vastgoedgroep is 

gebruik gemaakt van schattingen.

**  CO2-gegevens over 2012 zijn 

aan gepast n.a.v. correctie data in 2013

***  Rabobank Nederland

****  2010 tot 2012 exclusief Obvion en 

De Lage Landen, in 2013 wel 

opgenomen.



 65 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep

Sociale Indicatoren

Personele bezetting Rabobank Groep

Aantal Medewerkers FTE

Nederland Buitenland 
Totaal 

2013 
Totaal 

2012 
Verschil 

2013-2012 Nederland Buitenland 
Totaal 

2013 
Totaal 

2012 
Verschil 

2013-2012

Binnenlands Retailbankbedrijf
Lokale Rabobanken 29.423 29.423 31.175 -1.752 26.265 26.265 27.708 -1.443 

Obvion 309 309 285 24 285 285 265 20 

Friesland Bank 510 510 769 -259 449 449 695 -246 

30.242 - 30.242 32.229 -1.987 26.999 - 26.999 28.668 -1.669 

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf
Rabobank International 2.331 13.724 16.055 15.984 71 2.428 13.513 15.941 15.805 136 

2.331 13.724 16.055 15.984 71 2.428 13.513 15.941 15.805 136 

Vermogensbeheer
Robeco Groep - - - 1.449 -1.449 - - - 1.387 -1.387 

Leasing
De Lage Landen 1.426 4.132 5.558 5.477 81 1.373 3.744 5.117 5.117 - 

Vastgoed
Rabo Vastgoedgroep 1.082 577 1.659 1.634 25 1.006 548 1.554 1.528 26 

Overig
Ondersteunende eenheden Rabobank Nederland 7.393 - 7.393 7.172 221 7.189 - 7.189 6.968 221 

Rabo Development 31 - 31 30 1 31 - 31 30 1 

Overig Rabobank Nederland 46 - 46 161 -115 39 - 39 125 -86 

7.470 - 7.470 7.363 107 7.259 - 7.259 7.123 135 

 

Totaal 42.551 18.433 60.984 64.136 -3.152 39.065 17.805 56.870 59.628 -2.758

Personeelsbestand Rabobank Groep: ontwikkeling 2010-2013

Jaar
aantal medewerkers  

per 31-dec- 2013

stijging/daling  
t.o.v. voorgaande  

jaren in aantal

stijging/daling  
t.o.v. voorgaande  

jaren in procenten

2010 63.498 -997 -1,5

2011 64.331 833 1,3

2012 64.136 -195 -0,3

2013 60.984 -3.152 -4,9

Personeelskosten en opleidingen*

Bedragen in miljoenen euro’s 2013 2012 2011 2010

Totaal loonkosten 3.457 3.631 3.474 3.557

Totaal personeelskosten 5.330 5.325 4.862 4.919

Personeels- en andere beheerskosten 8.462 8.303 7.712 7.629

Totaal opleidingskosten 91,2 89,1 92,9 87,9

Opleidingskosten/loonkosten 2,64% 2,45% 2,68% 2,47%

 

Bedragen in euro’s 

Loonkosten per fte 60.793 62.342 59.635 60.578

Personeelskosten per fte 93.725 91.428 83.454 83.779

Personeels- en andere beheerskosten per fte 148.801 142.557 132.382 129.935

Opleidingskosten per fte 1.603 1.530 1.596 1.497

Nettowinst per fte 35.379 32.881 42.794 47.212

 

Aantal opleidingen** 284.099 303.362 277.157 192.945

*  Om aan te sluiten bij de jaarrekening 

zijn de getallen over 2012 en 2011 

opgenomen exclusief Robeco, de 

getallen over 2010 zijn niet gecorrigeerd 

waardoor deze niet helemaal vergelijk-

baar zijn.

**  2012 inclusief Robeco, exclusief 

Friesland Bank en Rabo Vastgoedgroep NL

**  2013 exclusief Friesland Bank en 

Rabo Vastgoedgroep NL
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Kerngegevens personeelsontwikkelingsbeleid

2013 2012 2011 2010

LB RN RG LB RN RG LB RN RG LB RN RG

Totaal medewerkers (in %)  
met Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) 80 65 69 73 70 64 74 66 68 75 66 66

Niet elk onderdeel uit Rabo Groep doet elk jaar onderzoek. De kolom RG heeft betrekking op:

• in 2010 ‘POP’ voor Rabobank Groepsbreed NL en INT exclusief DLL NL

• in 2011 ‘POP’ voor Rabobank Groepsbreed NL en INT

• in 2012 ‘POP’ voor de Rabo Groep exclusief Frieslandbank

• in 2013 ‘POP’ voor de Rabo Groep exclusief Frieslandbank

Externe in- en uitstroom naar leeftijd en geslacht* 

in % externe instroom externe uitstroom

mannen vrouwen mannen vrouwen

t/m 24 jaar 36,6 63,4 48,8 51,2

25 t/m 34 jaar 46,8 53,2 56,2 43,8

35 t/m 44 jaar 53,8 46,2 46,0 54,0

45 t/m 54 jaar 56,5 43,5 46,0 54,0

55 jaar en ouder 65,6 34,4 60,7 39,3

Totaal 47,8 52,2 51,6 48,4

Externe in- en uitstroom Rabobank Groep*

in %

Totaal 2013 2012 2011 2010

instroom van buiten Rabobank Groep 8,8 10,6 10,9 9,5

uitstroom naar buiten Rabobank Groep 11,3 9,6 10,1 11,4

Samenstelling personeelsbestand naar functieniveau en leeftijd, Rabobank Groep in Nederland*

% 
vrouwen

% in 
deeltijd

% met 
contract voor 

onbepaalde 
tijd

% mede-
werkers 

t/m 24 
jaar

% mede-
werkers 

25 t/m 34 
jaar

% mede-
werkers 

35 t/m 44 
jaar

% mede-
werkers 

45 t/m 54 
jaar

% mede-
werkers 

55 jaar en 
ouder

Medewerkers totaal 53,5 36,9 89,0 2,2 23,6 36,6 26,6 10,7

Medewerkers schaal 1 t/m 7 65,9 48,6 84,4 3,4 28,6 33,6 23,8 10,6

Medewerkers schaal 8 t/m 11 28,1 14,0 97,1 0,1 15,8 43,0 30,2 10,8

Senior Kader leden 16,0 10,9 99,8 0,0 0,2 35,7 45,7 18,4

Executive Kader leden 9,7 2,2 100,0 0,0 0,0 11,5 56,8 31,7

Verzuim wegens ziekte*/***

2013 2012 2011 2010

Ziekteverzuimpercentage 3,46 3,57 3,88 3,77

Frequentie ziekmeldingen (in %) 1,10 1,10 1,13 1,21

Aantal instroom WIA** 80 114 93 86

Loonsomverdeling naar managementniveau*

2013 2012 2011 2010

Executive kader 3% 3% 3% 3%

Senior kader 7% 7% 7% 7%

Middle management 46% 46% 45% 44%

Overig (schaal 1-7) 44% 44% 45% 46%

Totaal 100% 100% 100% 100%

*  Exclusief Friesland Bank

*  Exclusief Friesland Bank

*  Exclusief Friesland Bank

*  Rabobank Groep binnenland

**  2010 Rabobank Groep binnenland 

exclusief Robeco NL

***  2012/2013 exclusief Friesland Bank

*  Rabobank Groep binnenland 

exclusief Friesland Bank
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Jaarsalaris naar leeftijd (in euro’s)*

(obv mediaan fulltime bruto jaarsalaris) Man Vrouw

t/m 24 jaar 24.720,77 24.232,12

25 t/m 34 jaar 34.713,57 31.671,86

35 t/m 44 jaar 51.411,60 37.286,17

45 t/m 54 jaar 59.446,81 33.921,47

55 jaar en ouder 51.986,11 33.405,24

Gemiddeld 49.109,46 34.283,42

Jaarsalaris naar managementniveau (in euro’s)*

(obv mediaan fulltime bruto jaarsalaris) Man Vrouw

EK 171.127,59 163.748,99

SK 120.212,99 120.319,40

8 tm 11 61.330,96 53.899,46

1 tm 7 37.478,65 33.968,78

Gemiddeld 49.109,46 34.283,42

Samenstelling personeelsbestand naar bedrijfsonderdeel, leeftijd, geslacht en omvang dienstverband 
per onderdeel in 2010-2013*

aantal 
mede-

werkers 
% 

vrouwen % deeltijd
% vrouwen 

in deeltijd
% mannen 

in deeltijd**

% vrouwen 
in hogere 

functies (>=8)
gem. 

leeftijd

% 55 
jaar en 
ouder

2010 43.849 54,3 38,0 62,8 5,3 24,6 40,6 9,0

2011 43.846 53,9 38,8 62,2 8,8 25,8 40,7 9,5

2012 45.294 53,6 37,3 60,3 8,4 26,9 40,8 9,8

2013 42.551  53,5  36,9  59,5  8,3  27,6  41,4  10,7 

Retailbankbedrijf

Lokale Rabobanken  29.423 60,9 43,3 65,9 8,0 28,7 41,0 10,2

Obvion  309 51,6 37,3 59,7 13,4 35,0 41,9 12,0

 

Wholesalebankbedrijf en international retailbankbedrijf

Rabobank 
International  2.331 30,8 10,0 26,8 2,5 22,6 39,8 5,9

 

Leasing

De Lage Landen  1.426 37,0 37,0 61,2 24,1 21,2 40,9 8,6

 

Vastgoed

Rabo Vastgoedgroep  1.082 36,6 30,0 64,9 9,9 20,2 42,3 10,5

 

Overig

Ondersteunende 
eenheden RN  7.393 37,2 21,2 43,4 8,0 26,7 43,3 14,6

Rabo Development  31 41,9 9,7 15,4 5,6 27,3 45,9 19,4

overig***  556 - - - - - - -

*  Rabobank Groep binnenland.

**  % mannen in deeltijd in 2011 is gestegen 

als gevolg van twee administratieve 

wijzigingen. Enerzijds het aanpassen van 

de werkweek bij DLL van 36 naar 38, 

terwijl de meesten 36 uur bleven werken. 

Anderzijds het aanpassen van de 

contracturen van medewerkers met 

senioren regeling van 36 naar 32 bij 

Rabobank Nederland, Rabobank Inter-

national, lokale Rabobanken en Obvion, 

terwijl de meesten in praktijk al 32 uur 

werkten.

***  Dit is inclusief de medewerkers van 

Friesland Bank die nog geen arbeids-

overeenkomst met de Rabobank 

hebben.

*  Rabobank Groep binnenland 

exclusief Friesland Bank

*  Rabobank Groep binnenland 

exclusief Friesland Bank
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Keurmerken die zijn gehanteerd voor de selectie van leningen en kredieten aan bedrijven en organisaties in Nederland met een positieve 

maatschappelijke impact.

De Rabobank heeft een analyse gemaakt van klanten in Nederland met duurzaamheidskeurmerken op het vlak van milieu of arbeids-

omstandigheden. De cijfermatige inzichten van deze analyse zijn verwerkt in de KPI 1-rapportage. Er zijn 34 duurzame keurmerken 

meegenomen in het onderzoek. 

ASC
Geaccrediteerd en onafhankelijk 
keurmerk voor de aquacultuur. 
Certificering toont aan dat de vis 
op duurzame en verant woorde 
manier gevangen is.

Beter Leven
Geaccrediteerd en onafhankelijk 
keurmerk voor de veehouderij. 
Certificering toont aan dat de 
dieren met een hoger welzijn 
gehouden zijn.

Bewuste Bouwers
Onafhankelijk keurmerk dat 
bouwplaatsen van bouwers 
beoordeelt op vijf pijlers: bewust, 
veilig, verzorgd, milieu en sociaal.

Blauwe Vlag
Onafhankelijk keurmerk dat 
stranden en jachthavens mogen 
voeren indien er zorg voor schoon 
en veilig water, mooie natuur en 
een gezond milieu is.

BREEAM
Geaccrediteerd en onafhankelijk 
keurmerk om de 
duurzaamheidsprestatie van 
gebouwen te beoordelen. 
Bouwers met de beste prestaties 
zijn meegenomen in deze 
duurzaamheids categorie.

Care & Fair
Initiatief binnen de tapijt industrie 
waarbij de deelnemers ervoor 
zorgen dat de omstandigheden in 
de fabrieken sociaal verantwoord 
zijn en dat er opleiding aanwezig 
is.

CO2-Prestatieladder
Deelnemers gebruiken dit 
instrument om CO2-uitstoot te 
reduceren. Voornamelijk door 
efficiënt gebruik van materialen 
en duurzame energie.

Cradle to Cradle
Geaccrediteerd en onafhankelijk 
keurmerk voor duurzaam 
ontwerpen. Bedrijven met een erg 
milieuvriendelijk-intelligent 
productontwerp kunnen een 
certificaat krijgen.

Demeter
Onafhankelijk keurmerk voor de 
landbouw. Bedrijven met dit 
keurmerk werken biologisch 
dynamisch.

Duurzaam repareren
Onafhankelijk keurmerk voor 
autobedrijven. Bedrijven met dit 
keurmerk zijn milieu vriendelijk 
bevonden.

EKO
Onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk dat aangeeft dat de 
producten met het label van 
biologische oorsprong zijn.

EKO Holland
EKO-Holland is een samen-
werkingsverband van ongeveer 
100 biologische melkvee houders 
die allen duurzaam ondernemen.

Fair Produce
Onafhankelijk keurmerk voor de 
champignon-sector als gevolg 
van excessen op arbeids-
voorwaarden. Het keurmerk 
garandeert goede arbeids-
omstandigheden en huisvesting.

Fair Wear
Onafhankelijke organisatie die 
zich inzet voor goede 
arbeidsomstandigheden in de 
kledingsector. Verschillende 
Nederlandse merken zijn 
aangesloten en garanderen 
goede arbeidsomstandigheden.

FFFP
Fair Flowers Fair Plants is een 
onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk voor de tuinbouw. 
Bedrijven met het keurmerk 
voldoen aan de hoogste eisen op 
het gebied van milieu en 
personeel.

FSC
Het keurmerk garandeert dat een 
hout- of papierproduct afkomstig 
is uit verantwoord beheerde 
bossen. In deze categorie zijn 
alleen de FSC partners 
meegenomen.

Bijlage 3: Overzicht keurmerken 
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Green Award
Onafhankelijk keurmerk voor de 
binnen- en zeevaartsector. Het 
keurmerk certificeert schepen die 
extra duurzaam en veilig zijn.

Green Key
Onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk voor de recreatie-
branche. Milieuvriendelijke 
campings, hotels en restaurants 
kunnen dit keurmerk verdienen.

GreenSeat
Onafhankelijk keurmerk voor 
de reisbranche dat zorgt voor 
reizen met zo min mogelijk 
CO2-uitstoot. Organisaties met het 
label bieden standaard de meest 
milieuvriendelijke reis aan.

Keten Duurzaam Rundvlees
Samenwerkingsverband tussen 
de Nederlandse veehouder, 
slager, grossier en afnemer. 
Deelnemers garanderen hoge 
duur zaamheid en dierenwelzijn.

Lean&Green
Onafhankelijk keurmerk voor de 
transportsector. Het stimuleert 
bedrijven om te groeien naar een 
hoger duurzaamheids niveau door 
middel van CO2-reductie.

Made-By
Onafhankelijk keurmerk 
binnen de kledingsector. Partners 
worden gestimuleerd duurzame 
strategieën te implementeren om 
sociale en milieuvriendelijke 
omstandig heden te 
verwezenlijken.

Max Havelaar
Onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk voor verschillende 
producten als koffie, thee, katoen 
en bloemen. Het label garandeert 
goede arbeidsomstandig heden, 
beperkte impact of het leefmilieu 
en biedt meer waarde aan de 
producent en zijn gemeenschap.

Meer met Minder
Duurzaam initiatief voor de 
huizensector. Aangesloten 
aanbieders zijn gespecialiseerd in 
energiebesparing in woningen en 
kunnen het energiebesparings-
traject van begin tot eind 
begeleiden.

Metaalunie MVO Monitor
Een keurmerk voor onder nemers 
in de metaalindustrie. Bedrijven 
geven d.m.v. dit instrument 
transparantie over duurzaamheid 
binnen het bedrijf. Alleen de 
koplopers zijn in deze categorie 
meegenomen.

Milieukeur
Onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk voor onder andere 
voedings- en landbouw-
producten. Strenge milieucriteria 
staan centraal, maar ook sociale 
criteria worden meegenomen.

MPS A+
Onafhankelijk keurmerk voor 
voornamelijk de bloemen-sector. 
Telers en handelaren met het MPS 
A+ label tonen aan de hoogste 
prestaties op milieugebied te 
behalen.

MSC
Onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk dat aangeeft dat de 
visvangst op een duurzame 
manier gebeurt. Overbevissing 
wordt vermeden en er wordt 
gewerkt met milieu vriendelijke 
vismethodes. 

MVO Focwa
Onafhankelijk keurmerk voor de 
autoschadeherstelsector. 
Beschikbaar voor FOCWA-leden 
die hiermee een MVO-beleid 
ontwikkelen waarmee 
voornamelijk de duurzaamheid 
gewaarborgd wordt.

MVO Koploper Netwerk
Netwerk van bedrijven met hoge 
MVO-ambities. De 27 koplopers 
delen kennis, inspireren en 
werken samen om MVO-innovatie 
in diverse bedrijfsprocessen te 
implementeren.

MVO Prestatieladder
Onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk dat het mogelijk maakt 
om een MVO management 
systeem te certificeren. Alle 
gecertificeerde bedrijven hebben 
dus een managementsysteem 
voor MVO.

Rainforest Alliance
Onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk met aandacht voor 
bescherming van biodiversiteit en 
leefomgeving en goede 
arbeidsomstandigheden. 
Verschillende voedings producten 
hebben het label.

Utz Certified
Onafhankelijk en geaccrediteerd 
label voor koffie, thee en cacao 
met vooral aandacht voor het 
productie-proces. Het garandeert 
verder goede arbeidsomstandig-
heden en beperkt impact op 
leefmilieu.

VVNH
Leden van de Vereniging van 
Nederlandse Houtonder-
nemingen rapporteren jaarlijks 
het aandeel aantoonbaar 
duurzaam hout van de totale 
import. In deze categorie zijn de 
ondernemingen met een aandeel 
van minstens 90% duurzame 
houtimport.
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Aan de lezers van het ‘Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep’ 
De Raad van Bestuur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (verder: 

Rabobank) heeft ons verzocht zekerheid te verstrekken over de informatie in het ‘Duurzaamheids-

verslag 2013 Rabobank Groep’ (verder: de duurzaamheidsverslaggeving). De raad van bestuur 

van de Rabobank is verantwoordelijk voor het opstellen van de duurzaamheidsverslaggeving, 

inclusief het bepalen van de te rapporteren materiële onderwerpen. Het is onze verantwoorde-

lijkheid een assurance-rapport bij de duurzaamheidsverslaggeving te verstrekken gebaseerd op 

de hieronder omschreven werkzaamheden.

Wat was de reikwijdte van onze opdracht? 
Onze opdracht was gericht op het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid dat de 

duurzaamheidsverslaggeving in alle van materieel belang zijnde aspecten, juist is weergegeven 

in overeenstemming met de verslaggevingscriteria.

We verstrekken geen zekerheid bij de haalbaarheid van de doelstellingen, verwachtingen en 

ambities van de Rabobank.

Welke verslaggevingscriteria heeft Rabobank gebruikt?
Voor het opstellen van de duurzaamheidsverslaggeving hanteert de Rabobank de Sustainability 

Reporting Guidelines (G3.1) van de Global Reporting Initiative (GRI), in samenhang met interne 

richtlijnen zoals toegelicht in het hoofdstuk ‘Verslagleggingsprincipes’. De informatie in de 

duurzaamheidsverslaggeving moet worden beschouwd in samenhang met deze toelichting.

Welke assurance-standaard hebben wij gebruikt?
We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 

3410N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’. Op basis van deze standaard 

is het onder andere vereist dat de leden van het assurance-team over de specifieke kennis, vaar-

digheden en vaktechnische bekwaamheden beschikken die nodig zijn om assurance te kunnen 

verstrekken over duurzaamheidinformatie alsmede dat die leden voldoen aan de vereisten van 

de Ethische Code voor Professionele Accountants van IFAC, inclusief onafhankelijkheid.

Wat hebben wij gedaan?
Wij hebben ondermeer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Het uitvoeren van een risico-analyse, waaronder een media-analyse, ter verdieping van ons 

inzicht in de relevante duurzaamheidsonderwerpen voor de Rabobank gedurende de rappor-

tageperiode. Het evalueren van de opzet en implementatie en het testen van de werking van 

systemen en processen voor informatieverzameling en -verwerking voor de informatie in de 

duurzaamheidsverslaggeving;

• Het afnemen van interviews met relevante medewerkers op groepsniveau en bij entiteiten 

over strategie, het beleid, de communicatie en het management in relatie tot duurzaamheid 

en andere medewerkers op groepsniveau verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie 

voor de duurzaamheidsverslaggeving;

Onafhankelijk Assurance-
Rapport 
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• Locatiebezoeken aan een selectie van lokale Rabobanken met als doel het evalueren en 

testen van de brongegevens evenals het evalueren van opzet en bestaan en testen van de 

werking van controleprocedures op lokaal niveau;

• Het steeksproefsgewijs controleren van interne en externe documenten, om vast te stellen of 

de informatie in de duurzaamheidsverslaggeving voldoende is onderbouwd;

• Het analytisch evalueren van data en trends aangeleverd door de verschillende entiteiten 

voor consolidatie op groepsniveau;

• Het beoordelen en testen van de werkzaamheden uitgevoerd door Audit Rabobank 

Groep (ARG).

Tijdens ons onderzoek hebben wij de noodzakelijke wijzigingen in de duurzaamheidsverslag-

geving besproken met de Rabobank en hebben wij vastgesteld dat deze wijzigingen adequaat 

zijn verwerkt in de definitieve versie van de duurzaamheidsverslaggeving.

Wat is ons oordeel? 
Naar ons oordeel is de duurzaamheidsverslaggeving, in alle van materieel belang zijnde 

aspecten, juist weergegeven in overeenstemming met de verslaggevingscriteria.

Commentaar
Zonder dat dit de strekking van ons assurance-rapport aantast, vestigen wij de aandacht op het 

volgende:

• De nieuwe duurzaamheidsstrategie is niet volledig afgerond in de verslaggevingsperiode en 

hierdoor geeft de huidige duurzaamheidsverslaggeving beperkt inzicht in de strategische 

agenda voor de komende jaren. Wij adviseren Rabobank de verslaggeving volgend jaar in lijn 

te brengen met de nieuwe duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen.

• In de duurzaamheidsverslaggeving is de duurzaamheidsinformatie uit het Jaarverslag opge-

nomen. Alhoewel voor geselecteerde onderwerpen aanvullende duurzaamheidsinformatie is 

opgenomen, is het geheel bondig geformuleerd. Hierdoor is beperkt inzichtelijk op welke 

diverse manieren duurzaamheid wordt meegenomen in de dienstverlening, wat Rabobank 

van behaalde resultaten vindt en of er acties geformuleerd zijn ter verbetering van de resul-

taten. Daarnaast is beperkt inzichtelijk met welke dilemma’s Rabobank geconfronteerd wordt. 

We adviseren Rabobank om de rapportage over de evaluatie van de resultaten uit te breiden 

en ondermeer door middel van casussen en dilemma’s beter inzichtelijk te maken op welke 

wijze duurzaamheid wordt meegenomen in de dagelijkse werkzaamheden van de bank.

Amstelveen, 23 april 2014

KPMG Sustainability,

onderdeel van KPMG Advisory N.V.

Drs. W.J. Bartels RA, partner
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Uitgave
Rabobank Nederland Directoraat Communicatie

Jaarberichtgeving
In 2014 publiceert de Rabobank Groep de volgende verslagleggingsdocumenten in het 

Nederlands en het Engels:

• Jaarbericht 2013 Rabobank Groep - Annual Summary 2013 Rabobank Group

• Jaarverslag 2013 Rabobank Groep - Annual Report 2013 Rabobank Group

• Geconsolideerde jaarrekening 2013 Rabobank Groep - Consolidated Financial Statements 2013 

Rabobank Group

• Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland - Financial Statements 2013 Rabobank Nederland

• Capital Adequacy and Risk Management Report 2013 (Pillar 3) - enkel in het Engels

• Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep - Sustainability Report 2013 Rabobank Group

• Halfjaarverslag 2014 Rabobank Groep - Interim Report 2014 Rabobank Group

De jaarberichtgeving van de Rabobank Groep is online beschikbaar op:  

www.rabobank.com/jaarverslagen en www.rabobank.com/annualreports. 

Materiaalgebruik
De Rabobank Groep gebruikt bij de vervaardiging van het drukwerk minder milieubelastende 

materialen.

Contact
De Rabobank Groep heeft dit jaarverslag met zorg samengesteld. Als u vragen hebt of 

suggesties ter verbetering van onze verslaglegging dan kunt u een bericht sturen naar 

webmaster@rn.rabobank.nl.

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)
Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, Nederland

030 216 0000

Colofon
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