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Bericht van de voorzitter
De Rabobank heeft een zeer bewogen jaar achter de rug. Een jaar onder
moeilijke economische omstandigheden en bovenal gedomineerd door de
uitkomst van de schikkingen in het Libor-dossier, die de Rabobank is overeengekomen met de (internationale) toezichthouders, die leidden tot een
betaling van in totaal 774 miljoen euro. Het ontoelaatbare gedrag van een
kleine groep medewerkers van onze bank heeft zeer grote gevolgen gehad.
Onze klanten, leden, medewerkers en andere stakeholders hadden dit nimmer
van de Rabobank verwacht, het past gewoon niet bij de Rabobank. Ik heb
dan ook alle begrip voor de verontwaardiging die dit zowel binnen onze
organisatie als daarbuiten heeft opgeroepen. Het is ons niet in de koude
kleren gaan zitten. Namens de Rabobank heeft de raad van bestuur excuses
aangeboden. Tegen de betrokken medewerkers zijn passende maatregelen
genomen en met de autoriteiten zijn herstelmaatregelen overeengekomen.
Wij hebben het recht een zeer groot deel van het schikkingsbedrag van 774 miljoen euro in
binnen- en buitenland fiscaal te verrekenen. Toch hebben wij daar vrijwillig van afgezien.
Die rekening behoren wij te betalen. Het volledige bedrag komt dus ten laste van de Rabobank
en van niemand anders, ook niet van de belastingbetaler.
Onze medewerkers hebben gelukkig de draad weer opgepakt en werken dag in dag uit om
onze klanten te helpen. Wij hebben er veel van geleerd en hebben een uitgebreid pakket
maatregelen genomen om onze risico’s terug te dringen, onze compliance te versterken en de
bedrijfscultuur te verbeteren. De raad van bestuur hecht zeer aan een zorgvuldige uitvoering
hiervan en is hier nauw bij betrokken. Vanzelfsprekend heeft het herstel van het geschonden
imago van onze bank een hoge prioriteit.
In bestuurlijke zin was 2013 ook een bewogen jaar. We hebben van verschillende bestuursleden
afscheid genomen. Eind 2013 had de raad van bestuur weer een bezetting van vijf personen.
De werving van een bestuurder voor de positie van Markten Wholesale en een vaste voorzitter
is in volle gang.
In 2013 is veel aandacht besteed aan het volledig voldoen aan de toenemende wet- en regelgeving. Ook komend jaar zal dit volop aan de orde zijn, onder andere doordat de Rabobank
onder rechtstreeks toezicht van de Europese toezichthouder komt te staan.
Het jaar 2013 is afgesloten met een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Een resultaat dat sterk is
beïnvloed door enkele grote gebeurtenissen. De verkoop van Robeco en de overgang naar een
nieuwe pensioenregeling hadden een eenmalig positief effect op het resultaat. De schikkingen
inzake de Libor-onderzoeken, fors hogere afwaarderingen bij Rabo Vastgoedgroep en de
vorming van reorganisatievoorzieningen bij de lokale Rabobanken in het kader van Visie 2016
hadden een negatief effect op het resultaat. De solvabiliteit bleef onverminderd sterk met een
core tier 1-ratio van 13,5%.
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Dankzij de structurele verbetering van de verhandelbaarheid van
de Rabobank Certificaten is de aantrekkelijkheid ervan duidelijk
verhoogd en daarmee is ook de kapitaalpositie van de Rabobank
gediend.
Duurzaamheid raakt steeds meer verweven in de activiteiten van
de Rabobank. In de nieuwe duurzaamheidsstrategie richt de
Rabobank zich op het versnellen van de verduurzaming van de
wereldwijde landbouw en voedselvoorziening. Ook het versterken
van de vitaliteit van gemeenschappen en het economische succes
van haar klanten is een belangrijk doel. De Rabobank streeft daarbij
naar een top 3-positie in de mondiale duurzaamheidsrating van de
grootste financiële dienstverleners in 2020. Voor de verantwoording
over onze duurzaamheidsactiviteiten in 2013 wordt verwezen naar
het speciaal daarvoor opgestelde duurzaamheidsverslag.
Rinus Minderhoud, voorzitter raad

Belangrijkste ontwikkelingen in 2013

van bestuur Rabobank Nederland

Het binnenlands retailbankbedrijf had door een afnemende vraag te maken met een lichte daling
in de kredietportefeuille van private klanten en een dalend marktaandeel in de Nederlandse
hypotheekmarkt. Naast het geringe aantal transacties op de woningmarkt zagen we dat klanten
extra hebben afgelost op hun hypotheek. Door Obvion en de Rabobank zijn online-applicaties
ontwikkeld waarbij de klant inzage kan krijgen in zijn hypotheekdossier of gegevens kan vullen
in zijn dossier. Klanten ontdekken steeds meer het gemak van virtuele dienstverlening, inclusief
het mobiel bankieren. Particuliere klanten gebruiken mobiel bankieren dagelijks, zakelijke
klanten zelfs diverse keren per dag. Klanten hebben daardoor beter inzicht in hun financiële
positie. In Leiden is samen met de andere grootbanken een proef gestart voor contactloos
betalen met de mobiele telefoon in de winkel. Mede op basis van deze pilot wordt mobiel
bankieren in 2014 landelijk geïntroduceerd. Deze ontwikkelingen gaan steeds sneller en het
betekent dat we aan de uitwerking van onze strategie Visie 2016 onverminderd prioriteit geven.
De toevertrouwde middelen daalden tot 329 miljard euro en de spaargelden van particulieren
namen toe tot 152 miljard euro.
Het gure economische klimaat weerspiegelde zich ook in de kredietverlening aan Nederlandse
MKB-bedrijven. Bij een gelijkblijvend marktaandeel liep het aantal kredietaanvragen terug.
In bepaalde sectoren hebben onze klanten het extra zwaar. Onze klanten hadden daarnaast te
maken met de migratie naar SEPA, die op initiatief van de Europese commissie voor alle banken
in Europa een topprioriteit had in 2013.
In 2012 zijn de activiteiten van de Friesland Bank samengevoegd met de Rabobank Groep.
Klanten van Friesland Bank kunnen sinds 2013 terecht bij de kantoren van de lokale Rabobanken
en Rabobank International.
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Het internationale bankbedrijf behaalde ondanks de betaalde schikkingen een positief resultaat.
Dit werd veroorzaakt door positieve resultaten binnen Capital Markets, Acquisition Finance en
Global Client Solutions. Voorts verbeterde het resultaat van de internationale rural- en retail
activiteiten. Internationaal was er weer sprake van economische groei, wat bijdroeg aan een
daling van de waardeveranderingen bij Rabobank International.
De Rabobank streeft internationaal naar een leidende positie als food- en agribank. Vanwege de
beperkte bijdrage aan de strategische doelen en als gevolg van gewijzigde regelgeving heeft
Rabobank International besloten om haar Equity Derivatives-activiteiten te beëindigen. Daarnaast is voor ACCBank besloten om verder te reorganiseren en de reguliere dienstverlening aan
klanten af te bouwen. De verdere afbouw van kredietverlening aan niet-kernactiviteiten en het
bereikte akkoord over de verkoop van Bank BGZ droegen bij aan de daling van de totale kredietportefeuille. Het gezamenlijke spaartegoed van de RaboDirect-spaarbanken groeide
opnieuw sterk.
Door de verkoop van Robeco aan Orix Corporation is een boekresultaat geboekt van ongeveer
1,6 miljard euro. De Rabobank behoudt vooralsnog een aandelenbelang van bijna 10% in
Robeco om de strategische samenwerking te onderstrepen.
De Lage Landen liet een mooie winststijging zien door een gematigde groei van de lease
portefeuille en een kostendaling. De spreiding van de portefeuille over landen en sectoren
in combinatie met strikt risicobeheer resulteerde in slechts een beperkte stijging van de
waardeveranderingen.
Rabo Vastgoedgroep had door uitblijvend herstel van met name de Nederlandse vastgoedmarkten te maken met grote afwaarderingen op grondposities, herwaarderingen van grond
exploitaties en een forse toename van de waardeveranderingen van vorderingen in het
financieringsbedrijf. Hierdoor is een recordverlies geleden door Rabo Vastgoedgroep.

2014
De Rabobank bankiert in aanhoudend moeilijke marktomstandigheden met onzekere vooruitzichten. In 2014 verwacht de Rabobank minder eenmalige posten dan in 2013. Met het oog
op de noodzakelijke structurele rendementsverbetering heeft de Rabobank diverse kostenmaatregelen getroffen die aan het operationele resultaat zullen bijdragen. Op de langere
termijn is de Rabobank optimistisch over haar resultaatontwikkeling.
De economie in Nederland zal in de loop van dit jaar naar verwachting een voorzichtig herstel
tonen. Dat biedt onze klanten nieuwe kansen en het is aan ons om hen te helpen om die
kansen te kunnen grijpen. Ook op de huizenmarkt zien wij dat het herstel voorzichtig op gang
komt. De wereldeconomie herstelt zich en de wereldbevolking groeit gestaag door. Wij hebben
een inspirerende missie met onze food- en agristrategie. Die missie, die een belangrijke bijdrage
kan leveren aan het functioneren van de voedselketens, past ons als een jas.
Met de invulling van de nieuwe topstructuur worden Rabobank Nederland en Rabobank in het
buitenland geïntegreerd aangestuurd. De Rabobank wil als één bank opereren in binnen- en
buitenland.
De aangekondigde besparingsoperatie van 220 miljoen euro bij Rabobank Nederland in
combinatie met de reeds lopende reorganisaties bij de lokale Rabobanken als onderdeel van
Visie 2016 levert een belangrijke bijdrage aan de financiële gezondheid van de Rabobank.
Helaas is het onvermijdelijk om afscheid te nemen van veel goede collega’s. Uiteraard zullen we
daar als goed werkgever en in goed overleg met de medezeggenschap zorgvuldig mee omgaan.
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De Rabobank maakt een transformatie door vanwege veranderend klantgedrag, veranderende
marktomstandigheden en andere eisen van toezichthouders. In contacten met klanten, leden,
toezichthouders en andere stakeholders komen vragen over ons handelen en onze cultuur.
De raad van bestuur heeft daarom besloten tot een groepsbreed cultuurprogramma, dat zich
vooral richt op de houding en het gedrag waarmee we invulling geven aan ons dagelijks werk.
De Rabobank staat op sterke fundamenten en biedt met haar coöperatieve model onverminderd
grote waarde èn kansen aan onze klanten en leden. De Rabobank helpt als vanouds mensen en
hun gemeenschappen hun ambities waar te maken. Door actief te participeren in lokale
gemeenschappen en door de ontwikkeling naar het virtuele bankieren in combinatie met
hoogwaardige dienstverlening.
Alle medewerkers van de Rabobank werken hard aan het herstel van vertrouwen bij onze
stakeholders. Onze missie blijft onverminderd het klantbelang te dienen!

Rinus Minderhoud,
voorzitter raad van bestuur Rabobank Nederland

5

Bericht van de voorzitter

Kerngegevens
Bedragen in miljoenen euro’s

Nettowinst

31-12-2013

in miljoenen euro’s
2.058

2012

2013

Toevertrouwde
middelen
in miljarden euro’s
334,3

329,4

2012

2013

Kredietportefeuille

674.139

750.710

731.665

652.536

607.483

438.975

458.091

448.337

436.292

415.235

Toevertrouwde middelen

329.400

334.271

329.892

298.761

286.338

Eigen vermogen

40.037

42.080

45.001

40.757

37.883

Tier 1-vermogen

35.092

38.358

37.964

34.461

32.152

Core tier 1-vermogen

28.551

29.253

28.324

27.735

25.579

Toetsingsvermogen

41.650

42.321

39.088

35.734

32.973

210.829

222.847

223.613

219.568

233.221

12.434

Vermogen en solvabiliteit

Resultaatgegevens
13.020

13.616

12.706

12.716

Bedrijfslasten

Baten

9.765

9.003

8.252

8.196

8.038

Waardeveranderingen

2.643

2.350

1.606

1.234

1.959

197

196

-

-

-

Belastingen

68

158

355

514

229

Nettowinst

2.012

2.058

2.627

2.772

2.208

Kapitaalratio (BIS-ratio)

19,8%

19,0%

17,5%

16,3%

14,1%

Tier 1-ratio

16,6%

17,2%

17,0%

15,7%

13,8%

Core tier 1-ratio

13,5%

13,1%

12,7%

12,6%

11,0%

Equity capital-ratio

12,4%

Ratio’s

16,1%

15,3%

14,7%

14,2%

Leverageratio

4,8%

4,7%

-

-

-

Loan-to-depositratio

1,35

1,39

1,38

1,49

1,38

Rendement eigen vermogen
in miljarden euro’s

439,0

-4%
2013

5,2%

5,4%

7,6%

8,6%

7,3%

Efficiencyratio

75,0%

66,1%

64,9%

64,5%

64,6%

Nettowinstgroei

-2,2%

-21,7%

-5,2%

25,5%

-19,8%

Dichtbij
Lokale Rabobanken

129

136

139

141

147

Vestigingen

722

826

872

911

1.010

Geldautomaten

2.524

2.886

2.949

2.963

3.063

Leden (x 1.000)

1.947

1.918

1.862

1.801

1.762

Aantal gebruikers mobiel bankieren (x 1.000)*

1.784

1.086

410

136

12

7,2

7,5

7,5

7,6

7,6

769

759

761

682

624

Klanttevredenheid particuliere klanten

Core tier 1-ratio

Buitenlandse vestigingsplaatsen

Marktaandelen (in Nederland)

in %
13,5

+0,4%punt
2012

31-12-2009

Balanstotaal

Bankenbelasting

-1%

13,1

31-12-2010

Kredietportefeuille private cliënten

Risicogewogen activa

2012

31-12-2011

2.012

-2%

458,1

31-12-2012

Omvang dienstverlening

2013

Hypotheken

26%

31%

32%

29%

30%

Sparen

38%

39%

39%

40%

40%

HID

44%

43%

42%

42%

41%

Food en agri

85%

85%

83%

84%

84%

AAA

Rating
Standard & Poor’s

AA-

AA-

AA

AAA

Moody’s Investor Service

Aa2

Aa2

Aaa

Aaa

Aaa

Fitch Ratings

AA-

AA

AA

AA+

AA+

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

DBRS

* Gebruikers die minimaal eens in de drie maanden inloggen.
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Bedragen in miljoenen euro’s

Medewerkers

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

56.870

59.628

59.670

58.714

59.311

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%

Aantal medewerkers (in fte)

in fte’s
59.628

31-12-2013

Personeelsgegevens
Personeelskosten
56.870

-4%
2012

2013

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
Opleidingsinvesteringen in euro’s per fte

91,2

89,1

93,0

87,9

86,8

1.603

1.530

1.587

1.497

1.464

Duurzaam beheerd en bewaard vermogen

Coöperatief dividend
in miljoenen euro’s

Totaal duurzaam beheerd en bewaard vermogen
voor klanten
Vermogen onder engagement *

69,2

+2%
2012

2.530

3.026

3.933

4.101

4.686

3.138

1.247

126

2.140

1.222

948

425

360

100

-

-

-

-

3.018

2.945

3.087

2.815

2.713

Duurzaam sparen
Rabo Groensparen **

67,9

2.337
12.376

2013

Rabo Maatschappelijk Verantwoord Deposito
Fondsenbeheer
Vermogen Fondsenbeheer Nederland
Duurzaam financieren

Duurzaam
financieren

21.391

2012

21.392

8.997

7.388

5.664

6.352

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

in miljoenen euro’s

8.997

Totaal duurzaam financieren ***
Duurzaam

+138%
2013

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

137

145

144

156

169

2,1

2,2

2,2

2,4

2,8

Emissies en klimaatvoetafdruk ****
CO2-uitstoot bedrijfsvoering (x 1.000 ton CO2)
CO2-uitstoot per fte (ton CO2) *****

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

Mobiel bankieren
in aantallen gebruikers
(x1.000)
1.784
1.086
2012

+64%
2013

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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Financiële ontwikkelingen
Bewogen jaar afgesloten met nettowinst van
2,0 miljard euro
De resultaten van de Rabobank Groep werden in 2013 sterk beïnvloed door
enkele belangrijke gebeurtenissen. De verkoop van Robeco en de overgang
naar de nieuwe pensioenregeling hadden een eenmalig positief effect op
het resultaat. De schikkingen inzake de Libor-onderzoeken, fors hogere
afwaarderingen bij Rabo Vastgoedgroep en de vorming van reorganisatievoorzieningen bij de lokale Rabobanken in het kader van Visie 2016 hadden
een negatief effect op het resultaat. Ook het lagere resultaat uit hedge
accounting en de stijging van de waardeveranderingen drukten de winst.
Per saldo kwam het nettoresultaat uit op 2.012 miljoen euro, een beperkte
daling van 46 miljoen euro ten opzichte van 2012. De solvabiliteit bleef
onverminderd sterk met een core tier 1-ratio van 13,5%. Het rendement
op het eigen vermogen kwam uit op 5,2% en de loan-to-depositratio
verbeterde tot 1,35.
De waardeveranderingen kwamen uit op 2.643 miljoen euro of 59 basispunten ten opzichte van de gemiddelde kredietportefeuille. Dit is ten
opzichte van het niveau in 2012 een duidelijke stijging, die bovendien ook
ruim boven het langjarig gemiddelde van 28 basispunten uitkomt. Doordat
er een akkoord werd bereikt over de verkoop van Bank BGZ, daalden de
toevertrouwde middelen en de kredietportefeuille van de Rabobank Groep.
De toevertrouwde middelen namen met 4,9 miljard euro af en kwamen uit
op 329,4 miljard euro. De vraag naar leningen was gering en er werd meer
afgelost op hypotheken. Ook is de euro in waarde gestegen ten opzichte
van diverse valuta. Deze ontwikkelingen, in combinatie met het bereiken
van het akkoord over de verkoop van Bank BGZ, resulteerden in een daling
van de kredietportefeuille private cliënten van de Rabobank Groep met 4%
tot 439,0 miljard euro.
Voortgang realisatie financiële doelstellingen
De Rabobank Groep heeft als volgt invulling gegeven aan de realisatie van haar strategische

EDTF-aanbeveling 12

financiële doelstellingen op het gebied van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.
• Het rendement op het tier 1-vermogen - waarbij de nettowinst wordt gerelateerd aan het
tier 1-vermogen aan het begin van het jaar - kwam in 2013 uit op 5,2% (5,4%). Dit is weliswaar
ruim onder de streefwaarde, maar bedacht moet worden dat in tijden waarin de Nederlandse
economie en het bedrijfsleven het moeilijk hebben, ook de Rabobank met haar grote marktaandelen daar de gevolgen van ondervindt. Door volop in te zetten op virtualisering van de
dienstverlening en door de groepsonderdelen strakker aan te sturen op rentabiliteit, wordt
beoogd om het rendement de komende jaren te verbeteren tot 8% in 2016.
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• De core tier 1-ratio drukt het core tier 1-vermogen uit als percentage van de risicogewogen
activa. In 2013 steeg deze ratio van 13,1% tot 13,5%. De omvang van het tier 2-vermogen
steeg en de kapitaalratio laat dan ook een gematigde stijging zien. Deze ratio, waarbij het
toetsingsvermogen wordt gerelateerd aan de risicogewogen activa, kwam uit op 19,8%
(19,0%). De komende jaren wil de Rabobank haar vermogensratio’s laten stijgen door de
winstgevendheid te verbeteren en door nadrukkelijker te sturen op de omvang van de risicogewogen activa. Concreet stuurt de Rabobank Groep voor eind 2016 aan op een core tier
1-ratio van 14% en een kapitaalratio van minimaal 20%.
• In 2013 was er sprake van een daling van de kredietverlening en een beperkte afname van de
toevertrouwde middelen. De afname van de toevertrouwde middelen was geringer dan de
daling van de kredietverlening. De loan-to-depositratio, waarbij de kredietverlening en de
toevertrouwde middelen aan elkaar worden gerelateerd, verbeterde hierdoor tot 1,35 (1,39).
Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met slechts een marginale groei van de
kredietverlening. Om te komen tot de gewenste verbetering van de loan-to-depositratio tot
1,3 in 2016, moeten de toevertrouwde middelen verder toenemen, zowel in Nederland als
daarbuiten.

Afronding overname Robeco
In juli 2013 is de overname van Robeco door de Japanse financiële dienstverlener Orix
Corporation afgerond. De in Nederland gevestigde bankactiviteiten van Robeco zijn overgedragen aan de Rabobank, waarbij Robeco de relatie met de klant blijft onderhouden.
De Rabobank behoudt een aandelenbelang van bijna 10% in Robeco om de voortdurende
strategische samenwerking te onderstrepen. De verkoopprijs bedroeg circa 1,9 miljard euro.
De transactie leidde in 2013 tot een positief boekresultaat van 1.585 miljoen euro en een
stijging van de core tier 1-ratio met circa 70 basispunten.

Daling kredietportefeuille private cliënten
De Nederlandse economie liet in 2013 een lange periode van recessie achter zich. Onder invloed
van de aantrekkende wereldhandel groeide de Nederlandse uitvoer. In de tweede jaarhelft was
er weer sprake van een, weliswaar zeer bescheiden, economische groei. Dit wil niet zeggen dat
de problemen in Nederland voorbij zijn; mede door de stijging van de werkloosheid namen de
binnenlandse bestedingen in 2013 verder af. Exportgerichte bedrijven konden profiteren van
de groei van de buitenlandse vraag, maar de meer op het binnenland gerichte bedrijven bleven
het moeilijk houden. Daarnaast werd de euro meer waard ten opzichte van de Amerikaanse en
de Australische dollar. Als gevolg van het bereikte akkoord over de verkoop van Bank BGZ wordt
deze bank geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar.

Kredietportefeuille private cliënten naar sector

Kredietportefeuille naar onderdelen
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Hierdoor is de kredietportefeuille van Bank BGZ, die op 31 december 2013 6,3 (6,6) miljard euro
bedroeg, niet langer onderdeel van de kredietportefeuille van de Rabobank Groep. Mede door
deze ontwikkelingen daalde de kredietportefeuille private cliënten bij de Rabobank Groep met
4% tot 439,0 (458,1) miljard euro.
Bij de lokale Rabobanken daalde de kredietportefeuille doordat er minder hypotheken werden
verkocht en doordat er meer werd afgelost op hypotheken. De kredietportefeuille van De Lage
Landen en FGH Bank bleven nagenoeg stabiel en de kredietportefeuille van Obvion groeide
licht. De kredietportefeuille private cliënten is voor 76% verstrekt in Nederland, voor 12% in
Noord- en Zuid-Amerika, voor 6% in Europa (buiten Nederland), voor 4% in Australië en NieuwZeeland en voor 2% in andere landen.
De kredietportefeuille private cliënten bestaat voor 49% uit leningen aan particulieren, voor
31% uit leningen aan de handel, industrie en dienstverlening (HID) en voor 20% uit leningen aan
de food- en agrisector. Onder invloed van hogere aflossingen op hypotheken en de geplande
verkoop van Bank BGZ daalde de kredietportefeuille aan particulieren, die voornamelijk bestaat
uit woninghypotheken, licht tot 216,4 (220,0) miljard euro. De omvang van de HID-portefeuille
kwam uit op 135,6 (145,6) miljard euro; hiervan werd 97,8 (103,6) miljard euro verstrekt in
Nederland en 37,9 (42,0) miljard euro buiten Nederland. Door de waardestijging van de euro
ten opzichte van een aantal andere valuta en door het niet meer op groepsniveau meenemen
van de kredietverleningscijfers van Bank BGZ daalde de kredietverlening aan de food- en agrisector met 6% tot 87,0 (92,4) miljard euro. Van deze kredietverlening werd 57,3 (60,0) miljard
euro verleend aan de primaire agrarische sector. Van de food- en agriportefeuille op groeps
niveau werd voor 32,6 (33,0) miljard euro aan kredieten in Nederland verstrekt en voor 54,4 (59,4)
miljard euro aan kredieten buiten Nederland.

Kredietportefeuille HID naar sector

Kredietportefeuille food en agri naar sector

ultimo 2013, in %

ultimo 2013, in %
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Lichte daling van de toevertrouwde middelen
Eind 2013 kwamen de toevertrouwde middelen bij de Rabobank Groep uit op 329,4 (334,3)
miljard euro. De toevertrouwde middelen bij het binnenlands retailbankbedrijf stegen met
1,2 miljard euro tot 215,7 (214,5) miljard euro. Bij Rabobank International daalden deze onder
invloed van de waardestijging van de euro en de geplande verkoop van Bank BGZ met
6,3 miljard euro tot 111,6 (117,9) miljard euro.
De particuliere spaargelden vormen de belangrijkste component van de toevertrouwde
middelen. Op groepsniveau stegen deze middelen met 1% tot 151,5 (149,7) miljard euro.
De spaargelden zijn voor 83% afkomstig van het binnenlands retailbankbedrijf en voor 17% van
het internationaal retailbankbedrijf. De spaargelden bij het binnenlands retailbankbedrijf bleven
vrijwel stabiel op 125,2 (124,7) miljard euro.

10

Jaarverslag 2013 Rabobank Groep

Toevertrouwde middelen

Toevertrouwde middelen naar onderdelen
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Bij Rabobank International stegen de spaartegoeden onder invloed van het succesvol aantrekken
van deze middelen via haar internetspaarbanken buiten Nederland. De spaargelden uit
Direct Banking-activiteiten, exclusief BGZ Optima, namen in 2013 met 23% toe tot 29,1 (23,6)
miljard euro. De negatieve publiciteit omtrent Libor had in 2013 geen materiële invloed op de
toevertrouwde middelen.

Funding
in miljarden euro’s

31-dec-13

31-dec-12

Mutatie
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Ontwikkeling eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Rabobank Groep kwam eind 2013 uit op 40,0 (42,1) miljard euro.
Zoals gebruikelijk kwamen de betalingen op (eigen)vermogensinstrumenten voor een bedrag
van 1,1 miljard euro ten laste van het eigen vermogen en werd uit de winst 0,9 miljard euro
toegevoegd aan het vermogen. Daarnaast bedroeg de negatieve herwaardering uit hoofde van
pensioenen 0,8 miljard euro en nam het bedrag aan uitstaande Rabobank Ledencertificaten in
2013 met 0,8 miljard euro af.
Het eigen vermogen bestaat voor 61% uit reserves en ingehouden winsten, voor 15% uit
Rabobank Ledencertificaten, voor 21% uit hybride vermogen en voor 3% uit overige belangen
van derden. De ingehouden winsten bedroegen 28,1 miljard euro.
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Verloopoverzicht eigen vermogen
in miljarden euro’s
Eigen vermogen per eind december 2012

42,1*

Nettowinst
*	Als gevolg van veranderingen in IAS 19,

2,0

internationale boekhoudregels op het

Betalingen op Rabobank Ledencertificaten, hybride vermogen en
overige belangen van derden
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worden met ingang van 2013 actuariële
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- 0,8

resultaten direct in het eigen vermogen

Mutatie Rabobank Ledencertificaten

- 0,8

verwerkt. Voorheen werden deze gedempt

Mutatie belangen van derden

- 0,4

- 1,1
0,9

verwerkt via de zogenoemde corridor

Omrekeningsreserve vreemde valuta

- 0,4

methodiek. Deze overgang resulteerde in

Aflossing hybride vermogen

- 0,1

een daling van het eigen vermogen met

Overige mutaties

- 0,5

2,5 miljard euro per 31 december 2012.

Eigen vermogen per eind december 2013

40,0

Rabobank Ledencertificaten omgezet in Rabobank Certificaten
Begin 2014 heeft de Rabobank de verhandelbaarheid van de Rabobank Ledencertificaten
vergroot door de certificaten naar de beurs te brengen en daarmee de handel ook open te
stellen voor niet-leden. Door de notering aan de Euronext Amsterdam worden vraag en aanbod
niet langer bepaald door een relatief kleine interne markt, maar door een openbare markt met
meer liquiditeit. De beoogde minimumvergoeding is verhoogd van 5,2% naar 6,5% op jaarbasis.
Op 14 januari 2014 is tijdens de certificaathoudersvergadering met 99,79% van de aanwezige
stemmen door de houders van Rabobank Ledencertificaten ingestemd met de beursnotering.
Per 27 januari 2014 zijn de certificaten onder de naam Rabobank Certificaten genoteerd aan
Euronext Amsterdam.

Ontwikkeling vermogensratio’s
De kapitaalratio, die ontstaat door het toetsingsvermogen te relateren aan de risicogewogen
activa, kwam eind 2013 uit op 19,8% (19,0%). De tier 1-ratio bedroeg 16,6% (17,2%) en de core
tier 1-ratio kwam uit op 13,5% (13,1%). De common equity tier 1-ratio, berekend als waren de
Basel III-regels (CRR/CRD IV) volledig ingevoerd, bedraagt op 31 december 2013 11,1%. Deze is
ook bekend als de fully loaded common equity tier 1-ratio. De equity capital-ratio kwam uit op
16,1% (15,3%). Deze ratio wordt berekend door het saldo van de ingehouden winsten en de
Rabobank Ledencertificaten te relateren aan de risicogewogen activa.

Eigen vermogen
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24,6

Capital Securities

Van de Herwaarderingsreserve-pensioenen, die betrekking heeft op de in 2013 beëindigde
toegezegdpensioenregeling ondergebracht bij Stichting Rabobank Pensioenfonds en de
pensioenregeling van Robeco is, rekening houdend met de correctiebepaling uit de ‘Q&A
Gevolgen pensioenverslaggevingsstandaard (IAS 19 Revised) banken en beleggingsonder
nemingen in 2013’ van De Nederlandsche Bank (DNB), 1.089 miljoen euro in mindering gebracht
op het core tier 1-vermogen en 1.993 miljoen euro op het aanvullend tier 1-vermogen.
De pro forma Basel III leverageratio bedraagt op 31 december 2013 4,8% (4,7%) en wordt
berekend door het tier 1-vermogen per rapportagedatum te delen door de balansomvang,
zoals gedefinieerd in het Basel III-document van juni 2011. Begin januari 2014 is een aantal
wijzigingen in de definitie aangebracht. Deze leiden naar verwachting tot een licht hogere
leverageratio.
De Rabobank wil niet alleen de kapitaalsratio’s versterken, maar ook de samenstelling van het
kapitaal wijzigen. De Rabobank streeft ernaar om het aandeel van de ingehouden winsten en
het tier 2-vermogen in het kapitaal verder te laten groeien en om het relatieve aandeel van het
hybride vermogen en het relatieve aandeel van het vermogen aan Rabobank Certificaten te
verkleinen.

Regulatory capital

Vermogenseisen

Eind 2013 kwam het vereiste regulatory capital bij de Rabobank

ultimo 2013, in miljarden euro’s

Groep uit op 16,9 (17,8) miljard euro. Het regulatory capital daalde
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De Rabobank Groep berekent het regulatory capital voor krediet

Rente- en marktrisico

risico voor nagenoeg de gehele kredietportefeuille op basis van de

Krediet- en transferrisico

door DNB goedgekeurde geavanceerde interne ratingbenadering.
De standaardbenadering wordt in samenspraak met DNB toegepast
op portefeuilles die qua exposure relatief klein zijn en op enkele

kleinere buitenlandse portefeuilles waarvoor de geavanceerde interne ratingbenadering niet
voorhanden is. Voor operationeel risico vindt de berekening plaats aan de hand van het door de
Nederlandse toezichthouder goedgekeurde interne model dat gebaseerd is op de Advanced
Measurement Approach. Wat betreft marktrisico heeft de Rabobank toestemming van DNB om
het algemene en specifieke positierisico te berekenen op basis van haar interne Value at Risk
(VaR)-modellen, gebaseerd op de regels van CAD II (Capital Adequacy Directive).

Economic capital
Naast het regulatory capital hanteert de Rabobank Groep een interne vermogenseis op basis van
een raamwerk van het economic capital. Het belangrijkste verschil met het regulatory capital is
dat rekening gehouden wordt met alle materiële risico’s en wordt uitgegaan van een hoger
betrouwbaarheidsniveau (99,99%) dan bij het regulatory capital (99,90%). Op een consistente
manier wordt een breed palet aan risico’s gemeten om inzicht te krijgen in die risico’s en om
risico en rendement rationeel tegen elkaar te kunnen afwegen. Een serie modellen is ontwikkeld
om risico’s van de Rabobank Groep in te schatten. Het gaat hierbij om krediet-, transfer-,
operationeel, rente- en marktrisico. Het marktrisico is onderverdeeld in handelsboekrisico,
private-equityrisico, valuta-, vastgoed- en restwaarderisico. Er is een apart risicomodel voor de
participatie in Achmea.
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Economic capital naar risicocategorie

Economic capital naar groepsonderdelen
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Het economic capital is ten opzichte van 2012 gedaald naar 23,2 (24,3) miljard euro.
Het economic capital voor kredietrisico daalde vooral als gevolg van de afbouw van non-coreportefeuilles. Mede door de implementatie van een nieuw model nam het economic capital
voor operationeel risico af.
Het aanwezige toetsingsvermogen van 41,7 (42,3) miljard euro, dat aangehouden wordt
om eventuele verliezen op te vangen, ligt ruimschoots boven het totale economic capital.
Deze omvangrijke buffer onderstreept de soliditeit van de Rabobank Groep.

Uitstekende liquiditeitspositie
De liquiditeitspositie van de Rabobank Groep is zeer sterk met een buffer van 121 (157) miljard

EDTF-aanbeveling 4

euro. De daling van de buffer in absolute termen is een gevolg van een bewuste afbouw van de
professionele funding, met name in de eerste helft van het jaar, waardoor een lagere buffer
passend is. De liquiditeitsbuffer bestaat voor 32% uit tegoeden aangehouden bij centrale
banken, voornamelijk bij de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve (FED), voor
32% uit overheidsschuldpapier en voor 36% uit overige financiële activa, voornamelijk zelf
behouden effecten met door de Rabobank verstrekte woninghypotheken als onderpand (RMBS).
De net stable funding-ratio (NSFR) geeft inzicht in het liquiditeitsrisico op lange termijn.
De NSFR, gebaseerd op de meest recente voorstellen van januari 2014, kwam eind 2013 uit op
114%; onder de eerdere voorstellen was dit 102% (102%). Het Basels Comité zal voorstellen voor
de eisen die aan de NSFR worden gesteld nog nader uitwerken. De liquidity coverage ratio
(LCR) geeft inzicht in het liquiditeitsrisico op korte termijn en kwam uit op 126% (145%).
De Rabobank voldoet hiermee nu al ruim aan de LCR-eis van 60% per 1 januari 2015 en de
toekomstige LCR-eis van 100% die vanaf 1 januari 2018 zal gelden.
Bezwaarde activa, ofwel encumbered assets, kennen een specifieke claim van beleggers.
De bezwaarde activa voor fundingdoeleinden bedragen 4,4% (4,6%) van de totale activa
gecorrigeerd voor de derivatenpositie.
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Resultaatontwikkeling Rabobank Groep
Resultaten
in miljoenen euro’s

2013

2012*

Mutatie

Rente

9.093

9.171

-1%

Provisies

2.000

2.228

-10%

Overige resultaten

1.927

2.217

-13%

Totale baten

13.020

13.616

-4%

Personeelskosten

5.325

5.494

-3%

Andere beheerskosten

3.912

2.983

31%

528

526

Totale bedrijfslasten

Afschrijvingen

9.765

9.003

8%

Brutoresultaat

3.255

4.613

-29%

Waardeveranderingen

2.643

2.350

12%

Bankenbelasting

197

196

1%

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

415

2.067

-80%

68

158

-57%

347

1.909

-82%

Belastingen
Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten
Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten

1.665

149

Nettowinst

2.012

2.058

-2%

59

52

13%

75,0%

66,1%

Waardeveranderingen (in basispunten)
Ratio’s
Efficiencyratio
Rendement eigen vermogen

5,2%

5,4%

RAROC

8,4%

8,8%

Balansgegevens (in miljarden euro’s)

31-dec-13

31-dec-12

Balanstotaal

674,2

750,7

-10%

Kredietportefeuille private cliënten

439,0

458,1

-4%

Toevertrouwde middelen

329,4

334,3

-1%

Regulatory capital

16,9

17,8

-5%

Economic capital

23,2

24,3

-5%

Toetsingsvermogen

41,7

42,3

-1%

Kapitaalratio

19,8%

19,0%

Tier 1-ratio

16,6%

17,2%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Vermogensratio’s
*	Cijfers 2012 zijn aangepast. Zie jaar
rekening paragraaf 2.1.1, ‘Veranderingen in

Core tier 1-ratio

13,5%

13,1%

waarderingsgrondslagen en presentatie’.

Aantal medewerkers (in fte)

56.870

59.628
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-5%

Toelichting resultaatontwikkeling Rabobank Groep
Nettowinst bedraagt 2.012 miljoen euro
De nettowinst van de Rabobank Groep over 2013 kwam uit op 2.012 (2.058) miljoen euro.
De verkoop van Robeco en de overgang naar de nieuwe pensioenregeling, als onderdeel van
de in mei 2013 afgesloten cao in Nederland, hadden een positief effect op het resultaat.
De schikkingen na de Libor-onderzoeken drukten het resultaat. Per saldo hadden deze drie
bijzondere, eenmalige posten een positief effect op het resultaat. De fors hogere afwaarderingen
op vastgoed en grondposities en het lagere resultaat uit hedge accounting hadden een negatief
effect op het resultaat. Daarnaast werd het resultaat gedrukt door de reorganisatievoorzieningen
die eind 2013 werden gevormd bij de lokale Rabobanken in verband met Visie 2016. Per saldo
nam onder invloed van deze effecten het resultaat beperkt af ten opzichte van 2012.
De reserveringscapaciteit, de nettowinst na aftrek van belang derden en na de betalingen op
Rabobank Ledencertificaten en hybride vermogensinstrumenten, bedroeg 929 (843) miljoen
euro. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen van de Rabobank Groep. De vennootschapsbelasting kwam uit op 68 (158) miljoen euro; dit komt overeen met een effectieve belastingdruk
van 16,4% (7,6%). Een oorzaak voor de relatief lage belastingdruk zijn de onbelaste resultaten
op deelnemingen, zoals het belang in Achmea.

Baten dalen met 4%
De totale baten van de Rabobank Groep daalden in 2013 met 596 miljoen euro tot 13.020
(13.616) miljoen euro. De rentewinst bleef ongeveer stabiel op 9.093 (9.171) miljoen euro.
Onderliggend was sprake van herstel van de marge op sparen bij de lokale Rabobanken en het
wegvallen van een deel van de rentewinst door de verkoop van Sarasin. In 2012 droeg Sarasin
nog voor zes maanden bij aan de provisiebaten. Mede door het wegvallen van deze baten
daalden de provisies in 2013 met 228 miljoen euro tot 2.000 (2.228) miljoen euro. Omdat
Robeco eind 2012 al in de cijfers was opgenomen als beëindigde bedrijfsactiviteit, leidde de
verkoop van dit onderdeel niet tot een mutatie in de provisiebaten ten opzichte van 2012.
Enerzijds zorgde de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor een stijging van de
overige resultaten. Anderzijds daalden de overige resultaten door de hogere afwaarderingen op
vastgoed en grondposities en het lagere resultaat op hedge accounting. Per saldo kwamen de
overige baten 290 miljoen euro lager uit op 1.927 (2.217) miljoen euro.

Bedrijfslasten stijgen met 8%
De totale bedrijfslasten van de Rabobank Groep stegen in 2013 met 762 miljoen euro tot 9.765
(9.003) miljoen euro. Het aantal medewerkers nam in 2013 met 2.758 fte’s af tot 56.870 (59.628)
fte’s. Deze daling was voor 1.387 fte’s het gevolg van de verkoop van Robeco. Daarnaast daalde
het aantal medewerkers bij de lokale Rabobanken en Friesland Bank met 1.689 fte’s. In 2012
waren de personeelskosten van Sarasin nog voor zes maanden opgenomen in de bedrijfslasten
op groepsniveau. Door de daling van de personele bezetting, in combinatie met het ontbreken
van de lasten van Sarasin, namen de personeelskosten af met 169 miljoen euro tot 5.325 (5.494)
miljoen euro.
Bij Rabobank International stegen de andere beheerskosten als gevolg van het schikkings
bedrag na de Libor-onderzoeken. Bij Rabobank Nederland namen de andere beheerskosten toe
door een stijging van de innovatiekosten. Die hingen samen met de verdere ontwikkeling van
de virtuele klantbediening in het kader van Visie 2016.
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Daarnaast hadden zowel de lokale Rabobanken als Rabo Vastgoedgroep te maken met hogere
reorganisatiekosten. Bij de lokale Rabobanken heeft de uitvoering van Visie 2016 een forse
personeelsreductie tot gevolg en bij Rabo Vastgoedgroep werd besloten de ontwikkelings
activiteiten van commercieel vastgoed af te bouwen. De verkoop van Sarasin leidde juist tot
een daling van de andere beheerskosten. Per saldo kwamen de andere beheerskosten uit op
3.912 (2.983) miljoen euro. De afschrijvingskosten bleven stabiel op 528 (526) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 59 basispunten
De waardeveranderingen van de Rabobank Groep kwamen in 2013 uit op 2.643 (2.350) miljoen
euro, een duidelijke stijging ten opzichte van 2012. Bij Rabo Vastgoedgroep nam het niveau van
de waardeveranderingen verder toe door de voortdurende ongunstige omstandigheden op de
Nederlandse vastgoedmarkt. Bij de lokale Rabobanken hadden ook in 2013 het commercieel
vastgoed, de binnenvaart en de glastuinbouw het zwaar. Daarnaast leidden de lage binnenlandse bestedingen tot moeilijkheden voor sectoren die zich richten op de binnenlandse retailmarkt. Op export gerichte bedrijven konden profiteren van de aantrekkende wereldhandel.
De totale waardeveranderingen bij het binnenlands retailbankbedrijf lagen enigszins boven het
hoge niveau van 2012. Bij Rabobank International, dat een meer internationaal gespreide portefeuille heeft, nam het niveau van de waardeveranderingen af en bij De Lage Landen was er een
beperkte stijging van het niveau van de waardeveranderingen. Gerelateerd aan de gemiddelde
kredietportefeuille bedroegen de kosten kredietverliezen van de Rabobank Groep 59 (52) basispunten op jaarbasis. Dit ligt ruim boven het langjarige gemiddelde van 28 basispunten.

RAROC daalt met 0,4 procentpunt
Het gebruik van de risk adjusted return on capital (RAROC), het naar risico gewogen rendement
op kapitaal, zorgt ervoor dat opbrengsten en risico’s consequent tegen elkaar worden afgewogen. Ook wordt de RAROC gebruikt voor de prijsstelling op transactieniveau en in het
kredietfiatteringsproces. De RAROC wordt berekend door de nettowinst te relateren aan het
gemiddelde economic capital. Door een toename van het gemiddelde economic capital en
een daling van de winst daalde bij de Rabobank Groep in 2013 de RAROC na belastingen met
0,4 procentpunt tot 8,4% (8,8%).

bedragen in miljarden euro’s

Economic capital
2012

2013

2012

Binnenlands retailbankbedrijf

8,6%

16,3%

9,1

9,1

Wholesalebankbedrijf en internationaal
retailbankbedrijf

0,7%

8,4%

7,0

7,9

De RAROC is berekend door de nettowinst te

Leasing

relateren aan het gemiddelde economic

Vastgoed

capital in het jaar.

Totaal
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RAROC
2013

Financiële ontwikkelingen

30,6%

27,6%

1,4

1,3

-42,8%

-6,4%

1,9

1,8

8,4%

8,8%

23,2

24,3

Vooruitblik Rabobank Groep
Het resultaat werd in 2013 beïnvloed door drie eenmalige bijzondere posten die per saldo
een positief effect hadden op het resultaat. Daarnaast zal in 2014 de resolutieheffing, een
eenmalige heffing als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL, het resultaat met 320 miljoen
euro verminderen.
In operationele zin zal het in 2014 beter gaan. Het rendement van de commerciële onderdelen
neemt naar verwachting toe. Voor 2014 wordt een lager kostenniveau voorzien, evenals een
daling van de afwaarderingen op vastgoed en grondposities en een afname van de waarde
veranderingen.
Voor 2014 verwacht de Rabobank in Nederland een zeer beperkte economische groei.
De hogere exportgroei zet door, maar een verdere daling van de particuliere consumptie
beperkt het groeitempo. Gegeven dit vooruitzicht wordt slechts een marginale groei van de
kredietverlening verwacht. Het herstel op de woningmarkt lijkt door te zetten en de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de woningmarkt in 2014 zijn positief; de verwachting is een
gematigde stijging van de transactieaantallen ten opzichte van 2013. De toevertrouwde
middelen zullen licht toenemen, mede door een groei van deze middelen bij International
Direct Retail Banking-activiteiten.
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Strategie
Strategisch Kader 2013 - 2016:
coöperatief, solide en duurzaam
De Rabobank wil dicht bij de klant zijn, midden in de samenleving staan en
zich richten op een duurzame ontwikkeling. De bancaire producten en
diensten moeten zo eenvoudig mogelijk zijn en voorzien in een daadwerkelijke klantbehoefte. De Rabobank is een universele relatiebank, zowel in
Nederland als elders in de wereld. Ze wil dat blijven, op basis van haar
coöperatieve oriëntatie en uitgangspunten. De medewerkers vervullen
daarbij en sleutelrol. Een solide bank betekent onder andere adequate
kapitaal- en liquiditeitsbuffers. Om deze te realiseren zal de groei van de
reserves moeten toenemen en zullen de toevertrouwde middelen sneller
moeten groeien dan de kredietverlening. Maatregelen zijn genomen om de
gewenste bewegingen in gang te zetten. In Visie 2016 zijn de ambities voor
de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland nader uitgewerkt. Een
belangrijk element daarin is dat het kostenniveau van het binnenlands
retailbankbedrijf van 4,5 miljard euro in 2011 terug moet naar 4 miljard euro
in 2016. Ook is de nieuwe duurzaamheidsstrategie inmiddels opgesteld.
Hoewel de Rabobank er in 2016 anders zal uitzien, blijft ze een coöperatieve,
solide en duurzame bank.
Versterking van het coöperatieve karakter
Vanuit haar coöperatieve oorsprong en structuur kiest de Rabobank het klantbelang als vertrekpunt 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.

Marktbediening in Nederland
In Nederland is het de ambitie van de Rabobank om klanten vanuit een krachtige positie
passende producten te bieden. Er is voldoende schaal nodig om aan productontwikkeling en
productinnovatie te kunnen doen en om efficiënt te kunnen opereren. Door het marktleiderschap in Nederland kan de Rabobank die vereiste schaal bereiken. De Rabobank is marktleider
in de spaarmarkt, in het midden- en kleinbedrijf, in het grootzakelijke segment en in de food- en
agrimarkt. De Rabobank wil deze leidende posities vasthouden en selectief versterken waar ze
nog achterblijven bij de ambities. Hoewel het marktaandeel van de Rabobank in de hypotheekmarkt terugliep in 2013, heeft ze met de lokale Rabobanken en Obvion nog steeds een stevige
positie in deze markt.
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De veranderde klantbehoefte noopt tot een kritische evaluatie van de gehele bedieningsketen,
van de lokale Rabobanken tot aan Rabobank Nederland. De klant wil zo veel mogelijk via mobiel
en internet bankieren. Klanten en leden kunnen online niet alleen terecht voor transacties en
service zoals internetbankieren of het aanvragen van een pas, maar ook voor advies. De klant
bepaalt het kanaal van zijn keuze. Persoonlijk advies blijft mogelijk als de klant dat wenselijk
acht, bijvoorbeeld als het om complexe producten gaat of als wet- en regelgeving erom vragen.
Uiteindelijk wil de Rabobank in Nederland komen tot een model dat ‘Klantbelang Centraal’
combineert met een marktconform kostenniveau. Volgens het coöperatieve uitgangspunt van
soberheid in de bedrijfsvoering streeft de Rabobank naar een structurele kostenverlaging bij de
lokale Rabobanken en Rabobank Nederland. Zonder aanvullende maatregelen zouden de
kosten van het binnenlands retailbankbedrijf stijgen van 4,5 miljard euro in 2011 naar 5 miljard
euro in 2016. De ambitie is om deze beweging te keren om in 2016 uit te komen op een
kostenniveau van maximaal 4 miljard euro. Onderdeel van dit pakket vormt de reductie van de
bezetting van de lokale Rabobanken met 8.000 fte’s. Bij Rabobank Nederland zullen de kosten
in 2016 minimaal 220 miljoen euro lager moeten zijn dan in 2013; dit gaat naar verwachting
gepaard met een verlies van 1.000 tot 2.000 arbeidsplaatsen.
In dit kader zijn in 2013 investeringen gedaan in de virtuele dienstverlening, is een groot aantal
kantoren gesloten en vonden er fusies plaats tussen lokale Rabobanken. Hierdoor daalde het
aantal lokale Rabobanken tot 129. Standaardisering en virtualisering moeten uiteindelijk leiden
tot een betere klantbediening tegen lagere kosten. Verder zullen de lokale Rabobanken de
mogelijkheden benutten om het coöperatief dividend scherper in te zetten. De verbondenheid
en de aanwezigheid van lokale Rabobanken in de lokale gemeenschappen en leefomgeving
van klanten en leden zullen daarbij niet in het gedrang komen.

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf en dochters
Het Nederlandse wholesalebankbedrijf en de dochters dragen bij aan het behoud van de
leidende positie in de Nederlandse markt. Buiten Nederland wil de Rabobank zich versterken als
toonaangevende en leidende food- en agribank. In de zakelijke markt in Nederland wil de
Rabobank haar positie bestendigen en waar mogelijk verder verstevigen, waarbij het accent
minder nadrukkelijk op kredietverlening komt te liggen waar dat mogelijk is. De groeiruimte
voor het internationale wholesalebankbedrijf en De Lage Landen zal worden beperkt. Voor het
rural- en retailbankbedrijf is enige groeiruimte gereserveerd om de activiteiten in een beperkt
aantal kernlanden te versterken, zodat van schaalvoordelen kan worden geprofiteerd.
De activiteiten van het internationale wholesalebankbedrijf en het internationaal rural- en
retailbankbedrijf en de dochters moeten zich vooral richten op food en agri, de reële economie
dienen en vanuit risico-optiek beheersbaar en verantwoord zijn. Daarnaast wordt scherper
gekeken naar de bijdrage van de verschillende activiteiten aan de groepsdoelstellingen.
Ook zal de synergie tussen de verschillende groepsonderdelen verder worden versterkt.
Op het gebied van beleggingsproducten bieden de lokale Rabobanken hun klanten al vele jaren
de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende aanbieders. Hierdoor is de rol van Robeco
binnen de Rabobank Groep de afgelopen jaren geleidelijk gewijzigd. Verder is sinds de invoering
van het provisieverbod op 1 januari 2013 het distributiemodel voor beleggingsfondsen structureel veranderd. Mede in het licht van deze ontwikkelingen zijn de strategische opties voor Robeco
in 2012 verkend. Op 1 juli 2013 werd de verkoop van Robeco aan Orix Corporation afgerond.
De Rabobank Groep heeft een belang van 29% in Achmea. Op het gebied van verzekerings
producten is Achmea voor de Rabobank de strategische partner.

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

Financiële kaders
Adequate kapitaal- en liquiditeitsbuffers bepalen de financiële soliditeit. Deze buffers zijn
daarmee noodzakelijke randvoorwaarden en onontbeerlijk voor het behouden van een hoge
rating en een goede toegang tot professionele funding. Door de aangescherpte wet- en regelgeving worden ook hogere eisen gesteld aan de kapitaal- en liquiditeitsbuffers van de
Rabobank. Tegelijkertijd is vastgesteld dat het groeitempo van de Rabobank in de voorbije
25 jaar niet langer realistisch is. In die periode lag de groei van de uitzettingen veel hoger dan
de groei van de toevertrouwde middelen en de toename van de winstreserves. Daardoor heeft
de Rabobank een steeds groter beroep gedaan op professionele fundingbronnen en kapitaal
instrumenten. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de grenzen van dit oude groeimodel
zijn bereikt. In de toekomst bepalen de groei van de toevertrouwde middelen en de jaarlijkse
toevoeging aan de reserves de maximale groei van de uitzettingen.
Tot en met 2016 is de ruimte voor groei van de uitzettingen beperkt. In Nederland zal de kredietvraag door de economische omstandigheden en de situatie op de woningmarkt beperkt zijn.
Buiten Nederland zullen de groeimogelijkheden selectief worden benut. Zo zal het inter
nationale rural- en retailbankbedrijf enigszins groeien om de activiteiten in enkele kernlanden
te versterken. Waar nodig worden keuzes gemaakt. Zo wordt Bank BGZ in Polen verkocht en
ACCBank in Ierland afgebouwd, en worden de activiteiten in Turkije uitgebreid. De ruimte
voor groei van de activa van het wholesalebankbedrijf en De Lage Landen is gering. Verder ligt
de nadruk op het vergroten van de omvang van de toevertrouwde middelen en het verder
diversifiëren van professionele funding.
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Hoewel de Rabobank niet streeft naar winstmaximalisatie, is een gezonde winstontwikkeling
wel noodzakelijk voor continuïteit, zekerheid en selectieve groei. Doordat er momenteel bij
verschillende onderdelen wordt gereorganiseerd, het kantorennetwerk in Nederland wordt
verkleind en diverse activiteiten worden afgebouwd, liggen de kosten tijdelijk nog op een hoog
niveau. Voorts heeft de Rabobank te maken met hoge waardeveranderingen en hoge afboekingen op vastgoed als uitvloeisel van de zwakke economie. Verder worden de resultaten in
2014 negatief beïnvloed door de eenmalige resolutieheffing als gevolg van de nationalisatie van
SNS REAAL en in latere jaren naar verwachting door de lasten uit hoofde van het Nederlandse
depositogarantiestelsel en het Europese resolutiefonds. Desondanks spreekt de Rabobank de
ambitie uit om in 2016 de liquiditeits- en kapitaalratio’s en de winstgevendheid structureel te
hebben verbeterd. Door selectieve kredietgroei en door ervoor te zorgen dat de toevertrouwde
middelen harder groeien dan de kredietverlening, zal de afhankelijkheid van professionele
fundingbronnen verminderen.
De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben houders van Rabobank Ledencertificaten
ertoe aangezet certificaten te verkopen. In 2013 is in totaal voor 1 miljard euro aan Rabobank
Ledencertificaten definitief ingetrokken. Hiermee is ook invulling gegeven aan de kapitaal
strategie waarin de certificaten een relatief kleinere rol krijgen. Door ook institutionele beleggers
de mogelijkheid te bieden om certificaten te kopen en de certificaten op de beurs verhandelbaar te maken, is de verhandelbaarheid toegenomen.
De kapitaalstrategie is er verder op gericht om het relatieve aandeel van het hybride vermogen te
verkleinen en het relatieve aandeel van het tier 2-vermogen te vergroten, waardoor een kostenvoordeel ontstaat. Uiteindelijk zal in de toekomst met name de ingehouden winst moeten
toenemen; hiervoor moet groepsbreed gefocust worden op soberheid en kostenmatiging.
De Rabobank Groep stuurt voor eind 2016 concreet op de volgende financiële doelstellingen
op het gebied van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit:
• rendement op tier 1-vermogen van 8%;
• core tier 1-ratio van 14% en een kapitaalratio groter dan 20%;
• loan-to-depositratio van 1,3.
Als de beperkte economische groei van de afgelopen jaren aanhoudt voor de gehele periode
tot en met 2016, dan zal het een uitdaging zijn om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren.
Financiële doelstellingen
Strategisch Kader

Doel voor
eind 2016

Realisatie
2013 Bijdrage aan doelstelling na 2013

Rentabiliteit
Rendement op
tier 1-vermogen

8%

5,2% •	1 miljard euro kostenbesparing bij het binnenlands retailbankbedrijf. Tot eind
2016 zal de bezetting bij de lokale Rabobanken dalen met 8.000 fte’s.
Daarnaast daalt de bezetting bij Rabobank Nederland met 1.000 tot 2.000 fte’s.
•	Verhoging van het rendement op geïnvesteerd vermogen bij alle andere
onderdelen.
•	Samenstelling kapitaal verandert: relatief minder Rabobank Certificaten en
hybride vermogen, relatief meer ingehouden winsten en tier 2-vermogen

Solvabiliteit
Core tier 1-ratio
Kapitaalratio

14%

13,5% •	Verkoop van Bank BGZ.
•	Onderdelen worden strikt aangestuurd op de omvang van hun vermogenseis.

>20%

19,8%

130%

135% •	Verbetering van de loan-to-depositratio bij de lokale Rabobanken met
1 tot 2%-punt in 2014.
•	Diversificatie van de fundingbronnen en verdere groei van het spaargeld bij
International Direct Retail Banking.

Liquiditeit
Loan-to-depositratio
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Coöperatie en governance
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.

Een uitgebreide beschrijving
van de Rabobank en haar
businessmodel staat
op de corporate website.

Situatie op 31 december 2013

10 miljoen klanten
1,9 miljoen leden

129 lokale Rabobanken
722 vestigingen

Rabobank Nederland

Rabobank International

- Staf
- Ondersteuning Aangesloten Banken
- Wholesale
- Group Finance

-

Wholesalebanking
Rural & retailbanking
Direct banking
Rabo Development

Dochters en deelnemingen
Betalen

Leasing

Partnerbanken

- MyOrder (80%)

- De Lage Landen (Athlon, Freo)

Hypotheken

Vastgoed

- Obvion

-

-

Verzekeringen
- Achmea (29%, Interpolis)

Zakelijk
- Rembrandt (51%)
- Paris Orléans (4%)
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Bouwfonds Property Development
MAB Development
FGH Bank
Bouwfonds Investment Management
Fondsenbeheer Nederland

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

Vermogensbeheer

Internationaal retail

- Robeco (10%)
- Schretlen & Co

- ACCBank
- Bank BGZ (99%)

Coöperatie en governance

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.

Rabobank Groep wereldwijd aanwezig
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 Groep
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

41
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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

landen

Rabobank Foundation
focust zich op projecten
in 25 landen.
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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

Rabobank Foundation

25

landen

landen

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

Jaarverslag 2013 Rabobank Groep

20

landen

Daarnaast heeft Rabo Development minderheidsbelangen in acht partnerbanken en biedt advies
en ondersteuning in diverse projecten.

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 verduurzaming 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

16,3

19,8

15,7

21,7

0,0

0,0

1,1

0,9

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland)
Projectfonds
Prijzengeld Herman Wijffels Innovatieprijs

0,2

0,1

0,1

0,1

Share4more

0,6

0,6

1,1

0,7

69,2

67,9

60,2

55,9

Totaal maatschappelijke fondsen en donaties

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 sponsorportefeuille 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

20,4

30,3

25,1

24,1

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

Rabobank Nederland, directoraat Communicatie
Rabobank International en overige
groepsonderdelen

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 tuchtrecht. 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 deskundigheidbevordering 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.
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2013 nov-dec
(na Libor-schikking)

Jaargemiddelde
2013

Jaargemiddelde
2012

Jaargemiddelde
2011

Bekendheid Rabobank als coöperatie

81%

81%

76%

74%

Positieve waardering Rabobank als coöperatie

50%

56%

57%

59%

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

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

Rabobank als coöperatie

Rabobank imago

Bankvoorkeur

Cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van

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

onderzoeksbureau No Ties. Jaarlijks worden

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

ruim 5.000 Nederlanders ondervraagd over

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

de reputatie van de diverse banken in

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

Nederland. Op reputatie indicatoren kan men

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

aangeven bij welke banken zij dit het beste

beperkt zijn.

vinden passen (meerdere antwoorden zijn
mogelijk). Dit geeft de scores van de banken
op de diverse reputatie indicatoren.
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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 eigentijdse 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.

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.

28

Jaarverslag 2013 Rabobank Groep

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.

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 privatebankingklanten 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 wereldbevolking 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
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.
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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 middenen 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 financieringen en garanties ter waarde van 10,5 miljoen euro aan 27 projecten. Cordaid is medeinvesteerder in het Rabo Rural Fund.
Eind 2013 werd nog een nieuw fonds opgericht waarin impactinvesteerders en sociaal ondernemers 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.

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 totstandkoming van nieuw beleid van de Rabobank. Ten slotte vindt met een aantal maatschappelijke
organisaties structureel periodiek overleg plaats.
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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
Intern onderzocht. Feiten en positie toegelicht.
zakelijke klant m.b.t. inheems volk Brazilië in
relatie tot suikerindustrie

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 multistakeholderorganisatie (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 multistakeholderorganisaties 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.
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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 governancekwesties (zoals mensenrechten, biodiversiteit en andere onderwerpen) verbonden aan financiële 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.

Stakeholders in politiek Den Haag en Brussel
Vanwege de impact op haar klanten en bedrijfsvoering volgt de Rabobank nauwgezet de ontwikkelingen in politiek Den Haag en Brussel. De Rabobank wil bijdragen aan goede wetgeving
en beleid, effectief en gedragen, en gesprekspartner zijn voor verschillende maatschappelijke
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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 rechtstreeks 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 keynotespeech 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 structuur 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, waaronder de Rabobank. Nauw verband hiermee houden de besluiten over de vorming van resolutiefondsen, 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 beslissingsbevoegdheid 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 voorgelegd 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
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
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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 kabinetsvoorstellen 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 financiële 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.

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 woningmarkt is essentieel voor de Nederlandse economie. Evenals de daarmee samenhangende
kansen voor de bouw en voor aanverwante sectoren. Hiervoor is stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid nodig. Nadat de kabinetsmaatregelen in het begin van het jaar duidelijk werden,
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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.

37

Duurzaamheid

Brede dienstverlening
in Nederland
Op weg naar de lokale Rabobank van de toekomst
In de tweede helft van 2013 kwam er een einde aan de recessie, maar de
economische groei was nog zeer beperkt. Mede door de stijging van de
werkloosheid lag het consumentenvertrouwen nog op een laag niveau.
Er werd meer afgelost op hypotheken en investeringen van bedrijven
bleven achter onder invloed van de verwachte krimp van de binnenlandse
bestedingen. Hierdoor daalde de kredietportefeuille private cliënten met
1% tot 303,1 miljard euro. De waardeveranderingen kwamen uit op 1.384
miljoen euro of 45 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille.
Het marktaandeel hypotheken nam af tot 26,0%. Het marktaandeel in de
handel, industrie en dienstverlening werd verder uitgebreid tot 44,1%.
De toevertrouwde middelen stegen met 1% tot 215,7 miljard euro en het
marktaandeel sparen daalde licht tot 37,8%.
Het programma Visie 2016 had in 2013 een grote impact op het personeel van
de lokale Rabobanken. De virtualisering van de dienstverlening gaat gepaard
met een betere klantbediening, maar ook met een sterke daling van het
aantal arbeidsplaatsen. Het herstel van de spaarmarge en de overgang naar
de nieuwe pensioenregeling hadden een positief effect op het resultaat.
Het vormen van reorganisatievoorzieningen vanwege het verandertraject
Visie 2016 en de hogere doorbelastingen vanuit Rabobank Nederland
– mede door toegenomen innovatiekosten – hadden een negatief effect op
het resultaat. Rabobank Nederland keerde in 2013, anders dan in 2012, geen
dividend uit aan de lokale Rabobanken. Per saldo daalde het nettoresultaat
van het binnenlands retailbankbedrijf in 2013 met 40% tot 781 miljoen euro.

www.rabobank.nl
www.obvion.nl

Strategie binnenlands retailbankbedrijf en Visie 2016
De kernopdracht is het behartigen van de belangen van de leden en klanten van de bank.
Klanten moeten voor alle gangbare financiële producten en diensten bij de Rabobank terechtkunnen. Daarnaast is het de ambitie van de Rabobank om in Nederland marktleider te zijn.
Marktleiderschap maakt het mogelijk om klanten vanuit een krachtige positie goede producten
aan te bieden.
Op 11 december 2013 is door de centrale kringvergadering akkoord gegeven op de drie pijlers
onder de lokale Rabobank van de toekomst: participeren, adviseren en virtualiseren. De lokale
Rabobanken participeren in initiatieven die bijdragen aan de lokale sociaaleconomische
ontwikkeling. Een groot deel van de medewerkers bij de lokale Rabobank is actief als adviseur
en onderhoudt ook steeds vaker contact met de klant in fysieke en/of virtuele netwerken.
Omdat klanten bovendien hun bankzaken in toenemende mate via internet en mobiele kanalen
regelen, zet de Rabobank vol in op het virtualiseren van haar dienstverlening. Hierdoor kunnen
klanten op ieder gewenst moment beter, sneller en goedkoper geholpen worden.
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De uitvoering van Visie 2016 heeft een forse personeelsreductie tot gevolg; in totaal verdwijnen
er in de periode 2013 tot en met 2016 bij de lokale Rabobanken ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen.
Om producten en diensten tegen scherpe prijzen en lage kosten te kunnen aanbieden, is een
bepaalde schaalomvang noodzakelijk. Een aantal kleinere Rabobanken komt niet aan die
benodigde omvang. Van de huidige 129 lokale Rabobanken blijven er in 2016 naar verwachting
ongeveer 100 over. Ook zullen kantoren worden gesloten. Veel kleinere bijkantoren ontvangen
slechts enkele klanten per dag. Hoewel klanten nauwelijks gebruikmaken van deze kantoren,
stuit sluiting vaak op verzet, omdat het verdwijnen van het kantoor wordt ervaren als een
verschraling van de dienstverlening. Door de mogelijkheden van virtuele kanalen en door
bijvoorbeeld kasfuncties onder te brengen in winkels, kan de dienstverlening goeddeels in
stand worden gehouden. De hierboven beschreven maatregelen zullen de kosten substantieel
doen dalen en zullen het resultaat van het binnenlands retailbankbedrijf structureel verbeteren.
Dit verandertraject bij de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland is in 2013 in gang gezet
onder de noemer Visie 2016.
Veel Rabobankmedewerkers verloren in het verslagjaar hun baan of kregen te horen dat hun
baan op korte termijn komt te vervallen. De interne bezetting bij het binnenlands retailbank
bedrijf daalde in 2013 met 1.669 fte’s en ook voor 2014 wordt een verdere daling van de
bezetting voorzien. Het vertrek van zoveel medewerkers heeft een forse impact en vereist een
grote zorgvuldigheid. Een groot deel van de boventallige medewerkers maakt gebruik van de
regionale mobiliteitscentra die hen begeleiden naar een nieuwe baan.
Niet alleen lokale Rabobanken zijn volop bezig met de stap naar ‘de lokale Rabobank 2016’,
ook Rabobank Nederland past haar structuur aan om de lokale Rabobanken in de toekomst
optimaal en efficiënt te kunnen blijven ondersteunen. De activiteiten van Rabobank Nederland
en Rabobank International worden daarbij gegroepeerd in drie commerciële domeinen die
zich richten op respectievelijk de retailactiviteiten in Nederland inclusief het grootbedrijf,
de wholesaleactiviteiten in Nederland en de rural- en retailactiviteiten buiten Nederland.
Daarnaast worden alle operationele en IT-activiteiten samengevoegd en ondergebracht in één
domein. Hetzelfde geldt voor alle ondersteunende activiteiten op het gebied van control en
risicomanagement. In deze opzet is Rabobank International niet langer een apart bestuurd
bedrijfsonderdeel, maar een integraal onderdeel van Rabobank Nederland. Zoals vanouds blijft
het ondernemerschap van de lokale Rabobanken in de nieuwe structuur leidend. In de eerste
helft van 2014 vindt de verdere uitwerking van de nieuwe, geïntegreerde organisatie plaats en
worden de gevolgen voor de personele invulling voor Rabobank Nederland duidelijk. Parallel
aan de inrichting van de nieuwe organisatie wordt gestart met een breed opgezet cultuur- en
leiderschapsprogramma.

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.
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Toegankelijk, betrokken en duurzaam

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.

Passende advisering

Goede service

Goede producten

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

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

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

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

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.
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Modules voor Rabobank

Score
Rabobank
2013

Score
Ten opzichte
van gemiddelde Rabobank
2012
sector* 2013

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

Boven

Consumptief krediet

3,4

Boven

3,1

Onder

Beleggen
-	Kwaliteit Beleggingsdienstverlening (toetsmethode gewijzigd)
- Kostentransparantie
-	Kwaliteit Beleggingsdienstverlening (gewijzigd)
- (2012: Kosten van beleggen)
-	(2012: Distributievergoedingen)

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

Boven

3,6
3,6

Boven

Klantcontact banken (voorheen: Transparantie)**

3,1

Onder

2,9

Onder

Klachtenmanagement

3,8

Onder

3,5

Onder

*	Betreft het gemiddelde van de scores van
de vijf grootste banken en de vijf grootste
verzekeraars in Nederland.

3,8

3,0
4,2

2,3

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

**	Voorheen heette dit AFM Dashboard

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

onderdeel ‘transparantie’.

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.
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.

Afwikkeling integratie Friesland Bank
Begin 2012 zijn de activiteiten van de Friesland Bank ondergebracht bij de Rabobank Groep.
Klanten van Friesland Bank kunnen sinds 2013 terecht bij de kantoren van de lokale Rabobanken.
Behalve voor continuering van de dienstverlening aan klanten is er veel aandacht voor de
medewerkers van Friesland Bank. Een deel van de medewerkers is inmiddels in dienst getreden
bij een van de lokale Rabobanken.

Lichte daling kredietportefeuille binnenlands retailbankbedrijf

Kredietportefeuille naar sector

De gevolgen van de zwakke binnenlandse economische omstandigheden waren terug te zien in de ontwikkeling van de kredietporte-

in miljarden euro’s

feuille. De kredietportefeuille private cliënten van het binnenlands
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theek, daalde deze portefeuille licht. De kredieten aan de handel,

HID

industrie en dienstverlening daalden met 2% tot 63,0 (64,4) miljard

Particulieren

euro en de kredieten aan de food- en agrisector daalden eveneens
met 2% tot 29,1 (29,8) miljard euro.
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Marktaandeel hypotheken

Woninghypotheken
De woningmarkt

in %

In 2013 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,4% goedkoper dan een jaar eerder. Toch zijn de eerste bescheiden tekenen
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van herstel op de Nederlandse woningmarkt waarneembaar. In de

25

tweede helft van 2013 is het aantal verkochte woningen gestegen

20

ten opzichte van dezelfde periode in 2012 en is de gemiddelde

15

prijs van bestaande koopwoningen nagenoeg stabiel gebleven.
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De duidelijkheid over de woningmarkthervormingen en de rela-
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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.

Hypotheekportefeuille
Het marktaandeel van de Rabobank Groep op de Nederlandse hypotheekmarkt lag in 2013 met
26,0% (31,1%) van de nieuwe hypotheekproductie beduidend lager dan in voorgaande jaren.
Het marktaandeel van de lokale Rabobanken daalde tot 19,2% (22,8%), dat van Obvion daalde
tot 6,6% (7,8%), en Friesland Bank droeg 0,2% (0,5%) bij aan het totale marktaandeel van de
Rabobank Groep.
In 2013 zijn marktpartijen, met name verzekeraars, die tijdelijk lage rentetarieven aanbieden in
marktaandeel gegroeid. De Rabobank hecht er waarde aan dat een tarief passend is. Uiteraard
wil de Rabobank concurrerend zijn in de markt, maar het is haar overtuiging dat het bij een
hypotheek niet alleen draait om de rente. Er komt meer bij kijken, zoals een kwalitatief goed
advies dat rekening houdt met betaalbaarheid op dit moment en in de toekomst. En een
product dat voldoende flexibiliteit biedt.
Door het lage aantal transacties op de woningmarkt en extra aflossingen op bestaande
hypotheken is de hypotheekportefeuille van de Rabobank Groep in 2013 gekrompen tot 209,1
(209,6) miljard euro. Door de restschuldproblematiek hebben klanten afgelost om hun hypotheekbedrag meer in verhouding te krijgen met de waarde van de woning. De extra aflossingen op
woninghypotheken waren met 3,6 miljard euro ruim 1,3 miljard euro hoger dan in 2012.
Van de hypotheekportefeuille bestaat 20% (19%) uit financieringen met Nationale Hypotheek
Garantie (NHG). De omvang van de NHG-portefeuille is in 2013 met 2,8 miljard euro gegroeid
onder invloed van de ruimere NHG-acceptatiegrenzen. De NHG-acceptatiegrens zal de
komende jaren worden verlaagd, waardoor de groei van de NHG-portefeuille zal afvlakken.
Het aandeel van klanten met een volledig aflossingsvrije financiering in de hypotheek
portefeuille daalt sinds 2011 als gevolg van de in 2011 gewijzigde Gedragscode Hypothecaire
Financieringen (GHF). In 2013 versnelde deze daling door de herziening fiscale behandeling van
de eigen woning die op 1 januari 2013 is ingegaan, en door de verlengde overgangstermijn
voor de omzetting van hypotheken. Eind 2013 bedroeg het aandeel van klanten met een
volledig aflossingsvrije financiering 25% (26%) van de hypotheekportefeuille.
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Van de klanten van de lokale Rabobanken die in 2013 een hypotheek hebben afgesloten,
hebben 62% een overlijdensrisicoverzekering. In geval van overlijden wordt de hypotheek
(deels) afgelost. Daarnaast heeft 22% van de nieuwe hypotheekklanten zowel een overlijdens
risicoverzekering als ook een hypotheekbeschermingsverzekering. Hiermee is de klant voor een
bepaalde periode verzekerd van een financiële ondersteuning voor de hypotheekkosten in
geval van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.
Ondanks de daling van de woningprijzen is de gewogen gemiddelde loan-to-value (LTV) van
de hypotheekportefeuille in 2013 onveranderd 81% (81%). Dit komt door de extra aflossingen,
hypotheekomzettingen en door de toename van de verpande spaargelden. Van ongeveer 21%
van de hypotheekportefeuille exclusief NHG is de LTV hoger dan 100%. In de LTV-berekening
wordt rekening gehouden met verpande middelen.

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.
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.

Kosten kredietverliezen
Door de koopkrachtdaling, oplopende werkloosheid en dalende woningprijzen zijn de onvolwaardige kredieten gestegen tot 893 miljoen euro. De kosten kredietverliezen van de hypotheekportefeuille zijn in 2013 toegenomen tot 127 (113) miljoen euro, maar zijn met 6,1 (5,6)
basispunten op jaarbasis nog altijd zeer laag. Op de hypotheekportefeuille is 103 (81) miljoen

43

Brede dienstverlening in Nederland

euro afgeboekt. De verkoopopbrengst van onderhands en openbaar verkochte woningen ten
opzichte van de vordering is het afgelopen jaar licht verbeterd tot 88% (86%). De verbetering
wordt verklaard doordat verhoudingsgewijs meer onderhandse verkopen plaatsvonden dan
openbare verkopen.

Nederlandse woninghypotheekportefeuille
bedragen in miljoenen euro’s
Omvang hypotheekportefeuille
Gewogen gemiddelde loan-to-value

2013

2012

209.142

209.593

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%

2013

2012

893

687

Nederlandse woninghypotheekportefeuille
bedragen in miljoenen euro’s
Onvolwaardige kredieten
Voorzieningen

198

176

Dekkingspercentage

21%

26%

Kosten kredietverliezen

127

113

6,1

5,6

103

81

Kosten kredietverliezen (bp)
Afboekingen

Obvion
Obvion is een toonaangevende verstrekker van hypotheken via het intermediaire kanaal en is
sinds 2012 100% dochter van de Rabobank. Met circa 350 medewerkers worden de hypotheken
van ongeveer 190.000 gezinnen in Nederland geregeld. Obvion staat voor hypotheken met een
geweten; dit betekent een eerlijke rente, onafhankelijk advies, een verantwoorde hypotheek
en hulp bij betalingsproblemen als het even tegenzit. Begin 2013 heeft Obvion een preventieteam in het leven geroepen, gericht op het vroegtijdig oplossen van betalingsproblemen.
Door vroegtijdig contact met de klant op te nemen wordt voorkomen dat deze dieper in de
problemen komt. Hulpmiddelen hierbij zijn onder meer de Obvion Budgetplanner – om de
klant weer overzicht te geven in zijn financiële zaken – en tijdelijke financiële regelingen als
Obvion RenteParkeren om tijdelijk de maandlast te verlagen. In november won Obvion de
Performance Award 2013 van Blauw Research. In dit onderzoek werd gemeten in hoeverre
intermediairs tevreden zijn met de dienstverlening van Obvion. Vooral over het beheer en de
producten van Obvion waren de intermediairs zeer tevreden.
Obvion kent een online-applicatie ‘Mijn Obvion’ waarmee de klant inzage kan krijgen in zijn
hypotheekdossier en met een rekenhulp de gevolgen van aanpassingen in zijn hypotheek kan
doorrekenen.
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De klanttevredenheid over Obvion is goed en wordt gemeten aan de hand van de net promotor
score (NPS): de NPS1 (aanbevolen versus niet aanbevolen) is op dit moment +48 en de NPS2
(tevreden versus niet tevreden) +31.
In een pilot heeft uitzendorganisatie Randstad in samenwerking met Obvion en Vereniging
Eigen Huis de Perspectiefverklaring ontwikkeld. Deze verklaring heeft als doel een hypotheek in
de toekomst toegankelijk te maken voor medewerkers met een flexibel contract.

Hypotheekdossier
De Rabobank introduceerde in januari 2013 het Rabobank Hypotheekdossier; een online
applicatie waarmee de klant zelf zijn hypotheekdossier kan vullen en raadplegen. De klant vult
zijn salaris en andere gegevens in en de applicatie rekent onder andere uit wat hij maximaal
kan lenen en wat de maandlasten zullen zijn. Ook kan de klant ervoor kiezen het hypotheekdossier samen met de adviseur te vullen en bovendien kan de klant voorafgaand aan het
adviesgesprek relevante documenten uploaden. Dankzij een gevuld hypotheekdossier is de
hypotheekadviseur goed op de hoogte van de situatie van de klant en kan hij sneller tot een
passend advies komen. Daarnaast kunnen hierdoor de kosten van het hypotheekadvies dalen.
De Rabobank hanteert een basistarief voor hypotheekadvies, maar als de klant het gesprek
zelf voorbereidt ontvangt hij een korting. Het Rabobank Hypotheekdossier sluit aan op de
virtualiseringsslag die de lokale Rabobanken maken in het kader van Visie 2016 en is gericht op
verbetering van de klantbediening en een efficiënter bedrijfsproces.

Geen boeterente bij aflossen met schenking
Op Prinsjesdag maakte het Nederlandse kabinet bekend dat schenkingen tot 100.000 euro
belastingvrij mogen geschieden, wanneer de ontvanger de schenking gebruikt voor hypotheek
aflossing van de eigen woning. De lokale Rabobanken en Obvion hebben in lijn hiermee
besloten dat klanten die gebruikmaken van deze regeling geen boeterente hoeven te betalen.
De maatregel geldt tot 1 januari 2015.

Marktaandeel HID

Handel, industrie en dienstverlening
Marktaandeel stijgt marginaal, kredietverlening loopt terug

in %
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binnenlands retailbankbedrijf aan de HID-sector teruggelopen tot
63,0 (64,4) miljard euro. Het marktaandeel in de handel, industrie en
dienstverlening groeide in 2013 tot 44 (43%).
Niet alleen is een daling van het aantal kredietaanvragen zichtbaar, ook ziet de Rabobank de
risico’s toenemen van met name de kredietverlening aan sectoren die in zwaar weer zitten.
Hierdoor is het voor de bank niet altijd mogelijk om de binnenkomende kredietaanvragen in te
willigen. Daarnaast is de prijs van krediet toegenomen doordat banken hogere buffers moeten
aanhouden door de strengere eisen onder Basel. De Rabobank spant zich in om met speciale
financiële producten (zoals het RaboStimuleringskapitaal) de klanten binnen de probleem
segmenten toch te kunnen helpen bij het realiseren van hun plannen waar dat verantwoord is.
Een groeiend aantal klanten kiest ervoor om zich vanuit diverse bronnen te laten financieren.
Een relatief nieuwe financieringsvorm is crowdfunding, al dan niet in combinatie met een
bancaire financiering. Hierdoor is de klant qua financiering minder afhankelijk van de bank.
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In oktober presenteerde de Rabobank haar jaarlijkse visie en bijbehorende sectorprognoses
voor het MKB. Vernieuwing door samenwerking vormt de kern van de MKB-visie voor 2014.
In deze visie concludeert de Rabobank dat het iets beter gaat met de economie, maar dat groei
nog steeds niet vanzelfsprekend is. De sectorprognoses geven ondernemers een blik op het
komende jaar, met uitgebreide voorspellingen voor alle sectoren, zodat zij die in hun plannen
kunnen meenemen. Daarnaast introduceerde Sectormanagement de Rabo Kennis App.
Zowel voor klanten als voor medewerkers is alle Rabobank-(branche)kennis nu met één druk
op de knop ook beschikbaar op smartphones en tablets. De app is bewust zo ontwikkeld dat
later ook andere (kennis)afdelingen kunnen aansluiten. Inmiddels is op deze wijze ook de
kennis beschikbaar van Kennis en Economisch Onderzoek, Sectormanagement Food en Agri
en International Services.

Marktaandeel food en agri

Food en agri
Partner food en agri door duurzaam marktleiderschap

in %

Het accent dat de Rabobank legt op food en agri in Nederland is
terug te zien in het hoge marktaandeel: in 2013 kwam het markt-
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sector 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 mest
verwerkingsfonds. 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.
U kunt hier meer over lezen in het duurzaamheidsverslag.

Betalen
Mobiel bankieren opnieuw sterk gegroeid
In 2013 is het aantal klanten dat actief mobiel bankiert bij de Rabobank opnieuw sterk
toegenomen tot 1,8 miljoen per eind 2013. Particuliere klanten gebruiken mobiel bankieren
dagelijks, zakelijke klanten zelfs diverse keren per dag. Klanten hebben hierdoor beter inzicht
in hun financiële positie. Mobiel bankieren is zo een van de belangrijkste contactmomenten
met de klant.
Medio 2013 hebben ABN AMRO, ING en de Rabobank in Leiden een proef gestart met mobiel
betalen. Hiermee is het contactloos betalen met de mobiele telefoon in de winkel beproefd.
Reacties van klanten en ondernemers zijn voor het grootste deel positief. Vooral het gemak en
de snelheid van betalen worden gewaardeerd. Mede op basis van deze pilot wordt mobiel
betalen in 2014 landelijk geïntroduceerd.
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Aantal actieve gebruikers mobiel bankieren
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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.
U kunt hier meer over lezen in het duurzaamheidsverslag.

SEPA-migratie – de overgang naar één Europese betaalmarkt
De migratie naar Single Euro Payments Area (SEPA) – de overgang naar één Europese betaalmarkt – stond in 2013 centraal. Na de overgang naar SEPA is er voor klanten geen verschil meer
tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s in Europa. Alle huidige
rekeningnummers worden omgezet in een internationaal rekeningnummer: IBAN. In 2013 zijn
veel Rabobankklanten overgegaan op SEPA. Voor particuliere klanten was de impact relatief
gering en vond de overgang gefaseerd en automatisch plaats. Voor bedrijvenklanten was de
overgang naar SEPA complexer. Ruim 110.000 bedrijvenklanten moesten forse aanpassingen
doen aan hun financiële systemen en software om goed op SEPA te kunnen overstappen.
Deze groep had behoefte aan een intensieve ondersteuning vanuit de Rabobank. Voor deze groep
klanten heeft de Rabobank ondersteuning geboden met onder andere migratieconsultants en
een intensieve nabelcampagne in december, gericht op 90.000 zakelijke klanten. Hierdoor
gebruiken op 1 februari 2014 nagenoeg alle klanten SEPA-producten. Op 12 januari 2014 is door
een Eurocommissaris het voorstel gedaan om voor klanten die niet tijdig zijn gemigreerd, een
duale periode te hanteren.
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Sparen

Marktaandeel sparen

De Nederlandse spaarmarkt is in 2013 met 1% in omvang gegroeid
tot 325,3 (323,6) miljard euro. Het marktaandeel van de Rabobank

in %
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activiteiten van Robeco die niet zijn verkocht aan Orix Corporation,
worden vanaf juni 2013 verantwoord in de cijfers van het binnenlands retailbankbedrijf. Hierdoor stegen de toevertrouwde middelen bij het binnenlands
retailbankbedrijf met 1% tot 215,7 (214,5) miljard euro. De toevertrouwde middelen bestaan in
belangrijke mate uit particulier spaargeld; deze categorie steeg met 0,5 miljard euro tot 125,2
(124,7) miljard euro.

Vermogensmanagement
Rabo Vermogensmanagement
In 2013 is Rabo Vermogensmanagement verder geïmplementeerd. Hiermee bieden lokale
Rabobanken samen met specialisten van Schretlen & Co een integrale (advies)dienstverlening
aan vermogende klanten. Daarnaast kunnen klanten die samen met de Rabobank willen
beleggen, dit nu ook online doen (met advies) in het concept Rabo Advies Beleggen-fondsen.
Met Rabo Advies Beleggen fondsen kunnen klanten via internet hun beleggingen volgen en
zelf hun portefeuille inrichten en aanpassen. Het intakegesprek en de periodieke onderhoudsgesprekken van Rabo Advies Beleggen fondsen vinden nog face-to-face plaats, terwijl het
advies over de inrichting van de portefeuille en het beleggingsadvies online gebeurt.

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.
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.
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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.
U kunt hier meer over lezen in het duurzaamheidsverslag.

Verzekeren
Verzekeringen bij de lokale Rabobank: Interpolis
De Rabobank Groep heeft een belang van 29% in Achmea. Op het gebied van verzekerings
producten is Achmea voor de Rabobank dé strategische partner. Interpolis maakt deel uit van
Achmea en werkt nauw samen met de lokale Rabobanken. Bij de lokale Rabobanken worden
particuliere verzekeringen aangeboden via de Interpolis Alles in één Polis. Voor zakelijke klanten
worden de schadeproposities Interpolis ZekerVanJeZaak en de Bedrijven Compact Polis aan
geboden. In 2013 kwamen bij de lokale Rabobanken de assurantieprovisies uit op 288 (312)
miljoen euro.
Interpolis zoekt de dialoog met klanten over risico’s en preventie. In samenwerking met klanten
wordt gewerkt aan nieuwe preventieoplossingen. Een voorbeeld hiervan is het in 2013 gestarte
initiatief www.deoplossingvan.nl. Op deze website kan iedereen terecht die een oplossing heeft,
of kan gebruiken, voor het omgaan met risico’s. Het initiatief is gestart met het thema ‘veiligheid
in en om het huis’ en het thema ‘reizen en op vakantie’. Inmiddels is een groot aantal oplossingen
geplaatst om anders om te gaan met risico’s in en om het huis. Een vakjury heeft de oplossingen
beoordeeld. Het winnende idee is intussen in de markt gezet. Het platform moet leiden tot
oplossingen waarmee de klant bediend kan worden. In 2013 hebben de Rabobank en Interpolis
in de zakelijke markt RisiGo geïntroduceerd, een applicatie waarbij de klant en zijn risico’s
centraal staan, en waarmee een ondernemer kan besluiten welke risico’s hij via preventie wil
wegnemen, welke hij zelf wil dragen en welke worden verzekerd.
De Rabobank heeft in het verslagjaar veel aandacht besteed aan het verder virtualiseren van
haar dienstverlening rondom verzekeren. Een voorbeeld hiervan is dat ondernemers hun
ZekerVanJeZaak-verzekering online kunnen bekijken, aanpassen, toevoegen en opzeggen.
Dit speelt in op de behoefte van de klant om ook buiten de reguliere openingstijden gebruik
te kunnen maken van de dienstverlening van de bank. Klanten waarderen de eenvoud en de
overzichtelijkheid van de online applicatie.
Naast schade- en levensverzekeringen biedt Interpolis de zorgverzekering Interpolis ZorgActief
aan. De nadruk bij deze zorgverzekering ligt op het verzekeren van alleen de noodzakelijke
zorgkosten, zodat de klant daarnaast kan sparen voor mogelijke kleinere zorguitgaven.
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Onderdeel van deze verzekering is de Interpolis Zorgbemiddeling. Behalve op wachtlijst
bemiddeling is deze service gericht op het helpen van klanten bij uiteenlopende zorgvragen,
bijvoorbeeld over alternatieve behandelmogelijkheden of het ontvangen van een second
opinion. Verzekerden die gebruikgemaakt hebben van deze service, waarderen deze met een 8,5.
Soort verzekering
Alles in één Polis

Aantal polissen
31-dec-2013

Aantal polissen
31-dec-2012

1.324.000

1.379.000

ZekerVanJeZaak en Bedrijven Compact Polissen

210.000

215.000

ZorgActief

223.000

225.000

Resultaatontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf
Resultaten
in miljoenen euro’s

2013

2012

Rente

5.605

5.180

8%

Provisies

1.319

1.344

-2%

Overige resultaten

Mutatie

616

765

-19%

Totale baten

7.540

7.289

3%

Personeelskosten

2.463

2.454

Andere beheerskosten

2.408

1.755

37%

144

151

-5%

Totale bedrijfslasten

5.015

4.360

15%

Brutoresultaat

2.525

2.929

-14%

Waardeveranderingen

1.384

1.329

4%

90

91

-1%

Afschrijvingen

Bankenbelasting
Bedrijfsresultaat vóór belastingen

1.051

1.509

-30%

Belastingen

270

205

32%

Nettowinst

781

1.304

-40%

45

44

2%

66,5%

59,8%

8,6%

16,3%

Waardeveranderingen (in basispunten)
Ratio’s
Efficiencyratio
RAROC
Balansgegevens (in miljarden euro’s)

31-dec-13

31-dec-12

Balanstotaal

376,3

386,1

-3%

Kredietportefeuille private cliënten

303,1

306,5

-1%

Toevertrouwde middelen

215,7

214,5

1%

6,6

6,8

-3%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)
Regulatory capital
Economic capital
Aantal medewerkers (in fte)
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9,1

9,1

26.999

28.668

-6%

Toelichting resultaatontwikkeling binnenlands
retailbankbedrijf
Baten stijgen met 3%
De totale baten van het binnenlands retailbankbedrijf stegen in 2013 met 251 miljoen euro
tot 7.540 (7.289) miljoen euro. Vooral als gevolg van een gedeeltelijk herstel van de marges op
spaarmiddelen nam de rentewinst met 8% toe tot 5.605 (5.180) miljoen euro. Mede door een
daling van de verzekeringsprovisies namen de provisiebaten met 25 miljoen af tot 1.319 (1.344)
miljoen euro. Op de algemene ledenvergadering van juni is – anders dan in 2012 – besloten
om in 2013 vanuit Rabobank Nederland geen dividend uit te keren aan de lokale Rabobanken.
Daarnaast had de overgang naar de nieuwe pensioenregeling een positief effect op de
overige resultaten. Per saldo daalden de overige resultaten met 149 miljoen euro tot 616 (765)
miljoen euro.

Bedrijfslasten stijgen met 15%
De totale bedrijfslasten van het binnenlands retailbankbedrijf stegen in 2013 met 15% tot
5.015 (4.360) miljoen euro. Onder invloed van een toename van de reorganisatiekosten tot
283 miljoen euro in verband met Visie 2016 en een stijging van de innovatiekosten bij Rabobank
Nederland, die volledig aan de lokale Rabobanken worden doorbelast, stegen de andere
beheerskosten met 653 miljoen euro tot 2.408 (1.755) miljoen euro. Ondanks de lagere personele
bezetting bleven de personeelskosten ongeveer stabiel op 2.463 (2.454) miljoen euro. Dit is het
gevolg van de stijging van de individuele afvloeiingskosten in 2013. Als gevolg van lagere
afschrijvingen op immateriële vaste activa daalden de afschrijvingskosten met 7 miljoen euro
tot 144 (151) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 45 basispunten
De zwakke economische omstandigheden in Nederland zorgden voor een hoog niveau van
de waardeveranderingen in 2013. In de food- en agrisector zijn de kosten kredietverliezen
geconcentreerd in de glastuinbouw. In de handel, industrie en dienstverlening hebben de
vastgoedsector en de sectoren die zich richten op de binnenlandse markt het zwaar. In de
transportsector heeft met name de binnenvaart het moeilijk. Daarnaast blijven de zorgen
aanhouden in de detailhandel non-food, de bouw, de horeca en de automotivesector.
Bedrijven die zich richten op buitenlandse markten kunnen profiteren van de aantrekkende
export. De waardeveranderingen van het binnenlands retailbankbedrijf kwamen in 2013 uit op
1.384 (1.329) miljoen euro. De kosten kredietverliezen bedragen 45 (44) basispunten van de
gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 16 basispunten.

Regulatory capital daalt met 3%
Bij de berekening van de vermogenseis worden de risico’s van uitzettingen aan particulieren en
bedrijven ingeschat op basis van interne rating- en risicomodellen. Eind 2013 is er ten opzichte
van een jaar eerder sprake van een lichte daling van het regulatory capital voor het binnenlands
retailbankbedrijf naar 6,6 (6,8) miljard euro. Deze daling ligt in lijn met de ontwikkeling van de
kredietverlening. Daarnaast daalde het operationele risico. Het economic capital bleef gelijk op
9,1 (9,1) miljard euro. Hier werd een daling van het kredietrisico en het operationeel risico
gecompenseerd door een toename van het renterisico.
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Vooruitblik binnenlands retailbankbedrijf
In 2014 lijkt er een einde te komen aan de periode van lange en grote economische krimp.
Dit wil niet zeggen dat de economische problemen in Nederland voorbij zijn. De wereldwijde
groeiversnelling biedt (nog) niet genoeg tegenwicht aan de binnenlandse problemen, waardoor
de Nederlandse economie naar verwachting nauwelijks zal groeien en de werkloosheid verder
oploopt. De bestedingen staan onder druk doordat huishoudens, banken en overheden hun
vermogenspositie willen verbeteren. Het beschikbare inkomen blijft onder druk staan door de
stijging van de werkloosheid en de beperkte loonstijging. Samen resulteert dit voor het binnenlands retailbankbedrijf in 2014 naar verwachting in een beperkte krimp van de kredietverlening
en een stabilisatie van de toevertrouwde middelen. De verdere implementatie van Visie 2016
moet leiden tot een betere klantbediening en een efficiëntere organisatie. Op basis van
economische vooruitzichten wordt een beperkte afname van de waardeveranderingen voorzien.
Alles overziend wordt een beperkt herstel verwacht van het resultaat van het binnenlands retailbankbedrijf. De noodzaak tot soberheid en kostenmatiging blijft echter onverminderd aanwezig.
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Internationaal: leidende fooden agribank
Versterking Nederlands marktleiderschap en
uitbreiding food- en agrifocus
Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en het internationaal ruralen retailbankbedrijf kwam in 2013 uit op 52 miljoen euro, een daling van
652 miljoen euro ten opzichte van 2012. De lagere nettowinst hangt in
belangrijke mate samen met de schikkingen die de Rabobank is overeen
gekomen na de Libor-onderzoeken. Die schikkingen leidden eind 2013 tot
een betaling van 774 miljoen euro aan diverse autoriteiten. In 2012 had de
verkoop van aandelen Yes Bank juist een opwaarts effect op het resultaat.
Los van deze eenmalige gebeurtenissen was in 2013 sprake van positieve
resultaten binnen Corporate Lending, Capital Markets, Acquisition Finance
en Global Client Solutions. Daarnaast verbeterde het resultaat van de internationale rural- en retailactiviteiten en droeg de afbouw van de illiquide
activaportefeuille bij aan het resultaat. Internationaal was er weer sprake
van economische groei, wat bijdroeg aan een daling van de waarde
veranderingen bij Rabobank International. In basispunten van de gemiddelde
kredietportefeuille kwamen de kosten kredietverliezen uit op 57 basispunten,
bij een langjarig gemiddelde van 54 basispunten. De verdere afbouw van
kredietverlening aan niet-kernactiviteiten, in combinatie met de waarde
daling van onder andere de Amerikaanse en de Australische dollar en het
bereikte akkoord over de verkoop van Bank BGZ, droeg bij aan de daling
van de totale kredietportefeuille met 14% tot 92,1 miljard euro. Het aandeel
food en agri groeide tot 54% van de totale portefeuille. Het gezamenlijke
spaartegoed van de RaboDirect-spaarbanken groeide met 5,5 miljard euro
tot 29,1 miljard euro.
Vanwege de beperkte bijdrage van de Equity Derivatives-activiteiten aan
de strategische doelen en als gevolg van gewijzigde regelgeving heeft
Rabobank International besloten om deze activiteiten te beëindigen. Met de
BNP Paribas Groep werd een akkoord bereikt over de verkoop van Bank BGZ
voor een bedrag van ongeveer 1 miljard euro. Afronding van de transactie
hangt nog af van de benodigde wettelijke goedkeuringen. Daarnaast is
voor ACCBank besloten om verder te reorganiseren en de reguliere dienstverlening aan klanten af te bouwen. De overgang van de wholesaleklanten
van Friesland Bank naar Rabobank International werd in 2013 afgerond.

www.rabobank.com
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Verdeling inkomsten wholesalebankbedrijf

Strategie Rabobank International
Eind 2013 is besloten om Rabobank Nederland en Rabobank
International geïntegreerd aan te sturen. De Rabobank wil als één

per aandachtsgebied, in %

bank opereren in binnen- en buitenland. Daarom zal Rabobank
International niet langer als apart bestuurd bedrijfsonderdeel blijven
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bestaan, maar een integraal onderdeel gaan vormen van Rabobank
Nederland. In lijn met deze maatregel komt er een nieuwe top53
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Leidende rol wereldwijde
food- en agrisector
Marktleiderschap in
Nederland
Specialistische kennis
en schaalvoordelen

structuur voor de Rabobank Groep. In de nieuwe structuur zullen
stafdiensten en afdelingen van Rabobank International en Rabobank
Nederland worden samengevoegd. In 2014 wordt deze structuur
nader uitgewerkt.
De strategie van Rabobank International is ongewijzigd. Voor het

internationale wholesalebankbedrijf blijven het versterken van marktleiderschap in Nederland
en het spelen van een leidende rol in de internationale food- en agrisector de belangrijkste
doelstellingen. Daarnaast wordt gestuurd op synergie tussen businesslines. Het rural- en retailbankbedrijf kenmerkt zich door de strikte food- en agrifocus; uitgangspunt voor de ruralbanken
is dat de portefeuille voor minstens 95% uit food en agri bestaat; voor de retailbanken ligt deze
doelstelling op 40-50% van de portefeuille.
Om voor de betreffende producten een optimale kostprijs en kwaliteitsstandaard te garanderen
is een bepaalde schaalgrootte nodig. Daarom wordt specialistische kennis voor een bredere
klantgroep ingezet.

Marktleiderschap in Nederland
In Nederland richt Rabobank International zich op alle marktsectoren en is ze een brede dienstverlener die zich ten doel stelt om de Nederlandse zakelijke markt zo goed en zo dichtbij
mogelijk te bedienen. Klanten met een omzet tot 250 miljoen euro worden door lokale
Rabobanken bediend, waarbij ondersteuning beschikbaar is van de regioteams van het
Rabobank International Grootbedrijf. Klanten met een omzet boven 250 miljoen euro worden
centraal door Rabobank International bediend. De betreffende afdeling Large Corporates is
ingedeeld in clusters van klanten die in eenzelfde sector actief zijn. Klanten worden bediend
door Client Service Teams, een hechte samenwerking rondom de klant die bestaat uit een
relatiebeheerder, productspecialisten, een kennisspecialist en, indien van toepassing, een
adviseur van Mergers & Acquisitions. Rabobank International onderscheidt zich daarbij van
concurrenten door een diepgaande sectorkennis. In 2013 bestendigde Rabobank International
haar positie als marktleider in het zakelijke segment. De Rabobank speelde een leidende rol bij
diverse grote transacties in Nederland, zoals overnames, financieringen en herstructureringen.
Zo adviseerde Rabobank International diverse Nederlandse multinationals bij grote transacties,
zoals het public-to-privateproces van D.E. Master Blenders 1753, de aandelenemissie van Imtech
en de overname van Dockwise door Boskalis. Daarnaast werd in 2013 de overgang van de
wholesaleklanten van Friesland Bank naar Rabobank International afgerond.
Rabobank International speelt ook een belangrijke ondersteunende rol in de bediening van
zakelijke klanten door lokale Rabobanken. De producten en diensten die deze klanten afnemen,
worden deels lokaal aangeboden en deels door Rabobank International beschikbaar gesteld.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om risicomanagementproducten (zoals valutaderivaten) en
kapitaalmarktproducten (zoals emissies van aandelen en obligaties). Voor fusies en overnames
kunnen klanten van lokale Rabobanken gebruikmaken van de diensten van Rembrandt Fusies
en Overnames.
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Leidende rol in de wereldwijde food- en agrisector
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 wholesaleen 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 Development en Rabobank
Foundation actief in regio’s waar de voedselproductie zich nog sterk moet ontwikkelen, zoals in
delen van Afrika.
De sterke food- en agrifocus is ook zichtbaar in de klantbasis van Wholesale Clients International
waar de core food- en agriportefeuille verder is toegenomen tot 96% (92%) van de portefeuille.
De toename van het aandeel food en agri is eveneens zichtbaar in de portefeuilles van
Acquisition Finance 75% (70%) en Global Client Solutions 87% (85%).
In 2013 werd overgegaan tot de afbouw van de activiteiten van ACCBank (Ierland), de
verkoop van Bank BGZ (Polen) en vermindering van het aandelenbelang in Finterra (Mexico).
Daarentegen wordt de aanwezigheid van de Rabobank in Turkije uitgebreid door een
‘representative office’ te vervangen door een dochtermaatschappij.

Internationaal wholesalebanking
De Rabobank is internationaal een prominente financiële dienstverlener voor food- en agri
bedrijven. Met een duidelijke visie op de toekomst van de sector voert de Rabobank de
strategische dialoog met de top van internationaal opererende food- en agribedrijven. Via een
uitgebreid netwerk wordt de specialistische kennis van de voedselketens gedeeld. De klanten
van Wholesale Clients International en Trade & Commodity Finance worden bediend door
Client Service Teams, die bestaan uit een relatiebeheerder, een productspecialist, een specialist
op het gebied van food- en agriresearch (FAR-specialist) en, indien van toepassing, een adviseur
van Mergers & Acquisitions. Op deze manier wordt specifieke kennis van de markt, de sector, de
producten en de klant gedeeld en kan de klant optimaal worden bediend. De internationale
klantportefeuille is, door groei in bepaalde sectoren en regio’s in de afgelopen jaren, steeds
meer veranderd in een food- en agriportefeuille. De omvang van de kredietverlening aan het
internationale wholesalebankbedrijf daalde, mede door de waardedaling van diverse buitenlandse valuta, in 2013 met 10% tot 48,9 (54,1) miljard euro.

Internationaal rural- en retailbankbedrijf
Het internationale rural- en retailbankbedrijf richt zich, buiten Nederland, op de financiering van
agrarische ondernemers en op ‘community banking’. Het bereikte akkoord over de verkoop van
Bank BGZ zorgde voor een daling van de kredietportefeuille met 6,3 miljard euro. Daarnaast
droeg de appreciatie van de euro ten opzichte van diverse valuta bij aan de daling van kredietverlening binnen het rural- en retailbankbedrijf met 19% tot 31,1 (38,6) miljard euro; in lokale
valuta en exclusief de daling door Bank BGZ was in deze kernactiviteit van Rabobank International
overigens sprake van een groei van de kredietverlening. Een groot deel van deze rural- en
retailkredieten is verleend aan klanten in Australië en Nieuw-Zeeland, waar de Rabobank al
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jaren een sterke positie heeft. Deze portefeuille daalde onder invloed van valuta-effecten met 10%
tot 14,3 (15,9) miljard euro. In de Verenigde Staten is de Rabobank actief met de communitybank Rabobank N.A., die niet alleen agrarische klanten maar ook retailklanten bedient, en met
Rabo AgriFinance, die zich volledig op het agrisegment richt. De groei in de agrisector in deze
regio’s droeg bij aan de toename van de omvang van de portefeuille in de Amerikaanse regio met
9% tot 14,3 (13,1) miljard euro. Daarnaast vond een sterke groei plaats van de kredietverlening
aan agrarische bedrijven in Brazilië en Chili.

Specialistische kennis en schaalvoordelen
Bij de bediening van Nederlandse klanten en internationale food- en agriklanten voorziet
Rabobank International in kwalitatief hoogstaande professionele financiële producten en
diensten op het gebied van onder meer Global Financial Markets, Acquisition Finance, Global
Client Solutions, Project Finance en Trade & Commodity Finance. Om voor deze producten een
optimale kostprijs en kwaliteitsstandaard te garanderen, is een zekere schaalgrootte nodig.
Daarom wordt de specialistische kennis voor een bredere klantgroep ingezet.
Global Financial Markets biedt klanten producten aan die zijn gericht op risicobeheersing en
kapitaalmarkttransacties gerelateerd aan de wereldwijde financiële markten. In 2013 heeft
Global Financial Markets besloten haar Equity Derivatives-activiteiten te beëindigen, als gevolg
van gewijzigde internationale regelgeving en omdat deze activiteiten onvoldoende in lijn liggen
met de strategische doelen van Rabobank International.
Trade & Commodity Finance bedient klanten in de internationale fysieke handel in grondstoffen.
Ze gebruikt haar kennis van de grondstoffenmarkten en de daarbij behorende financiële
producten voor Nederlandse klanten, voor internationale food- en agriklanten en voor klanten
die actief zijn in de energie- en metaalsectoren.
Acquisition Finance biedt, veelal in samenwerking met een financiële sponsor, financiële
diensten aan klanten die te maken hebben met een fusie of overname. Global Client Solutions
biedt financiële maatwerkoplossingen aan bedrijven en financiële instellingen waarvoor
specifieke deskundigheid nodig is op gebieden als kredietverlening, wetgeving, boekhoud
regels en/of fiscaliteit.
Project Finance richt zich op financiële oplossingen voor klanten met een sterke focus op
duurzame energie, op infrastructuurprojecten en op bedrijven in de internationale food- en
agri-industrie.
Daarnaast is de Rabobank actief met Rabo Private Equity, de investeringstak van de Rabobank.
Via gespecialiseerde labels wordt op basis van sectorkennis een belang genomen in onder
nemingen. In 2013 bouwde Rabo Private Equity haar meerderheidsbelang in IHC Merwede af
en zijn het team en de portefeuille van Friesland Bank geïntegreerd binnen Rabo Private Equity.

ACCBank stopt met reguliere financiële dienstverlening
In 2013 is besloten tot een verdere reorganisatie van de activiteiten van het Ierse ACCBank, met
als doel verlaging van de kosten. De nadruk wordt gelegd op het terugvorderen van schulden.
ACCBank stopt met haar reguliere financiële dienstverlening aan klanten. Vanaf 2014 is het niet
langer mogelijk om een betaal- of spaarrekening te openen bij ACCBank. Tevens worden alle
regionale businesscentra gesloten en is er het voornemen om de retailbankvergunning in te
leveren. Sinds de Ierse vastgoedmarkt in 2008 is verslechterd, heeft ACCBank forse verliezen
geleden. Ook in 2014 zal er sprake zijn van verlies als gevolg van impairments. Zonder verder
ingrijpen zou echter ook het brutoresultaat voor ACCBank negatief worden. Eind 2013 bedroeg
de kredietportefeuille van ACCBank 2,4 (3,1) miljard euro. Rabobank Ierland – die zich concentreert op de food- en agrisector – en RaboDirect zetten hun activiteiten in Ierland voort.
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Verkoop Bank BGZ aan BNP Paribas
In december 2013 heeft de Rabobank een akkoord bereikt over de verkoop van haar 98,5%
aandelenbelang in de Poolse Bank BGZ aan de BNP Paribas Groep voor een bedrag van ongeveer
1 miljard euro. De verkoop is inclusief de activiteiten van internetspaarbank BGZ Optima.
Afronding van de transactie hangt nog af van de benodigde wettelijke goedkeuringen, maar
zal naar verwachting binnen twaalf maanden plaatsvinden. In 2013 heeft de Rabobank haar
strategische opties voor Bank BGZ nader beoordeeld, waarbij duidelijk werd dat het voor de
nog relatief kleine Bank BGZ erg moeilijk zou worden om voldoende schaalgrootte te verkrijgen
in de zich verder consoliderende Poolse banksector. Met BNP Paribas, die reeds een eigen bank
in Polen bezit, kan Bank BGZ in één klap forse schaalvoordelen realiseren en haar ambities als
commerciële bank met agrifocus verder ontwikkelen. De Rabobank heeft de intentie om de
bediening van de Nederlandse klanten via de International Desk voort te blijven zetten. Als de
verkoop wordt afgerond, dan zal dit een positieve impact hebben op de tier 1-ratio van de
Rabobank Groep van naar verwachting circa 40 basispunten.

Bankvergunning in Turkije
De Turkse bankautoriteit heeft de aanvraag van de Rabobank voor een bankvergunning in
Turkije in 2013 goedgekeurd. De Rabobank had al een representative office en breidt haar
aanwezigheid uit door het opzetten van de dochtermaatschappij Rabobank Anonim Sirketi
(Rabobank A.S.). De nadruk komt te liggen op het bedienen van grootzakelijke klanten die actief
zijn in de food- en agrisector. De Rabobank verwacht dat zij met haar expertise een belangrijke
rol kan spelen bij de verdere ontwikkeling van de food- en agrisector in Turkije. De Rabobank
verwacht in het derde kwartaal van 2014 de activiteiten te kunnen starten.

Verdere groei spaartegoeden RaboDirect
De Rabobank heeft als de verkoop van Bank BGZ – en daarmee BGZ Optima - wordt afgerond vijf
internetspaarbanken in het buitenland; in België, Duitsland, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland.
In 2013 stegen de spaargelden bij deze banken met 23% tot 29,1 (23,6) miljard euro en kwam
het aantal klanten uit op 751.000 (593.000). De groei kwam nagenoeg geheel uit Duitsland; daar
namen de tegoeden in 2013 met 4,8 miljard euro toe. In Australië

Verdeling spaartegoeden Rabo Direct

werden de spaartegoeden beïnvloed door de sterke waardedaling
van de Australische dollar ten opzichte van de euro. De spaargelden
uit de RaboDirect-activiteiten worden aangewend voor financiering
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ment banks. Ultimo 2013 vormden de spaargelden uit RaboDirectactiviteiten 19% (16%) van de spaargelden op groepsniveau.

Uitbreiding aandeel food en agri in kredietportefeuille Rabobank International
De omvang van de kredietverlening verstrekt aan de food- en agrisector kwam uit op 49,5 (54,0)
miljard euro en vormde hiermee 54% (50%) van de totale kredietportefeuille. Het totaal van de
kredieten verstrekt aan de handel, industrie en dienstverlening (HID) daalde met 21% tot 39,1
(48,2) miljard euro en de kredietverlening aan particulieren kwam uit op 3,6 (5,4) miljard euro.

57

Internationaal: leidende food- en agribank

De verdere afbouw van kredietverlening aan niet-kernsectoren, in combinatie met de waardedaling van onder andere de Amerikaanse en de Australische dollar en het bereikte akkoord
over de verkoop van Bank BGZ, droeg in het verslagjaar bij aan de daling van de totale kredietportefeuille private cliënten van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf
met 14% tot 92,1 (107,5) miljard euro.

Kredietportefeuille naar sector
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Als onderdeel van deze portefeuille daalde de kredietverlening aan Nederlandse bedrijven
met 18% tot 12,1 (14,8) miljard euro. Het overige deel van de kredietportefeuille werd verstrekt
aan bedrijven buiten Nederland, 48,9 (54,1) miljard euro aan wholesalebedrijven en 31,1 (38,6)
miljard euro aan rural- en retailbedrijven. De volgende onderdelen maken deel uit van de
kredietportefeuille van het internationale rural- en retailbankbedrijf:

Kredietportefeuille
in miljarden euro’s

31-dec-2013 31-dec-2012

Rabobank, N.A. (Verenigde Staten)

6,9

6,6

Rabo AgriFinance (Verenigde Staten)

4,7

4,1

ACCBank (Ierland)

2,4

3,1

Rabobank Chili

1,1

1,1

Rabobank Brazil

1,6

1,3

Rabobank Nieuw-Zeeland

5,3

5,2

Rabobank Australië

9,1

10,7

Als gevolg van het bereikte akkoord over de verkoop van Bank BGZ is deze kredietportefeuille
niet langer opgenomen onder de totale kredietportefeuille private cliënten.

Rabo Development maakt financiële dienstverlening bereikbaar in opkomende landen
De missie van Rabo Development is om alle bevolkingsgroepen in geselecteerde ontwikkelingslanden 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 bankrekening, is een vereiste voor economische groei van het grootste en vaak armste gedeelte van
de bevolking in een ontwikkelingsland.
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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 meerderheid 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

United Rural Cooperative Bank of Hangzhou

China

35

152

2.860

1.481

9

144

2.146

1.906

Zambia National Commercial Bank
Banco Terra

Zambia

46

64

1.643

619

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

Totaal
*	De getallen van Banco Cooperativo Sicredi

32

665

133

1.879

25.890

7.039

National Microfinance Bank (NMB) in Tanzania, waarmee Rabo Development in 2005 een

zijn gebaseerd op de totale coöperatieve

partnerschap is aangegaan, is onder andere zeer succesvol in het aanbieden van financiële

organisatie.

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-
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markten en benzinestations, die beltegoed verkopen en financiële diensten aanbieden via de
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 terechtkunnen. Alleen al in die steden heeft de bank 250.000 klantleden.
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 2013 heeft Rabo Development ook in China aan diverse projecten gewerkt. Eén van deze
projecten betrof het leveren van technische assistentie aan Longjiang Bank en was gericht op
het financieren van boeren en op het vergroten van het bereik van de bank door het gebruik
van virtuele kanalen. In Peru heeft Rabo Development bijgedragen aan de opzet van een vijfjarig strategisch plan voor Agrobanco. Agrobanco 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
plattelandsbevolking.

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 ontwikkelingslanden
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.
Met partnerbanken wordt niet alleen gewerkt op het agrivlak; er is bijvoorbeeld een samen
werkingsverband met Chase Bank in Kenia opgestart in landbouwfinanciering en in Ethiopië
wordt gewerkt aan de verbetering van financiering in de koffiesector. Nigeria is interessant
omdat het de grootste en snelst groeiende bevolking van Afrika heeft. De VN verwacht namelijk
dat er in 2050 meer mensen in Nigeria wonen dan in de Verenigde Staten. Dit zet een enorme
druk op de landbouw om de productiviteit te verhogen. Rabo Development werkt samen met
Bank of Agriculture (BoA) aan een verbetering van de landbouwfinanciering. Parallel aan dit
traject helpt Rabo Development de Wereldbank met de ontwikkeling van een garantiefonds in
Nigeria dat specifiek gericht zal zijn op de landbouwsector.
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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. Het werk in deze landen
biedt deze consultants en managers veel toegevoegde waarde voor hun loopbaan. Daarnaast
worden ook nog speciale trainingen en studietours georganiseerd in Nederland voor werk
nemers bij die banken. Elk jaar wordt er bijvoorbeeld een talentenprogramma opgezet, waarbij
geselecteerde talenten binnen de banken wekenlang een intensief programma volgen op het
gebied van bankieren.
U kunt meer hierover lezen in het duurzaamheidsverslag.

Resultaatontwikkeling wholesalebankbedrijf en
internationaal retailbankbedrijf*
Resultaten
in miljoenen euro’s

2013

2012

Mutatie

Rente

2.617

2.775

-6%

637

618

3%

Provisies
Overige resultaten

793

612

30%

Totale baten

4.047

4.005

1%

Personeelskosten

1.270

1.320

-4%

Andere beheerskosten

1.737

976

78%

Afschrijvingen

127

120

6%

3.134

2.416

30%

Brutoresultaat

913

1.589

-43%

Waardeveranderingen

568

621

-9%

75

60

25%

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

270

908

-70%

Belastingen

218

204

7%

Nettowinst

52

704

-93%

Waardeveranderingen (in basispunten)

57

59

-3%

77,4%

60,3%

Totale bedrijfslasten

Bankenbelasting

Ratio’s
Efficiencyratio
RAROC
Balansgegevens (in miljarden euro’s)
Balanstotaal
Kredietportefeuille private cliënten
Toevertrouwde middelen

0,7%

8,4%

31-dec-13

31-dec-12

487,4

530,4

-8%

92,1

107,5

-14%

111,6

117,9

-5%

6,2

6,5

-5%

7,0

7,9

-11%

15.941

15.805

1%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

* Het resultaat van Rabo Development
is niet opgenomen onder het resultaat

Regulatory capital

van het wholesalebankbedrijf en het

Economic capital

internationaal retailbankbedrijf.

Aantal medewerkers (in fte)
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Toelichting resultaatontwikkeling wholesalebank
bedrijf en internationaal retailbankbedrijf
Baten stijgen met 1%
De totale baten van het wholesalebankbedrijf en het internationaal rural- en retailbankbedrijf
stegen in 2013 met 1% tot 4.047 (4.005) miljoen euro. Positieve resultaten binnen Corporate
Lending, Capital Markets, Acquisition Finance en Global Client Solutions, en de afbouw van de
illiquide activaportefeuille droegen bij aan de stijging van de overige resultaten met 30% tot
793 (612) miljoen euro. Mede onder invloed van de daling van de kredietportefeuille en de
rentelasten uit hoofde van RaboDirect daalde de rentewinst met 6% tot 2.617 (2.775) miljoen
euro. De provisies stegen in 2013 met 3% tot 637 (618) miljoen euro onder invloed van een
hogere provisiewinst bij Capital Markets.

Bedrijfslasten stijgen met 30%
De totale bedrijfslasten van het wholesalebankbedrijf en het internationaal rural- en retail
bankbedrijf namen in 2013 met 30% toe tot 3.134 (2.416) miljoen euro. De stijging werd
veroorzaakt door de toename van de andere beheerskosten met 78% tot 1.737 (976) miljoen euro
als gevolg van de schikkingen die de Rabobank is overeengekomen na de Libor-onderzoeken.
De Rabobank brengt het schikkingsbedrag niet in aftrek voor de belastingen. Bij het rural- en
retailbankbedrijf bleven de bedrijfslasten nagenoeg gelijk. In 2012 waren voornamelijk de
pensioenlasten eenmalig hoog. Mede omdat deze lasten in 2013 weer op het reguliere niveau
lagen, daalden de personeelskosten met 4% ten opzichte van 2012 tot 1.270 (1.320) miljoen
euro. Vooral omdat er meer werd afgeschreven op intern ontwikkelde software, stegen de
afschrijvingen met 6% tot 127 (120) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 57 basispunten
Internationaal was er sprake van economische groei, in belangrijke mate gesteund door
opkomende markten. Nederlandse bedrijven, gericht op het buitenland, konden profiteren
van het aantrekken van de export. Deze factoren droegen bij aan de daling van de waarde
veranderingen bij het wholesalebankbedrijf en het internationaal rural- en retailbankbedrijf
in 2013 met 9% tot 568 (621) miljoen euro. Bij ACCBank kwamen de waardeveranderingen uit
op 325 (301) miljoen euro. De kosten kredietverliezen bedragen 57 (59) basispunten van de
gemiddelde kredietportefeuille en liggen daarmee boven het langjarige gemiddelde van
54 basispunten.

Regulatory capital daalt met 5%
Het regulatory capital bij het wholesalebankbedrijf en het internationaal retailbankbedrijf daalde
in 2013 met 5% tot 6,2 (6,5) miljard euro als gevolg van de afbouw van non-coreportefeuilles en
een daling van het marktrisico. Het economic capital bedroeg 7,0 (7,9) miljard euro. Deze daling
wordt vooral veroorzaakt door eerdergenoemde afbouw van non-coreportefeuilles.
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Vooruitblik wholesalebankbedrijf en internationaal
retailbankbedrijf
De focus blijft in Nederland liggen op marktleiderschap en internationaal op de food- en
agrisector. Het rural- en retailbankbedrijf zal in 2014 verder onderzoeken welke investerings
mogelijkheden er zijn in belangrijke food- en agrilanden. Daarnaast richten het wholesale
bankbedrijf en het internationaal rural- en retailbankbedrijf zich op uitbreiding van de
dienstverlening aan bestaande klanten en op een verdere kwaliteitsverbetering van de
kredietportefeuille. Dit gaat gepaard met afbouw van de niet-kernactiviteiten. De waarde
veranderingen liggen naar verwachting in lijn met 2013. Er wordt een daling van het regulatory
capital verwacht ten opzichte van 2013 door de verkoop van Bank BGZ. Het resultaat werd in
2013 substantieel gedrukt door de schikkingen na de Libor-onderzoeken. Voor 2014 zal het
resultaat naar verwachting weer substantieel stijgen tot een meer normaal niveau. Tot slot zal in
2014 veel aandacht worden besteed aan het omvormen van Rabobank International als apart
bestuurd bedrijfsonderdeel naar een integraal onderdeel van Rabobank Nederland.
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Hoge kredietwaardigheid:
risicomanagement
De Rabobank Groep voert een prudent risicobeleid, dat gericht is op een
gematigd risicoprofiel. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de ruime
liquiditeitspositie en de sterke vermogenspositie. In het verslagjaar werd
voor 20 miljard euro aan langetermijnfunding aangetrokken. Daarnaast
groeiden de spaarmiddelen. In combinatie met de daling in de krediet
verlening en de afbouw van korte middelen is de afhankelijkheid van
wholesalefunding verder afgebouwd. Ondanks deze sterke positie blijft de
Rabobank Groep gevoelig voor de gevolgen van de huidige economische
situatie. Als gevolg van de economische ontwikkelingen verslechterde het
risicoprofiel van het binnenlandse gedeelte van de kredietportefeuille van
de Rabobank Groep opnieuw. De kosten kredietverliezen kwamen uit op
59 basispunten van de gemiddelde private kredietportefeuille.

www.rabobank.com/investorrelations

Algemeen
Introductie
Risicomanagement is voor een bancaire instelling een belangrijke kerncompetentie en -functie.
Zo ook voor de Rabobank Groep. Dit hoofdstuk gaat in op de uitgangspunten van het risico
management en de organisatie ervan. Stilgestaan wordt bij de risicostrategie en de risk appetite
en de belangrijke risico’s voor de Rabobank Groep. Vervolgens komen de specifieke risico’s aan
de orde waarmee de Rabobank Groep te maken heeft: kredietrisico, landenrisico, renterisico,
liquiditeitsrisico, marktrisico, valutarisico en operationeel risico, waaronder reputatie- en frauderisico. Daarnaast is de Rabobank Groep blootgesteld aan andere risico’s die de winst en het eigen
vermogen sterk kunnen beïnvloeden, zoals de bancaire omgeving, de algemene economische
omstandigheden, overheidsbeleid en regelgeving. Voor de organisatie en control van de
Rabobank Groep zijn zowel de bank zelf als door De Nederlandsche Bank (DNB) eisen
geformuleerd. Krachtens de Wet op het financieel toezicht en de daarop gebaseerde lagere
wetgeving en regels van de toezichthouders (DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM))
worden eisen gesteld aan de organisatie en control van de Rabobank Groep. Deze wettelijke
regels en de regels van de toezichthouders vormen voor de Rabobank Groep het kader voor de
inrichting van de organisatie en control van de activiteiten. In 2013 is veel aandacht besteed
aan de gevolgen van toekomstige regelgeving, zoals het Europese Single Supervisory Mechanism en Recovery & Resolution. Die gevolgen zullen ook in 2014 de nodige aandacht krijgen.

Uitgangspunten risicomanagement
Om de risico’s te beheersen, kent de Rabobank Groep een uitgebreid stelsel van limieten en
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controlemechanismen. De primaire doelstelling van risicomanagement is het beschermen van
de financiële soliditeit en de reputatie van de Rabobank Groep. De volgende uitgangspunten
verankeren het risicobeleid binnen de Rabobank Groep.
• Bescherming van de financiële soliditeit: risico’s dienen te worden beheerst om de impact
van ongewenste potentiële ontwikkelingen op zowel het vermogen als het resultaat te
beperken. De bereidheid om risico te nemen moet in verhouding staan tot het aanwezige
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vermogen. De risicobereidheid wordt jaarlijks vastgelegd in de risk appetite. Om de risico’s te
kwantificeren is een intern raamwerk ontwikkeld.
• Solide balansverhoudingen: deze zijn essentieel voor het in continuïteit bedienen van onze
klanten. Dit betekent een stabiele fundingbasis, sterke liquiditeitsbuffers, voldoen aan in- en
externe eisen met betrekking tot kapitaalbuffers en een ruime solvabiliteitspositie.
• Bescherming van identiteit en reputatie: voor het uitoefenen van het bankiersvak is de
reputatie van wezenlijk belang.
• Risicotransparantie: het in kaart brengen, vastleggen en bespreken van alle risico’s is van
groot belang om goed inzicht te hebben in de posities van de Rabobank Groep. Om de juiste
commerciële afwegingen te kunnen maken, moeten de risico’s zo zuiver mogelijk worden
meegewogen.
• Managementverantwoordelijkheid: de diverse onderdelen van de Rabobank Groep zijn verantwoordelijk voor zowel de resultaten als de risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten.
Risico en rendement moeten met elkaar in evenwicht zijn, uiteraard binnen de risicolimieten.
• Onafhankelijke risicocontrol: dit is het gestructureerde proces van identificeren, meten,
monitoren en rapporteren van risico’s. Om de integriteit te waarborgen, opereren de risicomanagementafdelingen onafhankelijk van de commerciële activiteiten.

Organisatie risicomanagement
Het risicomanagement vindt binnen de Rabobank Groep plaats op diverse niveaus. Op het
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hoogste niveau stelt de raad van bestuur (rvb), onder toezicht van de raad van commissarissen,
de te volgen risicostrategie, risk appetite, beleidsuitgangspunten en limieten vast. Dit gebeurt
op advies van de Balans- en Risicomanagementcommissie Rabobank Groep; BMRC RG (inclusief
subcommissies voor Rabobank International (RI) en Retail), de Kredietbeleidscommissie (KBC)
Rabobank Groep (RG) (inclusief subcommissies voor Rabobank International (RI) en Retail en
de Goedkeuring Commissie voor Kredietmodellen en Overige modellen (GCK/GCO)) en het
Group Operational Risk Committee (GORC).

Organisatie risicomanagement

rvb

BRMC RG

BRMC RI

BRMC Retail

KBC RG

KBC RI

KBC Retail

GORC

GCK / GCO

De raad van commissarissen evalueert regelmatig de risico’s die verbonden zijn aan de
activiteiten en de portefeuille van de Rabobank Groep, waarbij het risk committee (RC) binnen
de raad van commissarissen de besluitvorming voorbereidt. De Chief Financial and Risk Officer
(CFRO) is verantwoordelijk voor het risicobeleid binnen de Rabobank Groep. Twee directoraten
dragen zorg voor het risicobeleid. Group Risk Management is verantwoordelijk voor het integrale risicomanagement en meer specifiek voor het beleid betreffende rente-, markt-, liquiditeits- en valutarisico en operationeel risico, evenals voor het beleid inzake de kredietrisico’s op
portefeuilleniveau. Het directoraat Kredietrisicomanagement is verantwoordelijk voor het acceptatiebeleid van kredietrisico’s op postniveau. Daarnaast vindt ook binnen de groepsonderdelen
risicomanagement plaats door onafhankelijke risicomanagementafdelingen.

65

Hoge kredietwaardigheid: risicomanagement

Belangrijke risico’s en ontwikkelingen
Er bestaat een sterke wisselwerking tussen gebeurtenissen in de omgeving van de bank en de
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aanwezige risico’s. De risico’s staan niet op zich, maar hangen met elkaar samen en kunnen elkaar
zelfs versterken. De recente geschiedenis leert dat ook extreme risico’s zich kunnen voordoen.
De Rabobank heeft een traditie en een cultuur van een prudent risicobeleid, waarbij ze risicobewust optreedt en zuinig en weloverwogen omspringt met haar schaarse middelen. Deze
prudentie wordt gehanteerd bij het nemen van strategische beslissingen en bij de uitvoering
ervan. De Rabobank hanteert een risicostrategie die gericht is op continuïteit en de nalevering
van wet- en regelgeving. Een belangrijke taak van het risicomanagement binnen de Rabobank is
ervoor zorg dragen dat risico’s adequaat worden geïdentificeerd, geanalyseerd, gerapporteerd
en gemanaged. Daarnaast is risicomanagement verantwoordelijk voor het inrichten van
processen om risico’s te meten, monitoren en rapporteren en escalatieprocedures vast te
stellen. Identificatie van risico’s vindt plaats zowel bij het ontwikkelen van de strategie en het
bepalen van de risicobereidheid als bij het implementeren van strategische keuzes en reguliere
operationele activiteiten. De belangrijkste risico’s worden periodiek besproken in de relevante
risicocommissies. Jaarlijks worden top-down en bottom-up risicoanalyses en verschillende
stresstests uitgevoerd, waarbij integraal naar de verschillende risicocategorieën wordt gekeken.
De toprisico’s, de veranderingen hierin en de opkomende risico’s zijn onderwerp van gesprek in
de raad van bestuur en raad van commissarissen.

Belangrijke risico’s voor de Rabobank Groep
Risicoloos bankieren bestaat niet. De Rabobank neemt dagelijks weloverwogen risicobeslissingen
bij bijvoorbeeld de kredietverlening, het aangaan van rentecontracten en in haar overige
dienstverlening. Om de risico’s te beheersen, is er een uitgebreid risico- en controleraamwerk
waarmee bewaakt wordt, dat de genomen risico’s binnen de risk appetite van de bank vallen
en dat het rendement in verhouding is met het risico.
Belangrijke risico’s voor de bank zijn: rente-, markt-, krediet- liquiditeitrisico’s. In dit hoofdstuk
worden per risicocategorie de limieten, de gelopen risico’s in 2013 en het beheermechanisme
aangeven. Er blijven echter nog fundamentele restrisico’s over te weten:

Het risico van langdurig uitzonderlijke renteontwikkelingen
De renterisico’s van de bank worden beheerst door het vaststellen van limieten op mogelijk
verlies van inkomen of waardeverandering in het eigen vermogen bij een renteschok. Echter, bij
een langdurige extreem lage dan wel hoge rentestand levert dit risico’s op voor het financiële
systeem en dus ook voor Rabobank. Met behulp van stresstests en scenario-analyses worden
de potentiële gevolgen voor de bank in kaart gebracht, de maatregelen onderzocht en waar
mogelijk een contingency plan opgesteld. Momenteel bevindt de Rabobank zich in een
economische omgeving met een historisch lage rentestand. De Rabobank heeft ervoor
gekozen de impact van een mogelijke majeure rentestijging te mitigeren door een substantieel
deel van haar renterisico te reduceren. Het restrisico bestaat uit een langdurig lage rentestand
in combinatie met een relatief laag renterisico, waardoor de rentabiliteit van de Rabobank
onder druk komt, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door de impact van dit restrisico op het
rentebedrijf. Daarnaast is een lage rente in zijn algemeenheid nadelig voor de winstgevendheid
van het rentebedrijf.

Het risico van langdurig uitzonderlijke marktontwikkelingen
De Rabobank is blootgesteld aan marktrisico. Deze risico’s worden dagelijks gemonitord en zijn
strak gelimiteerd. Het Value at Risk-model geeft op basis van historische schommelingen een
risicomaatstaf van de mogelijke verliezen. Ondanks het feit dat rekening wordt gehouden met
zeer extreme schokken en de onzekerheden omtrent de historische verliezen, blijft het lang-
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durig negatief ontwikkelen van markten een restrisico. Dit risico wordt gemitigeerd door het
bijsturen van de marktrisicopositie. Tevens heeft de Rabobank in 2013 actief de risico’s van de
activiteiten op de financiële markten verder beperkt. Echter een aantal activiteiten op de financiële markten blijft noodzakelijk, bijvoorbeeld ten behoeve van het beheer van een liquiditeitsbuffer, en vervult een essentiële functie binnen de Rabobank. Deze activiteiten ondersteunen
niet alleen de klanten van de bank, maar ook de onderdelen van de Rabobank Groep.

Onverwachte kredietverliezen
De Rabobank houdt rekening met de kosten van mogelijke kredietverliezen bij de verstrekking
van kredieten. Tevens worden inschattingen gemaakt gebruik makend van interne modellen,
analyses en stresstests voor verliezen in meer onverwachte scenario’s, de onverwachte verliezen.
Het risico dat resteert, is dat zich een zeer negatief scenario ontvouwd waarin de onverwachte
kredietverliezen groter blijken te zijn dan waarmee ingeschat. Dit risico wordt deels gemitigeerd
door een goed gediversifieerd businessmodel en prudente verstrekkingsnormen. Het vormen
van buffers voor onverwachte kredietverliezen door middel van opbouw van het eigen
vermogen en een actief beleid in bijzonder beheer, reduceren bovengenoemd risico verder.

Gebrek aan toegang tot fundingbronnen
De toegang van de Rabobank Groep tot de markt van unsecured funding − ofwel de ongedekte
obligatiemarkt − is belangrijk voor de bank en mede afhankelijk van haar creditratings. Een
downgrade of de aankondiging van een potentiële downgrade in haar creditratings als gevolg
van een verandering in de vooruitzichten voor de financiële sector of de bank zelf, de sovereign
rating, de ratingmethodologie of een andere wijziging, kan de toegang tot bronnen voor alternatieve funding en de concurrentiepositie negatief beïnvloeden. Dit kan leiden tot stijgende
fundingkosten of vereisten tot aanvullende zekerheden die een materiële negatieve invloed
kunnen hebben op het resultaat van de een bank of financiële instelling. Een ander risico op
dit gebied is het opvraagbaarheidsrisico van spaargelden. Spaargelden zijn grotendeels direct
opvraagbaar. De Rabobank heeft een zeer ruime liquiditeitsbuffer waarmee bovenstaand risico
wordt beperkt. Een restrisico blijft bestaan op het gebied van opvraagbaarheid. Dit kan zich
manifesteren door gewijzigde (gepercipieerde) soliditeit van de bank, reputatieschade maar
ook door technologische ontwikkelingen.
Naast deze specifieke restrisico’s in de kern van het bankbedrijf, identificeert de Rabobank in
2013 tevens de volgende risico’s voor de bancaire activiteiten:

Businessomstandigheden en algemene economische omstandigheden
De winstgevendheid van de Rabobank Groep kan negatief worden beïnvloed door een
verslechtering van de algemene economische omstandigheden in Nederland en/of wereldwijd.
Banken worden nog steeds geconfronteerd met aanhoudende onrust op de financiële markten,
onder andere als gevolg van de Europese overheidsschuldencrisis die ontstond in de eerste helft
van 2010. Deze onrust heeft aangehouden in 2013. Factoren als rentetarieven, wisselkoersen,
inflatie, deflatie, sentiment bij investeerders, de beschikbaarheid en de kosten van kredieten, de
liquiditeit van de wereldwijde financiële markten en het niveau en de volatiliteit van aandelenprijzen kunnen het activiteitsniveau van klanten en de winstgevendheid van de Rabobank
Groep wezenlijk beïnvloeden. Ook een aanhoudende economische neergang en aanzienlijk
hogere rentetarieven voor klanten kunnen de kredietwaardigheid van de portefeuille van de
Rabobank negatief beïnvloeden. Het risico dat een groter aantal klanten niet in staat is hun
verplichtingen na te komen neemt dan immers toe.
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Effect van overheidsbeleid en regelgeving
De activiteiten en winstgevendheid van de Rabobank Groep kunnen worden beïnvloed door
fiscale en overige wet- en regelgeving, beleid en andere initiatieven van verschillende overheidsen wetgevende instanties in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten en elders. Een
onderscheid valt te maken tussen enerzijds wet- en regelgeving met dusdanige consequenties
dat de huidige organisatievorm en het businessmodel onder druk komen te staan, en anderzijds
regelgeving die vereist dat businessprocessen worden aangepast. Met het instellen van een
Europese toezichthouder zal de manier van toezichthouden wijzigen. De hoeveelheid data
verzoeken en de vereisten op dit gebied zullen nog verder toenemen.

Vertrouwen
Het vertrouwen van de samenleving in banken is laag. Dit heeft zijn oorsprong in de kredietcrisis en de vele incidenten die sindsdien wereldwijd het vertrouwen geschaad hebben.
Dit gebrek aan vertrouwen beïnvloedt de manier waarop tegen banken en bancaire producten
wordt aangekeken. Het is van groot belang dat banken het vertrouwen terugwinnen.

Kapitaalsvereisten
De Rabobank Groep is − net als alle andere gereguleerde financiële ondernemingen −
blootgesteld aan het risico van onvoldoende kapitaal om aan de minimale kapitaalsvereisten
te voldoen. Onder het huidige Basel-regime zijn kapitaalsvereisten inherent gevoeliger voor
marktbewegingen dan onder voorgaande reguleringen. Kapitaalsvereisten zullen toenemen
als de economische omstandigheden verslechteren of als er negatieve trends zijn in de
financiële markten.

ICT en cybercrime
Nieuwe technologie en technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor
interactie met de klant. Dit kan helpen bij efficiencyverbetering door de dienstverlening beter
en goedkoper te maken. Veranderingen gaan steeds sneller en daarop zal moeten worden
ingespeeld. De introductie van nieuwe diensten zoals mobiel betalen zal ook leiden tot ander
gedrag van onze klanten en tot een gewijzigd risicoprofiel. Dat heeft invloed op de rol van de
bank en haar (gepercipieerde) toegevoegde waarde voor de klant. Daarnaast zal een deel van
de dienstverlening verschuiven van persoonlijk contact naar digitale dienstverlening.
De technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden, maar vormen ook een steeds grotere
bron van risico in de vorm van cybercrime. Een belangrijke uitdaging blijft het combineren van
een gemakkelijke toegankelijkheid van systemen en programma’s voor klanten, met de hoogst
mogelijke graad van veiligheid van informatie en met een continue beschikbaarheid.
Continuïteit van de dienstverlening staat voorop. Criminele activiteiten via computersystemen,
zoals systeemonderbreking, DDOS, phishing en hacking nemen toe. Doelen zijn divers:
fraude, afpersing, systeemonderbreking voor diefstal van geld en/of privacygevoelige data,
of data corruption.

Risk appetite
Onderdeel van de risicomanagementcyclus is het bepalen van de risk appetite, het opstellen
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van integrale risicoanalyses − per groepsonderdeel en voor de groep als geheel − en het meten
en monitoren van risico’s.
De Rabobank zet schaarse en kostbare middelen in: haar balans, haar kapitaal, haar kennis
en reputatie. De Rabobank vermijdt risico’s waarvan kan worden aangenomen dat ze de
continuïteit in gevaar kunnen brengen of het businessmodel kunnen aantasten.
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Het risk appetite raamwerk van de Rabobank definieert de risicostrategie van de bank.
Deze risicostrategie is gericht op continuïteit en is toegespitst op:
• bescherming van winst en winstgroei;
• behoud van solide balansverhoudingen;
• bescherming van de identiteit en de reputatie.
Het risk appetite raamwerk identificeert specifieke kwantitatieve en kwalitatieve risicomaatstaven
voor specifieke risico’s als kredietrisico, balansrisico’s (liquiditeit-, rente- en marktrisico) en
operationele risico’s.

Kwalitatieve aspecten

Kwantitatieve aspecten
Winst en winstgroei

Solide balansverhouding

Reputatie en identiteit

•	Continuïteit is een basisprincipe voor de Rabobank.
•	De coöperatie streeft ernaar zoveel inkomen te
genereren als nodig is om leden en klanten op lange
termijn goed te kunnen blijven bedienen.
•	De bereidheid om aanhoudende neerwaartse
bewegingen in de winstgevendheid te accepteren is
beperkt en er wordt naar gestreefd verliezen die voor
onrust zorgen bij stakeholders te vermijden.

•	Solide balansverhoudingen zijn essentieel voor het
bedienen van onze klanten. Dit betekent een stabiele
fundingbasis, sterke liquiditeitsbuffers en een ruime
solvabiliteitspositie.
•	Gezonde fundingstructuur: activa met een lange
looptijd worden gefund met langlopende passiva.
Deze funding bestaat vooral uit door klanten
toevertrouwde middelen. Het resterende tekort wordt
gedicht door langetermijn middelen op de
professionele kapitaalmarkt.

De Rabobank is niet bereid risico’s te lopen waarvan
redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij haar
identiteit of reputatie zullen schaden. De Rabobank
wenst in houding en gedrag ervoor te zorgen dat:
•	te allen tijde het fundamentele vertrouwen dat haar
stakeholders in haar hebben wordt beschermd;
•	ze niet negatief in het nieuws komt op gebieden die
te maken hebben met haar essentiële waarden.

Kredietrisico

Balansrisico

Operationeel risico

De Rabobank wenst een voortzetting van het tot op
heden gevolgde prudente kredietbeleid en een
beheerste groei van de kredietportefeuille die past
bij de strategie en het imago van de Rabobank.
Dit betekent dat:
•	de kredietportefeuille een laag risicoprofiel behoudt;
•	de kredietportefeuille niet onbeperkt kan groeien;
•	kapitaal en funding selectief moeten worden ingezet.

De Rabobank wenst geen materiële verrassingen in het
renteresultaat en wil bestand zijn tegen extreme
rentescenario’s.
Early warning Indicatoren worden gebruikt om
vroegtijdig veranderingen in de liquiditeitspositie dan
wel verstoringen in de markt te herkennen.
Het marktrisico heeft betrekking op de handels
activiteiten van de Rabobank. Voor deze activiteiten
is een uitgebreid stelsel van limieten en trading
controls opgezet.

Indicatoren en limieten worden gemonitord voor de
volgende aspecten:
•	klanten, producten en ondernemerschap;
•	uitvoering, overdracht en procesbeheer;
•	fraude en diefstal;
•	bedrijfsonderbreking en systeemuitval;
•	arbeidsomstandigheden en veiligheid werkplek;
•	beschadiging van materiële goederen;
•	modellering.

Een aantal van de maatstaven die op groepsniveau wordt gemeten, gemonitord en
gerapporteerd voor stabiele balansverhoudingen, is in de volgende tabel opgenomen.
In de operationele aansturing worden meerdere aanvullende indicatoren gebruikt die
kunnen verschillen per groepsonderdeel.
Risk appetite-maatstaf

Doel (2016)

Realisatie 31-dec-2013

Core tier 1-ratio

14,0%

13,5%

Tier 1-ratio

17,5%

16,6%

1,30

1,35

>20%

19,8%

Loan-to-depositratio
Kapitaalratio (BIS-ratio)

De Rabobank streeft naar een laag risicoprofiel. Hierbij zijn voorspelbare, consistente financiële
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resultaten en solide balansverhoudingen essentieel. Deze komen onder andere tot uitdrukking
in een hoge doelstelling voor de core tier 1-ratio. Het beschermen van de reputatie vraagt om
terughoudendheid en sterke soft controls en vereist soms een eigen koers. Het lage risicoprofiel
draagt bij aan een grote stabiliteit van de inkomsten, waarbij grote incidentele verliezen zo veel
mogelijk worden uitgesloten.
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Bedragen in miljarden euro’s
Rabobank

Wholesalebankbedrijf
en internationaal
retailbankbedrijf

Binnenlands
retailbankbedrijf

Vastgoed

Overig

•	Sparen

•	Wholesale banking

•	Leasing

•	Gebieds-ontwikkeling

•	Betalingsverkeer

•	Trade and
commodities finance

•	Factoring

•	Commercieel vastgoed

•	Financiële markten

•	Vendor finance

•	Vastgoed financiering

•	Consumptief krediet

•	Investment

•	Kredietverlening
Activiteiten

Leasing

•	Hypotheken

•	Cash management
services

•	Private banking
•	Verzekeren

•	Balans management

management
•	Fondsenbeheer

•	Rural and retail
•	Direct banking

Balans

Kredietverlening 303,1

Kredietverlening

Toevertrouwde
middelen

Toevertrouwde
middelen

215,7

Risico
Risico
gewogen
activa

Risicoprofiel

Krediet
Operationeel

92,1

Krediet

8,0

24,7

Kredietverlening

18,3

111,6

Risico
74,0

Kredietverlening

Risico
68,2

Operationeel

6,7

Markt

2,7

Krediet
Operationeel

Risico
14,6
1,8

Krediet

Kredietverlening

0,6

Toevertrouwde
middelen

2,1

Risico
18,0

Operationeel

Krediet

15,0

1,9

Solvabiliteitsrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, marktrisico, kredietrisico, concentratierisico, operationeel risico, reputatierisico

Libor
De Rabobank is schikkingen overeengekomen met verscheidene autoriteiten en heeft
hiervoor 774 miljoen euro betaald. De betaling van deze aanzienlijke schikkingsbedragen
zal geen gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van de Rabobank.
De Rabobank heeft voorts de volgende maatregelen genomen:
• De Rabobank heeft strenge disciplinaire maatregelen genomen tegen alle medewerkers die
betrokken waren bij de ontoelaatbare gedragingen en die gedurende de onderzoeksperiode
nog bij de bank werkzaam waren.
• Van de medewerkers die betrokken waren bij ernstige ontoelaatbare gedragingen zijn de
arbeidscontracten beëindigd. Andere disciplinaire maatregelen betroffen formele waar
schuwingen, financiële sancties en het afnemen van managementverantwoordelijkheden of
een combinatie hiervan. Bonussen over de periode 2009-2012 zijn geheel of gedeeltelijk
teruggevorderd.
• De Rabobank heeft ten behoeve van de inzendingsprocedures voor rentemaatstaven interne
systemen en controlemechanismen geïmplementeerd die aan de hoogste eisen binnen de
financiële sector voldoen en in overeenstemming zijn met de meest recente richtlijnen van
toezichthouders en het bankbedrijf. Hiertoe behoort het vereiste dat de inzendingsprocedures
van de bank onderworpen zijn aan regelmatige interne en externe audits.
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• Binnen Rabobank International is wereldwijd een met hulp van externe deskundigen
ontwikkeld gedrags- en cultuurveranderprogramma uitgerold. Dit programma is gericht op het
meer centraal stellen van de klant van de bank en het versterken van de nadruk op integriteit
en naleving van regelgeving. Een vergelijkbaar gedrags en cultuurveranderprogramma wordt
op dit moment ingevoerd binnen Rabobank Nederland.
• Rabobank International heeft de activiteiten binnen Global Financial Markets tegen het licht
gehouden en zal dit blijven doen met het doel de risico’s te beperken, waaronder risico’s op
het gebied van naleving van regelgeving. In het kader hiervan heeft de bank al belangrijke
stappen genomen om, waar nodig, bepaalde productgroepen af te stoten en bepaalde
markten te verlaten.
• De Rabobank heeft ook grote investeringen gedaan en zal dit blijven doen ter versterking
van haar activiteiten op het gebied van compliance, risicomanagement en interne audit
om specifieke tekortkomingen zoals vastgesteld door autoriteiten aan te pakken. Tot deze
inspanningen, waarbij ook externe experts zijn betrokken, behoren een nadruk op het
verbeteren van de samenwerking tussen de medewerkers van risicomanagement bij
Rabobank Nederland en Rabobank International, een aanzienlijke uitbreiding van het aantal
compliancemedewerkers en talrijke structurele verbeteringen van de compliancefunctie van
de bank, en een herziening van de auditfunctie waarbij de nadruk ligt op het tijdig en effectief handelen naar aanleiding van auditbevindingen.
• De Rabobank heeft ook haar beloningsbeleid aangepast teneinde minder nadruk te leggen
op financiële doelstellingen.

Stresstesten
Stresstesten vormen binnen de Rabobank een essentieel onderdeel van het risicomanagement
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raamwerk. Bij stresstesten wordt de impact op de Rabobank bepaald van extreme maar
plausibele gebeurtenissen. Op basis van de resultaten van de stresstests worden wanneer nodig
maatregelen getroffen die in overeenstemming zijn met de risk appetite van de Rabobank.
Naast groepsbrede stresstests vinden er tests plaats voor specifieke portefeuilles en risicotypes.
In de verschillende scenario’s wordt onder meer rekening gehouden met macro-economische
factoren, zoals groei, werkloosheid, inflatie, rente, aandelenkoersen en vastgoedprijzen.
In 2013 heeft de Rabobank een tweetal groepsbrede stresstests uitgevoerd. In het najaar heeft
een stresstest van De Nederlandsche Bank (DNB) plaatsgevonden, waarbij de impact van een
aantal externe scenario’s op de kapitaal- en liquiditeitspositie van de Rabobank is bepaald.
Daarnaast is in het kader van het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
een groepsbrede stresstest uitgevoerd op basis van door DNB goedgekeurde interne scenario’s.
In het verslagjaar zijn er specifieke portefeuille stresstests uitgevoerd voor de hypothekenen vastgoedportefeuille. De scenario’s voor de groepsbrede en specifieke stresstests zijn geconstrueerd om onder meer de impact van negatieve economische ontwikkelingen in Europese
landen en van ontwikkelingen op de hypotheek- en vastgoedmarkt in Nederland te meten.
Wat betreft stresstesten voor specifieke risicotypes worden maandelijks door middel van
scenario analyse de mogelijke gevolgen voor de liquiditeit van een breed scala aan stressscenario’s gesimuleerd. Hierbij worden niet alleen marktspecifieke scenario’s geanalyseerd, maar
ook scenario’s die specifiek voor de Rabobank van toepassing zijn. Deze scenario’s worden ook
gecombineerd in een stress-scenario waarin de markt zich negatief ontwikkelt en er bovendien
stress optreedt voor de Rabobank-posities. Ook wordt er maandelijks op basis van de door de
toezichthouder opgestelde richtlijnen gerapporteerd aan DNB over de groepsbrede liquiditeitspositie. De Rabobank voldoet ruimschoots aan de in de interne stress-scenario’s gestelde
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minimale survivalperiode van drie maanden. Dit betekent dat in tijden van zeer extreme
liquiditeitsstress op de financiële markten en voor de Rabobank specifiek, de Rabobank
minimaal drie maanden over voldoende liquiditeit beschikt, zonder hulp van overheden.
In 2014 zal de Rabobank invulling geven aan de stresstest van de European Banking
Authority (EBA) die op basis van de aankondiging start in maart 2014. Voorafgaand aan
deze test participeert de Rabobank in diverse Asset Quality Reviews.

Risico’s
Kredietrisico
Prudent kredietbeleid en inbedding kredietrisicomanagement
Kredietrisico is het risico dat de bank economisch verlies lijdt als een tegenpartij niet in staat is
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om contractuele of andere financiële verplichtingen uit hoofde van verkregen krediet na te
komen. Krediet is iedere rechtsverhouding op grond waarvan de Rabobank in de uitoefening
van het bankbedrijf een vordering heeft of kan krijgen op een debiteur door het verstrekken
van enig product. Behalve leningen en faciliteiten (al dan niet gecommitteerd) vallen ook
garanties, accreditieven, derivaten en dergelijke onder de verzamelnaam krediet. De Rabobank
Groep beschikt over een robuust raamwerk van beleid en processen om kredietrisico’s te
meten, te managen en te mitigeren.

Kredietorganisatie
De Rabobank Groep kent drie kredietbeleidscommissies (KBC’s): de KBC Rabobank Groep,
KBC Rabobank International en de KBC Aangesloten Banken. De KBC Rabobank Groep stelt het
kredietbeleid op groepsniveau vast. De groepsonderdelen stellen binnen dit kader hun eigen
kredietbeleid vast en werken dit ook nader uit. De KBC Aangesloten Banken doet dit voor het
binnenlands retailbankbedrijf en de KBC Rabobank International voor het wholesalebankbedrijf
en het internationaal retailbankbedrijf. In de KBC Rabobank Groep is de raad van bestuur
vertegenwoordigd met drie leden. De CFRO is de voorzitter. Ook het voorzitterschap van de
KBC Rabobank International en de KBC Aangesloten Banken berust bij de CFRO. De KBC’s zijn
verder samengesteld uit vertegenwoordigers van de hoogste managementniveaus van de
Rabobank Groep.

Kredietacceptatie
Het prudente kredietacceptatiebeleid van de Rabobank Groep kenmerkt zich door een zorg
vuldige beoordeling van de klant en de mogelijkheden tot terugbetaling van het verstrekte
krediet (voldoende continuïteitsperspectief ). Daardoor heeft de kredietportefeuille ook in
minder gunstige economische omstandigheden een aanvaardbaar risicoprofiel. Het doel van
de Rabobank Groep is een langetermijnrelatie met de klant aan te gaan die zowel de klant als
de Rabobank Groep tot voordeel strekt. Over de grotere kredietaanvragen wordt in commissieverband besloten. Daarbij is een structuur aangebracht op diverse niveaus, waarbij de hoogte
van de financiering bepalend is voor het antwoord op de vraag welke commissie bevoegd is.
Over de grootste financieringsaanvragen besluit de raad van bestuur zelf.
Een belangrijk uitgangspunt bij het acceptatiebeleid voor zakelijke kredieten is het ‘ken uw
klant’-principe. Dit houdt in dat alleen kredieten worden verstrekt aan bedrijfscliënten waarvan
de Rabobank Groep het management integer en deskundig acht. Daarnaast is de Rabobank
Groep uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in de bedrijfstak waarin de klant
opereert, en kan ze de financiële prestaties van haar klanten goed beoordelen. Duurzaam
ondernemen betekent ook duurzaam financieren. Daarom zijn er duurzaamheidsrichtlijnen
vastgesteld voor toepassing in het kredietproces.
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Kredietrisico en Basel II
Kredietmonitoring en reporting
Met de komst van het Basel II-raamwerk heeft de Rabobank de Rabobank Risk Rating (RRR)
master scale ontwikkeld, met 21 performing ratings (R0-R20) en 4 default ratings (DI-D4).
De performing ratings zijn gekoppeld aan de kans op default van de klant binnen een termijn
van één jaar (PD; probability of default), waarbij de rating in principe cyclisch neutraal wordt
vastgesteld. De D1-D4 heeft betrekking op defaultclassificaties. D1 staat voor 90 dagen achterstand, D2 voor een hoge waarschijnlijkheid dat de debiteur niet kan betalen, D3 houdt in dat
de debiteur niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en uitwinning aan de orde is, en D4 is
de status van faillissement. Conform deze benadering vormen alle D-ratings de totale nonperforming exposure.
Behalve van de genoemde RRR maakt de Rabobank voor interne rapportages gebruik van
het zogeheten Loan Quality System. Dit systeem onderscheidt vijf categorieën: continuïteit,
aandachtbehoevend, kwetsbare continuïteit, dreigende discontinuïteit en discontinuïteit.
De focus ligt hierbij op de ontwikkelingen in de geclassificeerde portefeuille, bestaande uit de
classificaties kwetsbare continuïteit, dreigende discontinuïteit en discontinuïteit. De exposures
in deze portefeuille worden (minstens) twee keer per jaar gereviseerd en behandeld door de
afdeling Bijzonder Beheer.
In externe rapportages legt de Rabobank de focus op de onvolwaardige kredieten, die zijn
gedefinieerd als exposures met een D-rating waarvoor een voorziening is gevormd.
De Rabobank heeft recentelijk beleid ontwikkeld om ieder kwartaal haar forbearance-portefeuille te monitoren. Dit beleid zal in 2014 worden geïmplementeerd. Forbearance kan vertaald
worden met ‘clementie’. De forbearance-portefeuille bestaat uit de klanten van de Rabobank
waarvoor forbearance-maatregelen zijn getroffen. De maatregelen onder deze noemer bestaan
uit concessies aan debiteuren met (aanstaande) financiële problemen. Voorbeelden zijn uitstel
van aflossing en verlenging van de termijn van de faciliteit. Rationale voor de focus hierop is
gelegen in de zorgen van de Europese toezichthouders over de verslechtering van de kwaliteit
van de portefeuille; forbearance-maatregelen zouden deze verslechtering van de portefeuille
kunnen camoufleren doordat debiteuren langer aan hun financiële verplichtingen kunnen
voldoen door de concessies.
De identificatie van forbearance-maatregelen zal voor de corporate portfolio worden gedaan aan
de hand van het huidige Loan Quality Classification-framework, waarbij geldt dat forbearancemaatregelen alleen van toepassing zijn op de geclassificeerde portefeuille. Wanneer forbearancemaatregelen worden toegepast op een debiteur, dan zal de debiteur per definitie door
Bijzonder Beheer worden behandeld. Voor de particuliere portefeuille geldt ook dat alle
debiteuren met forbearance-maatregelen binnen de bijzonder beheer-portefeuille dienen te
vallen. Tot slot dienen posten onder de forbearance-noemer tot twee jaar na herstel te worden
gerapporteerd. Deze periode van twee jaar wordt ‘proeftijd’ genoemd.

Basel II-compliance
De Rabobank Groep werkt met de Advanced Internal Rating Based (Advanced IRB)-benadering
voor kredietrisico. Dit is de meest risicogevoelige vorm van de Basel II-kredietrisicobenaderingen.
De Rabobank Groep heeft haar risicomanagement verder geprofessionaliseerd door Basel IIcompliance-activiteiten te combineren met het implementeren van een best practice economic-capitalraamwerk. Belangrijke Basel II-parameters in het kader van kredietrisico zijn EAD
(Exposure at Default), PD (Probability of Default) en LGD (Loss Given Default). Mede op basis
daarvan worden het economic capital en de Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) bepaald.
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Een belangrijk voordeel dat samenhangt met het gebruik van het economic-capitalraamwerk is
een gestroomlijnd en efficiënt goedkeuringsproces. Door het gebruik van de Basel II-parameters
en RAROC zijn kredietbeoordelaars en kredietcommissies nog beter in staat om afgewogen
kredietbesluiten te nemen. Ieder bedrijfsonderdeel van de Rabobank Groep heeft een doel
stelling voor de RAROC op klantniveau vastgesteld voor zakelijke klanten. Dat is naast de
kredietkwaliteit een belangrijke factor bij het nemen van besluiten over specifieke krediet
aanvragen. Daarnaast vormen de genoemde Basel II-parameters een belangrijk onderdeel van
de managementinformatie op portefeuilleniveau.
De EAD is de verwachte exposure van de bank op het moment dat een tegenpartij in gebreke
zou blijven. Eind 2013 bedraagt de EAD van de totale Advanced IRB-kredietportefeuille van de
Rabobank Groep 574 (606) miljard euro. De EAD is inclusief de verwachte toekomstige benutting
van kredietruimte.
Van de totale performing Advanced IRB-kredietportefeuille van de Rabobank Groep is de met
de EAD gewogen PD eind 2013 1,12% (1,03%). De licht verslechterde PD is niet alleen het
gevolg van een gewijzigde faalkans van de bestaande debiteuren, maar ook van wijzigingen in
de samenstelling van de portefeuille (in- en uitstroom van klanten), van de implementatie van
nieuwe modellen en van beleidswijzigingen.
Een kanttekening hierbij is dat de PD alleen weergeeft in hoeverre verwacht wordt dat cliënten
al dan niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De PD zegt niets over het mogelijke verlies,
omdat de Rabobank Groep veelal heeft gezorgd voor aanvullende dekking. Deze vindt zijn
weerslag in het LGD, waarin ook de herstructureringsperspectieven zijn meegenomen. De LGD
is de schatting van het economische verlies in geval van default van de debiteur, uitgedrukt als
een percentage van de EAD. Per eind 2013 is het LGD-percentage van de totale Advanced IRBportefeuille van de Rabobank Groep 21,8% (21,8%).

Waardeveranderingen en voorzieningen voor kredietverliezen
Nadat een krediet is verstrekt, vindt doorlopend kredietbeheer plaats. Daarbij wordt nieuwe
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(financiële en niet-financiële) informatie beoordeeld. Nagegaan wordt of de cliënt de gemaakte
afspraken nakomt en of nog steeds kan worden verwacht dat dit ook in de toekomst het geval
zal zijn. Als het vermoeden bestaat dat dit niet het geval zal zijn, wordt het kredietbeheer
geïntensiveerd, wordt de frequentie van monitoring verhoogd en worden kredietcondities
scherper bewaakt. Wanneer bij grotere en meer complexe financieringen de bedrijfscontinuïteit
in het geding is, vindt veelal begeleiding plaats door een speciale afdeling binnen de Rabobank
Groep. Als het waarschijnlijk is dat de debiteur niet in staat is om de aan de Rabobank Groep
verschuldigde bedragen te voldoen in overeenstemming met de contractuele voorwaarden, is
sprake van een zogeheten impairment. Indien nodig, wordt dan een voorziening getroffen ten
laste van het resultaat. De voorziening voor kredietverliezen bestaat uit drie componenten:
• de specifieke voorziening die op individuele basis wordt vastgesteld voor onvolwaardige en
qua omvang significante zakelijke kredieten. Deze voorziening is gelijk aan de exposure op de
cliënt, verminderd met de contante waarde van de toekomstige te ontvangen kasstromen;
• de collectieve voorziening die wordt vastgesteld voor onvolwaardige kredieten die individueel
qua omvang niet significant zijn, met name in de particuliere en kleinzakelijke sfeer.
Hierbij wordt de voorziening vastgesteld op portefeuilleniveau met behulp van Basel IIparameters, aangepast aan de IFRS-richtlijnen;
• de algemene voorziening die wordt vastgesteld voor het deel van de portefeuille dat
per balansdatum de facto wel impaired is, maar nog niet als zodanig geïdentificeerd zijn
(IBNR; incurred but not reported). Ook hier worden Basel II-parameters, aangepast aan de
IFRS-richtlijnen, gebruikt voor het vaststellen van de voorziening.
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De kredieten, vorderingen op banken en kredietgerelateerde verplichtingen waarvoor een
voorziening is getroffen, worden aangemerkt als onvolwaardig. Deze bedragen per eind 2013
12.809 (11.203) miljoen euro. De voorziening voor kredietverliezen bedraagt 4.306 (3.842)
miljoen euro, wat neerkomt op een dekking van de onvolwaardige kredieten van 34% (34%).
Vermeld dient te worden dat sinds enkele jaren op groepsniveau de voorziening op portefeuilles waarvoor de herstelkans zeer gering wordt geacht, wordt afgeboekt. Hierdoor worden
ook de onvolwaardige kredieten verlaagd met eenzelfde bedrag. Exclusief deze afboeking van
4.405 (3.940) miljoen euro bedroeg de dekkingsgraad 51%.
Naast de dekking door voorzieningen is er aanvullende dekking verkregen uit hoofde van
onderpanden en andere zekerheden. Daarbij wordt uitgegaan van het ‘one obligor’-principe,
wat inhoudt dat de exposure op de debiteur en alle verbonden tegenpartijen wordt mee
genomen. Voorts wordt de volledige exposure op de cliënt als onvolwaardig aangemerkt,
ook voor dat deel waarvoor een toereikende dekking aanwezig is in de vorm van zekerheden.
Tot slot treft de Rabobank Groep steeds voorzieningen binnen de regels van IFRS.
De onvolwaardige kredieten uitgedrukt in procenten van de private kredietportefeuille
bedragen per eind 2013 2,9% (2,4%).

Onvolwaardige kredieten en voorziening voor kredietverliezen
bedragen in miljoenen euro’s

31-dec-13

Onvolwaardige
kredieten

Onvolwaardige
kredieten als %
van de krediet
portefeuille

Voorziening

Voorziening als %
van onvolwaardige
kredieten

Binnenlands retailbankbedrijf

6.651

2,2%

2.275

34%

Wholesalebankbedrijf en internationaal
retailbankbedrijf

2.670

2,9%

708

27%

Leasing

721

2,9%

480

67%

2.767

15,1%

842

30%

12.809

2,9%

4.306

34%

Onvolwaardige
kredieten

Onvolwaardige
kredieten als %
van de krediet
portefeuille

Voorziening

Voorziening als %
van onvolwaardige
kredieten

Binnenlands retailbankbedrijf

5.317

1,7%

2.027

38%

Wholesalebankbedrijf en internationaal
retailbankbedrijf

3.456

3,2%

951

28%

Vastgoed
Rabobank Groep

Onvolwaardige kredieten en voorziening voor kredietverliezen
bedragen in miljoenen euro’s

31-dec-12

Leasing
Vastgoed
Rabobank Groep

905

3,6%

488

54%

1.525

8,2%

376

25%

11.203

2,4%

3.842

34%

Ondanks de licht verbeterende economische omstandigheden, met name in Nederland, trad in
de tweede helft van 2013 een relatief forse stijging van de kosten kredietverliezen. Uitgedrukt in
basispunten van de gemiddelde private kredietportefeuille was dat 49 in het eerste halfjaar en
69 in het tweede. Het tienjaarsgemiddelde (periode 2003-2012) van de kosten kredietverliezen
ligt op 28 basispunten. Deze beweging betrof hoofdzakelijk de Nederlandse en Ierse vastgoedactiviteiten als gevolg van een grondige herbeoordeling van de totale portefeuille op dit terrein.
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Kosten kredietverliezen naar bedrijfsonderdeel
in miljoenen euro’s

2013

2012

Binnenlands retailbankbedrijf

1.384

1.329

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf

568

621

Leasing

170

147

Vastgoed

513

237

8

16

2.643

2.350

Overige
Rabobank Groep

Kosten kredietverliezen in basispunten van de gemiddelde
kredietportefeuille
in basispunten

2013

2012

Binnenlands retailbankbedrijf

45

44

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf

57

59

Leasing

59

53

278

124

59

52

Vastgoed
Rabobank Groep

Ontwikkelingen vastgoedportefeuille
De commercieel vastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland wordt voornamelijk
beheerd door FGH Bank en de lokale Rabobanken.
Door de huidige marktomstandigheden is de kwaliteit van de kredietportefeuille commercieel
vastgoed gedaald. De waarde van vastgoedobjecten daalt, met name van minder courante
objecten. In het revisie- en taxatiebeleid en in het bijzonder beheerbeleid, is sprake van een
risicogerichte benadering. Als uit deze controle blijkt dat de gehanteerde waarde mogelijk
niet meer conform actuele marktwaarde is, wordt tot hertaxatie overgegaan. Waarderingen
worden door een onafhankelijke taxateur uitgevoerd. De Rabobank voldoet hiermee aan de
aangescherpte vereisten die DNB, gelet op de marktomstandigheden, stelt aan waardering en
ouderdom van waarderingen.
Binnen de Rabobank Groep wordt de Nederlandse portefeuille commercieel vastgoed met
verhoogde aandacht beheerd. Hiertoe is medio 2010 de Task Force Commercieel Vastgoed in
het leven geroepen. Deze Task Force rapporteert frequent aan de raad van bestuur omtrent de
ontwikkeling van zowel de omvang als de risicograad van de Nederlandse portefeuille en zal
ook de komende jaren de ontwikkelingen in de markt en in de portefeuille nauwgezet volgen.
Het financierings-, revisie- en taxatiebeleid is de afgelopen jaren aangescherpt.
DNB heeft, vanwege de hiervoor beschreven zorgelijke ontwikkelingen in het commercieel vast
goed, in 2013 een Asset Quality Review gehouden onder de grootste Nederlandse banken om
te beoordelen of ze voldoende kapitaal en voorzieningen aanhouden voor financieringen in
deze sector. Bij de Rabobank was nagenoeg de gehele kredietportefeuille commercieel vastgoed
in scope. Ook heeft een toets plaatsgevonden op de interne modellen die worden gebruikt om
vast te stellen hoeveel kapitaal moet worden aangehouden voor onverwachte verliezen.
Geconstateerd is dat de Rabobank voldoende Pillar 1-kapitaal voor deze portefeuille aanhoudt.
Ten aanzien van de voorzieningen heeft de Rabobank met name in het tweede halfjaar forse
dotaties doorgevoerd als gevolg van de verslechtering van de kwaliteit van de portefeuille.
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De Rabobank Groep onderschrijft de intenties van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA)
om te komen tot meer professionaliteit, kwaliteit en transparantie met betrekking tot het vaststellen van de waarde van vastgoed. De Rabobank constateert dat zij al in belangrijke mate
voldeed aan de aanbevelingen zoals gesteld in het rapport van de PTA voor zover relevant voor
taxeren binnen het bancaire proces. Waar dit nog niet het geval was heeft de Rabobank haar
taxatieproces in lijn gebracht met de aanbevelingen van de PTA.
In onderstaande tabel zijn enkele gegevens weergegeven van de kredietportefeuille
commercieel vastgoed in Nederland op 31 december 2013. De sector projectontwikkeling is
aanvullend separaat in beeld gebracht, aangezien ook deze sector te maken heeft met langere
doorlooptijden en een stagnerende vastgoedmarkt. De kredietverlening door de Rabobank in
deze subsector is met 3 miljard euro relatief gering, de portefeuille heeft echter een fors hoger
niveau van risicokosten dan de portefeuille beleggingsvastgoed.

in miljoenen euro’s

Krediet
portefeuille

Onvolwaardig

Voor
zieningen

Waarde
veranderingen

Afboekingen

9.910

1.104

516

144

35

-	Beleggingsvastgoed Rabo Vastgoedgroep (FGH Bank)

14.446

2.410

788

485

23

Totaal beleggingsvastgoed

24.356

3.514

1.304

629

58

1.942

793

396

168

48

Per 31 december 2013
-	Beleggingsvastgoed retailbankbedrijf binnenland

-	Projectontwikkeling retailbankbedrijf binnenland
-	Projectontwikkeling Rabo Vastgoedgroep (FGH Bank)

1.041

357

30

29

11

Totaal projectontwikkeling

2.983

1.150

426

197

59

Krediet
portefeuille

Onvolwaardig

Voor
zieningen

Waarde
veranderingen

Afboekingen

10.346

908

389

103

14

in miljoenen euro’s
Per 31 december 2012
-	Beleggingsvastgoed retailbankbedrijf binnenland
-	Beleggingsvastgoed Rabo Vastgoedgroep (FGH Bank)

15.524

1.476

339

223

64

Totaal beleggingsvastgoed

25.870

2.384

728

326

78

2.135

595

255

112

39

978

49

14

9

3

3.113

644

269

121

42

-	Projectontwikkeling retailbankbedrijf binnenland
-	Projectontwikkeling Rabo Vastgoedgroep (FGH Bank)
Totaal projectontwikkeling

De commercieel vastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland is in 2013 verder
gekrompen als gevolg van aflossingen en een lagere risk appetite. De marktontwikkelingen
resulteren in een druk op de kwaliteit van de portefeuille wat zichtbaar is in een hoger niveau
van de onvolwaardige kredieten en dus in de kosten kredietverliezen gedurende de afgelopen
jaren. Een belangrijke mitigerende factor voor de kwaliteit van de kredietportefeuille is dat bij
de Rabobank het relatiebankieren centraal staat en dat het financieringsbeleid meer klantdan objectgedreven is. Indien de huidige marktontwikkelingen zich voortzetten, wordt ook
de komende jaren voor de vastgoedportefeuille een aanhoudend hoog niveau van de kredietverliezen verwacht.
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Voor het belangrijkste deel (1,1 miljard euro) van de commercieel vastgoedportefeuille in
het buitenland is ACCBank verantwoordelijk. Deze portefeuille is als run-off te beschouwen.
Hoewel de waarde van het vastgoed op de primaire locaties in Ierland enigszins stabiliseert,
staat de waarde op de andere locaties nog altijd onder druk. Er zijn in 2013 dan ook aanvullende dotaties gedaan ad 249 miljoen euro aan de voorzieningen voor deze portefeuille.
Ook het komend jaar worden nog aanvullende dotaties verwacht, zij het op een lager niveau
dan de afgelopen jaren.

Landenrisico
Bij het landenrisico wordt onderscheid gemaakt tussen collectief debiteurenrisico en transfer
risico. Collectief debiteurenrisico is het risico dat een groot aantal debiteuren in een land niet
aan de verplichtingen zal kunnen voldoen vanwege dezelfde oorzaak. Bijvoorbeeld door oorlog,
natuurrampen, politieke of sociale onrust, maar ook door overheidsbeleid dat er niet in slaagt
macro-economische en financiële stabiliteit te realiseren.
Transferrisico betreft de mogelijkheid dat een buitenlandse overheid beperkingen oplegt aan het
overmaken van gelden aan buitenlandse crediteuren door debiteuren in het betreffende land.
De Rabobank Groep hanteert een landenlimietensysteem ter beheersing van het collectieve
debiteurenrisico en het transferrisico. Relevante landen krijgen na zorgvuldig onderzoek een
interne landenrisicorating, waarna algemene limieten en transferlimieten worden vastgesteld.
De transferlimieten zijn ingesteld op het zogenoemde nettotransferrisico dat gelijk is aan de
totale uitzettingen verminderd met de uitzettingen in lokale valuta’s, de verkregen garanties en
andere dekkingen voor het transferrisico en een aftrek voor verlaagde weging van bepaalde
producten. De limieten zijn toegewezen aan de kantoren die zelf verantwoordelijk zijn voor de
dagelijkse bewaking van de uitzettingen en die daarover rapporteren aan Group Risk Management. Op het niveau van de Rabobank Groep wordt per kwartaal het uitstaande landenrisico,
inclusief het additionele vermogensbeslag voor transferrisico, gerapporteerd aan de Balans en
Risico Management Commissie Rabobank Groep en aan de Landenlimietencommissie.
Sinds de verhoogde onrust rond de euro wordt het uitstaande landenrisico en daarbinnen
het debiteurenrisico op overheden (sovereign risk) van relevante landen op maandbasis
gerapporteerd. Bij de berekening van het additionele vermogensbeslag voor transferrisico
wordt gebruikgemaakt van speciale Basel II-parameters, te weten EATE (Exposure at Transfer
Event), PTE (Probability of Transfer Event) en LGTE (Loss Given Transfer Event). Deze berekening
vindt plaats op grond van interne richtlijnen en heeft betrekking op alle landen waar sprake is
van transferrisico.
Op 31 december 2013 heeft de Rabobank Groep een exposure van 174 (202) miljoen euro uit
hoofde van staatsobligaties uitgegeven door Ierland, Italië en Spanje. De exposure op obligaties
uitgegeven door banken in de genoemde landen betreft voornamelijk Spaanse gedekte obligaties, waarbij de uitgevende instelling aanvullende zekerheden heeft verstrekt.
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Staatsexposure ultimo 2013
Bedragen in miljoenen euro’s

Totaal

Cumulatieve aanpassingen
ten laste van winsten-verliesrekening per
31 december 2013

-

42

8

42

48

-

52

176

-

-

-

-

-

1.390

1.434

6

42

1.484

1.701

14

Staats
obligaties

Staats
gegarandeerde
obligaties

Griekenland

-

42

Ierland

6

-

124

-

-

-

Spanje

44

Totaal

174

Land

Italië
Portugal

Obligaties
uitgegeven
door financiële
instellingen

Ten aanzien van de Griekse staatsgegarandeerde obligaties en enkele obligaties uitgegeven
door banken is op basis van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
geconstateerd dat er sprake is van een bijzondere waardevermindering, en deze posities zijn
afgewaardeerd naar de marktwaarde op 31 december 2013. Het resultaatseffect was in 2013
zeer beperkt. Uitgezonderd posities in Nederlandse, Duitse en Franse staatsobligaties, is de
exposure uit hoofde van staatsobligaties uitgegeven door andere Europese landen relatief
gezien zeer beperkt.

Renterisico
Onder renterisico wordt het risico verstaan dat het financiële resultaat en/of de economische
waarde van de bank, gegeven de balanssamenstelling, negatief wordt beïnvloed door
bewegingen in de geld- en kapitaalmarktrentes. Het accepteren van een bepaalde mate van
renterisico is een wezenlijk onderdeel van het bankieren en kan een belangrijke bron van
resultaat en waardecreatie zijn.
Binnen de Rabobank stelt de raad van bestuur de risk appetite vast en de daaruit volgende
limieten voor de volgende risicomaatstaven: (1) equity at risk, duration van het eigen vermogen
en (2) income at risk, een rentewinstgevoeligheidsanalyse waarbij een geleidelijke rentestijging,
respectievelijk daling wordt verondersteld voor de komende twaalf maanden.
Het renterisico wordt gemanaged door de Balans en Risico Management Commissie van de
Rabobank Groep onder voorzitterschap van de CFRO. Uitvoering van de besluiten van deze
commissie vindt plaats door de Centrale Thesaurie, terwijl meting en rapportering plaatsvinden
door Group Risk Management.
Het renterisico van de Rabobank volgt voornamelijk uit hypotheekverstrekkingen en de
verstrekte zakelijke financieringen met een lange rentevastperiode. Deze verstrekkingen worden
onder meer gefinancierd door het spaarbedrijf, uit de tegoeden die klanten aanhouden op
betaalrekeningen en in rekening-courant en externe professionele funding.
Het renterisico bij de Rabobank vindt zijn oorzaak in:
1. looptijdverschillen tussen leningen en toevertrouwde middelen;
2. offerterisico, bij particuliere woninghypotheken krijgt de klant met een offerte het laagste
van de twee tarieven: het offertetarief en het tarief bij opname van de geldlening;
3. vervroegd aflossingsrisico, klanten hoeven niet in alle gevallen een vergoedingsrente te
betalen;
4. opnamerisico, dit is vooral van toepassing bij credittegoeden van klanten op rekeningcourant, betaalrekening en spaarrekeningen.
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Renteontwikkelingen in 2013
In 2013 verbeterde het sentiment in de eurozone. De koersen van aandelenbeurzen liepen op
en de swaprentes stegen. Dit laatste kwam mede door de aankondiging van de Fed dat ze het
aankoopprogramma van obligaties op termijn gaat afbouwen. Uiteindelijk viel in december het
besluit om vanaf januari 2014 hiermee te beginnen. De ECB verlaagde twee keer het beleids
tarief. In mei van 0,75% naar 0,50% en in november van 0,50% naar 0,25%. Het beleid van de
ECB is erop gericht om de rente nog lange tijd laag te houden.

Renterisico 2013
De renterisicopositie was begin 2013 historisch gezien al zeer laag. De positie blijft laag door
de ontwikkelingen in het klantbedrijf. Het lage niveau van verstrekkingen aan particuliere
woninghypotheken en zakelijke financieringen in combinatie met ontwikkelingen binnen
de toevertrouwde middelen resulteert in een gelijkblijvende tot dalende renterisicopositie.
Hierna volgt een toelichting op de ontwikkeling van de renterisicopositie 2013 aan de hand
van de twee kernindicatoren, de income at risk en de equity at risk.

Risk appetite en ontwikkelingen met betrekking tot income at risk
Het maximaal toegestane potentiële rentewinstverlies in het bankenboek – de income at risk
(IatR) - is voor 2013 door de raad van bestuur op 575 miljoen euro vastgesteld.
De income at risk wordt maandelijks berekend op grond van een standaard rentewinstgevoeligheidsanalyse. Deze analyse toont het effect op de rentewinst van een geleidelijke parallelle
rentedaling en -stijging met 200 basispunten in de komende twaalf maanden ten opzichte van
het scenario waarin de marktrentes en tarieven gelijk blijven. De income at risk is gelijk aan het
meest negatieve effect op de rentewinst. In geheel 2013 was de Rabobank gevoelig voor een
rentedaling. De IatR bedroeg in 2013 maximaal 54 miljoen euro en eindigde ultimo 2013 op 50
miljoen euro. Deze lage stand volgt mede uit de interne veronderstelling dat de rentes niet
lager dan 0% kunnen zijn. Hierdoor is de veronderstelde daling 10 basispunten, versus een
veronderstelde daling van 5 basispunten eind 2012.

Risk appetite en ontwikkelingen met betrekking tot equity at risk
De equity at risk of duration van het eigen vermogen drukt uit met hoeveel procent de
economische waarde van het eigen vermogen afneemt bij een parallelle stijging van de rentecurve met 1%. De raad van bestuur heeft als ondergrens 0% en als bovengrens 10% vastgesteld.
De Balans en Risico Management Commissie hanteert aanvullende limieten voor de basispuntgevoeligheid van het eigen vermogen en het deltaprofiel van het eigen vermogen. Het nemen
van risico op de rentebewegingen hoort bij een bank. Bankieren houdt immers in dat een deel
van de rentewinst wordt gerealiseerd door het bewust lopen van renterisico en door te
profiteren van renteverschillen tussen de looptijden.
De equity at risk is in de loop van 2013 gestegen van 1,4% naar 2,3%. Vanuit de kredietverlening
neemt de renterisicopositie nauwelijks toe. De oorzaak hiervan is het lage niveau aan nieuwe
hypotheken en zakelijke financieringen in combinatie met een toename van het volume aan
bankspaarproducten met een lange rentetypische looptijd. Voor het overige heeft beperkte
bijsturing van de renterisicopositie plaatsgevonden. Daarnaast wordt de omvang van het
vermogen berekend dat nodig is om onverwachte renteschokken te kunnen opvangen.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van historische rentescenario’s en daarvan afgeleide expertbased scenario’s.
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Funding en liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat een bank niet tijdig aan al haar (terug)betalingsverplichtingen
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kan voldoen, maar ook het risico dat de bank de groei van de activa op enig moment niet, of
niet tegen een redelijke prijs, kan financieren. Deze situatie kan zich voordoen als klanten of
professionele partijen plotseling meer geld opvragen dan verwacht, terwijl de bank niet genoeg
geld in kas heeft en ook het verkopen of belenen van activa of het lenen van geld van derden
geen uitkomst biedt. Een ruime liquiditeitspositie en het behoud van vertrouwen van zowel de
professionele marktpartijen als de particuliere klanten is de afgelopen jaren cruciaal gebleken.
Hierdoor bleef onbelemmerde toegang tot de publieke geld- en kapitaalmarkt verzekerd.

Risicomanagement raamwerk
Binnen de Rabobank is liquiditeitsrisico reeds lang onderkend als een belangrijk risicotype.
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In lijn met CRDIV is het beleid gericht op het financieren van langlopende kredietverlening met
stabiele funding, zijnde toevertrouwde middelen van klanten en langetermijnfunding van de
professionele markten. De verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer van de liquiditeitspositie, het aantrekken van professionele funding in de geld- en kapitaalmarkt en het beheer
van de structurele positie is belegd bij Treasury Rabobank Groep, rapporterend aan de CFRO.
De beheersing van het liquiditeitsrisico is gebaseerd op een drietal pijlers. De eerste pijler stelt
strikte limieten aan de maximale uitgaande kasstromen binnen het wholesalebankbedrijf.
Onder meer wordt er dagelijks gemeten en gerapporteerd welke inkomende en uitgaande
kasstromen de eerste twaalf maanden te verwachten zijn. Voor deze uitgaande kasstromen zijn
limieten bepaald, per valuta en per locatie. Om voorbereid te zijn op mogelijke crisissituaties
zijn er gedetailleerde plannen voor contingency funding opgesteld. Deze plannen worden
periodiek operationeel getest. Een operationele test van het contingency funding plan
Rabobank Groep heeft dan ook in 2013 plaatsgevonden.
Via de tweede pijler wordt een omvangrijke buffer van liquide activa aangehouden. Naast de
tegoeden bij centrale banken kunnen deze activa worden aangewend om te belenen bij centrale
banken, om te gebruiken in repotransacties of om direct te verkopen in de markt, om op deze
wijze onmiddellijk liquiditeiten te genereren. De hoogte van de liquiditeitsbuffer hangt samen
met het risico dat de Rabobank loopt in haar balans. De afgelopen jaren heeft de Rabobank
Groep een gedeelte van de leningenportefeuille (intern) gesecuritiseerd, waardoor deze
beleenbaar is bij de centrale bank en daarmee functioneert als extra liquiditeitsbuffer. Omdat dit
interne securitisaties betreft, alleen voor liquiditeitsdoeleinden, zijn deze niet zichtbaar op de
bedrijfseconomische balans maar tellen deze wel mee voor de aanwezige liquiditeitsbuffer.
De derde pijler in het beperken van het liquiditeitsrisico is een prudent fundingbeleid. Dat is
erop gericht tegen aanvaardbare kosten te voorzien in de financieringsbehoefte van de groepsonderdelen. Hierbij spelen de diversificatie van financieringsbronnen en valuta’s, de flexibiliteit
van de gebruikte fundinginstrumenten en een actieve investor-relationsfunctie een belangrijke
rol. Hierdoor wordt voorkomen dat de Rabobank Groep te veel afhankelijk is van één bepaalde
financieringsbron.
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Ruime liquiditeitspositie
In 2013 bleef de liquiditeitspositie onverminderd sterk. Er zijn verschillende methoden
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ontwikkeld om het liquiditeitsrisico te meten en te beheersen. Zo wordt onder andere gebruikgemaakt van de survival period onder extreme stress-scenario’s voor de liquiditeitspositie vanuit
zowel markt- als naamspecifiek perspectief. De Rabobank voldoet onder alle gehanteerde
scenario’s ruim aan de minimale survivalperiode van drie maanden. De ruime liquiditeitspositie
en omvangrijke liquiditeitsbuffer blijken ook uit de positie op basis van de liquiditeitsrichtlijnen
van DNB. De aanwezige liquiditeit overschreed de eis met gemiddeld 40%.
De liquiditeitsbuffer bedraagt 121 (157) miljard euro. De daling (in absolute termen) is een
gevolg van een bewuste afbouw van de professionele funding, met name in de eerste helft van
het jaar, waardoor een lagere buffer passend is. De positie, gemeten door onder andere de LCR
en NSFR, blijft ruim boven de (toekomstige) limieten.

Liquiditeitsbuffer na DNB stresshaircuts
in miljarden euro’s
Centrale bank reserves (exclusief verplichte)

31-dec-13

31-dec-12

38,7

63,3

39,0

44,5

16,8

17,4

4,9

4,7

Obligaties
Centrale bank- en staatsobligaties:*
Nederland
Frankrijk
Duitsland
Overig
*	‘Centrale bank- en staatsobligaties’ is in
deze tabel een verzameling van centrale

3,4

4,1

13,8

18,3

Covered bonds

0,3

0,6

Externe ABS

3,0

4,4

bank- en staatspapier inclusief publieke

Behouden RMBS

34,6

36,5

sectoreenheden en multilaterale

Overige obligaties

5,8

7,4

development banken.

Liquiditeitsbuffer

121,3

156,6

Opbouw liquiditeitsbuffer na stresshaircuts

voornamelijk aangehouden bij de ECB en FED, voor 32% uit
overheidsschuldpapier en voor 36% uit overige financiële activa,

ultimo 2013, in %
2

De liquiditeitsbuffer bestaat voor 32% uit centrale banktegoeden,

5

voornamelijk door de Rabobank voor liquiditeitsdoeleinden zelf
behouden effecten met door de Rabobank verstrekte woning

29

32

hypotheken als onderpand. Naast deze liquiditeitsbuffer is er nog
Centrale bank reserves
(exclusief verplichte)
Centrale bank- en
staatsobligaties

een significante portefeuille aan korte (gedekte) uitzettingen aan
professionele partijen.

Interne RMBS
32
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Externe ABS
Overige obligaties
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Uitstekende toegang tot funding

Toegang tot funding
in miljoenen euro’s

31-dec-13

31-dec-12

329.400

334.271

215.277

214.542

138.220

138.410

- Bedrijven

77.057

76.133

Nederland non-retail

46.543

52.435

10

12

Toevertrouwde middelen Rabobank Groep
Nederland retail
- Particulieren

- Particulieren
- Bedrijven

46.533

52.423

Internationaal*

67.580

67.294

- Particulieren
waarvan BGZ

26.374
-

25.421
3.855

- Bedrijven
waarvan BGZ

41.206
-

41.873
2.741

219.351

252.777

42.796

40.400

Wholesalefunding
Funding: CD/CP/ABCP
- CD
*	Van de totale internationaal toevertrouwde

- CP/ABCP

11.620

21.076

middelen is 29,1 (23,6) miljard euro

Totaal kortetermijn funding

54.416

61.476

afkomstig van International Direct Retail

Wholesalefunding: overig

164.935

191.301

Banking-activiteiten.

- waarvan achtergesteld

7.815

5.407

Het retailbankbedrijf trekt de noodzakelijke middelen voor de kredietverlening voor een
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belangrijk deel aan door tegoeden van retailklanten. In 2013 zijn binnen het retailbankbedrijf de
toevertrouwde middelen van klanten meer toegenomen dan de groei van de kredietverlening.
Mede hierdoor is de afhankelijkheid van wholesalefunding afgenomen.

Ongedekte langlopende obligaties naar valuta

In 2013 heeft de Rabobank Groep 20 miljard euro aan ongedekte
langlopende obligaties kunnen uitgeven in vijftien verschillende
valuta’s. Hierbij is de bank wereldwijd actief, ook om te voorkomen

ultimo 2013, in %

dat de bank te veel afhankelijk is van één bepaalde financierings-

13

bron. De gemiddelde looptijd van de nieuw uitgegeven ongedekte

5

langlopende obligaties, is meer dan 4,5 jaar.

8

Euro
45

12

Amerikaanse dollar

Van de totale wholesalefunding, exclusief commercial paper en

Australische dollar

certificates of deposit, loopt meer dan 70 miljard euro pas af in

Japanse yen
Britse pond
17

2017 of later.

Overig
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Vervalkalender langetermijn wholesalefunding

Vervalkalender kortetermijn wholesalefunding

in miljoenen euro’s

in miljoenen euro’s
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De Rabobank is een frequente en flexibele uitgever van kortetermijnschuldpapier en heeft de
afgelopen jaren een goede instroom van middelen gezien, passend bij de uitstekende kredietwaardigheid. Het afgelopen jaar is de hoeveelheid kortetermijnfunding bewust afgebouwd.
Dit is onder andere gerealiseerd door beëindiging van het Atlantis-programma en is in lijn
met de fundingstrategie waarmee de afhankelijkheid van de wholesalefundingmarkt wordt
verkleind. Verder zijn conform deze strategie de looptijd en kwaliteit van de kortetermijnschuld
verbeterd. De gemiddelde looptijd van de CD/CP’s is in 2013 gestegen naar 122 (90) dagen.

Investor relations
De Rabobank hecht aan goede en transparante communicatie met institutionele beleggers,
andere geld- en kapitaalverschaffers en de rating agencies. De afdeling Investor Relations staat
opgesteld om alle door beleggers gevraagde relevante informatie te verstrekken en toe te
lichten, om in die hoedanigheid een bijdrage te leveren aan het aantrekken van de benodigde
funding voor de Rabobank Groep. Wereldwijd worden institutionele beleggers en andere gelden kapitaalverschaffers geïnformeerd over de financiële gang van zaken bij de Rabobank Groep.
Daarnaast worden institutionele beleggers en kapitaalverschaffers via de corporate website
geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Rabobank Groep. In de afgelopen jaren zijn de
inspanningen op dit gebied vergroot, omdat beleggers meer dan ooit overtuigd willen blijven
van het lage risicoprofiel van de Rabobank.

Marktrisico
Bij marktrisico gaat het om de waardeveranderingen van de handelsportefeuille door prijs
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wijzigingen in de markt die onder andere betrekking hebben op rentes, aandelen, creditspreads,
valuta’s en goederen. Marktrisico komt voort uit de handelsactiviteiten van de bank. De handelsactiviteiten van de Rabobank zijn klantgerelateerd of vinden plaats ten behoeve van het balansmanagement van de bank zelf en bevinden zich binnen Global Financial Markets en Treasury
Rabobank Group. Het marktrisico in de handelsomgeving wordt binnen het marktrisicoraamwerk
dagelijks gemonitord. De structurele marktrisico’s in de bankomgeving worden in een apart
risicoraamwerk gemonitord, zoals beschreven in de hoofdstukken renterisico en valutarisico.
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Marktrisico naar groepsonderdeel
in miljoenen euro’s

VaR

Global Financial Markets

3,5

Treasury Rabobank Group

0,9

Overig

0,2

Diversificatie

- 0,6

Totaal

3,9

Voor de beheersing van het marktrisico is een passend limietenstelsel opgezet. Elk jaar bepaalt
de raad van bestuur voor de Rabobank Groep de risk appetite en de bijbehorende limieten.
Deze limieten worden vertaald naar limieten op boekniveau, en dagelijks gemonitord door
de marktrisicoafdelingen. Op geconsolideerd niveau wordt het risico weergegeven door de
Value at Risk (VaR) en het event risk. De VaR geeft op basis van één jaar historische markt
ontwikkelingen aan wat het maximale verlies is bij een gegeven betrouwbaarheidsniveau
onder ‘normale’ marktomstandigheden. Om daarnaast de risico’s onder ‘niet-normale’ markt
omstandigheden mee te wegen, worden ook de gevolgen berekend van bepaalde extreme
gebeurtenissen: ‘event risks’. Hierbij vindt analyse plaats van zowel historische als hypothetische
scenario’s. Ook wordt gebruikgemaakt van gevoeligheidsanalyses.
De VaR bewoog in 2013 tussen minimaal 3,5 miljoen euro en maximaal 8,9 miljoen euro, met een
gemiddelde van 6,4 miljoen euro. Hiermee is de VaR gedurende het verslagjaar ruim binnen de
daarvoor geldende limiet van 40 miljoen euro gebleven. Dit betekent dat het verwachte verlies
in 2013 op één dag gebaseerd op historische marktbewegingen met een betrouwbaarheid van
97,5%, maximaal 8,9 miljoen euro bedroeg. Door de wijze van berekenen is de hoogte van de
VaR het gevolg van zowel de historische marktbewegingen als de ingenomen posities.

Value at Risk
in miljoenen euro’s
50
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0
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De VaR kan tevens worden onderverdeeld in een aantal risicocomponenten, waarvan veranderingen in rentes en creditspreads de belangrijkste zijn. De tegengestelde posities van verschillende boeken heffen elkaar deels op, wat leidt tot een diversificatievoordeel en een reductie van
het totale risico. Eind 2013 kwam de geconsolideerde VaR uit op 3,9 (7,6) miljoen euro. De daling
van de VaR ten opzichte van 2012 is onder andere het gevolg van het afbouwen van de
aandelenderivatenportefeuille en een stabielere renteomgeving.
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Opsplitsing Value at Risk
in miljoenen euro’s

31-dec-13

Creditspread

1,7

Valuta

0,6

Aandelen

0,7

Rente

3,6

Commodities

0,3

Diversificatie

-3,0

Totaal

3,9

Naast de VaR zijn ook andere risico-indicatoren van belang voor het meten van het marktrisico.
Zo geeft de basispuntgevoeligheid aan hoe de waarde van posities verandert als de rentecurve,
parallel, met 1 basispunt stijgt. De tabel basispuntgevoeligheid geeft deze posities weer per
belangrijke valutasoort.

Basispuntgevoeligheid
in miljoenen euro’s

31-dec-13

Euro

0,6

Amerikaanse dollar

1,1

Australische dollar

-0,1

Overig

-0,1

Totaal

1,5

Het event risk, dat gemeten wordt door de gevoeligheidsanalyses en stresstests, bleef ook in
het verslagjaar ruimschoots binnen de daarvoor vastgestelde limiet van 200 miljoen euro.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat valutakoersveranderingen een negatieve invloed hebben op het
resultaat of de waarde van het vermogen. Bij het beheersen van het valutarisico wordt onderscheid gemaakt tussen posities in de handelsboeken en in de bankenboeken. In de handelsboeken is valutarisico een onderdeel van het marktrisico dat net als andere marktrisico’s wordt
beheerst op basis van VaR en andere limieten. Per 31 december 2013 bedroeg de VaR uit hoofde
van valutarisico in de handelsboeken 0,6 (0,8) miljoen euro. In de bankenboeken is alleen sprake
van translatierisico voor de niet-euro netto-investeringen in buitenlandse eenheden en voor de
niet in euro genoteerde hybride vermogensinstrumenten. Voor het bewaken en beheersen van
het translatierisico hanteert de Rabobank Groep een tweesporenbeleid gericht op bescherming
van de vermogenspositie. Met de hedgestrategie wordt enerzijds voorzien in het afdekken van
de niet-euro netto-investeringen in buitenlandse eenheden en anderzijds in het zo veel
mogelijk beschermen van de vermogensratio’s tegen effecten van valutakoersbewegingen.

Operationeel risico
De Rabobank definieert operationeel risico als het risico van verliezen veroorzaakt door ontoe-
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reikende of falende interne processen, mensen en systemen of door externe gebeurtenissen.
Bij de beoordeling en behandeling van operationeel risico worden ook mogelijke juridische en
reputatierisico’s meegenomen. De Rabobank Groep handelt binnen de kaders van de meest
geavanceerde Basel II-benadering, de Advanced Measurement Approach, voor het meten en
managen van operationele risico’s.
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Het operationeel risicobeleid is gebaseerd op het principe dat de primaire verantwoordelijkheid
voor het management van operationeel risico bij de groepsonderdelen ligt en verweven moet
zijn in de strategische en dagelijkse besluitvorming. Het doel van operationeel risicomanagement
is het identificeren, meten, mitigeren en monitoren van operationele risico’s. Het kwantificeren
van risico’s ondersteunt het verantwoordelijke management bij het prioriteren van te nemen
acties en het toewijzen van mensen en middelen.
Om invulling te geven aan het bovenstaande is het ‘three lines of defence’-model binnen
de Rabobank van toepassing. De groepsonderdelen vormen de ‘first line of defence’ en zijn
volledig verantwoordelijk voor de dagelijkse risicoacceptatie en integraal risicomanagement
en -mitigatie binnen de vastgestelde risk appetite. De risicomanagementfuncties binnen de
groepsonderdelen en binnen Group Risk Management vormen samen de ‘second line of
defence’. De risicomanagementfunctie binnen de groepsonderdelen heeft een rol als adviseur
op het gebied van risico’s en daagt de ‘first line of defence’ uit over de wijze van het managen
van risico’s binnen het groepsonderdeel. Group Risk Management is verantwoordelijk voor het
groepsbeeld en het uitdagen van de groepsonderdelen en lokale riskmanagementfuncties over
hun risicomanagement. Internal audit op groepsniveau en binnen de groepsonderdelen vormt
de ‘third line of defence’.
Op groepsniveau is de Operational Risk Committee verantwoordelijk voor het vaststellen van
het beleid en de kaders. Daarnaast rapporteert Group Risk Management per kwartaal over de
ontwikkeling van de operationele risico’s op groepsniveau. Binnen de groepsonderdelen zijn
risicomanagementcommissies ingesteld die onder andere operationele risico’s (inclusief
systeemcontinuïteitsrisico’s en frauderisico’s) van het betreffende onderdeel identificeren,
managen en bewaken. Verder zijn er productgoedkeuringscommissies ingesteld op diverse
niveaus binnen de bank. Deze commissies fungeren als een extra waarborg voor de kwaliteit
van nieuw te introduceren producten en processen, of wijzigingen in bestaande producten en
processen, met een focus op zorgplicht.
Binnen de groepsonderdelen vindt een Risk Control Self Assessment plaats. Hierbij worden
de belangrijkste operationele risico’s geïnventariseerd en worden mitigerende maatregelen
geïdentificeerd indien risico’s buiten de risk appetite vallen. Dit proces wordt gefaciliteerd door
Group Risk Management en de resultaten worden op groepsniveau teruggekoppeld aan de
Operational Risk Committee. Daarnaast coördineert Group Risk Management jaarlijks scenarioanalyses met senior managers van de volledige Rabobank Groep, waardoor inzicht wordt
verkregen in het risicoprofiel van de groep.

EDTF
In oktober 2012 presenteerde de Enhanced Disclosure Task Force (EDTF), opgericht door
het Financial Stability Board (FSB), zijn aanbevelingen. De aanbevelingen hebben als doel
de transparantie van de verslaggeving van banken te vergroten. In het Capital Adequacy en
Risk Management Report (Pillar 3-rapport) is een totaaloverzicht opgenomen van de 32
aanbevelingen van het EDTF. Tevens is in dit overzicht een verwijzing opgenomen naar de
pagina van het document waarin de aanbeveling wordt behandeld. Dit zijn dit jaarverslag,
de Geconsolideerde jaarrekening 2013 of het Pillar 3-rapport 2013.
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Onze gespecialiseerde
dochters
Leasing
Beter resultaat met portefeuillegroei

De leaseportefeuille van De Lage Landen groeide in 2013 met 2% tot 30,2
miljard euro. Het aandeel food en agri nam met 1 procentpunt toe tot 30%.
De Nederlandse leaseportefeuille kwam uit op 6,1 miljard euro. De kosten
kredietverliezen bleven beperkt tot 59 basispunten van de gemiddelde
kredietportefeuille. Hiermee liggen de kosten kredietverliezen 9 basispunten
onder het langjarige gemiddelde van 68 basispunten. De toename bleef
beperkt door strikt risicobeheer en door de spreiding van de leaseportefeuille over landen en sectoren. De toename van de rentewinst hield gelijke
trend met de portefeuillegroei. Door de combinatie met lagere kosten nam
het nettoresultaat van het segment leasing met 55 miljoen euro toe tot 422
miljoen euro.

www.delagelanden.com

Strategie: OneDLL
De activiteiten van De Lage Landen ondersteunen de groepsstrategie van brede financiële
dienstverlening in Nederland. Daarnaast streeft De Lage Landen naar een groter aandeel food
en agri in haar leaseportefeuille. Mede met het oog op diversificatie richt De Lage Landen zich
ook op andere sectoren, zoals Healthcare & CleanTech, Construction, Transportation & Industry
en Office Technology. Voor De Lage Landen was 2013 een jaar waarin fors is geïnvesteerd in het
fundament van de organisatie: de medewerkers. In korte tijd is De Lage Landen hard gegroeid;
het aantal medewerkers is in zeven jaar verdubbeld naar meer dan 5.100. Het aantal landen
waarin De Lage Landen actief is, werd uitgebreid met India en Turkije en nam in 2013 toe tot 36.
Deze wereldwijde groei was mede aanleiding tot het opzetten van het OneDLL-programma.
Met OneDLL wordt de wereldwijde samenwerking tussen medewerkers gestimuleerd met als
doel dat de medewerkers van De Lage Landen, overal ter wereld, via kennisoverdracht snel en
effectief kunnen inspelen op lokale aspecten bij de vraag naar leaseproducten. Er zijn diverse
HR-programma’s gelanceerd die het ontplooien van de kracht van het individu tot doel hebben.
Deze programma’s versterken de organisatie en de partnerships met haar klanten.
Om als internationale organisatie beter aan de lokale klantbehoeften te kunnen voldoen heeft
De Lage Landen haar organisatie ingericht naar een matrixstructuur. Daarin worden de regio’s
Americas en Europe-AsiaPacific onderscheiden, en de commerciële organisatie met de businessunits Construction, Transportation & Industry, Food & Agriculture, Healthcare & CleanTech,
Office Technology en Mobility Solutions. De activiteiten die De Lage Landen aanbiedt, zijn te
onderscheiden in Vendor Finance, (Car)leasing, Factoring en Consumentenfinancieringen.

Vendor Finance
Vendor Finance vormt de kern van de internationale activiteiten van De Lage Landen en ondersteunt fabrikanten en distributeurs bij de afzet van hun producten en diensten. Vendor Finance
vormt samenwerkingsverbanden binnen specifieke sectoren in de leasemarkt. Hierbij wordt een
langetermijnrelatie met de klant opgebouwd en wordt bekeken welke financiële oplossingen
de ondernemingsdoelen van de partner en de eindgebruiker het best ondersteunen.
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Marktkennis staat centraal in de mogelijke oplossingen die De Lage Landen aanbiedt. Daarnaast
onderscheidt De Lage Landen zich ten opzichte van haar concurrentie door een geïntegreerde
inzet van assetmanagement. Hierbij wordt niet alleen de waarde van een object gedurende de
levensduur geïnventariseerd, maar ook het gebruik ervan. Vervolgens wordt geadviseerd over
een juiste inzet van het object en over de mogelijkheden voor de financiering van onderhoud
en reserveonderdelen. Steeds vaker wordt een leaseovereenkomst gecombineerd met een
servicecontract voor het gefinancierde object, waarbij De Lage Landen alle financiële stromen
afwikkelt die gerelateerd zijn aan de contracten.

Samenwerkingsverbanden
De Lage Landen slaagde er in 2013 in om het aantal contracten met bestaande Vendor Financepartners verder uit te breiden en om samenwerkingsverbanden aan te gaan met nieuwe
klanten. Binnen de businessunit Construction, Transportation & Industry is met Wacker Neuson
– een van de grootste fabrikanten van bouwapparaten, bouwtechniek en compacte bouw
machines ter wereld – een mondiale samenwerkingsovereenkomst aangegaan met als doel
het aanbieden van financieringsoplossingen aan klanten van Wacker Neuson. Klanten maken
hier gebruik van, omdat deze oplossingen voor hen leiden tot een betere benutting van het
werkkapitaal. Sectorkennis en mondiale dekking waren doorslaggevend bij de keuze van
Wacker Neuson voor De Lage Landen. Deze sectorkennis en de mondiale dekking leidden in
de businessunit Food & Agriculture tot een samenwerkingsovereenkomst met DeLaval en
expansie van de activiteiten naar China. DeLaval is producent van automatiseringssystemen
voor melkveebedrijven.

Partnership Engagement Survey
De Lage Landen voert wereldwijde tevredenheidonderzoeken uit om te achterhalen op welke
manier ze het beste toegevoegde waarde kan bieden aan haar partners. In 2013 is dit onderzoek
voor de Vendor Finance-activiteiten in dertig landen uitgevoerd. De respons van meer dan
6.000 klanten was met 22% goed, en een indicatie van een hoge betrokkenheid. De resultaten
laten zien dat bijna 80% van de klanten van De Lage Landen (zeer) tevreden is met de relatie.
Klanten geven aan dat ze met name de relatie zeer waarderen, vanwege het onderlinge
vertrouwen, kennis en support van accountmanagement en de industrie-expertise van De Lage
Landen. Dit vertaalt zich ook in een verbeterde globale net promoter score, die met 21% boven
het gemiddelde van de sector ligt.

(Car)leasing en factoring in Nederland
De leasingactiviteiten van De Lage Landen in Nederland worden via de lokale Rabobanken
aangeboden, via www.leaseloket.nl of rechtstreeks via De Lage Landen. Naast leaseoplossingen
biedt De Lage Landen in haar thuismarkt ook factoringdiensten aan. Met factoring kunnen
klanten extra werkkapitaal vrijmaken uit hun debiteurenportefeuille; dat kapitaal kan vervolgens
aangewend worden om groei te financieren of om de financiële positie te versterken.
Dochterbedrijf Athlon Car Lease is in Nederland marktleider op het gebied van autoleasing, met
een wagenpark van circa 120.000 auto’s. Daarnaast is het ook actief in negen andere Europese
landen. In 2013 werd Zweden toegevoegd tot de internationale markten waarop Athlon Car
Lease actief is. In totaal heeft Athlon Car Lease een leaseportefeuille van ongeveer 230.000
(231.000) contracten.

Consumentenfinancieringen
Behalve financiële oplossingen voor de zakelijke markt biedt De Lage Landen ook financieringen
aan voor consumenten. In de markt voor consumentenfinanciering is ze actief met de merken
Rabobank, Freo en Athlon Auto Financiering. De Lage Landen Consumer Finance ondersteunt
de Rabobank centraal en lokaal bij het aanbieden van consumptief krediet. Freo is de online
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aanbieder van consumptief krediet en staat voor verantwoord, eerlijk en zorgvuldig lenen.
De Athlon Auto Financiering is een samenwerking tussen Athlon Car Lease en de ANWB en
biedt mobiliteitsdiensten op krediet aan particuliere klanten. De omvang van de totale
consumptiefkredietportefeuille bleef in 2013 stabiel op 1,4 (1,4) miljard euro.

Duurzaamheid
Duurzame oplossingen
De Lage Landen 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 ESGvraagstukken 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.
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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 wereldwijde
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 duurzaamheidsinformatie 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 betrokkenheid 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’.

Leaseportefeuille groeit met 2%
De leaseportefeuille van De Lage Landen groeide in 2013 met 2% tot 30,2 (29,6) miljard euro,
de kredietportefeuille van De Lage Landen (de leaseportefeuille exclusief operational lease)
bedroeg 24,7 (24,9) miljard euro kredietverlening aan de private sector. Met name in de fooden agrisector was er in 2013 sprake van een groei van de activiteiten. Die groei is terug te zien
in de samenstelling van de leaseportefeuille, waarin het aandeel food en agri verder werd
uitgebreid tot 9,1 (8,6) miljard euro. Hiermee maakt food en agri 30% (29%) uit van de totale
leaseportefeuille. Als gevolg van de aanhoudend sombere economische situatie in Nederland
daalde de Nederlandse leaseportefeuille tot 6,1 (6,3) miljard euro, waardoor deze per jaareinde
20% (21%) van de totale leaseportefeuille bedraagt.
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Verdeling leaseportefeuille naar sector

Verdeling leaseportefeuille naar regio

ultimo 2013, in %

ultimo 2013, in %
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Resultaatontwikkeling leasing
Resultaten
in miljoenen euro’s
Rente
Provisies

2013

2012

Mutatie

973

952

2%

52

63

-17%

545

442

23%

1.570

1.457

8%

Personeelskosten

517

526

-2%

Andere beheerskosten

198

223

-11%

Overige resultaten
Totale baten

Afschrijvingen

49

47

4%

Totale bedrijfslasten

764

796

-4%

Brutoresultaat

806

661

22%

Waardeveranderingen

170

147

16%

Bankenbelasting
Bedrijfsresultaat vóór belastingen

9

9

627

505

24%

Belastingen

205

138

49%

Nettowinst

422

367

15%

59

53

11%

48,7%

54,6%

Waardeveranderingen (in basispunten)
Ratio’s
Efficiencyratio
RAROC

30,6%

27,6%

31-dec-13

31-dec-12

30,2

29,6

Regulatory capital

1,3

1,3

Economic capital

1,4

1,3

5.117

5.117

Balansgegevens (in miljarden euro’s)
Leaseportefeuille

2%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Aantal medewerkers (in fte)
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8%

Toelichting resultaatontwikkeling leasing
Baten stijgen met 8%
De totale baten van het segment leasing namen in 2013 met 8% toe tot 1.570 (1.457)
miljoen euro. De groei van de gemiddelde leaseportefeuille droeg bij aan de stijging van de
rentebaten met 2% tot 973 (952) miljoen euro. De provisiewinst daalde met 11 miljoen euro
tot 52 (63) miljoen euro als gevolg van een gewijzigde presentatie van ontvangen bedragen.
Het restwaarderesultaat van de verkoop van geleasede producten nam toe ten opzichte van
2012. Mede hierdoor kwamen de overige resultaten 23% hoger uit op 545 (442) miljoen euro.

Bedrijfslasten dalen met 4%
De totale bedrijfslasten van De Lage Landen daalden in het verslagjaar met 32 miljoen euro tot
764 (796) miljoen euro. De personeelsformatie bleef gelijk op 5.117 (5.117) fte’s. Mede onder
invloed van de waardedaling van diverse buitenlandse valuta daalden de personeelskosten met
9 miljoen euro tot 517 (526) miljoen euro. In 2012 is gestart met het project Action, met als doel
kostenverlaging en een efficiëntere organisatie. De effecten hiervan zijn in 2013 zichtbaar in de
daling van de andere beheerskosten met 11% tot 198 (223) miljoen euro. Vooral als gevolg van
hogere afschrijvingen op inventaris stegen de afschrijvingskosten tot 49 (47) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 59 basispunten
De waardeveranderingen bij De Lage Landen kwamen uit op 170 (147) miljoen euro, wat
overeenkomt met 59 (53) basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. De kosten
kredietverliezen liggen hiermee onder het langjarige gemiddelde van 68 basispunten.
De spreiding van de leaseportefeuille over landen en sectoren in combinatie met strikt risico
beheer droeg eraan bij dat de toename van de waardeveranderingen relatief beperkt kon blijven.

Regulatory capital blijft gelijk
Het regulatory capital van De Lage Landen bleef in 2013 nagenoeg gelijk op 1,3 (1,3) miljard
euro. Het economic capital liet een lichte stijging zien naar 1,4 (1,3) miljard euro.

Vooruitblik leasing
De Lage Landen continueert haar huidige strategie, waarbij het investeren in de relatie met de
partners centraal staat. De resultaten uit het Partnership Engagement Survey zullen in 2014
worden gebruikt om de klant nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. De Lage
Landen zal blijven investeren in nieuwe businessmodellen, in samenhang met ontwikkelingen
als de circulaire economie en de verschuiving van het eigenaarschap van assets naar het
gebruik van assets. Deze nieuwe businessmodellen zullen resulteren in een voor beide partijen
rendabele en duurzame samenwerking op korte en lange termijn. Op dit moment wordt
voorzien dat het resultaat van het segment leasing voor 2014 in lijn zal liggen met dat van 2013.
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Onze gespecialiseerde
dochters
Vastgoed
Uitblijvend marktherstel in Nederland; sterke resultaatsdaling

www.rabovastgoedgroep.nl

De omstandigheden in de Nederlandse vastgoedmarkt waren in 2013
aanhoudend slecht. In de loop van het jaar werd duidelijk dat marktherstel
in met name de Nederlandse vastgoedmarkten langer gaat duren dan
eerder verwacht. Dit kwam tot uitdrukking in de forse afwaarderingen op
grondposities, herwaardering van grondexploitaties bij Bouwfonds Property
Development en de forse toename van de waardeveranderingen bij de
vastgoedfinancier FGH Bank. Het nettoresultaat van Rabo Vastgoedgroep
daalde van een verlies van 113 miljoen euro in 2012 tot een verlies van 817
miljoen euro in 2013. De focus lag op risicomanagement en beheer van de
kredietportefeuille en ook was er veel aandacht voor kostenreductie.
De cao werd versoberd en er worden geen variabele beloningen uitgekeerd.
Tevens is besloten de ontwikkelingsactiviteiten van commercieel vastgoed
door MAB Development af te bouwen. Bouwfonds Property Development
realiseerde in totaal 5.169 woningtransacties, een afname van 18% ten
opzichte van 2012. Met name in Nederland, en in mindere mate in Frankrijk,
bleven de woningtransacties achter. In vergelijking hiermee ontwikkelde de
markt in Duitsland zich gunstig, al was ook daar sprake van een lichte daling
in het aantal woningtransacties. Bouwfonds Property Development leed
door de her- en afwaarderingen een fors verlies. De kredietportefeuille bij
FGH Bank bleef ongeveer stabiel op 19,4 miljard euro. De kosten krediet
verliezen bedragen 278 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille,
waardoor FGH Bank in de rode cijfers belandde. Diverse fondsen bij Bouwfonds Investment Management werden uitgebreid en enkele nieuwe
werden op de markt gebracht, waardoor het beheerd vermogen steeg met
0,4 miljard euro tot 5,9 miljard euro en het jaar met een positief resultaat
werd afgesloten.
Strategie Rabo Vastgoedgroep
Rabo Vastgoedgroep is het vastgoedexpertisecentrum van de Rabobank Groep en is actief
in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, vastgoedfinanciering, investmentmanagement en
het beheer van maatschappelijke fondsen. Rabo Vastgoedgroep behoort tot de grotere
vastgoedondernemingen in Europa en streeft naar een gezonde balans tussen de sociale,
economische en ecologische effecten van haar activiteiten. Binnen de vastgoedsector wil
ze horen tot de top in duurzaamheid. De missie van Rabo Vastgoedgroep is de ambities
van klanten mogelijk maken op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren.
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De activiteiten worden uitgevoerd door:
• Bouwfonds Property Development - realiseert integrale woongebieden;
• MAB Development - ontwikkelaar van commercieel vastgoed;
• FGH Bank - specialist in het financieren van vastgoed;
• Bouwfonds Investment Management - manager van vastgoedfondsen;
• Fondsenbeheer Nederland - onafhankelijke beheerder van maatschappelijke fondsen die zich
inzetten voor een betere kwaliteit van de leefomgeving.

De Nederlandse woningmarkt
Rabo Vastgoedgroep heeft al enige jaren te maken met zeer moeilijke marktomstandigheden.
De recessie in Nederland, die doorliep tot medio 2013, had zijn weerslag op de vastgoedmarkt.
De oplopende werkloosheid en de koopkrachtdaling raakten de consumenten, het bedrijfsleven
investeerde minder en de export haperde. Er werden weinig woningen verkocht en nieuwbouwactiviteiten vielen terug. Vanaf het vierde kwartaal van 2013 gaat het iets beter met de
economie. De bodem in de Nederlandse woningmarkt lijkt te zijn bereikt en de betaalbaarheid
van woningen is verbeterd. Het herstel wordt echter nog gedrukt doordat veel huizenbezitters
niet doorstromen; hun hypotheek is hoger dan de waarde van hun woning. Daarnaast is door
aangescherpte regelgeving de leencapaciteit van starters op de woningmarkt afgenomen.
Al met al leidden deze ontwikkelingen nog niet tot een wezenlijke verbetering van de
marktomstandigheden. Hierdoor was 2013 een zeer moeilijk jaar voor Rabo Vastgoedgroep.
De prijzen van koopwoningen in Nederland zijn in de afgelopen vijf jaar gemiddeld met
ongeveer 20% gedaald. De overheid heeft hervormingen doorge-

Aantal verkochte woningen per land

voerd in een poging om de woningmarkt op termijn weer vlot te
trekken; vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar

in %

volledig worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmer-

1

king te komen. Bij nieuwe hypothecaire leningen resulteert dit voor
de klant in een hogere maandlast en een lagere leencapaciteit. Op

18

korte termijn was hierdoor sprake van een neerwaartse prijsdruk,
vooral op de startersmarkt. Maar op lange termijn verbetert het
42

perspectief door deze maatregelen. De prijsdalingen komen de
Nederland

39

Frankrijk

betaalbaarheid van de bestaande koopwoningen ten goede, net

Duitsland

als de lage hypotheekrente en de lagere overdrachtsbelasting. De

Overig

transactieaantallen namen in de tweede helft van 2013 toe en naar
verwachting komt er in de loop van 2014 een eind aan de
prijsdaling van woningen.

Bouwfonds Property Development
Bouwfonds Property Development, in Nederland actief onder de naam Bouwfonds Ontwikkeling,
ontwikkelt integrale woongebieden in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De regiokantoren van
Bouwfonds Ontwikkeling werken samen met Rabobank Nederland en de lokale Rabobanken bij
de verkoop van nieuwbouwprojecten, de (her)ontwikkeling van gebieden en bij acties om de
lokale woningmarkt te stimuleren. In 2013 realiseerde Bouwfonds Ontwikkeling in Nederland
slechts 2.160 (2.739) woningtransacties, hetgeen een historisch dieptepunt genoemd kan
worden. Dit leidde tot het bijstellen van de toekomstverwachtingen met betrekking tot
woningontwikkeling, waardoor forse afwaarderingen op strategische grondposities en forse
herwaarderingen op grondexploitaties plaatsvonden. In Frankrijk is de markt voor beleggershuurwoningen weggezakt, waardoor het aantal woningtransacties achter bleef. De Duitse
woningmarkt was onverminderd goed, desalniettemin daalde het aantal woningtransacties
met 7% vanwege een lager aantal gunningen. In 2013 realiseerde Bouwfonds Property
Development in totaal 5.169 (6.312) woningtransacties.
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FGH Bank
FGH Bank richt zich op het financieren van commercieel vastgoed en is actief in de kantoren-,
winkel-, bedrijfsruimten- en vastgoedbeleggingsmarkt, hoofdzakelijk in Nederland.
Naast beleggingen in commercieel vastgoed financiert FGH Bank ook nieuwbouw-, renovatieen transformatieprojecten. De bank bedient de lokale vastgoedmarkten vanuit acht regio
kantoren verdeeld over het hele land. FGH Bank werkt nauw samen
met de lokale Rabobanken op het gebied van productie, taxaties

Kredietportefeuille FGH Bank

en relatiemanagement. Ze streeft ook naar een intensivering van de
samenwerking met andere groepsonderdelen. Bijvoorbeeld voor

in miljarden euro’s

de integratie van de Friesland Bank-portefeuille, het taxatieproces
20

van lokale Rabobanken, het beheer van vastgoedparticipaties met

15

lokale Rabobanken en de regievoering op vastgoedfinancieringen

10

die binnen de Rabobank Groep zijn afgesloten. In 2013 bleef de

5
0

kredietportefeuille van FGH Bank ongeveer stabiel op 19,4 (19,2)
2009

2010

2011

2012

2013

miljard euro.

Stijging beheerd vermogen Bouwfonds Investment Management
Bouwfonds Investment Management richt zich op beleggingsproducten in de sectoren
commercieel vastgoed, woningen, parkeergarages, communicatie-infrastructuur, en landbouw
en boerderijen. In 2013 heeft Bouwfonds Investment Management twee nieuwe fondsen
geplaatst bij institutionele beleggers: het Bouwfonds European Student Housing Fund en het
Bouwfonds European Parking Fund II. Daarnaast vergrootte het Bouwfonds European Residential
Fund zijn portefeuille tot circa 650 miljoen euro met de aankoop van appartementencomplexen
in Nederland, Duitsland en Denemarken, en breidden ook het Rabo Bouwfonds Communication
Infrastructure Fund en het Rabo Farm Europe Fund hun portefeuilles uit met nieuwe acquisities
tot een omvang van respectievelijk 630 miljoen euro en 215 miljoen euro. Het totale beheerd
vermogen bij Bouwfonds Investment Management steeg in 2013 tot 5,9 (5,5) miljard euro.

MAB Development
MAB Development richt zich op de ontwikkeling van nieuw commercieel vastgoed en op de
transformatie van bestaand commercieel vastgoed op hoogwaardige binnenstedelijke locaties.
De projecten van MAB Development bevatten meestal een combinatie van functies met een
sterk accent op retail. De afgelopen jaren is de markt voor commercieel vastgoed ingrijpend
veranderd. Door structurele veranderingen in vraag en aanbod, beperkingen in beschikbare
financiering en beleggingskapitaal en door een veranderd concurrentieveld is het verdienmodel
ter discussie gekomen. Daarnaast is het risicoprofiel van MAB Development in deze markt voor
Rabo Vastgoedgroep relatief groot in relatie tot het rendement, terwijl het toekomstperspectief
niet rooskleurig is. Daarom is besloten om de activiteiten in de projectontwikkeling van
commercieel vastgoed af te bouwen. Er worden geen nieuwe projecten meer gestart.
In 2013 werd het grootste multifunctionele gebouw van Nederland opgeleverd: De Rotterdam.
Het in totaal 160.000 m2 tellende gebouw bevat kantoren, een hotel, woningen en commerciële
ruimten. In vier jaar na de start van de bouw is dit project opgeleverd aan de toekomstige
gebruikers. Inmiddels is al meer dan 85% van het gebouw verhuurd of verkocht.

Duurzaamheid
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.
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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 Volkshuisvesting (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.
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Resultaatontwikkeling vastgoed
Resultaten
in miljoenen euro’s
Rente
Provisies

2013

2012

Mutatie

322

311

4%
-9%

32

35

Overige resultaten

-589

84

Totale baten

-235

430

Personeelskosten

195

193

1%

Andere beheerskosten

120

89

35%

10

10

325

292

-560

138

Afschrijvingen
Totale bedrijfslasten
Brutoresultaat
Waardeveranderingen
Bedrijfsresultaat vóór belastingen

513

238

-1.073

-100

11%

Belastingen

-249

8

Jaarresultaat Rabo Vastgoedgroep*

-824

-108

-7

5

-817

-113

2

6

-815

-107

278

124

5.169

6.312

31-dec-13

31-dec-12

19,4

19,2

1%

5,9

5,5

7%

1.554

1.528

2%

Belang derden
Nettoresultaat Rabo Vastgoedgroep*
Overige
Nettoresultaat vastgoeddivisie*
*	Het ‘Jaarresultaat Rabo Vastgoedgroep‘ en
het ‘Nettoresultaat Rabo Vastgoedgroep’

Waardeveranderingen (in basispunten)

komen overeen met de resultaten die

Aantal verkochte woningen

Rabo Vastgoedgroep zelf publiceert.

-18%

Het ‘Nettoresultaat vastgoeddivisie’ is
inclusief de amortisatie- en financierings-

Overige gegevens (in miljarden euro’s)

lasten door de overname van onderdelen

Kredietportefeuille

van Bouwfonds en de verschillen in de

Beheerd vermogen

waarderingsgrondslagen.

Aantal medewerkers (in fte)

Toelichting resultaatontwikkeling vastgoed
Baten dalen
In 2013 daalden de totale baten van Rabo Vastgoedgroep met 665 miljoen euro tot -235 (430)
miljoen euro. De afwaarderingen van grondposities en de herwaarderingen van grondexploitaties
kwamen, mede door het vooruitschuiven van projecten in de tijd, in totaal op 567 miljoen euro.
Daarnaast werd fors afgewaardeerd op commercieel vastgoedposities. Hierdoor namen de
overige resultaten met 673 miljoen euro af tot -589 (84) miljoen euro. Door een verbetering van
de marges op nieuwe leningen en verlengingen steeg het renteresultaat met 4% tot 322 (311)
miljoen euro. De omvang van de kredietportefeuille bleef ongeveer gelijk. De provisies bleven
ook nagenoeg stabiel op 32 (35) miljoen euro.

Bedrijfslasten stijgen
De totale bedrijfslasten van Rabo Vastgoedgroep namen in 2013 met 33 miljoen euro toe tot 325
(292) miljoen euro. Deze stijging was vooral het gevolg van de vorming van een reorganisatievoorziening voor de afbouw van de activiteiten van MAB Development. Vooral hierdoor stegen
de andere beheerskosten met 35% tot 120 (89) miljoen euro. Mede door een uitbreiding van de
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bezetting bij FGH Bank en Fondsenbeheer Nederland nam de personele bezetting met 26 fte’s
toe tot 1.554 (1.528) fte’s. In lijn hiermee stegen de personeelskosten licht met 1% tot 195 (193)
miljoen euro. De afschrijvingskosten bleven stabiel op 10 (10) miljoen euro.

Waardeveranderingen bedragen 278 basispunten
Door de in 2013 aanhoudende ongunstige omstandigheden op de Nederlandse vastgoedmarkt
namen de waardeveranderingen verder toe. Deze hebben voornamelijk betrekking op
commercieel vastgoed. Er zijn veel faillissementen van huurders, relatief weinig bedrijven die
willen verhuizen en veel bedrijven die het aantal kantoormeters in gebruik verminderen. Ook is
er druk op de huurprijzen doordat de marktmacht bij de huurder ligt. De waardeveranderingen
bij Rabo Vastgoedgroep kwamen uit op 513 (238) miljoen euro. Uitgedrukt in basispunten van
de gemiddelde kredietportefeuille bedroegen de kosten kredietverliezen 278 (124) basispunten
bij een langjarig gemiddelde van 49 basispunten.

Onderliggende resultaten en vooruitblik vastgoed
De onderliggende resultaten zijn gezien de moeilijke omstandigheden in de vastgoedmarkten
evenwel tevredenstellend. De resultaten in Duitsland en Frankrijk en bij Bouwfonds Investment
Management droegen hier positief aan bij. De operationele resultaten werden helaas echter
ruimschoots overtroffen door de impact van de af- en herwaarderingen van grondposities en
-exploitaties en de waardeveranderingen. Rabo Vastgoedgroep verwacht dat het omslagpunt
in 2013 is bereikt. De voorzichtige tekenen van marktherstel werden reeds waargenomen.
Dat zal mogelijk ook een positieve invloed kunnen hebben op de toekomstige resultaten.
Rabo Vastgoedgroep heeft dan ook het vertrouwen dat een opgaande lijn zal worden ingezet.
Helaas zal dit in 2014 waarschijnlijk nog niet de gewenste positieve resultaten opleveren in de
zin van zwarte cijfers, maar de beweging is positief.
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Medewerkers
HR in transitie

De Rabobank bevindt zich in een ‘nieuwe werkelijkheid’, die door de medewerkers en managers van het binnenlandse retailbankbedrijf moet worden
vormgegeven, 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 arbeidsvoorwaarden 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.
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 plaatsgevonden 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, duurzaamheid 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
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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 Developmentbeleid 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
en van loopbaanmogelijkheden binnen Rabobank Nederland en International gehouden.
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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 Rabobankorganisatie, 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 Geschillencommissie 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 vertrouwenspersoon 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 risicoalignment 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 Groepsbreed 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 risicoprofiel 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 gekwalificeerde 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 toezichthoudende functies bekleden, de zogenaamde monitoringfuncties. 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 beloningsbeleid 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 hoogwaardige 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 ondernemingen: ABN AMRO,
AEGON, Ahold, Akzo Nobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, ING Bank, ING Verzekeringen,
KPN, Philips, Randstad, SHV Holding en TNT Express. De uitkomsten van de marktvergelijkingen
laten zien dat de totale beloning van alle leden van de raad van bestuur tot de onderste 25%
van beide referentiegroepen behoort en daarmee ruim lager is dan de mediaan van de markt
waarmee is vergeleken. 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 arbeidsvoorwaarden 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 aangepast
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’, bijvoorbeeld 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 boventalligheid 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 levensverwachting 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, voorwaardelijk 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 rentetermijnstructuur. 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 wereldwijd 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 salarisverhoging 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.
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Code Banken
Achtergrond
Naar aanleiding van de financiële crisis die medio 2007 ontstond, is er een
diepgaand maatschappelijk debat op gang gekomen over het functioneren
van financiële instellingen. In Nederland nam de Adviescommissie Toekomst
Banken het voortouw door op 1 april 2009 het rapport ‘Naar herstel van
vertrouwen’ uit te brengen. Binnen de bancaire wereld zijn daarover diverse
discussies gevoerd, waaraan ook de Rabobank heeft deelgenomen.
Deze discussies hebben geleid tot de Code Banken. De Code Banken is op
9 september 2009 vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB) en is op 1 januari 2010 in werking getreden. De Code Banken kent een
wettelijke verankering en maakt deel uit van een stelsel van nationale,
Europese en internationale wet- en regelgeving, jurisprudentie en codes,
dat deels nog in ontwikkeling is. Bij de toepassing van de Code Banken
moeten de banken rekening houden met dit volledige stelsel.
De Code Banken bevat bepalingen over de inrichting van de governance, het risicomanagement,
de auditfunctie en het beloningsbeleid. Tegelijkertijd vormt de Code Banken voor derden een
handvat om te beoordelen of de banken naar aanleiding van de financiële crisis de juiste maatregelen hebben genomen. Doel van de Code is bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in
de financiële sector. Eind 2012 is de tweede rapportage van de Monitoring Commissie Code
Banken verschenen. De belangrijkste conclusie van deze commissie is dat de Code Banken
goed wordt nageleefd, maar dat de naleving door de bancaire sector nog te weinig wordt
uitgedragen. Ruim vier jaar na invoering werd het dan ook tijd om de Code een nieuw karakter
te geven. Bij deze vernieuwing is onder meer rekening gehouden met de aanbevelingen van de
Monitoring Commissie Code Banken, het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse
Banken en de kabinetsvisie Nederlandse bankensector. De principes uit de ‘oude’ Code die al
zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, komen niet meer terug in de nieuwe. Vanzelfsprekend
zal de Rabobank deze nationale en internationale regelgeving blijven naleven. De Rabobank
zal zich in 2014 inspannen om de bekendheid van de nieuwe Code Banken bij het publiek te
vergroten en de dialoog met de samenleving aan te gaan.
Dit hoofdstuk gaat in op de context waarin de bepalingen van de bestaande Code Banken
worden toegepast, en beschrijft op hoofdlijnen hoe de bepalingen zijn geïmplementeerd.
Naleving door de Rabobank van de bepalingen van de Code Banken gebeurt op basis van
het beginsel ‘pas toe of leg uit’. De Rabobank hecht aan transparantie en een duidelijke
verantwoording. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de bijzonderheden per bepaling
wordt verwezen naar een separate bijlage bij dit jaarverslag op de corporate website. Vanaf 2014
zal over de compliance van de Rabobank met de nieuwe Code Banken worden gerapporteerd.
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Reikwijdte Code Banken
Lokale Rabobanken
De Rabobank Groep voert beleid voor een groepsbrede toepassing van de Code Banken
door alle in Nederland gevestigde groepsentiteiten, inclusief de lokale Rabobanken.
Dit betreft bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot risicomanagement, audit en beloningen.
Waar de Code Banken spreekt over de raad van bestuur en de raad van commissarissen, heeft
dat − gezien de structuur van de Rabobank Groep − betrekking op de organen van Rabobank
Nederland en dus niet op de directie en de raad van commissarissen van iedere individuele
lokale Rabobank. De Code Banken is dan ook niet van toepassing op individuele lokale
Rabobanken.

Dochters en andere organisatieonderdelen
Binnen de Rabobank Groep rapporteert Rabo Vastgoedgroep zelfstandig over de toepassing
van de Code Banken. Over de toepassing van de Code Banken door De Lage Landen wordt in
dit jaarverslag geconsolideerd gerapporteerd, omdat De Lage Landen zelf geen jaarverslag
publiceert. Gelet op het groepsbeleid voor risicomanagement, audit en beloningen voldoet
De Lage Landen volledig aan de betreffende bepalingen van de Code Banken. De samenstelling
en het functioneren van de raad van commissarissen van De Lage Landen reflecteren het feit
dat De Lage Landen een volledige dochteronderneming is van Rabobank Nederland.
Friesland Bank is in 2012 samengegaan met de Rabobank. De volledige integratie van Friesland
Bank zal enkele jaren duren. Vanwege de integratie is Friesland Bank niet in staat de Code
Banken volledig toe te passen. Om die reden wijkt Friesland Bank dan ook af van de volgende
bepalingen: 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.2.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.2, 4.1 en 4.2 (zie separate bijlage
bij dit jaarverslag op de corporate website).

Rabobank: klantbelang en beheersing van risico’s als uitgangspunt
Vanzelfsprekend onderschrijft de Rabobank het belang van de Code Banken en beschouwt ze
de Code als een belangrijke leidraad voor de sector om de inrichting en werking van interne
functies te verbeteren.

Governance: raad van bestuur
Belangrijke onderwerpen uit dit deel van de Code Banken zijn zorgplicht (de klant centraal) en
de moreel-ethische verklaring.

Klantbelang centraal
Voor de coöperatieve Rabobank is het belang van de klant het belangrijkste uitgangspunt voor
de dienstverlening. Het is de ambitie van de Rabobank om de klant zo goed en zorgvuldig
mogelijk te bedienen, waarbij zijn belang centraal staat. Dit is verankerd in de Gedragscode
Rabobank Groep en het Ambitiestatement van de Rabobank. De Rabobank heeft een coöperatieve organisatiestructuur met zelfstandige banken die richting hun klanten handelen vanuit
de drie pijlers: betrokken, dichtbij en toonaangevend. Doordat iedere lokale Rabobank een
ledenraad heeft ingericht, kunnen klanten de koers van de bank beïnvloeden en bewaken.
Ook houden de lokale raden van commissarissen toezicht op het handelen van de lokale
Rabobank, waarbij het belang van de klant voorop staat. Dit zijn essentiële aspecten van de
lokale governance van lokale Rabobanken om klantgericht handelen te kunnen waarborgen.
Het centrale beleid dat door Rabobank Nederland wordt voorgesteld en uitgevoerd, wordt slechts
uitgevoerd wanneer de vaste afvaardiging van de lokale directies en raden van commissarissen
hiermee hebben ingestemd. Ook op centraal niveau klinkt daarom de stem van de klant door in
de besluitvorming. In het hoofdstuk Corporate Governance staat de unieke coöperatieve
governance van de Rabobank nader beschreven.
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In 2008 heeft de Rabobank het programma ‘Zorg voor de klant’ opgestart om het dienen
van het klantbelang kracht bij te zetten. Sinds 2010 is het programma opgenomen in de
lijnorganisatie. Een stuurgroep houdt in de gaten of het klantbelang blijvend goed wordt
behartigd. De monitoring vindt plaats aan de hand van een aantal uitgangspunten. In 2013 zijn
de uitgangspunten voor het centraal stellen van het klantbelang geëvalueerd. Dit heeft geleid
tot een aanscherping van de uitgangspunten en de manier waarop monitoring plaatsvindt.
De herziene uitgangspunten zijn:
• passende advisering;
• goede service;
• goede producten;
• toegankelijk, betrokken en duurzaam bankieren.
Op basis van de uitgangspunten wordt periodiek managementinformatie opgesteld. Door middel
van deze managementinformatie (bestaande uit onder meer klantonderzoeken, klachten,
productreviews en terugkoppelingen van de AFM) wordt continu gestuurd op verbeteringen.
Evenals in 2012 zijn deze rapportages besproken op het niveau van de raad van bestuur en in
de raad van commissarissen.
De afzonderlijke lokale Rabobanken beschikken zelf ook over managementinformatie onder meer
over de kwaliteit van het gegeven advies en over de tevredenheid van klanten. Deze informatie
is gebaseerd op bijvoorbeeld de onderzoeken van de eigen controlafdeling, op klanttevredenheidsonderzoek en op de klachtenafhandeling. Daarnaast geeft de lokale compliance officer
een oordeel over de mate waarin klanten zorgvuldig worden behandeld. Mede op basis van
deze informatie houdt de lokale raad van commissarissen toezicht op de lokale directie.
De productgoedkeuringscommissie, die inmiddels tien jaar bestaat, bewaakt de kwaliteit van de
producten, het nut ervan voor de klant, evenals de veiligheid en de kwaliteit van de informatieverstrekking over deze producten. Producten die de Rabobank voert, worden pas aan het
assortiment toegevoegd als ze aan de criteria van deze commissie voldoen.
Voor iedereen die bij de Rabobank werkt, geldt dat de grondbeginselen van de Rabobank richting
geven aan het dagelijkse werk. De medewerkers van de lokale Rabobanken en Rabobank
Nederland streven een hoogwaardige en zorgvuldige dienstverlening na. De prestatieafspraken
die met de medewerkers worden gemaakt, zijn evenwichtig. Met ingang van 2013 is de variabele
beloning beëindigd voor alle medewerkers die onder de cao vallen. Voor de beoordeling van
medewerkers en de bepaling van de vaste beloning wordt een performancemanagement
systeem gehanteerd, waarbij gestuurd wordt op prestaties en competenties. Ook in 2013 en
2014 zijn klantfocus en samenwerken verplichte onderdelen van het performancemanagementsysteem. Met elke medewerker wordt een evenwichtige set van prestatieafspraken gemaakt.
Voor de functies met direct en indirect klantcontact is altijd een doelstelling opgenomen die
betrekking heeft op het centraal stellen van het klantbelang. Dat een medewerker voldoende
oog heeft voor het klantbelang is een randvoorwaarde voor een goede beoordeling.
Via managementrapportages en compliancerapportages worden de kwaliteit van de dienst
verlening en de zorg voor de klant voortdurend gemonitord.

Moreel-ethische verklaring
Op 17 april 2013 hebben de in functie zijnde leden van de raad van bestuur en leden van de
raad van commissarissen de moreel-ethische verklaring afgelegd ten overstaan van de heer
Koopmans, voorzitter van de raad van commissarissen. Op zijn beurt heeft de heer Koopmans
op deze datum de moreel-ethische verklaring afgelegd ten overstaan van de vicevoorzitter van
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de raad van commissarissen, de heer Vermeer. De heer Degle was op 17 april 2013 verhinderd.
Hij heeft de moreel-ethische verklaring afgelegd op 23 mei 2013. De heren Van Dalen en
Teerlink hebben dit op 3 oktober 2013 gedaan ten overstaan van de huidige voorzitter van de
raad van commissarissen, de heer W. Dekker. Op 1 november 2013 hebben de heren Nagel en
R.J. Dekker de moreel-ethische verklaring afgelegd ten overstaan van de voorzitter van de raad
van bestuur, de heer Minderhoud.

Permanente educatie
De raad van bestuur volgt enkele dagdelen per jaar een programma voor permanente
educatie (PE). Onderdelen van dit programma zijn onder andere relevante ontwikkelingen binnen
de Rabobank en de financiële sector, corporate governance in het algemeen en die van de
financiële sector in het bijzonder, de zorgplicht jegens de klant, integriteit, risicomanagement,
financiële verslaggeving en audit. Aan de PE-sessies wordt, afhankelijk van het onderwerp, een
bijdrage geleverd door zowel interne als externe deskundigen. In 2013 heeft de raad van bestuur
zich onder meer laten informeren over risicomanagement, virtualisering en veranderend klantgedrag. Ook maakten diverse leden van de raad van bestuur gebruik van de uitnodiging tot het
bijwonen van de sessies voor PE van de raad van commissarissen: over relevante (toekomstige)
Europese regelgeving, de verwachte impact hiervan op de Rabobank en belangenbehartiging van
de Rabobank in dat kader, het herstelplan dat de Rabobank op verzoek van De Nederlandsche
Bank (DNB) heeft opgesteld, megatrends in de food- en agrisector en de nieuwe food- en agri
strategie van de Rabobank Groep (Banking4Food).
Naast het programma voor PE wordt voor nieuw benoemde bestuursleden een introductie
programma op maat opgesteld waarbinnen ze diverse interne en externe deskundigen spreken
en werkbezoeken afleggen.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen van Rabobank Nederland is divers samengesteld. Nieuwe commissarissen volgen een introductieprogramma ter voorbereiding op hun werk als commissaris
bij de Rabobank. Voorts wordt jaarlijks een opleidingsprogramma opgesteld. De gekozen
onderwerpen houden rekening met de actualiteit en met de kennisbehoefte binnen de raad
van commissarissen.
De raad van commissarissen heeft zich in 2013 uitvoerig laten informeren over relevante
(toekomstige) Europese regelgeving, de verwachte impact hiervan op de Rabobank en
belangenbehartiging van de Rabobank in dat kader, het herstelplan dat de Rabobank op
verzoek van DNB heeft opgesteld, megatrends in de food- en agrisector en de nieuwe food- en
agristrategie van de Rabobank Groep (Banking4Food) en governance en het functioneren van
de raad van commissarissen in de diverse rollen die de raad vervult. Daarnaast maakten diverse
commissarissen gebruik van de uitnodiging tot het bijwonen van een sessie voor PE van de raad
van bestuur over virtualisering en veranderend klantgedrag. De leden van het audit, compliance
& risk committee hebben zich in het voorjaar van 2013 in het kader van PE laten informeren
over hedge accounting. In het najaar heeft het risk committee (in aanwezigheid van enkele
leden van het audit committee en de raad van bestuur) zich laten informeren over de kwaliteit
van de hypotheekportefeuille van de Rabobank en de toprisico’s volgens de Rabobank en de
DNB-risicoanalyse.
Benoemingen en herbenoemingen van commissarissen vinden plaats door de algemene
vergadering op voordracht van de raad van commissarissen en na advies van de centrale
kringvergadering. In 2013 heeft de raad van commissarissen een successieplan voor de raad
opgesteld. Dit plan beschrijft de beleidslijn die de raad van commissarissen wil volgen bij de
huidige en toekomstige samenstelling van de raad van commissarissen. Kijkend naar de
kernkwaliteiten van elke zittende commissaris in combinatie met het rooster van aftreden,
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is bezien over welk profiel te selecteren commissarissen bij de eerstvolgende benoemings
ronde(n) moeten beschikken. Uiteraard is successieplanning een continu en dynamisch proces.
Bij iedere (her)benoeming wordt bezien welke kennis- en ervaringsdomeinen en overige
kwaliteiten en competenties op dat moment noodzakelijk worden geacht om als collectieve raad
van commissarissen optimaal te kunnen functioneren. Verder voert de raad van commissarissen
jaarlijks een evaluatie uit met betrekking tot het functioneren van individuele commissarissen
en van de raad van commissarissen als geheel. In dit jaarverslag is het Verslag van de raad van
commissarissen opgenomen waarin meer informatie staat over de activiteiten van de raad van
commissarissen in 2013.

Risicomanagement
Risicomanagement is een centraal thema in de Code Banken. De behoudende risicobereidheid
van de Rabobank Groep vloeit voort uit de degelijke doelstellingen inzake stabiliteit en soliditeit
die de Rabobank sinds jaar en dag hanteert. Ook in de recente jaren van economische en
financiële turbulentie is gebleken dat de Rabobank de meeste risico’s effectief heeft beheerst.
De Rabobank blijft werken aan het versterken van de kwaliteit van risicomanagement en de
risicocultuur binnen de organisatie. Bij het verder versterken van het risicomanagement zijn in
2013 onder meer top-down en bottom-up risicoanalyses en verschillende stresstests uitgevoerd,
waarbij integraal naar de verschillende risicocategorieën is gekeken. In dit jaarverslag is een
apart hoofdstuk over risicomanagement opgenomen.

Risicobereidheid
De Rabobank heeft een traditie en een cultuur van prudent risicobeleid, waarbij zij risicobewust
optreedt en zuinig en weloverwogen omspringt met haar schaarse resources. Deze prudentie
wordt gehanteerd bij het nemen van strategische beslissingen en bij de uitvoering ervan.
De Rabobank hanteert een risicostrategie die gericht is op continuïteit.

Productgoedkeuring
Het productgoedkeuringsproces wordt uitgevoerd op groepsonderdeelniveau. Sinds 2010 is er
een groepsbreed beleid met kaders opgesteld om een vergelijkbare werkwijze en gewenst
kwaliteitsniveau van het productassortiment te borgen binnen alle onderdelen van de Rabobank
Groep. Producten worden niet alleen voor introductie, wijziging of beëindiging getoetst, het
volledige lopende assortiment wordt ook periodiek getoetst aan de actuele normen. Belangrijk
daarbij is of de producten nog steeds voorzien in een klantbehoefte en of ze in het belang van
de klant zijn. Hiermee neemt de Rabobank verantwoordelijkheid voor haar relatie met de klanten
en voor het geboden kwaliteitsniveau. De afdeling Audit Rabobank Groep toetst periodiek de
opzet, het bestaan en de werking van het productgoedkeuringsproces.

Audit
De raad van bestuur maakt gebruik van de onafhankelijk gepositioneerde afdeling Audit
Rabobank Groep (ARG) om vast te stellen of de interne beheersing van de risico’s (governance,
risicomanagement en control) voldoet aan de gestelde eisen. ARG verricht op basis van een
uitgebreide risicoanalyse en een daarvan afgeleid auditplan jaarlijks auditwerkzaamheden
om te toetsen of de interne beheersing en het risicomanagement op orde zijn. De directeur
rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur en heeft een directe
rapportagelijn naar (de voorzitter van) het audit committee van de raad van commissarissen.
Minimaal één keer per jaar vindt een tripartiet overleg plaats tussen de externe accountant,
DNB en de Rabobank (waaronder ARG). Daarbij komen onder meer risicoanalyses, het auditplan
en auditbevindingen aan de orde. In het jaarverslag staat in een verklaring van de raad van
bestuur dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen zo zijn ingericht dat de financiële
verslaggeving betrouwbaar kan worden geacht.
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Beloningsbeleid
De Code Banken bevat principes voor een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid,
met aandacht voor niet-financiële prestatiecriteria. De regels voor het beloningsbeleid hebben
betrekking op de lange termijn en op de beheersing van risico’s die gepaard gaan met variabele
beloningsstructuren. De Rabobank onderschrijft deze uitgangspunten en zet dan ook in op een
zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit past bij de strategie, het gewenste
risicoprofiel, de coöperatieve identiteit en de kernwaarden. Het beloningsbeleid sluit aan op
een klantgerichte oriëntatie en houdt rekening met de langetermijnbelangen van de Rabobank,
de internationale context van de markten waarop ze actief is, en de maatschappelijke acceptatie
van de beloningsstructuren. De beloningsuitkomsten zijn evenwichtig en de performance
criteria zetten medewerkers niet aan tot het nemen van onverantwoorde risico’s.
Groepsbreed Beloningsbeleid
Het prudente en beheerste risicobeleid dat de Rabobank in 2013 voerde, vindt zijn weerslag in
het beloningsbeleid. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen ontvangen de leden van de
raad van bestuur met ingang van 2013 geen variabele beloning meer; voor alle medewerkers
die onder de cao vallen is bovendien het variabel inkomen afgeschaft. Variabele beloning voor
specialistische functies en functies in het buitenland wordt meer en meer beperkt. Alle onderdelen van de Rabobank Groep zijn gehouden aan het GBB. Voor een meer gedetailleerde toelichting hierop wordt verwezen naar het hoofdstuk Medewerkers in dit jaarverslag.
Ontslagvergoeding
In overeenstemming met de Code Banken is de maximale ontslagvergoeding voor leden
van de raad van bestuur gesteld op een jaarsalaris. Voor leden van de raad van bestuur die
vóór 1 januari 2010 zijn aangesteld, zou een (kanton)rechter kunnen beslissen om een hogere
vergoeding te verstrekken dan deze maximering in de Code Banken, wat in lijn is met de
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
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Corporate governance
De Rabobank Groep bestaat uit zelfstandige lokale Rabobanken, hun
centrale organisatie Rabobank Nederland en een aantal gespecialiseerde
dochterondernemingen. De Rabobank neemt het belang van de klant als
vertrekpunt voor het dagelijks handelen. Dit betekent dat de Rabobank de
klant de best passende financiële diensten wil bieden. Bovendien maakt de
coöperatieve structuur een langetermijnbenadering van de klantrelatie
mogelijk, waarbij de Rabobank op duurzame wijze wil investeren in een
directe betrokkenheid bij de klant en zijn omgeving.
De lokale Rabobanken vormen de kern van de Rabobank. Het zijn zelfstandige coöperaties,
die zijn geworteld in de lokale gemeenschap en beogen bij te dragen aan de economische
ontwikkeling van hun werkgebied. Op hun beurt zijn de lokale Rabobanken lid en aandeelhouder van de coöperatie Rabobank Nederland. De lokale Rabobanken zijn verdeeld over
twaalf regio’s, die kringen worden genoemd. Iedere kring heeft een bestuur, waarvan de leden
tevens lid zijn van de centrale kringvergadering. De centrale kringvergadering is een orgaan van
Rabobank Nederland waarin een belangrijk deel van de beleidsvorming plaatsvindt. De leden
van de centrale kringvergadering worden gevormd door de kringbesturen, die in merendeel
door de leden van de lokale Rabobanken worden benoemd. Alle lokale Rabobanken samen
vormen de algemene vergadering van Rabobank Nederland, het orgaan dat onder andere de
raad van commissarissen van Rabobank Nederland benoemt.
Het beleid van de Rabobank Groep is gebaseerd op haar strategische uitgangspunten. In de
besluitvorming speelt de samenhang tussen risico, rendement en kapitaal een belangrijke rol.
Voor de organisatie en beheersing van de Rabobank Groep zijn eisen geformuleerd die zijn
gebaseerd op de geldende wettelijke regels en andere bepalingen.

Nederlandse corporate governance code
Hoewel Rabobank Nederland vanwege haar coöperatieve structuur niet verplicht is de
Nederlandse corporate governance code na te leven, doet ze dit op vrijwillige basis. Op slechts
enkele punten wijkt de Rabobank, mede vanwege haar coöperatieve structuur, af van de
Nederlandse corporate governance code. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar
de corporate website.

Code Banken
In 2009 is de Code Banken voor de Nederlandse banken vastgesteld door het bestuur van de
Nederlandse Vereniging van Banken als uitwerking van het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’
van de Adviescommissie Toekomst Banken. De governance van Rabobank Nederland is in
overeenstemming met de Code Banken. Voor meer informatie over de naleving van de Code
Banken door de Rabobank wordt verwezen naar het hoofdstuk Code Banken in dit jaarverslag
en een separate bijlage bij dit jaarverslag op de corporate website.
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Gedragscode Rabobank Groep
De wijze waarop de Rabobank Groep in de wereld wil staan, wordt bepaald door vier kernwaarden: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. Deze kernwaarden zijn ontleend
aan haar missie en het Ambitiestatement. De Gedragscode Rabobank Groep is een nadere
uitwerking van de kernwaarden en bevat de uitgangspunten voor het gedrag van iedereen die
een functie vervult binnen de Rabobank Groep. Alle groepsonderdelen hanteren deze code of
een op deze code gebaseerd equivalent. De kernwaarden en de Gedragscode Rabobank Groep
worden regelmatig onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Om de medewerkers in
staat te stellen te handelen vanuit de Rabobankwaarden en de geldende denkkaders (Ambitiestatement, Gedragscode Rabobank Groep en specifieke gedragslijnen) zijn verschillende
praktische hulpmiddelen ontwikkeld en aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen
en besprekingen van zakelijke dilemma’s. De Gedragscode wordt uitgereikt aan nieuwe medewerkers, en de medewerkers worden gestimuleerd om deze code te hanteren bij zakelijke
dilemma’s. Bij Rabobank International is in het verslagjaar actief aandacht besteed aan cultuur en
gedrag. De kernwaarden en de Gedragscode Rabobank Groep zijn verankerd in HR-instrumenten.
Bij deze continue aandacht voor de Gedragscode Rabobank Groep en het omgaan met dilemma’s
past ook de op 1 januari 2013 ingevoerde moreel-ethische verklaring, die in het verslagjaar door
de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank Nederland en
door de leden van de directies en de raden van commissarissen van de lokale Rabobanken en
de Nederlandse dochters van Rabobank Nederland zijn afgelegd.
Het Ambitiestatement en de Gedragscode Rabobank Groep zijn te vinden op de corporate
website.

Kruislingse garantieregeling binnen de Rabobank Groep
Diverse rechtspersonen binnen de Rabobank Groep vormen door hun onderlinge financiële
verbondenheid één geheel. Dit omvat onder andere de lokale Rabobanken, Rabobank Nederland
en een aantal groepsonderdelen. Er bestaat tussen deze rechtspersonen een interne verhouding
van aansprakelijkheidstelling als bedoeld in artikel 3:111 van de Wet op het financieel toezicht.
Deze verhouding ligt besloten in een interne kruislingse garantieregeling. Deze interne regeling
houdt in dat, als een aan de regeling deelnemende instelling een tekort aan middelen heeft om
haar verplichtingen tegenover haar crediteuren na te komen, de overige deelnemers de
middelen van die instelling moeten aanvullen om haar in staat te stellen haar verplichtingen na
te komen.

Lokale Rabobanken
De lokale Rabobanken hebben een coöperatieve structuur, en hun leden komen voort uit
de lokale klantenkring. Deze lokale Rabobanken, met hun leden en klanten, vormen het
coöperatieve kernbedrijf van de Rabobank Groep. Midden in de maatschappij, betrokken,
dichtbij en toonaangevend.
Via verscheidene organen (kringen, centrale kringvergadering, algemene vergadering en
diverse commissies) voeren de lokale Rabobanken een intensieve dialoog met elkaar en
met Rabobank Nederland over de koers van de groep. De lokale Rabobanken en Rabobank
Nederland hebben over en weer nauwkeurig gedefinieerde rechten en plichten.
Naast een slagvaardig bestuur en onafhankelijk toezicht waarborgt het governancemodel
ook een effectieve ledeninvloed. Zo hebben de leden van lokale Rabobanken via de ledenraad
en de algemene vergadering van hun bank belangrijke statutaire bevoegdheden. Een goede
aansluiting bij de leden en een verwevenheid met het werkgebied worden onder andere
gerealiseerd door een actieve en open dialoog met klanten en leden via de ledenraad en
diverse panels.
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Statutaire directie
Iedere lokale Rabobank kent een meerhoofdige directie bestaande uit bancaire professionals,
die het collegiale bestuur van de bank vormen. De directieleden worden na goedkeuring van
Rabobank Nederland benoemd door de lokale raad van commissarissen. De directie functioneert
onder toezicht van de lokale raad van commissarissen. De directie is evenwichtig samengesteld
op basis van complementariteit om de slagvaardigheid van het bestuur te bevorderen.

Raad van commissarissen
De leden van de lokale raad van commissarissen worden na goedkeuring van Rabobank
Nederland voorgedragen door de lokale raad van commissarissen, en benoemd door de
ledenraad. Een van de taken van de lokale raad van commissarissen is om toezicht te houden
op de lokale Rabobank. Dit omvat onder meer het beleid van de directie en de algemene gang
van zaken in de coöperatie en haar bedrijf. Belangrijke besluiten van de directie vereisen de
goedkeuring van de lokale raad van commissarissen. Daarnaast houdt de lokale raad van
commissarissen toezicht op de naleving van de interne en externe regelgeving. De lokale raad
van commissarissen benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de directieleden. Tot slot vertegenwoordigen de lokale raad van commissarissen en de directie van de lokale Rabobank samen de
lokale Rabobank als lid van Rabobank Nederland in de kringvergaderingen.
De lokale raden van commissarissen zijn samengesteld uit personen met gevarieerde ervaring,
competenties en achtergronden. Dit resulteert in een goede werking van de ‘checks and
balances’ en zorgt voor een gewenst evenwicht tussen bankprofessionals en maatschappelijke
professionals. Rabobank Nederland biedt de lokale commissarissen een programma van PE
om hun kennis van de organisatie te verhogen, hun professionaliteit op peil te houden en
onderlinge uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken.
De lokale raad van commissarissen legt verantwoording af aan de ledenraad voor het
uitgeoefende toezicht op het door de directie gevoerde beleid.

Ledenraad
Klanten kunnen hun betrokkenheid bij een lokale Rabobank vormgeven door lid te worden van
‘hun’ Rabobank. Zij verwerven hierdoor invloed en zeggenschap over de koers van de lokale
Rabobank. De leden vormen de vertegenwoordigers van de klanten. Zij kennen immers als
geen ander de wensen en opvattingen van leden en klanten, het werkgebied en de (lokale)
maatschappelijke opvattingen.
De lokale Rabobank heeft een ledenraad om de ledenzeggenschap en ledeninvloed stevig
en structureel te verankeren. Een ledenraad bestaat uit dertig tot vijftig leden en vormt een
afvaardiging van het totale ledenbestand, die door en uit de leden wordt gekozen en daarmee
een afspiegeling is van het werkgebied. De statutaire directie schakelt de ledenraad in om haar
beleid te toetsen en zo haar dienstverlening zo passend mogelijk te maken. De ledenraad
beïnvloedt en bewaakt de koers van de lokale Rabobank en vormt de verbinding met de brede
ledenbasis van de bank.
De ledenraad stelt onder meer de jaarrekening vast en benoemt de leden van de lokale raad
van commissarissen. Ook is de ledenraad dikwijls betrokken bij de selectie van lokale projecten
die in aanmerking komen voor het coöperatieve dividend. Coöperatief dividend omvat alle
investeringen en bestedingen die worden gedaan ter verbetering van de economische, sociale
en culturele omgeving, inclusief initiatieven op het terrein van duurzaamheid.
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Algemene vergadering
De algemene vergadering van een lokale Rabobank beslist over majeure kwesties die het
voortbestaan van de betreffende bank raken. Alle overige bevoegdheden worden uitgeoefend
door de ledenraad.

Ondernemingsraad
Iedere lokale Rabobank heeft op basis van de Wet op de ondernemingsraden een eigen
ondernemingsraad om te overleggen over de medezeggenschapszaken die de betreffende
bank aangaan. Het is de taak van de directie om de lokale ondernemingsraad in brede zin
(formeel en informeel) adequaat en tijdig te betrekken bij de gang van zaken en ontwikkelingen
binnen de bank. Rechten die de lokale ondernemingsraad onder meer toekomen, zijn het
informatierecht, het overlegrecht, het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht.
Om de medezeggenschapstaak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, overlegt de lokale
ondernemingsraad met de directievoorzitter tijdens overlegvergaderingen. Ten minste
tweemaal per jaar moet er in een overlegvergadering gesproken worden over de algemene
gang van zaken. De lokale raad van commissarissen of een afvaardiging hiervan is bij deze
vergaderingen aanwezig. De lokale raad van commissarissen is ook bij overlegvergaderingen
aanwezig als belangrijke advieskwesties, een voorgenomen benoeming of ontslag van een
directievoorzitter aan de orde komen.

Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken
De Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken fungeert op basis van de Wet op de
ondernemingsraden als centraal medezeggenschapsorgaan van het collectief van de lokale
Rabobanken en vertegenwoordigt zo alle medewerkers van de lokale Rabobanken.
De Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken wordt betrokken bij de ontwikkeling
van beleid waarmee de lokale Rabobanken te maken krijgen. Als het gaat om advies- en
instemmingsplichtige aangelegenheden die gelden voor de meerderheid van of voor alle
aangesloten banken en waarover centraal wordt besloten, oefent de Groepsondernemingsraad
Aangesloten Banken het advies- en instemmingsrecht uit. De Groepsondernemingsraad
Aangesloten Banken ondersteunt daarnaast de lokale ondernemingsraden bij hun verdere
ontwikkeling en professionalisering en informeert en adviseert ze over actuele aangelegenheden en vraagstukken. De Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken overlegt met de
raad van bestuur van Rabobank Nederland voorafgaand aan de centrale kringvergadering.

Rabobank Nederland
Rabobank Nederland is opgericht ter ondersteuning van het bankbedrijf van de lokale
Rabobanken. Ze initieert en ontwikkelt beleid en producten op tal van terreinen. Te denken
valt aan kredietverlening, betalingsverkeer, effectendienstverlening, klantbediening, marketing,
distributie en personeelsbeleid. De ontwikkeling van dit beleid vindt plaats in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de lokale Rabobanken.
Naast een ondersteunende rol voor de lokale Rabobanken vervult Rabobank Nederland
ook enkele andere rollen. Zo is Rabobank Nederland aandeelhouder van verschillende
gespecialiseerde ondernemingen, zoals De Lage Landen en Rabo Vastgoedgroep.
Rabobank Nederland beschikt ook over een eigen bankbedrijf, Rabobank International.
Rabobank Nederland is tevens actief op de internationale financiële markten en verzorgt de
geld- en kapitaalmarkttransacties van de Rabobank Groep.
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Uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht oefent Rabobank Nederland toezicht uit op de
lokale Rabobanken. Deze bevoegdheid is uitgewerkt in de statuten van Rabobank Nederland en
van de lokale Rabobanken. Zo oefent Rabobank Nederland toezicht uit op lokale Rabobanken
met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering, uitbesteding, solvabiliteit en
liquiditeit. Ook is Rabobank Nederland krachtens de Wet op het financieel toezicht door het
ministerie van Financiën in het gedragstoezicht aangewezen als houder van een collectieve
vergunning. Dit houdt in dat het gedragstoezicht op de lokale Rabobanken door de Autoriteit
Financiële Markten via Rabobank Nederland wordt uitgeoefend.
De lokale coöperatieve Rabobanken zijn tevens lid van de coöperatie Rabobank Nederland
en spelen daardoor een belangrijke rol bij het functioneren van de governance van Rabobank
Nederland. Een belangrijk element daarbij is de open en transparante cultuur met een
duidelijke verantwoording voor het gevoerde bestuur, het gehouden toezicht en de beoor
deling daarvan. De invloed en zeggenschap van de lokale Rabobanken manifesteren zich via
vertegenwoordiging in twee organen van Rabobank Nederland: de centrale kringvergadering
en de algemene vergadering.

Raad van bestuur
De raad van bestuur van Rabobank Nederland is belast met het besturen van Rabobank
Nederland. Zo is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van
de doelstellingen van Rabobank Nederland, voor het bepalen van de strategie met het
bijbehorende risicoprofiel, voor de resultaatontwikkeling en voor de maatschappelijke aspecten
van ondernemen die relevant zijn voor de onderneming.
Tevens is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en
regelgeving, voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en
voor de financiering van de Rabobank Groep.
De raad van bestuur handelt bij de uitoefening van zijn taak in overeenstemming met de
belangen van Rabobank Nederland en de daaraan verbonden ondernemingen. Hierbij worden
de belangen van groepen stakeholders, zoals klanten en medewerkers, in aanmerking genomen.
De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen, de centrale kringvergadering en de algemene vergadering van Rabobank Nederland.
Leden van de raad van bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd door de raad
van commissarissen. Herbenoemingen geschieden eveneens voor een periode van vier jaar.
De raad van commissarissen is tevens bevoegd bestuurders te ontslaan of te schorsen.
Ieder lid van de raad van bestuur heeft gedegen kennis van de financiële sector in het
algemeen en het bankwezen in het bijzonder, van de maatschappelijke functies van de
Rabobank en van de belangen van de betrokken partijen. Daarnaast beschikt ieder lid van
de raad van bestuur over grondige kennis om de hoofdlijnen van het beleid van Rabobank
Nederland te kunnen bepalen en beoordelen, en om zelfstandig een afgewogen oordeel te
kunnen vormen over de risico’s die daarbij worden gelopen. De leden van de raad van
bestuur nemen jaarlijks deel aan een op maat gesneden programma van PE. De raad van
commissarissen beoordeelt periodiek het functioneren van de raad van bestuur en verbindt
aan deze beoordeling zo nodig passende consequenties.
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De uitgangspunten van het beloningsbeleid van de raad van bestuur worden, op voorstel
van de raad van commissarissen, vastgesteld door de centrale kringvergadering. De raad van
commissarissen bepaalt vervolgens de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur.
De raad van commissarissen legt hierover verantwoording af aan de vertrouwenscommissie uit
de centrale kringvergadering.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen van Rabobank Nederland houdt toezicht op het gevoerde beleid
van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Rabobank Nederland en de
met haar verbonden ondernemingen. Tevens houdt de raad van commissarissen toezicht op de
naleving van wettelijke, statutaire en andere relevante regels. De raad van commissarissen
vervult zijn taak vanuit het brede perspectief van de continuïteit van Rabobank Nederland en
de daarmee verbonden ondernemingen. De raad toetst of er voldoende rekening wordt
gehouden met de belangen van alle stakeholders (onder andere klanten en medewerkers) van
Rabobank Nederland en de daarmee verbonden ondernemingen.
Belangrijke besluiten van de raad van bestuur zijn onderworpen aan goedkeuring door de raad
van commissarissen, zoals besluiten over de strategie die moet leiden tot het realiseren van de
doelstellingen en over de randvoorwaarden die daarbij worden gehanteerd, bijvoorbeeld met
betrekking tot financiële risico’s en de relevante aspecten van duurzaam ondernemen, en
besluiten over de jaarlijkse vaststelling van de beleidsplannen, de begroting en de operationele
en financiële doelstellingen. Bij het toezicht wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het
risicomanagement. Daarnaast heeft de raad van commissarissen een belangrijke taak met
betrekking tot het GBB.
Kandidaten voor de functie van commissaris kunnen worden voorgedragen door de raad
van bestuur, de ondernemingsraad van Rabobank Nederland en de algemene vergadering.
De algemene vergadering van Rabobank Nederland benoemt de leden van de raad van
commissarissen op voordracht van de raad van commissarissen en na verkregen goedkeuring
van DNB. Een belangrijke overweging bij de voordracht en de benoeming zijn de deskundigheid
en de onafhankelijkheid van de individuele leden. In de profielschets worden de integriteit en
de naar het oordeel van de raad nodig geachte deskundigheid en beschikbaarheid van de
commissarissen omschreven. De leden van de raad van commissarissen nemen deel aan een
speciaal ontwikkeld programma van PE. De vertrouwenscommissie van de centrale kring
vergadering (CKV) is belast met het vaststellen van de bezoldiging van de leden van de raad
van commissarissen.
De raad van commissarissen kent zes commissies die voorbereidende en adviserende werkzaamheden verrichten ten behoeve van de raad van commissarissen zelf. Dit zijn het audit committee,
het risk committee, de commissie voor coöperatieve aangelegenheden, de benoemings
commissie, de remuneratiecommissie en de beroepscommissie.

Centrale kringvergadering
De lokale Rabobanken zijn geografisch verdeeld in twaalf kringen die elk een eigen bestuur
hebben. De kringbesturen vormen gezamenlijk de CKV, die viermaal per jaar bijeenkomt.
De leden van de CKV zijn - via de kringbesturen - in meerderheid door leden van de lokale
Rabobanken benoemd als hun vertegenwoordiger op lokaal en collectief niveau. Voorafgaand aan
een CKV bespreken de kringen de geagendeerde onderwerpen. Daarnaast kunnen de kringen
zelf onderwerpen voor hun eigen vergadering inbrengen. De kringvergadering en de CKV
hebben een belangrijke invloed op het beleid van de Rabobankorganisatie.
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Naast het voorgenomen beleid komen ook andere kwesties aan de orde. Zo is de CKV onder
meer bevoegd om:
• regels vast te stellen die bindend zijn voor alle lokale Rabobanken;
• het Strategisch Kader vast te stellen, waardoor ze de koers van de groep bepaalt;
• de begroting van de activiteiten van Rabobank Nederland ten behoeve van de lokale
Rabobanken goed te keuren.
De CKV adviseert aan de lokale Rabobanken, aan de raad van bestuur en aan de algemene
vergadering. Als besluitvorming over bepaalde kwesties statutair is voorbehouden aan de
algemene vergadering van Rabobank Nederland, brengt de CKV van tevoren advies hierover uit.
In de CKV vinden indringende inhoudelijke discussies plaats. Niet alleen over onderwerpen die
voortvloeien uit de specifieke taken en bevoegdheden van de CKV. De CKV fungeert namelijk
ook als klankbord voor de raad van bestuur. De discussies in de CKV zijn tevens ingegeven door
het streven naar consensus tussen de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland.
De raad van bestuur van Rabobank Nederland bespreekt het gevoerde beleid in de CKV en geeft
daarover nadere informatie. Om slagvaardig te kunnen opereren, heeft de CKV uit haar midden
commissies benoemd die belast zijn met specifieke taken. De vertrouwenscommissie adviseert
over benoemingen in de raad van commissarissen, stelt de hoogte vast van de vergoeding van
de leden van de raad van commissarissen en beoordeelt de toepassing van het remuneratie
beleid door de raad van commissarissen. De CKV-coördinatiecommissie stelt de CKV-agenda vast
en toetst de te agenderen stukken aan formele vereisten. De commissie spoedzaken adviseert
de raad van bestuur namens de CKV in spoedeisende, koersgevoelige of vertrouwelijke gevallen
- voornamelijk over majeure (des)investeringen.

Algemene vergadering
De algemene vergadering is het orgaan waarin alle lokale Rabobanken, de leden van Rabobank
Nederland, direct zeggenschap kunnen uitoefenen. In de algemene vergadering vindt de vaststelling van de jaarrekening plaats, evenals het verlenen van decharge, de wijziging van
statuten en de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.
De CKV brengt voorafgaand advies uit over alle onderwerpen die in de algemene vergadering
zijn geagendeerd. Door deze procedure is gewaarborgd dat voorafgaand aan de algemene
vergadering een inhoudelijke discussie over deze onderwerpen heeft plaatsgevonden op
lokaal, regionaal en centraal niveau.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad Rabobank Nederland is het orgaan dat op basis van de Wet op de
ondernemingsraden de medezeggenschapsrol uitoefent. Deze ondernemingsraad ziet onder
andere toe op een goede toepassing van de cao, de Arbowet en het Arbeidstijdenbesluit.
Om de medezeggenschapstaak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, overlegt de onder
nemingsraad met de voorzitter van de raad van bestuur tijdens overlegvergaderingen.
Per jaar worden er gemiddeld zes overlegvergaderingen gehouden. Tijdens dit overleg komen
zaken aan de orde die Rabobank Nederland of de medewerkers raken, zoals bezuinigingen,
reorganisaties en sociaal beleid. Voorafgaand aan de overlegvergadering bespreken de leden in
de ondernemingsraadvergadering de behandeling in de overlegvergadering voor. Daar worden
meningen en standpunten uitgewisseld om uiteindelijk tot een definitief standpunt te komen.
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Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden zijn aan de ondernemingsraad verschillende
rechten toegekend. Zo is de raad van bestuur bijvoorbeeld verplicht tijdig alle inlichtingen en
gegevens te verstrekken die de ondernemingsraad redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te
kunnen vervullen. Naast het recht op informatie heeft de ondernemingsraad onder meer een
advies-, instemmings- en initiatiefrecht.

European Works Council
De Rabobank heeft een Europese ondernemingsraad ingesteld, de European Works Council.
Deze ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers van Rabobank International en van
dochterondernemingen van de Rabobank Groep in de Europese Unie. De European Works
Council wordt geïnformeerd en geconsulteerd over medezeggenschapsonderwerpen die van
belang zijn voor medewerkers van de gehele Rabobank Groep of onderwerpen die ten minste
twee verschillende lidstaten raken.

Beheersing financiële verslaggeving
De Rabobank Groep streeft voortdurend naar een verbetering van de corporate governance
en de interne beheersing. Doel daarbij is een open, transparante cultuur van verantwoording
voor het gevoerde beleid, het uitgeoefende toezicht en het houden van gelijke tred met
toonaangevende, internationaal gehanteerde standaarden.
In het licht van het voorgaande heeft de Rabobank Groep op vrijwillige basis haar beheersing
van de financiële verslaggeving ingericht op een wijze die vergelijkbaar is met de manier
waarop in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven de zogeheten Sarbanes-Oxley 404 plegen
toe te passen. Hiertoe bestaat geen verplichting, want de Rabobank Groep is niet geregistreerd
bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en daarom niet onderworpen aan de
daarvoor geldende regelgeving en het bijbehorende toezicht.
De Rabobank Groep is van mening dat interne beheersing van de financiële verslaggeving de
effectiviteit van de financiële verslaggeving verbetert en mogelijkheden biedt om eventuele
tekortkomingen eerder te identificeren en op te lossen. Dit leidt tot een hoge kwaliteit van de
financiële verslaggeving van de Rabobank Groep.

Interne beheersingsmaatregelen
De Rabobank Groep hanteert interne beheersingsmaatregelen om te waarborgen dat met een
redelijke mate van zekerheid:
• transacties zodanig worden vastgelegd dat de jaarrekening kan worden opgemaakt in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard
binnen de Europese Unie, en dat inkomsten en uitgaven slechts worden verantwoord
met de goedkeuring van het management;
• ongeoorloofde verwerving, gebruik of verkoop van activa die van materiële betekenis zou
kunnen zijn voor de jaarrekening, wordt voorkomen of wordt ontdekt.
Het interne beheersingskader van de Rabobank Groep is gebaseerd op het raamwerk van de
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Zoals opgenomen
in de verklaring getrouw beeld, is de raad van bestuur van mening dat de interne beheersingsen controlesystemen toereikend en doeltreffend zijn en een redelijke mate van zekerheid geven
dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.
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Bestuurders
Samenstelling raad van bestuur Rabobank Nederland
Leden raad van bestuur en aandachtsgebieden (situatie per 1 maart 2014)
Rinus Minderhoud (M.), voorzitter
(met ingang van 29 oktober 2013, 13.30 uur)

Vacature
(tijdelijk waargenomen door Berry Marttin)

• Human Resources Rabobank

Markten Wholesale Nederland/Buitenland

• Communicatie

• Wholesale Clients Nederland

• Corporate Affairs

• Wholesale Clients International

• Toezicht

• Global Financial Markets

• Audit Rabobank Groep

• Professional Products

• Juridische Zaken

• Vastgoed

• Kennis en Economisch Onderzoek
• Bestuurssecretariaat

Berry Marttin MBA (B.J.)
Markten Rural & Retail Buitenland

drs. ing. Rien Nagel (H.)
(toegetreden per 1 november 2013)

• International Netwerk East

Markten Retail Nederland

• International Direct Retail Banking

• Particulieren & Private Banking

• Duurzaamheid

• Bedrijven

• Rabo Development

• Coöperatie & Besturing

• De Lage Landen

Leden van de raad van bestuur:
v.l.n.r. Berry Marttin, Bert Bruggink, Rinus
Minderhoud, Ralf Dekker en Rien Nagel.
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• International Netwerk West

drs. Ralf Dekker (R.J.)
(toegetreden per 1 november 2013)

Bestuurssecretaris
drs. Rens Dinkhuijsen (L.A.M.)

Chief Operational Officer (COO)
• Operations

Teruggetreden uit de raad van bestuur:

• Groep ICT

mevrouw A.G. Silvis per 25 januari 2013,

• IT Operations Rabobank International

drs. J.A.M. van der Linden per 4 september 2013,
dr. P.W. Moerland per 29 oktober 2013 13.30 uur,

prof. dr. ir. Bert Bruggink (A.)

mr. S.N. Schat per 18 november 2013.

Chief Finance and Risk Officer (CFRO)
• Control Rabobank Groep
• RI Finance, Control & Risk
• Control Ondersteuning Aangesloten Banken
• Eenheid Bedrijfsmanagement
• Treasury Rabobank Groep
• Centrale Thesaurie
• Group Risk Management
• Krediet Risico Management
• Bijzonder Beheer Rabobank
• Investor Relations
• Fiscale Zaken

Samenstelling raad van commissarissen
Rabobank Nederland
Leden raad van commissarissen (per 1 maart 2014)

Naam

Functie

Jaar eerste benoeming

Benoemingstermijn
volgens rooster van
aftreden

ir. Wout Dekker (W.)

voorzitter

2010

2016

ing. Antoon Vermeer (A.J.A.M.)

plaatsvervangend voorzitter

2002

2014

prof. mr. Irene Asscher-Vonk (I.P.)

secretaris

2009

2017

Henk van Dalen (C.H.)

lid

(25 september) 2013

2017

Leo Degle (L.)

lid

2012

2016

prof. dr. ir. Louise Fresco (L.O.)

lid

2006

2014

Leo Graafsma RA (S.L.J.)

lid

2010

2014

drs. Erik van de Merwe (E.A.J.)

lid

2010

2016

drs. Ron Teerlink (R.)

lid

(25 september) 2013

2017

prof. dr. Cees Veerman (C.P.)

lid

2007

2015

Teruggetreden per 20 juni 2013 wegens einde benoemingstermijn: prof. em. dr. L. Koopmans,
prof. h.c. dr. ir. M.J.M. Tielen en A. de Bruijn.
Teruggetreden per 29 oktober 2013 wegens toetreden tot de raad van bestuur: M. Minderhoud.
De samenstelling van de commissies uit de raad van commissarissen is vermeld in het verslag
van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland.
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Directeuren en directievoorzitters (per 1 maart 2014)
Directeuren Rabobank Nederland
dr. Jan Bos (J.J.)			

Control Rabobank Groep

drs. Paul Dirken (P.H.J.M.)		

Bedrijven

drs. Ron Droste (R.M.M.A.)		

Particulieren & Private Banking

mr. drs. ing. Dirk Duijzer (D.)		

Coöperatie & Besturing

drs. Pieter Emmen (P.C.A.M.)		

Group Risk Management

drs. Ab Gillhaus (A.J.)		

Krediet Risico Management

drs. Rob Kemna (R.A.C.)		

Operations

drs. Rudi Kleijwegt (R.P.)		

Toezicht

mr. Lex Kloosterman (A.M.)		

Rabobank International

drs. Pim Mol (P.W.)			

Corporate Affairs

drs. Jan van Nieuwenhuizen (J.L.)

Rabobank International

mr. Sander Pruijs (J.A.)		

Rabobank International

Harry de Roo RA (J.H.)		

Rabobank International

Gerlinde Silvis (A.G.)		

Human Resources Rabobank

drs. René Steenvoorden (R.A.)

Groep ICT

Rinus van der Struis RA (M.)		

Audit Rabobank Groep

ir. Fred Weenig (F.)			

Rabobank International

mr. Rob van Zadelhoff (R.J.)		

Rabobank International

Directievoorzitters belangrijkste dochterondernemingen
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drs. Jos van Lange (J.H.P.M.)		

Rabo Vastgoedgroep

(vacature)			

Schretlen & Co

Kevin Knightly (K.)			

ACCBank

(vacature)			

De Lage Landen

drs. Ronald Touwslager RC (R.)

Obvion

Bestuurders

Verslag raad van commis
sarissen Rabobank Nederland
2013, een turbulent jaar
2013 kan worden omschreven als een turbulent jaar. Deze turbulentie
speelde zich het afgelopen jaar niet alleen buiten, maar ook binnen de
Rabobankorganisatie af. Het Libor-dossier heeft, begrijpelijk, tal van emoties
opgeroepen. Het jaar 2013 was voor de Rabobank ook een jaar waarin,
mede vanuit Visie 2016, diverse bewegingen in gang zijn gezet. De raad
van commissarissen is ervan overtuigd dat deze bewegingen met als kern
virtualiseren, adviseren en participeren, merkbaar zullen bijdragen aan een
onderscheidende, coöperatieve klantbediening door eigentijdse lokale
Rabobanken die de klant centraal stellen vanuit de kernwaarden respect,
integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.
Voorstel aan de algemene vergadering
Conform het bepaalde in de statuten van Rabobank Nederland heeft de raad van commis
sarissen het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van Rabobank Nederland en van de Rabobank
Groep, en de daaraan toegevoegde gegevens onderzocht. De raad van commissarissen besprak
deze stukken met de raad van bestuur, de interne accountant en de externe accountant, Ernst &
Young Accountants LLP (EY), en nam kennis van de goedkeurende verklaring van EY bij de jaarrekening 2013. De raad van commissarissen stelt de algemene vergadering van Rabobank
Nederland voor om de jaarrekening 2013 vast te stellen en het voorstel tot winstbestemming te
accorderen.

Corporate governance
De drie pijlers van de corporate governance van Rabobank Nederland zijn slagvaardig bestuur,
effectieve ledeninvloed en een sterk en onafhankelijk toezicht. Het hoofdstuk Corporate governance van dit jaarverslag beschrijft de governance van Rabobank Nederland en de naleving van
de Nederlandse corporate governance code. In het hoofdstuk Code Banken wordt uitgebreid
gerapporteerd over de toepassing van de bepalingen van de Code Banken. Hierin geeft de
Rabobank aan deze bepalingen voor goed ondernemingsbestuur in de financiële sector te
volgen. De raad van commissarissen onderschrijft de inhoud van beide hoofdstukken.

Raad van commissarissen van Rabobank Nederland
De samenstelling van de raad van commissarissen per 1 maart 2014 is in dit jaarverslag
opgenomen in het hoofdstuk Bestuurders. Voor de profielschets van de raad van commissarissen
wordt verwezen naar de corporate website. De taakopdracht van de raad van commissarissen
en de rol die de raad van commissarissen vervult in de governancestructuur van Rabobank
Nederland, zijn vermeld in het hoofdstuk Corporate governance in dit jaarverslag. De raad van
commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Rabobank Nederland
en de met haar verbonden ondernemingen, en betrekt daarin ook de belangen van de daarbij
betrokken partijen, en de voor de Rabobank relevante aspecten van duurzaam ondernemen.
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Honorering raad van commissarissen
Het jaar 2013 was buitengewoon ingrijpend voor de Rabobank. Dit heeft ook grote invloed gehad
op de tijdbelasting van de raad van commissarissen. De reguliere werkzaamheden van de leden
van de raad van commissarissen betreffen het bestuderen van een omvangrijke hoeveelheid
stukken, het bijwonen van de vergaderingen van de raad, het bijwonen van de vergaderingen van
de verschillende commissies uit de raad van commissarissen (audit committee, risk committee,
commissie voor coöperatieve aangelegenheden, benoemingscommissie, remuneratiecommissie
en in voorkomende gevallen de beroepscommissie), het bij toerbeurt als toehoorder bijwonen
van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad, het bijwonen van kringvergaderingen,
de vergaderingen van de centrale kringvergadering (CKV), het onderhouden van contacten
met de lokale Rabobanken en het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering. Ook het
voldoen aan de eisen van permanente educatie vraagt een tijdsinvestering.
Op basis van de ervaringen binnen Rabobank Nederland uit het recente verleden alsmede de
verwachting naar de toekomst, bedraagt de gemiddelde tijdsbesteding van commissarissen
van Rabobank Nederland, inclusief de diverse commissies ongeveer:
• 3 tot 4 dagen per week voor de voorzitter;
• 1 tot 2 dagen per week voor de vicevoorzitter; en
• 1 tot 1,5 dag per week voor een lid.
Voor de vergoeding van de voorzitter van de raad van commissarissen geldt dat twee derde deel
van deze vergoeding betrekking heeft op de rol als voorzitter van de raad van commissarissen
en het deelnemen aan de diverse commissies uit de raad van commissarissen. Eén derde deel
van deze vergoeding heeft betrekking op het goed laten functioneren van de coöperatieve
ledeninvloed die uniek is voor de Rabobank en die valt terug te voeren op de coöperatieve
structuur. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het voorzitterschap van de CKV.
In 2013 is de vergoeding van de raad van commissarissen bekeken vanuit drie invalshoeken:
marktbandbreedte, tijdsbesteding in combinatie met uurtarief en puntensysteem in relatie tot
het vaste salaris van de voorzitter van de raad van bestuur. Op basis van deze drie invalshoeken
en in het licht van de specifieke structuur van de Rabobank en de daarmee samenhangende
tijdsbesteding en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen, heeft een gespecialiseerd extern bureau een opinie afgegeven waaruit blijkt dat de hoogte van de huidige totaal
vergoedingen aangemerkt wordt als passend.
De vertrouwenscommissie uit de centrale kringvergadering bepaalt de honorering van de leden
van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland. Informatie over de honorering van
de leden en oud-leden van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland in 2013 is
opgenomen in hoofdstuk 47 van de geconsolideerde jaarrekening 2013 van de Rabobank Groep.

Moreel-ethische verklaring
Op 17 april 2013 hebben de op dat moment in functie zijnde leden van de raad van bestuur
en leden van de raad van commissarissen de moreel-ethische verklaring afgelegd ten overstaan
van de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Koopmans. De heer
Koopmans heeft op deze datum de moreel-ethische verklaring afgelegd ten overstaan van de
vicevoorzitter van de raad van commissarissen, de heer Vermeer. De heer Degle was op 17 april
2013 verhinderd. Hij heeft op 23 mei 2013 de moreel-ethische verklaring afgelegd ten overstaan
van de heer Koopmans. De heren Van Dalen en Teerlink hebben dit op 3 oktober 2013 gedaan
ten overstaan van de huidige voorzitter van de raad van commissarissen, de heer W. Dekker.

(Her)benoemingen raad van commissarissen en successieplanning
Benoemingen en herbenoemingen van commissarissen vinden plaats door de algemene
vergadering op aanbeveling (indien van toepassing) van de algemene vergadering, de raad
van bestuur en de ondernemingsraad en na advies van de centrale kringvergadering.
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Conform het rooster van aftreden waren mevrouw Asscher-Vonk en de heren Koopmans, Tielen
en De Bruijn in 2013 periodiek aftredend als lid van de raad van commissarissen. Op 20 juni
2013 besloot de algemene vergadering van Rabobank Nederland tot de herbenoeming van
mevrouw Asscher-Vonk als lid van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland.
De heren Koopmans, Tielen en De Bruijn waren niet beschikbaar voor herbenoeming.
De heren Tielen en De Bruijn werden in respectievelijk 2002 en 2009 benoemd tot commis
sarissen van Rabobank Nederland. De raad van commissarissen dankt de beide heren hartelijk
voor hun langjarige inzet voor de Rabobankorganisatie als voormalig bestuurder respectievelijk
commissaris van een lokale Rabobank en als commissarissen van Rabobank Nederland, leden
van de commissie voor coöperatieve aangelegenheden en voorzitter respectievelijk lid van de
beroepscommissie uit de raad van commissarissen.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de heer Koopmans die bij de wijziging van de
corporate governancestructuur in 2002 de overstap maakte van de raad van beheer naar de raad
van commissarissen van Rabobank Nederland. De raad van commissarissen is de heer Koopmans
zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid bij de Rabobankorganisatie en voor de wijze
waarop hij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de raad van commissarissen en
van de benoemingscommissie uit deze raad, evenals aan het technisch voorzitterschap van de
centrale kringvergadering en de algemene vergadering. Op 20 juni 2013 heeft de heer W. Dekker
het voorzitterschap van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland overgenomen.
In 2013 heeft de raad van commissarissen een successieplan voor de raad opgesteld. Dit plan
beschrijft de beleidslijn die de raad van commissarissen wil volgen bij de huidige en toekomstige
samenstelling van de raad van commissarissen. Het plan is gebaseerd op externe wet- en regelgeving, richtlijnen en codes, zoals de Beleidsregel Geschiktheid en op interne randvoorwaarden
zoals de profielschets van de raad van commissarissen en het functieprofiel voor individuele
commissarissen. Vervolgens is bezien welke kennis- en ervaringsdomeinen en overige kwaliteiten
en competenties voor de samenstelling van de raad van commissarissen van belang zijn en is
getoetst in hoeverre de feitelijke situatie al aan dat ideaalbeeld tegemoetkomt. Kijkend naar de
kernkwaliteiten van elke zittende commissaris in combinatie met het rooster van aftreden, is
bezien over welk profiel te selecteren commissarissen bij de eerstvolgende benoemingsronde(n)
moeten beschikken. Uiteraard is successieplanning een continu en dynamisch proces. Bij iedere
(her)benoeming zal worden bezien welke kennis- en ervaringsdomeinen en overige kwaliteiten
en competenties op dat moment noodzakelijk worden geacht om als collectieve raad van
commissarissen optimaal te kunnen functioneren.
Tijdens de extra algemene vergadering van 25 september 2013 zijn, uitgaande van het
successieplan, de heer Van Dalen (profiel: financieel-economische expertise) en de heer Teerlink
(profiel: internationaal zakenbankieren) benoemd tot leden van de raad van commissarissen
van Rabobank Nederland.
De raad van commissarissen voldoet in de huidige samenstelling aan principe III.2
Onafhankelijkheid van de Nederlandse corporate governance code.

Geschiktheidstoetsing De Nederlandsche Bank
Medio 2012 zijn de op dat moment zittende leden van de raad van commissarissen van Rabobank
Nederland op grond van nieuwe wetgeving door De Nederlandsche Bank (DNB) op geschiktheid
getoetst. DNB is op basis van dit onderzoek en het advies van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) voor alle getoetste leden van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland tot een
positief oordeel gekomen. In april 2013 hebben afgevaardigden van DNB de uitkomsten van deze
toetsing besproken met de raad van commissarissen. In 2013 volgde de geschiktheidstoetsing
van de heren Van Dalen en Teerlink. Ook ten aanzien van deze heren oordeelde DNB positief.
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Contacten met stakeholders
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de algemene
gang van zaken bij Rabobank Nederland en de daarmee verbonden ondernemingen in nationaal
en internationaal perspectief volgens het coöperatieve besturingsmodel en gericht op een
duurzame bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming. Voorts adviseert de raad van
commissarissen de raad van bestuur over aangelegenheden betreffende de besturing van de
bank. Bij de vervulling van zijn taken richt de raad van commissarissen zich op het belang van
de Rabobank Groep, waarbij de raad een evenwichtige afweging maakt van de belangen van
betrokken partijen waaronder klanten, leden, medewerkers en de samenleving.
De voorzitter van de raad van commissarissen onderhoudt intensief contact met de voorzitter
van de raad van bestuur en overlegt maandelijks met de interne accountant en de directeur
Toezicht. Ten minste viermaal per jaar vindt een gesprek plaats tussen de voorzitter van de raad
van commissarissen, de voorzitter van het audit committee (voorheen het audit, compliance &
risk committee - zie verderop in dit hoofdstuk), de externe accountant en de interne accountant.
De raad van commissarissen laat zich diverse malen per jaar tijdens (commissie)vergaderingen
en sessies voor permanente educatie over relevante thema’s informeren door directeuren en
onderdirecteuren van Rabobank Nederland. De leden van de raad van commissarissen zijn om
beurten als toehoorder aanwezig bij vergaderingen van de Ondernemingsraad van Rabobank
Nederland en van de Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken. Gelet op het belang van
deze organen in het coöperatieve model van de Rabobank, investeren de leden van de raad
van commissarissen veel tijd aan het bezoeken van de vergaderingen van de kringen en van de
centrale kringvergaderingen. De voorzitter van de raad van commissarissen is tevens technisch
voorzitter van de centrale kringvergadering, van de commissie spoedzaken uit de centrale
kringvergadering en van de algemene vergadering van Rabobank Nederland. Voorts woont de
voorzitter van de raad van commissarissen de vergaderingen bij van de coördinatiecommissie
en de vertrouwenscommissie uit de centrale kringvergadering.
De commissarissen zijn bij gelegenheid ook aanwezig bij conferenties en informatiesessies
voor directeuren en leden van de raden van commissarissen van de lokale Rabobanken of,
op uitnodiging, bij bijeenkomsten van lokale Rabobanken voor hun leden. Ook onderhoudt
(de voorzitter van) de raad van commissarissen, zelfstandig of samen met (de voorzitter van)
de raad van bestuur, in voorkomende gevallen contacten met externe toezichthouders.
Op deze wijze stelt de raad van commissarissen zich op de hoogte van wat er leeft bij
belangrijke interne en externe stakeholders.

Vergaderingen
Vergaderingen raad van commissarissen
De raad van commissarissen vergaderde in 2013 zestien keer. Dit betrof zowel reguliere als
extra ingelaste vergaderingen. Deze vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de raad
van bestuur. Na afloop van de vergaderingen vond veelal ook een overleg van de raad van
commissarissen in comité generaal plaats. De voltallige raad van commissarissen heeft voorts
buiten aanwezigheid van de raad van bestuur tweemaal met afgevaardigden van DNB gesproken
in het kader van het jaarlijkse beleidsgesprek en de terugkoppeling van de DNB-risicoanalyse.
Behoudens één commissaris, die kampte met gezondheidsproblemen, is in 2013 geen enkele
commissaris herhaaldelijk bij de regulier ingeplande (commissie)vergaderingen afwezig geweest.
Commissievergaderingen
De raad van commissarissen kent diverse commissies. Het audit, compliance & risk committee
is met ingang van september 2013 gesplitst in een audit committee en een risk committee.
Het audit, compliance & risk committee kwam tot de splitsing vijfmaal bijeen, inclusief één korte
extra vergadering. Na de splitsing vergaderden het audit committee en het risk committee elk
drie keer. De commissie voor coöperatieve aangelegenheden kwam in het verslagjaar viermaal
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bijeen, de benoemingscommissie vijfmaal en de remuneratiecommissie zesmaal. In 2013 zijn geen
zaken aanhangig gemaakt bij de beroepscommissie. In 2013 hadden enkele commissarissen
zitting in twee tijdelijke commissies. Dit betrof het Special Libor Committee, ingesteld in 2012,
en een commissie in het kader van de Rabobank Ledencertificaten.
Offsites
De raad van commissarissen heeft in 2013 vier offsite bijeenkomsten gehouden. De eerste
betrof een terugkoppeling van de uitkomsten van de geschiktheidstoets van de leden van de
raad van commissarissen door afgevaardigden van DNB. Dit overleg vond medio april 2013
plaats. De offsite van eind mei 2013 stond in het teken van de zelfevaluatie van de raad van
commissarissen, die eerder in het voorjaar van 2013 onder externe begeleiding had plaatsgevonden. In de tweede helft van augustus 2013 sprak de raad van commissarissen met een
externe deskundige over de topstructuur van Rabobank Nederland. Medio november 2013
kwam de raad van commissarissen bijeen om van gedachten te wisselen over de actuele ontwikkelingen, onder andere naar aanleiding van het Libor-dossier.
Sessies voor permanente educatie en overige opleidingsinspanningen
De leden van het audit, compliance & risk committee hebben zich in het voorjaar van 2013 in
het kader van permanente educatie (PE) laten informeren over hedge accounting. In het najaar
heeft het risk committee (in aanwezigheid van enkele leden van het audit committee en de
raad van bestuur) zich laten informeren over de kwaliteit van de hypotheekportefeuille van de
Rabobank en de door de Rabobank en DNB gesignaleerde toprisico’s.
De raad van commissarissen heeft in 2013 vier sessies voor PE bijgewoond. Eind januari 2013
heeft de raad van commissarissen zich uitvoerig laten informeren over relevante (toekomstige)
Europese regelgeving, de verwachte impact hiervan op de Rabobank en belangenbehartiging
van de Rabobank in dat kader. In maart heeft de raad van commissarissen zich diepgaand
gebogen over het herstelplan dat de Rabobank op verzoek van DNB heeft opgesteld, de mogelijke herstelmaatregelen en herstelcapaciteit van de Rabobank, de relatie met resolutieplanning
en de rol van de raad van commissarissen binnen het herstel- en resolutieraamwerk. Begin
oktober 2013 sprak de raad van commissarissen met enkele interne en externe deskundigen
over megatrends in de food- en agrisector en de nieuwe food- en agristrategie van de Rabobank
Groep (Banking4Food), met speciale aandacht voor de ontwikkelingen in Afrika. Bij deze drie
sessies voor PE waren behalve interne en externe deskundigen ook leden van de raad van bestuur
aanwezig. De vierde opleidingssessie van de raad van commissarissen vond plaats buiten
aanwezigheid van de raad van bestuur. Medio oktober 2013 heeft de raad van commissarissen
onder begeleiding van enkele externe deskundigen uitvoerig gesproken over het onderwerp
governance en het functioneren van de raad van commissarissen in de diverse rollen die de
raad vervult. Hierbij werden per rol ook de uitkomsten van de evaluatie van het functioneren
van de raad van commissarissen in beschouwing genomen. Begin juni 2013 maakten diverse
commissarissen gebruik van de uitnodiging tot het bijwonen van een sessie voor PE van de raad
van bestuur over virtualisering en veranderend klantgedrag. Ter aanvulling op de sessies voor
PE hebben enkele commissarissen deelgenomen aan conferenties voor Rabobankprofessionals
georganiseerd door Group ICT en Group Risk Management. Voor de heren Van Dalen en Teerlink,
die op 25 september 2013 tot commissaris van Rabobank Nederland zijn benoemd, is voorts een
kennismakings- en introductieprogramma ingericht.

Werkzaamheden van de raad van commissarissen in 2013 op hoofdlijnen
Conform zijn wettelijke taak heeft de raad van commissarissen toezicht gehouden op het beleid
van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Rabobank Nederland en de
met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeerde de raad van commissarissen als
klankbord voor de raad van bestuur.
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In februari 2013 wijdde de raad van commissarissen met de raad van bestuur en de interne en
externe accountant een intensieve bespreking aan de jaarrekening en het jaarverslag over 2012.
Hierbij kwamen ook de daaraan toegevoegde gegevens, het voorstel tot winstbestemming en
de verklaringen van de interne en externe accountant van Rabobank Nederland aan de orde.
De raad van commissarissen boog zich diepgaand over het accountantsverslag, de voor
zieningen voor kredietverliezen, de managementletter en de bijbehorende managementrespons.
In augustus zijn in aanwezigheid van de interne en externe accountant de halfjaarcijfers
besproken en goedgekeurd.
De raad van commissarissen heeft zich bij elke vergadering laten informeren over relevante
ontwikkelingen binnen de Rabobank en de financiële sector. Tijdens vergaderingen van de
voltallige raad van commissarissen en tijdens commissievergaderingen werd frequent met
de raad van bestuur gesproken over strategische vraagstukken, de voortgang van het
programma Visie 2016, tussentijdse en geprognosticeerde resultaten, de vermogenspositie van
de onderneming, de uitkomsten van solvabiliteits- en liquiditeitstoetsing, diverse aspecten van
risicomanagement, waaronder de risicobereidheid, operationele en financiële doelstellingen,
audit en compliance thema’s en over belangrijke toezichtdossiers. De raad van commissarissen
heeft tijdens elke vergadering aandacht geschonken aan de naleving van bestaande wet- en
regelgeving en aan de implementatie en mogelijke gevolgen van nieuwe en toekomstige weten regelgeving. De raad van commissarissen werd, veelal mondeling en via verslagen van het
Special Libor Committee, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het Libor-dossier.
De raad van commissarissen besloot om het audit, compliance & risk committee in september
2013 te splitsen in een audit committee en een risk committee. Naar aanleiding van deze
splitsing en enkele mutaties in de raad van commissarissen per juni en september 2013, werd
de samenstelling van sommige commissies uit de raad van commissarissen iets aangepast.
Voor het audit committee en het risk committee werden nieuwe reglementen opgesteld.
De reglementen van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de remuneratie
commissie werden aangepast in lijn met de guidelines on internal governance van de European
Banking Authority (EBA) en het Groepsbreedbeloningsbeleid (GBB).
Ieder halfjaar liet de raad van commissarissen zich uitgebreid informeren over ICT-aangelegenheden. Naast de stabiliteit van de systemen, het wegwerken van legacy en het bestrijden
van cybercrime, stond de raad van commissarissen nadrukkelijk stil bij business continuity
management en bij de voortgang van omvangrijke ICT-projecten in binnen- en buitenland.
De voortgang van de migratie naar de nieuwe Europese betaalstandaard SEPA (Single Euro
Payments Area) stond in 2013 standaard op de agenda’s van de raad van commissarissen en
van het risk committee.
De raad van commissarissen gaf op advies van het risk committee goedkeuring aan een update
van het risicobereidheidsdocument (risk appetite statement). Ook sprak de raad van bestuur
uitvoerig met het risk committee en de raad van commissarissen over het Supervisory Review
and Evaluation Process (SREP) in relatie tot de beheersing van de toereikendheid van intern
kapitaal (ICAAP) en interne liquiditeit (ILAAP) en over de visie van de raad van bestuur op het
gebied van de toprisico’s zoals geïdentificeerd door de Rabobank zelf en zoals beschreven in de
jaarlijkse risicoanalyse van DNB.
In de voltallige raad van commissarissen en in het audit committee is aandacht geschonken
aan de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van
de interne risicobeheersings- en controlesystemen en materiële wijzigingen daarin. Daarnaast
werd het functioneren van de compliance-organisatie binnen de Rabobank Groep besproken,
evenals de inrichting en de werking van het opgedragen toezicht en de verhouding met de
lokale Rabobanken.
Ten minste op kwartaalbasis wisselde de raad van commissarissen met de raad van bestuur van
gedachten over coöperatieve aangelegenheden en duurzaam ondernemen. Ook besteedde de
raad van commissarissen aandacht aan het communicatiebeleid, aan reputatiemanagement en
aan gedrag en cultuur binnen de organisatie.
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De raad van commissarissen boog zich het afgelopen jaar over diverse benoemings- en
remuneratievraagstukken, waaronder enkele personele mutaties binnen het hogere executive
kader en het afschaffen van de variabele beloning van de raad van bestuur. Als onderdeel van
het GBB heeft de raad van commissarissen diepgaand met de raad van bestuur gesproken en
goedkeuring gehecht aan onderwerpen die samenhangen met de variabele beloning voor de
Identified Staff en materiële uitzonderingen op het GBB.
Ook stond de raad van commissarissen stil bij de jaarlijkse rapportage in het kader van de
Regeling Bestuurderskredieten en bij het jaarverslag van de Vertrouwenscommissie uit hoofde
van de Klokkenluidersregeling.

Onderwerpen die in 2013 bijzondere aandacht van de raad van commissarissen kregen
Jaarrekening 2012, halfjaarverslag 2013 en begroting 2014
In februari 2013 heeft de raad van commissarissen de jaarstukken 2012 van Rabobank Nederland
en de Rabobank Groep uitvoerig met de raad van bestuur besproken, in aanwezigheid van de
interne en de externe accountant. De jaarstukken omvatten onder andere het verslag van de raad
van bestuur, het begeleidende accountantsrapport, de jaarrekening en het voorstel tot winstbestemming. Ook de managementletter, inclusief de managementrespons, werd gedetailleerd
besproken. Aan de orde kwamen onder andere de ontwikkeling van de kapitaalratio’s en de
liquiditeitspositie, de kosten kredietverliezen, vastgoedwaarderingen, nieuwe IFRS-regels en
(des)investeringen.
In augustus 2013 behandelde de raad van commissarissen het halfjaarverslag 2013 van
de Rabobank Groep. Hierbij werd nadrukkelijk stilgestaan bij de overgang naar defined
contribution accounting voor de pensioenen, het treffen van een voorziening inzake Libor,
de ontwikkeling van Rabobank Ledencertificaten en de verkoop van Robeco.
In het najaar van 2013 is de begroting voor 2014 van de Rabobank Groep door de raad van
commissarissen besproken en goedgekeurd. Ook werd in dit kader aandacht besteed aan de
effecten van Visie 2016, de kostenstructuur van Rabobank Nederland en de ontwikkeling van
rendabele, toekomstbestendige verdienmodellen. In het najaar werd ook goedkeuring gehecht
aan het fundingmandaat voor 2014.
Het audit, compliance & risk committee en vanaf september 2013 het audit committee hebben
de bespreking van bovenstaande onderwerpen grondig voorbereid.

Opgedragen toezicht
Rabobank Nederland oefent richting de aangesloten banken het zogenoemde opgedragen
toezicht uit. Dit betekent dat Rabobank Nederland toezicht uitoefent op de lokale Rabobanken
met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering, uitbesteding, solvabiliteit en
liquiditeit. Deze taak vloeit voort uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en geeft invulling
aan het toezicht dat anders rechtstreeks door DNB op de lokale Rabobanken zou worden
uitgeoefend. Daarnaast oefent Rabobank Nederland (controle)taken uit met betrekking tot de
lokale Rabobanken op grond van het zogenaamde collectieve vergunningsregime in het kader
van de naleving van het gedragstoezicht waarop de AFM toezicht houdt.
Bij het aansturen en aanspreken van lokale Rabobanken vanuit de prudentiële toezichtrol,
streeft de raad van bestuur naar een balans tussen commercie, efficiency en risico/compliance.
Het afgelopen jaar heeft de raad van bestuur de opzet van het opgedragen toezicht opnieuw
bezien en besloten om meer expliciet te gaan sturen op deze aandachtsgebieden. De raad van
commissarissen onderschrijft dit besluit. De raad van commissarissen realiseert zich dat de rol
van opgedragen toezichthouder in de coöperatieve context in combinatie met de rol van
facilitator voor de lokale Rabobanken als oprichters en leden van Rabobank Nederland, niet altijd
eenvoudig is en een beroep doet op alle betrokkenen om tijdig op gepaste wijze en met de
juiste toon tussen deze rollen te schakelen. Periodiek ontvangt de raad van commissarissen een
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uitgebreide verantwoordingsrapportage over het opgedragen toezicht. Hierin rapporteert de
raad van bestuur over de ontwikkeling binnen de genoemde drie aandachtsgebieden voor alle
lokale Rabobanken samen en voor lokale Rabobanken die op een of meer van deze gebieden
extra aandacht en ondersteuning vanuit Rabobank Nederland behoeven. De verantwoordingsrapportages worden na bespreking met de raad van commissarissen beschikbaar gesteld aan
DNB en de AFM.

Wet- en regelgeving
De raad van commissarissen heeft zich het afgelopen jaar doorlopend laten informeren over
de mogelijke impact van nieuwe nationale en internationale wet- en regelgeving, evenals over
de implementatie van bestaande wet- en regelgeving, richtlijnen en codes. De raad van
commissarissen betreurt het dat de forse regeldruk en de soms complexe en langdurige
implementatietrajecten die daaruit voortvloeien zo veel tijd en aandacht van de organisatie
vergen, dat dit in de praktijk soms ten koste gaat van de tijd en aandacht voor klanten en
markten. De Rabobank heeft in 2012 met betrekking tot regelgeving een uniforme implementatie aanpak vastgesteld en een implementatie goedkeuringscommissie in het leven geroepen.
Indien de commissie een dossier als kritisch bestempelt, gaat de uniforme implementatie
aanpak in werking om een consistente en tijdige implementatie bij de lokale Rabobanken te
bevorderen. De raad van commissarissen sprak veelvuldig met de raad van bestuur over de
implementatie van wet- en regelgeving op het terrein van onder andere klantintegriteit,
zorgplicht, Klantbelang Centraal, provisie, reclame-uitingen en anticorruptie.

Libor
Hoewel er in het afgelopen jaar binnen de Rabobank tal van belangwekkende onderwerpen
speelden, zal 2013 bij velen zowel binnen als buiten de Rabobank met name in herinnering
blijven als het jaar van het Libor-dossier. De raad van commissarissen, en in het bijzonder het
Special Libor Committee uit de raad van commissarissen, is in de aanloop naar de schikking
nauw bij dit dossier betrokken geweest. Namens de raad van commissarissen hadden de heren
Koopmans, Dekker en Minderhoud zitting in het Special Libor Committee. Na het afscheid van
de heer Koopmans als voorzitter van de raad van commissarissen, is de heer Graafsma op
20 juni 2013 toegetreden tot deze commissie. De commissie bestond voorts uit de heren
Moerland, Schat en Bruggink namens de raad van bestuur en werd bijgestaan door interne en
externe deskundigen. De raad van commissarissen beschikte hierbij ook over een eigen externe
juridisch adviseur.
Het Special Libor Committee is in 2013 negen keer bijeengekomen in de aanloop naar de
schikking. Hierbij is intensief gesproken over onder andere de onderzoeksbevindingen en de
duiding hiervan, over het plan van aanpak, waaronder de te treffen herstelmaatregelen, over de
lopende contacten met externe toezichthouders en andere betrokken partijen, over het aspect
aansprakelijkheid en over de communicatiestrategie. De voltallige raad van commissarissen is
via de verslagen van het Special Libor Committee, mondelinge toelichtingen ter vergadering en
de bespreking van diverse documenten doorlopend geïnformeerd over de ontwikkelingen in
het dossier.
De raad van commissarissen betreurt de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de Liborschikking en de ingrijpende gevolgen die deze met zich mee hebben gebracht, financieel en
met name ook reputationeel. Het Libor-dossier heeft het vertrouwen in de Rabobank ernstig
schade toegebracht. In dit licht heeft de heer Moerland het gepast geacht om bij de bekendmaking van de schikking op 29 oktober 2013 terug te treden als voorzitter van de raad van
bestuur. De raad van commissarissen respecteert hem zeer om dit besluit. De heer Minderhoud
is de heer Moerland op interim-basis opgevolgd als voorzitter van de raad van bestuur totdat
een definitieve opvolger voor de heer Moerland is gevonden.
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Het Libor-dossier heeft begrijpelijk tal van emoties opgeroepen bij klanten, medewerkers
en het bredere publiek. Ook bij de lokale Rabobanken en hun leden heeft de schikking het
vertrouwen in de Rabobank en de daarvoor eindverantwoordelijken te Utrecht geschaad.
De raad van bestuur en de raad van commissarissen ontvingen vele reacties van leden, klanten,
lokale Rabobanken, medewerkers en andere betrokkenen waarin zij hun emoties en opinies
nadrukkelijk hebben geuit. Een factor van betekenis betrof de summiere communicatie.
De raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben zich in de periode voorafgaand
aan de schikking diverse malen over dit onderwerp gebogen. Hierbij is de bank op basis van
juridisch advies tot de conclusie gekomen dat de informatievoorziening beperkt moest blijven.
Een tweede geluid betrof de positie van de heer Schat als eindverantwoordelijke in de raad van
bestuur voor het bedrijfsonderdeel waar het ontoelaatbare gedrag van medewerkers plaatsvond. De grote hoeveelheid vragen en de bijkomende emoties hebben de raad van bestuur
en de raad van commissarissen ertoe bewogen sessies te organiseren voor medewerkers en
afgevaardigden van lokale Rabobanken. Tijdens de sessies met directievoorzitters en voorzitters
van de raden van commissarissen van lokale Rabobanken is uitvoerig gesproken over manieren
om het geschonden vertrouwen in de Rabobank te herstellen. In dat kader bleek ook dat het
draagvlak voor het aanblijven van de heer Schat als lid van de raad van bestuur in ernstige
mate was afgebrokkeld. Dit heeft de raad van commissarissen in een lastig parket geplaatst.
De externe toezichthouders en de raad van commissarissen hadden immers het vertrouwen
in hem uitgesproken en de heer Schat had zich volledig gecommitteerd om de herstel
maatregelen in het kader van het Libor-dossier uit te (blijven) voeren teneinde het in hem
gestelde vertrouwen waar te maken. Desondanks heeft de raad van commissarissen gemeend
gehoor te moeten geven aan de oproep vanuit de lokale Rabobanken en hun leden, zoals dat
een raad van commissarissen in een coöperatieve structuur betaamt. Met het vertrek van de
heer Schat verliest de Rabobank overigens een zeer ervaren en kundige internationale bankier,
die veel voor de bank heeft betekend in de bijna 30 jaar dat hij voor de bank werkte.
Het Libor-dossier en de gevolgen daarvan zijn buitengewoon spijtig, maar doen niet af aan de
strategische keuzes van de Rabobank. Deze zijn onveranderd. De coöperatieve Rabobank stelt
het belang van de klanten onverminderd voorop. De Rabobank is en blijft een coöperatie
waarin leden van de bank nauw betrokken zijn bij het beleid van de bank. Daarmee blijft de
coöperatieve lokale Rabobank hecht verankerd in de woon- en werkomgeving van onze klanten.
Een bank die investeert in dienstverlening en advisering die past bij de virtuele samenleving
van vandaag en morgen.
De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen de komende periode in nauw overleg
met de lokale Rabobanken veel tijd en aandacht investeren in initiatieven om zowel intern als
extern het vertrouwen van alle stakeholders te herwinnen en eigentijdse lokale Rabobanken in
te richten, met een bijpassende ondersteuning door en inrichting van Rabobank Nederland.

Visie 2016
De raad van commissarissen schonk in 2013 tijdens elke vergadering aandacht aan de voortgang
van Visie 2016. Zo boog de raad van commissarissen zich begin 2013 over de Visienota 2016 als
doorvertaling van het Strategisch Kader en over de suggesties van de co-makinggroepen ten
aanzien van de thema’s modernisering van de coöperatie, klant en markt, operational excellence
en financiën en beheersing. Later in het jaar sprak de raad van commissarissen met de raad van
bestuur over de inrichting van de coöperatieve klantbediening door lokale Rabobanken.
Hierbij werd ook aandacht besteed aan de minimale schaalgrootte van lokale Rabobanken en
enkele gewenste fusiebewegingen. In het kader van benchmarking schetste de raad van bestuur
de mogelijkheden van lokale Rabobanken tot verlaging van de kosten en tot stijging van de
commerciële productiviteit en efficiëntie. De raad van commissarissen sprak voorts herhaaldelijk
met de raad van bestuur over de personele gevolgen van Visie 2016, met betrekking tot zowel
het aantal als het profiel van de medewerkers. Tevens vroeg de raad van commissarissen om als
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integraal onderdeel van de Visie 2016 voldoende aandacht te blijven schenken aan het dienen
van het klantbelang.
De raad van commissarissen spreekt waardering uit voor de wijze waarop vertegenwoordigers
van de lokale Rabobanken, Rabobank Nederland en de raad van bestuur de verschillende
deelprogramma’s in het kader van Visie 2016 hebben opgepakt.

Wijziging topstructuur van Rabobank Nederland / Eén Rabobank
Kijkend naar Visie 2016 en enkele leerpunten voortvloeiend uit het Libor-dossier hebben de
raad van bestuur en de raad van commissarissen indringend gesproken over de gewenste
inrichting van Rabobank Nederland. In november 2013 besprak de raad van commissarissen
de nieuwe topstructuur voor Rabobank Nederland en de bijbehorende herziene portefeuilleverdeling van de raad van bestuur. Volgens de nieuwe topstructuur zal de inrichting van de
bestaande organisatie binnen Rabobank Nederland die dient ter ondersteuning van de lokale
Rabobanken, worden aangepast. Ook zullen enkele afdelingen van Rabobank Nederland en
Rabobank International worden samengevoegd en zal de aansturing hiervan in enkele gevallen
worden gewijzigd.
De raad van commissarissen heeft goedkeuring gehecht aan de nieuwe topstructuur van
Rabobank Nederland, die is uitgewerkt in een gewijzigde portefeuilleverdeling van de raad van
bestuur. De raad van commissarissen heeft deze nieuwe topstructuur en portefeuilleverdeling
in ogenschouw genomen bij de benoeming van de heren Nagel en R.J. Dekker tot leden van
de raad van bestuur en bij de voorstellen ter invulling van enkele directeursposities binnen
Rabobank Nederland.
De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn van mening dat, zeker in tijden van
beperkte groei en kostenbesparing, nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan onderling
begrip en saamhorigheid binnen de organisatie. Het gevoel allen deel uit te maken van één
Rabobank kan worden bevorderd door meer kennis te nemen van elkaars activiteiten en door
samen bij te dragen aan de resultaten van de groep als geheel. Dit geldt evenzeer voor groepsonderdelen in Nederland, als in het buitenland. In dat kader onderschrijft de raad van commissarissen het besluit van de raad van bestuur om, in aanvulling op het project CRISP (een
gedrag- en cultuurprogramma om employee engagement binnen Rabobank International te
verhogen) een groepsbreed cultuurprogramma te introduceren. De raad van commissarissen
verwacht dat een gezamenlijke cultuur en een verscherpte onderlinge afstemming tussen de
lokale Rabobanken, Rabobank Nederland en Rabobank International eraan zullen bijdragen dat
klanten de Rabobank als één krachtige fysieke en virtuele coöperatieve bank gaan ervaren.

Personele wijzigingen raad van bestuur
De raad van commissarissen benoemde per 1 november 2013 op advies van de benoemingscommissie de heren R.J. Dekker en H. Nagel tot leden van de raad van bestuur. Deze benoemingen dienden om te voorzien in de vacatures die in de loop van 2013 zijn ontstaan door het
terugtreden van mevrouw Silvis en van de heer Van der Linden. Mevrouw Silvis trad met ingang
van 25 januari 2013 terug, waarna zij is benoemd tot directeur Human Resources Rabobank.
De heer Van der Linden trad met ingang van 4 september 2013 om gezondheidsredenen terug.
De heer Moerland trad op 29 oktober 2013 op eigen initiatief terug uit de raad van bestuur na
het bekendmaken van de Libor-schikking. Daarop is de heer Minderhoud, tot op dat moment lid
van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland, toegetreden tot de raad van bestuur
in de rol van voorzitter. De bereidheid van de heer Minderhoud om deze functie op interimbasis te vervullen, stelt de raad van commissarissen in de gelegenheid om op zorgvuldige wijze
de selectie- en benoemingsprocedure voor een nieuwe bestuursvoorzitter te doorlopen.
De heer Schat moest op 18 november 2013 afscheid nemen van de organisatie vanwege een
gebrek aan draagvlak vanuit de lokale Rabobanken naar aanleiding van het Libor-dossier.
De raad van commissarissen betreurt de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot
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het afscheid van de heren Moerland en Schat. De raad van commissarissen is mevrouw Silvis en
de heren Van der Linden, Moerland en Schat erkentelijk voor hun inspanningen voor de
Rabobank Groep.

Talentmanagement
De raad van commissarissen heeft eind 2013 een assessment laten uitvoeren van het top
management van de Rabobank Groep. In 2014 volgt een assessment van het gehele executive
kader. De raad van commissarissen zal hierbij tevens onderzoeken hoe (gender)diversiteit kan
worden vergroot.
De raad van commissarissen ondersteunt het besluit van de raad van bestuur om in het
voorjaar van 2014 het Charter Talent naar de Top te ondertekenen.

Situatie op de financiële markten en de positie van de Rabobank
In 2013 heeft de raad van commissarissen de situatie op de financiële markten en de gevolgen
daarvan voor de Rabobank nauwgezet gevolgd. Hierbij werd aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van de kapitaalratio van de Rabobank Groep en maakte de raad van bestuur
melding van emissies ter realisatie van de fundingdoelstellingen voor 2013. Ook de ontwikkeling
van de rating kwam diverse malen aan de orde.

Rabobank (Leden)certificaten
In 2013 speelde een aantal vraagstukken omtrent Rabobank Ledencertificaten. AFM-leidraden
ter verbetering van beleggingsdienstverlening moesten worden geïmplementeerd. In dit licht
werden klanten erop gewezen dat de Rabobank het passend vond om de maximale omvang
van Rabobank Ledencertificaten ten opzichte van het totale vermogen van de klant te
beperken. Hierbij kwam dat gedurende enkele maanden van 2013 sprake was van een verhoogd
aanbod van Rabobank Ledencertificaten als gevolg van de gebeurtenissen omtrent SNS en
Cyprus. De raad van bestuur heeft in nauw overleg met DNB een oplossing gezocht die de
Rabobank in staat moest stellen om enerzijds haar langetermijnkapitaalbeleid uit te voeren en
anderzijds op korte termijn een tijdelijk aanbodoverschot van Rabobank Ledencertificaten op te
vangen. Tegen jaareinde heeft de raad van bestuur, gesteund door de raad van commissarissen,
een dergelijke oplossing gevonden. De doelgroep werd uitgebreid naar institutionele beleggers
en een notering van de certificaten op de effectenbeurs werd aangekondigd om de verhandelbaarheid te vergroten. Ook werd de beoogde minimumvergoeding voor alle bezitters van de
certificaten verhoogd naar 6,5% per jaar.
Op 14 januari 2014 hebben de certificaathouders ingestemd met de plannen waardoor de
Rabobank Ledencertificaten zijn omgedoopt tot Rabobank Certificaten en, per 27 januari 2014,
zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.
De raad van commissarissen heeft zich, behalve over de technische wijzigingen rondom de
certificaten, in het bijzonder gebogen over de communicatie naar de leden van de lokale
Rabobanken. Dit vanuit de gedachte dat de beursnotering van de certificaten bij leden de
vraag zou kunnen oproepen of dit het einde van de coöperatie inluidt. In dat kader is in de
communicatie nogmaals benadrukt dat de Rabobank al sinds 1982 met diverse obligaties
beursgenoteerd is, maar een coöperatieve bank is en blijft. De coöperatie als organisatievorm
en de manier waarop de Rabobank haar kapitaalpositie regelt, zijn immers twee losstaande
zaken. De Rabobank Certificaten hebben ook niet het karakter van aandelen zoals een vennootschap die kent en geven de houders evenmin zeggenschap over het beleid van de Rabobank.
Ondanks het vervallen van de lidmaatschapseis voor het houden van certificaten, kunnen leden
invulling blijven geven aan hun verbondenheid aan de Rabobank door het houden van
Rabobank Certificaten.
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Strategische ontwikkelingen
De raad van commissarissen heeft het afgelopen jaar goedkeuring gehecht aan de verkoop van
Robeco, met uitzondering van Robeco Direct, aan de Japanse financiële dienstverlener Orix
Corporation. De raad van commissarissen acht dit een goede ontwikkeling voor de klanten en
de medewerkers van Robeco.
In 2013 hebben de raad van bestuur en de raad van commissarissen de strategische opties voor
Bank BGZ te Polen verkend. In december 2013 heeft de raad van bestuur met instemming van de
raad van commissarissen 98,5% van de aandelen van de Rabobank in Bank BGZ verkocht aan
BNP Paribas Groep (afronding van de transactie hangt nog af van de benodigde wettelijke
goedkeuringen). Deze stap biedt Bank BGZ de mogelijkheid om zich verder te versterken als
brede commerciële bank met een agrifocus. Naast deze desinvesteringen heeft de raad van
commissarissen zich gebogen over de herstructurering van ACCBank te Ierland, de groeistrategie
voor Indonesië en de expansieplannen voor de Rabobank in Turkije via een banklicentie.
Eind 2013 hebben de raad van commissarissen en de raad van bestuur een eerste gedachte
wisseling gevoerd over het vraagstuk ‘rebalancing for growth’. Dit debat zal worden voorgezet
in 2014, in combinatie met het aanstaande strategiedebat met de lokale Rabobanken in de
kringen en de centrale kringvergadering.

ICT
De raad van commissarissen heeft tijdens enkele bijeenkomsten met de raad van bestuur van
gedachten gewisseld over onder meer de stabiliteit van de IT-infrastructuur, SEPA (vooral ook
over de migratie van zakelijke klanten), de voortgang van IT-ontwikkelingen in het kader van
Visie 2016 en andere grote IT-projecten, informatiebeveiliging, logische toegangsbeveiliging,
de bestrijding van cybercrime, business continuity management en de migratie van klanten
van de Friesland Bank.

Duurzaamheid
De raad van commissarissen hecht grote waarde aan de oriëntatie van de Rabobank op haar
leden, klanten en op de samenleving, en is zich ten zeerste bewust van de verantwoordelijkheid
die een zorgvuldige invulling van deze kernwaarde met zich meebrengt. Het gaat daarbij om
duurzame ontwikkelingen in de breedste zin. De commissie voor coöperatieve aangelegenheden heeft zich gedurende het verslagjaar in een adviserende hoedanigheid gebogen over
diverse duurzaamheidgerelateerde thema’s en heeft daarover met de raad van bestuur van
gedachten gewisseld. Ook in plenaire samenstelling heeft de raad van commissarissen bij
verschillende gelegenheden met de raad van bestuur over deze thematiek gesproken.

Beloningsbeleid
De Rabobank hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. De raad van
commissarissen keurt het beloningsbeleid voor het senior management goed en ziet toe op
de uitvoering ervan door de raad van bestuur. Voorts wordt elk jaar een benchmarkstudie
uitgevoerd voor de positionering van de inkomens van de leden van de raad van bestuur.
De raad van commissarissen heeft in 2013 op advies van de remuneratiecommissie ingestemd
met een beperkt aantal materiële uitzonderingen op het GBB. De uitzonderingen zijn ingediend
naar aanleiding van afwijkende lokale wet- en regelgeving en/of gebruiken. Met betrekking tot
eventueel uit deze uitzonderingen voortvloeiende risico’s is gezorgd voor een afdoende risicomitigatie.
Voorts heeft de raad van commissarissen zich het afgelopen jaar gebogen over de hoogste
beloningen via een groepsbrede beloningsrapportage en over het jaaroverzicht van variabele
beloningen voor Identified Staff.
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De raad van commissarissen heeft de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur
vergeleken met die van peer groepen. De raad van commissarissen heeft in oktober 2013
besloten om de variabele beloning van de raad van bestuur van Rabobank Nederland af te
schaffen. Dit besluit van de raad van commissarissen volgt op het eerdere besluit om over
de jaren 2012 en 2013 geen variabele beloning aan de raad van bestuur toe te kennen.
Het afschaffen van de variabele beloning volgt uit de conclusie van de raad van commissarissen
dat een variabele beloning van bestuurders niet meer goed verenigbaar is met de functie van
een maatschappelijk verankerde bank zoals de Rabobank. Overigens is de afgelopen vijf jaar
ook al sprake van een nullijn voor het vaste inkomen van de raad van bestuur. Verder heeft de
raad van bestuur, hoewel geen van haar leden op de hoogte was van, of betrokken was bij het
ontoelaatbare gedrag inzake Libor, vrijwillig afgezien van een deel van hun beloning, tot een
totaalbedrag van 2 miljoen euro.
Op voorstel van de remuneratiecommissie heeft de raad van commissarissen goedkeuring
gehecht aan het besluit van de raad van bestuur om met ingang van 1 januari 2014 het
beloningsbeleid voor het executive kader te wijzigen. Dit houdt in dat ook voor deze doelgroep
het variabel inkomen wordt afgeschaft.
In december 2013 is het GBB aangepast aan de beloningsrichtlijnen van de Capital Requirements Directive IV. In navolging hiervan zijn de algemene regel Beloningsbeleid en de Visie op
belonen aangepast. Begin 2014 zal het Reglement Variabele Beloning Identified Staff worden
gewijzigd in lijn met het herziene GBB. Dit besluit moest worden uitgesteld in verband met de
omvorming van Rabobank Ledencertificaten naar Rabobank Certificaten.
Een nadere toelichting op het GBB en op de remuneratie van de raad van bestuur en de raad
van commissarissen is opgenomen in het hoofdstuk Medewerkers elders in dit jaarverslag en in
de jaarrekening.

Reflectie op eigen functioneren
De raad van commissarissen beoordeelt doorlopend het eigen functioneren en dat van zijn
afzonderlijke commissies. Tevens wordt periodiek in een bilateraal gesprek tussen de voorzitter
en elke commissaris het functioneren van de raad in zijn geheel en van de desbetreffende
commissaris geëvalueerd. Voor zover noodzakelijk worden op basis van deze vormen van
reflectie verbeteringen in het functioneren van de raad en de afzonderlijke commissarissen
aangebracht en individuele of collectieve inspanningen ondernomen op het gebied van
kennisvergroting. Belangrijke aandachtspunten bij de beoordeling van het functioneren zijn
de mate waarin de raad van commissarissen, de commissies en de individuele commissarissen
voldoen aan het gewenste profiel, de samenstelling en de aanwezigheid van de vereiste
competenties in de raad van commissarissen en in de afzonderlijke commissies, en de
aanwezigheid bij en de bijdragen van commissarissen aan de vergaderingen van de raad van
commissarissen. Waar nodig, worden bij vacatures de vertegenwoordigde competenties
aangevuld door nieuwe benoemingen.
In het voorjaar van 2013 heeft de raad van commissarissen een integrale onafhankelijke
evaluatie van het eigen functioneren laten uitvoeren. De betrokkenheid van ieder lid van
de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad, de houding en het gedrag van de
individuele leden en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur
maakten deel uit van deze evaluatie.
Uit de evaluatie kwamen enkele thema’s naar voren waaraan de raad van commissarissen
meer aandacht wenst te besteden. Het betrof onder andere de invulling van de werkgeversrol
(target setting, monitoring en beoordeling van de leden van de raad van bestuur, successieplanning raad van bestuur/management development en talentontwikkeling), gedrag en cultuur,
strategieontwikkeling en agendabeheer en processen betreffende de raad van commissarissen.
Dit heeft geleid tot het verzoek aan de remuneratiecommissie om een voorstel te doen voor de
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systematiek van de target setting, monitoring en beoordeling van leden van de raad van bestuur
en het houden van externe assessments voor het gehele executive kader. Daarbij dient ook
aandacht te worden besteed aan de wens om op informele wijze nader kennis te maken met
‘high potentials’ uit het tweede en derde echelon en het voornemen om meer tijd uit te trekken
tijdens of los van de reguliere vergaderingen voor het (informeel) bespreken van de strategie,
klant en markt, toprisico’s en actualiteiten.
In het voorjaar van 2014 zal een nieuwe zelfevaluatie worden uitgevoerd onder externe
begeleiding.

Leden:

Commissies uit de raad van commissarissen
Audit, compliance & risk committee (tot september 2013)

M. Minderhoud, voorzitter

Het audit, compliance & risk committee (ACRC) is per september 2013 gesplitst in een audit

S.L.J. Graafsma RA, plaatsvervangend

committee en een risk committee. Het ACRC had als taken het voorbereiden van de besluit

voorzitter

vorming van de raad van commissarissen betreffende het toezicht op het bestuur in het kader

L.N. Degle

van financiële aangelegenheden, compliancegerelateerde onderwerpen en risicomanagement.

ir. W. Dekker

Tot september 2013 heeft het ACRC zich onder andere verdiept in de jaarstukken 2012 en de

prof. em. dr. L. Koopmans

halfjaarstukken 2013, waaronder de halfjaarlijkse notitie voorziening voor kredietverliezen, het

(tot 20 juni 2013)

accountantsverslag, de jaarrekening, het (half )jaarverslag, de periodieke ‘in control’-update, de

drs. E.A.J. van de Merwe

(voortgangsrapportage) managementletter en de managementrespons. Andere door het ACRC

ing. A.J.A.M. Vermeer

behandelde documenten betroffen het periodieke memorandum gang van zaken, de halfjaar-

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, toehoorder

lijkse verantwoordingsrapportage opgedragen toezicht, de kwartaalrapportages en diverse
auditrapporten van Audit Rabobank Groep, evenals het jaarplan en de halfjaarrapportages van
het directoraat Toezicht. Bovendien liet het ACRC zich regelmatig informeren over onderwerpen
als Klantbelang Centraal, klantintegriteit, privacy, logische toegangsbeveiliging en informatiebeveiliging, SEPA en diverse compliance-thema’s en toezichtdossiers.
Het functioneren van het ACRC maakte deel uit van de integrale en onafhankelijke evaluatie van
de raad van commissarissen en de verschillende commissies uit deze raad die over 2013 werd
uitgevoerd. In de loop van 2014 zal een zelfevaluatie worden uitgevoerd van het functioneren
van het audit committee en het risk committee.

Leden:

Audit committee (vanaf september 2013)

M. Minderhoud (voorzitter tot

Deze commissie bereidt de besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende

29 oktober 2013)

het toezicht op het bestuur ten aanzien van onderwerpen die voornamelijk tot het taakgebied

S.L.J. Graafsma RA, voorzitter (plaats

van de compliancefunctie, de interne auditfunctie en de externe accountant behoren: de

vervangend voorzitter tot 29 oktober 2013,

interne risicobeheersings- en controlesystemen, de (interne) gedragscodes, de financiële

aansluitend voorzitter)

informatieverschaffing en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van

L.N. Degle

de interne auditor en de externe accountant, en de naleving van de vereisten op het gebied

ir. W. Dekker

van wet- en regelgeving.

drs. C.H. van Dalen
(vanaf 25 september 2013)

Vanaf september 2013 heeft het audit committee zich verder verdiept in de audit en compliance

drs. E.A.J. van de Merwe

documenten en thema’s zoals beschreven bij het ACRC. Hiernaast heeft het audit committee

ing. A.J.A.M. Vermeer

ruim aandacht besteed aan de Asset Quality Review van commercieel vastgoed, de inrichting en

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, toehoorder

werking van de compliance organisatie van RNA in Californië, de voortgang van enkele actiepunten uit de managementletter, het compliance-implementatieplan, voortgangsrapportages
inzake onderdelen van Visie 2016, het halfjaarlijkse performance report van Rabobank Inter
national en de voorbereidingen voor de verplichte roulatie van de externe accountant.
Het audit committee heeft de budgetaanvraag 2014 Rabobank Nederland Ondersteuning
Aangesloten Banken bestudeerd in relatie tot Visie 2016 en Transitie Rabobank Nederland.
Hierbij werd onder andere aandacht geschonken aan de kostenontwikkeling, fte-reductie en
de ontwikkeling van de programmaportefeuille. Voorts heeft het audit committee de begroting
2014 van de Rabobank Groep besproken. Hierbij werd nadrukkelijk ingegaan op de ontwikkeling
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van de core tier 1-ratio. Het audit committee heeft het groepsbudget van een positief advies
voorzien na de toezegging van de raad van bestuur om begin 2014 verder te spreken over
mogelijke strategische keuzes teneinde de financiële doelstellingen voor 2014 te realiseren.
Het audit committee heeft het Charter Audit Rabobank Groep gewijzigd in lijn met het Baselse
document ‘The internal audit function in banks’ en heeft het Auditplan Rabobank Groep 2014
goedgekeurd. Tevens vonden, buiten aanwezigheid van de raad van bestuur, de jaargesprekken
met de externe en met de interne accountant plaats.
De raad van commissarissen is van mening dat de interne auditor, Audit Rabobank Groep, over
voldoende middelen beschikt om zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Leden:

Risk committee (vanaf september 2013)

drs. E.A.J. van de Merwe, voorzitter

Het risk committee bereidt de besluitvorming voor van de raad van commissarissen

L.N. Degle, plaatsvervangend voorzitter

betreffende het toezicht op het bestuur ten aanzien van het gevoerde risicobeleid, risicobeheer

ir. W. Dekker

en het daaraan verbonden risicoprofiel. Onderdeel hiervan zijn de werking van het product-

S.L.J. Graafsma RA

goedkeuringsproces en de risico’s verbonden aan de beloningsstructuur van de Rabobank

M. Minderhoud (tot 29 oktober 2013)

Groep. Het risk committee bespreekt tevens de financieringsstructuur en het beleid ten aanzien

drs. R. Teerlink (vanaf 25 september 2013)

van de toereikendheid en de allocatie van kapitaal, de liquiditeit en de funding op korte en

prof. dr. C.P. Veerman

lange termijn in het licht van de ondernemingsstrategie en het vastgestelde risicobeleid.
Vanaf september 2013 heeft het risk committee zich verder verdiept in de risicogerelateerde
documenten en thema’s zoals hiervoor beschreven bij het ACRC. Daarnaast heeft het risk
committee aandacht besteed aan Rabobank (Leden)certificaten, de strategische opties voor
Bank BGZ, de herstructurering van ACCBank te Ierland, de groeistrategie voor Indonesië en de
evaluatie acquisities en deelnemingen. Hiernaast werden de maandcijfers en de risicoparagrafen
uit het memorandum gang van zaken besproken, evenals de periodieke rapportage inzake
kredietrisico. Het risk committee stond uitvoerig stil bij de DNB-stresstest mede in vergelijking
met eigen stresstests van de Rabobank, bij de kwaliteit van de hypotheekportefeuille van de
Rabobank en bij de voorbereidingen op de balance sheet assessment van de Europese Centrale
Bank. Het risk committee besprak een voorstel tot wijziging van het product approval and reviewbeleid en adviseerde positief over het fundingmandaat 2014. Het risk committee verrichtte ten
behoeve van de raad van commissarissen voorbereidende werkzaamheden voor de goedkeuring
van het aangepaste risicobereidheidsdocument (risk appetite statement). Tot slot heeft het risk
committee een diepgaande discussie gewijd aan de toprisico’s van de Rabobank, mede in
vergelijking met de DNB-risicoanalyse. Enkele belangrijke thema’s uit dit debat betroffen de
balans tussen commercie, efficiency en risico/compliance, de balans tussen het binnenlandse
en het buitenlandse bedrijf, alsmede risicobewustzijn en risicocultuur, reputatierisico en
cybercrime.

Leden:

Commissie voor coöperatieve aangelegenheden

ing. A.J.A.M. Vermeer, voorzitter

De commissie voor coöperatieve aangelegenheden (CCA) bereidt de besluitvorming voor van

prof. dr. C.P. Veerman, plaatsvervangend

de raad van commissarissen over beleidsvoornemens van de raad van bestuur betreffende de

voorzitter

coöperatieve beleidsonderwerpen die de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland aangaan.

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

Daarnaast bereidt de CCA de behandeling van de raad van commissarissen voor van beleids

A. de Bruijn (tot 20 juni 2013)

documenten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ir. W. Dekker

In 2013 heeft de CCA onder andere gesproken over ontwikkelingen binnen Rabo Development,

prof. dr. ir. L.O. Fresco

een voorstel tot wijziging van de governancestructuur en inrichting van de Rabobank

prof. em. dr. L. Koopmans

Foundation, alsmede de geschiktheidstoets en het programma van permanente educatie voor

(tot 20 juni 2013)

lokale commissarissen. Ook ging veel aandacht uit naar Visie 2016, vooral naar modernisering

drs. R. Teerlink (vanaf 25 september 2013)

van de coöperatie en coöperatieve klantbediening. Daarnaast is uitvoerig gesproken over de

prof. h. c. dr. ir. M.J.M. Tielen

verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid, uitmondend in de Duurzaamheidsstrategie

(tot 20 juni 2013)

2020 met als thema ‘Samen Duurzaam Sterker’. Voorts behandelde de CCA de duurzaamheids-
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passages uit diverse rapportages en uit het jaarverslag. De CCA heeft tevens ruim aandacht
besteed aan de nieuwe food- en agristrategie van de Rabobank Groep, genaamd Banking4Food. In het najaar heeft de CCA zich gebogen over de voorgenomen invulling van het
groepsbrede cultuurprogramma.

Leden:

Benoemingscommissie

prof. em. dr. L. Koopmans,

De benoemingscommissie bereidt de besluitvorming voor van de raad van commissarissen

(voorzitter tot 20 juni 2013)

over de samenstelling van en (her)benoemingen in de raad van commissarissen en de raad van

ir. W. Dekker, voorzitter

bestuur. Zo adviseerde de benoemingscommissie aan de hand van een daartoe opgestelde

(tot 20 juni 2013 lid, aansluitend voorzitter)

successieplanning voor de raad van commissarissen en assessments van de hogere executive

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

kaderleden over de personele wijzigingen in de raad van commissarissen respectievelijk de

drs. C.H. van Dalen

raad van bestuur in 2013. Ook bracht de commissie advies uit aan de raad van commissarissen

(vanaf 25 september 2013)

over enkele benoemingen op directeursposities binnen Rabobank Nederland en de gelieerde

ir. W. Dekker

instellingen. In het kader van talentmanagement heeft de commissie tevens aandacht besteed

prof. dr. ir. L.O. Fresco

aan het onderwerp (gender)diversiteit.

ing. A.J.A.M. Vermeer

Leden:

Remuneratiecommissie

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, voorzitter

De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming voor van de raad van commissarissen

drs. C.H. van Dalen

over de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en het remuneratiebeleid voor de

(vanaf 25 september 2013)

leden van het executive kader. Daarnaast volgt zij nauwgezet het remuneratiebeleid in de

ir. W. Dekker

externe markt en adviseert ze de raad van commissarissen over de toepassing van de richtlijnen

prof. dr. ir. L.O. Fresco

betreffende het beloningsbeleid in de bancaire sector.

prof. em. dr. L. Koopmans

In 2013 heeft de remuneratiecommissie zich gebogen over de prestatiedoelstellingen 2013

(tot 20 juni 2013)

voor Identified Staff. De commissie heeft voorwerk voor de raad van commissarissen verricht

ing. A.J.A.M. Vermeer

ten aanzien van de jaarlijks totaal beschikbare variabele beloning met onderliggende risicotoets
voor de Rabobank Groep en ten aanzien van de individuele variabele beloningen van medewerkers behorend tot Identified Staff van de Rabobank Groep. De remuneratiecommissie heeft
advies uitgebracht over enkele wijzigingen in het beloningsbeleid voor de raad van bestuur,
het executive kader en medewerkers behorend tot de Identified Staff, mede in het licht van
de Capital Requirements Directive IV. Ook heeft de commissie de maatschappelijke houdbaarheid van de variabele beloning voor de raad van bestuur en het executive kader bezien.
De remuneratiecommissie heeft advies aan de raad van commissarissen uitgebracht over
voorstellen tot materiële uitzonderingen op het GBB.
Ook is de remuneratiecommissie geraadpleegd over financiële sancties voor medewerkers die
betrokken waren bij ernstige ontoelaatbare gedragingen in het kader van Libor.

Leden:

Beroepscommissie

prof. h.c. dr. ir. M.J.M. Tielen, voorzitter

De beroepscommissie fungeert als adviserende beroepsinstantie bij geschillen tussen lokale

(tot 20 juni 2013)

Rabobanken of tussen een of meer lokale Rabobanken en Rabobank Nederland. In 2013 zijn er

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, plaats

geen geschillen aan de beroepscommissie ter behandeling voorgelegd.

vervangend voorzitter
S.L.J. Graafsma RA

Slotwoord

A. de Bruijn (tot 20 juni 2013)

Het jaar 2013 was voor allen een zeer bewogen jaar. De raad van commissarissen bedankt
alle medewerkers voor de getoonde inzet en geleverde prestaties in 2013 en zal zich in 2014
onverkort inzetten voor herstel van het vertrouwen van alle stakeholders in de Rabobank.

Utrecht, 24 februari 2014
Raad van commissarissen
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Jaarcijfers
Geconsolideerde balans
Per
31 december
2013

Per
31 december
2012

Geldmiddelen en kasequivalenten

43.039

68.103

Vorderingen op andere banken

40.844

35.386

5.289

6.387

In miljoenen euro’s

Activa

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

4.971

5.911

39.703

65.423

460.202

485.299

46.411

50.425

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

3.629

3.649

Immateriële vaste activa

1.991

2.343

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

6.901

6.500

Vastgoedbeleggingen

1.073

1.489

190

597

Derivaten
Kredieten aan cliënten
Voor verkoop beschikbare financiële activa

Acute belastingvorderingen
Uitgestelde belastingvorderingen

1.911

960

Overige activa

8.805

9.763

Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

9.180

8.475

674.139

750.710

Totaal activa
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In miljoenen euro’s

Per
31 december
2013

Per
31 december
2012

Verplichtingen
Schulden aan overige banken

15.496

27.059

Toevertrouwde middelen

329.400

334.271

Uitgegeven schuldpapieren

195.361

223.336

50.171

74.800

7.436

11.166

Derivaten en overige handelsverplichtingen
Overige schulden
Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

19.069

24.091

Voorzieningen

972

752

Acute belastingverplichtingen

267

205

Uitgestelde belastingverplichtingen

290

186

7.815

5.407

Achtergestelde schulden
Verplichtingen aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

7.825

7.357

634.102

708.630

24.641

25.311

Rabobank (Leden)certificaten

5.823

6.672

Capital Securities

7.029

7.114

12.852

13.786

Totaal verplichtingen
Eigen vermogen
Eigen vermogen Rabobank Nederland en lokale Rabobanken
Eigenvermogensinstrumenten rechtstreeks uitgegeven

Eigenvermogensinstrumenten uitgegeven door dochtermaatschappijen
Capital Securities
Trust Preferred Securities III tot en met VI
Overige belangen van derden
Totaal eigen vermogen
Totaal verplichtingen en eigen vermogen
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236

236

1.269

1.340

1.505

1.576

1.039

1.407

40.037

42.080

674.139

750.710

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Jaar eindigend op 31 december
In miljoenen euro’s

2013

2012

Rentebaten

19.756

21.965

Rentelasten

10.663

12.794

Rente

9.093

9.171

Baten uit hoofde provisies

2.194

2.577

Lasten uit hoofde provisies

194

349

2.000

2.228

Resultaat geassocieerde deelnemingen

157

255

Resultaat uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

232

872

56

132

Provisies

Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
Overige resultaten

1.482

958

13.020

13.616

Personeelskosten

5.325

5.494

Andere beheerskosten

3.912

2.982

Baten

Afschrijvingen

528

527

Bedrijfslasten

9.765

9.003

Waardeveranderingen

2.643

2.350

Bankenbelasting

197

196

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

415

2.067

Belastingen
Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten

68

158

347

1.909

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten

1.665

149

Nettowinst

2.012

2.058

Waarvan toekomend aan Rabobank Nederland en lokale Rabobanken

929

843

Waarvan toekomend aan houders Rabobank (Leden)certificaten

309

328

Waarvan toekomend aan Capital Securities

655

717

Waarvan toekomend aan Trust Preferred Securities III tot en met VI

67

75

Waarvan toekomend aan overige belangen van derden

52

95

2.012

2.058

Nettowinst van het jaar
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten
Jaar eindigend op 31 december
in miljoenen euro’s

2013

2012

Nettowinst over de periode

2.012

2.058

-412

-249

Valutaomrekeningsverschillen

-43

21

Wijzigingen geassocieerde deelnemingen

-28

59

Wijzigingen in reële waarde

-34

393

Voortvloeiend in de periode (na belastingen):
Omrekeningsreserves vreemde valuta
Valutaomrekeningsverschillen
Herwaarderingsreserve - Voor verkoop beschikbare financiële activa

Amortisatie als gevolg van gereclassificeerde activa
Naar nettowinst overgebrachte resultaten

37

55

-70

-201

-21

-16

-1.450

145

1.459

7

-758

-1.611

Herwaarderingsreserve - Deelnemingen
Wijzigingen in reële waarde
Herwaarderingsreserve - Kasstroomafdekkingen
Wijzigingen in reële waarde
Naar nettowinst overgebrachte resultaten
Herwaarderingsreserve - Pensioenen
Wijzigingen in reële waarde
Belangen van derden
Valutaomrekeningsverschillen
Herwaarderingsreserve - Voor verkoop beschikbare financiële activa
Totaal baten en lasten over het boekjaar direct opgenomen in het eigen vermogen

-16

-5

-

22

-1.336

-1.380

Totaal baten en lasten

676

678

Waarvan toekomend aan Rabobank Nederland en lokale Rabobanken

-391

-554

Waarvan toekomend aan houders Rabobank (Leden)certificaten

309

328

Waarvan toekomend aan Capital Securities

655

717

Waarvan toekomend aan Trust Preferred Securities III tot en met VI

67

75

Waarvan toekomend aan overige belangen van derden

36

112

676

678

Totaal baten en lasten
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Geconsolideerd vermogensoverzicht
Eigen vermogen
Rabobank
Nederland en lokale
Rabobanken

Eigen-vermogensinstrumenten
rechtstreeks
uitgegeven

Eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven
door dochter
maatschappijen

Overige
belangen
derden

Totaal

25.311

13.786

1.576

1.407

42.080

929

946

85

52

2.012

Omrekeningsreserves vreemde valuta

-412

-

-

-16

-428

Herwaarderingsreserve - Voor verkoop beschikbare
financiële activa

-138

-

-

-

-138

-21

-

-

-

-21

9

-

-

-

9

Herwaarderingsreserve - Pensioenen

-758

-

-

-

-758

Totaal baten en lasten

-391

946

85

36

676

-1.031

in miljoenen euro’s
Stand per 1 januari 2013
Nettowinst
Baten en lasten over het boekjaar direct opgenomen in het
eigen vermogen bestaande uit:

Herwaarderingsreserve - Deelnemingen
Herwaarderingsreserve - Kasstroomafdekkingen

Betalingen op Rabobank (Leden)certificaten, Trust
Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities

-

-946

-85

-

-14

-83

-

-

-97

Omwisseling van Rabobank Extra Ledenobligaties

-

225

-

-

225

Gedurende het jaar teruggenomen Rabobank
(Leden)certificaten

-

-2.074

-

-

-2.074

-

1.000

-

-

1.000

-79

-

-

-

-79

Aflossing Capital Securities

Gedurende het jaar uitgegeven Rabobank
(Leden)certificaten
Kosten uitgifte Rabobank (Leden)certificaten
(Dis-)Agio met betrekking tot Rabobank
(Leden)certificaten
Uitbreiding belang structured finance deal
Overige

-133

-

-

-

-133

-

-

-

-360

-360

-53

-2

-71

-44

-170

Stand per 31 december 2013

24.641

12.852

1.505

1.039

40.037

Stand per 1 januari 2012

26.500

14.259

1.566

2.676

45.001

Stelselwijziging IAS 19R

-882

-

-

-

-882

25.618

14.259

1.566

2.676

44.119

843

1.027

93

95

2.058

-249

-

-

-5

-254
349

Nettowinst
Baten en lasten over het boekjaar direct opgenomen
in het eigen vermogen bestaande uit:
Omrekeningsreserves vreemde valuta
Herwaarderingsreserve - Voor verkoop beschikbare
financiële activa

327

-

-

22

Herwaarderingsreserve - Deelnemingen

-16

-

-

-

-16

Herwaarderingsreserve - Kasstroomafdekkingen

152

-

-

-

152

Herwaarderingsreserve - Pensioenen
Totaal baten en lasten
Betalingen op Rabobank (Leden)certificaten, Trust
Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities

-1.611

-

-

-

-1.611

-554

1.027

93

112

678

-1.120

-

-1.027

-93

-

Inkoop Capital Securities

-26

-522

-

-

-548

Uitbreiding belang Obvion en Bank BGZ

124

-

-

-591

-467

Verkoop Sarasin

-

-

-

-661

-661

Omwisseling van Rabobank Extra Ledenobligaties

-

225

-

-

225
-167

Gedurende het jaar teruggenomen Rabobank
(Leden)certificaten
Overige
Stand per 31 december 2012

148

-

-167

-

-

149

-9

10

-129

21

25.311

13.786

1.576

1.407

42.080
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Geconsolideerd overzicht van kasstromen
Jaar eindigend op 31 december
in miljoenen euro’s

2013

2012

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat vóór belastinglast van voortgezette bedrijfsactiviteiten

415

2.067

1.719

233

Afschrijvingen

528

527

Afschrijvingen bedrijfsmiddelen operational lease en vastgoedbeleggingen

818

818

2.643

2.350

Bedrijfsresultaat vóór belastinglast van beëindigde bedrijfsactiviteiten
Aangepast voor:
Niet-geldelijke posten opgenomen in het bedrijfsresultaat vóór belasting

Waardeveranderingen
Bijzondere waardeverminderingen vastgoedactiviteiten

637

-

20

1

Resultaat geassocieerde deelnemingen

-157

-255

Reële waarde resultaten uit financiële activa en verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

-232

-872

-56

-132

Resultaat op verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

Resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa
Beëindiging toegezegd pensioenregeling

-2.022

-

Voorzieningen

220

-

Niet-geldelijke posten betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten

204

107

-16.320

-9.290

Nettomutatie in operationele bedrijfsmiddelen
Vorderingen en schulden op andere banken
Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa
Derivaten

64

3.662

25.591

-6.450

Nettomutatie in overige financiële activa en passiva tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening

-3.053

-2.827

Kredieten aan cliënten

16.005

-12.970

95

84

Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen en financiële activa
Nettomutatie in verplichtingen uit hoofde van operationele activiteiten
Derivaten en overige handelsverplichtingen

-24.520

9.869

Toevertrouwde middelen

1.536

3.369

Uitgegeven schuldpapier

-27.689

7.144

-2.464

1.645

-318

-416

Overige schulden
Betaalde belastingen
Overige mutaties
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

1.643

470

-24.693

-866

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Overname van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen

-58

-41

Afstoting van geassocieerde deelnemingen, na aftrek van overgenomen geldmiddelen

1

12

Overname van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen

-

3

Afstoting van dochteronderneming, na aftrek van overgenomen geldmiddelen

1.788

-297

Verwerving van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en vastgoedbeleggingen

-1.791

-2.025

Ontvangsten uit verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
Verwerving van voor verkoop beschikbare financiële activa
Ontvangsten uit verkoop en aflossing van voor verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden financiële activa

669

863

-44.524

-37.339

44.167

36.974

252

-1.850

Inname van Rabobank (Leden)certificaten

-2.788

-594

Verkoop van Rabobank (Leden)certificaten

1.465

430

-1.030

-1.120

Betalingen op Senior Contingent Notes en Rabo Extra Ledenobligaties

-86

-102

Aflossing Capital Securities

-83

-522

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstromen uit financieringsactviteiten

Betalingen op Rabobank (Leden)certificaten, Trust Preferred Securities III tot en met VI en Capital Securities

Uitbreiding belang Obvion en Bank BGZ
Ontvangsten uit uitgifte van achtergestelde schulden
Aflossing van achtergestelde schulden
Nettokasstroom uit financieringsactivititeiten
Nettomutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
Koersverschillen vreemde valuta op geldmiddelen en kasequivalenten

-

-467

3.224

2.751

-733

-

-31

376

-24.472

-2.340

68.103

70.430

-592

13

43.039

68.103

Rente-inkomsten

19.961

22.154

Rente-uitgaven

11.009

12.866

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar
In de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen kasstromen uit hoofde van rente
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Jaarcijfers

Bedrijfssegmenten
Binnenlands
retailbankbedrijf

Wholesalebankbedrijf en
internationaal
retailbankbedrijf

Vermogensbeheer

Leasing

Vastgoed

Overige
segmenten

Rente

5.605

2.617

-2

973

322

-422

-

9.093

Provisies

1.319

637

3

52

32

-10

-33

2.000

in miljoenen euro’s

Consolidatie
effecten/
hedge
accounting

Totaal

Over het jaar eindigend op
31 december 2013

Overige resultaten

616

793

2

545

-563

1.544

-1.010

1.927

7.540

4.047

3

1.570

-209

1.112

-1.043

13.020

Segmentlasten

5.015

3.134

2

764

342

591

-83

9.765

Waardeveranderingen

1.384

568

-

170

513

8

-

2.643

Totaal baten

Bankenbelasting

90

75

-

9

8

14

1

197

1.051

270

1

627

-1.072

499

-961

415

Belastingen

270

218

-

205

-257

-129

-239

68

Nettowinst van voortgezette
bedrijfsactiviteiten

781

52

1

422

-815

628

-722

347

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

Nettowinst van beëindigde
bedrijfsactiviteiten

-

-

80

-

-

1.585

-

1.665

781

52

81

422

-815

2.213

-722

2.012

376.241

486.763

1.276

33.128

27.593

71.252

-325.743

670.510

17

627

-

25

111

2.849

-

3.629

376.258

487.390

1.276

33.153

27.704

74.101

-325.743

674.139

Nettowinst
Activa van het bedrijfsonderdeel
Geassocieerde deelnemingen
Totaal activa
Verplichtingen van het
bedrijfsonderdeel

349.172

476.175

1.051

29.267

26.642

60.816

-309.021

634.102

Totaal verplichtingen

349.172

476.175

1.051

29.267

26.642

60.816

-309.021

634.102

Investeringen in onroerende zaken en
bedrijfsmiddelen

160

28

-

1.420

13

38

-

1.659

Afschrijvingen materiële en
immateriële activa

145

127

-

50

27

179

-

528

Bijzondere waardeverminderingen
materiële en immateriële activa
Goodwill

150

2

52

-

-

-

12

-

66

322

599

-

460

-

-

-

1.381
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Binnenlands
retailbankbedrijf

Wholesalebankbedrijf en
internationaal
retailbankbedrijf

Rente

5.180

Provisies

1.344

in miljoenen euro’s

Consolidatie
effecten/
hedge
accounting

Vermogensbeheer

Leasing

Vastgoed

Overige
segmenten

2.775

85

952

312

-133

-

9.171

618

225

63

35

-14

-43

2.228

Totaal

Over het jaar eindigend op
31 december 2012

Overige resultaten

765

612

90

442

104

-372

576

2.217

7.289

4.005

400

1.457

451

-519

533

13.616

Segmentlasten

4.360

2.416

308

796

301

317

505

9.003

Waardeveranderingen

1.329

621

-2

147

237

18

-

2.350

Totaal baten

Bankenbelasting
Bedrijfsresultaat vóór belastingen

91

60

2

9

8

26

-

196

1.509

908

92

505

-95

-880

28

2.067

205

204

25

138

12

-433

7

158

1.304

704

67

367

-107

-447

21

1.909

Belastingen
Nettowinst van voortgezette
bedrijfsactiviteiten
Nettowinst van beëindigde
bedrijfsactiviteiten
Nettowinst
Activa van het bedrijfsonderdeel

-

-

149

-

-

-

-

149

1.304

704

216

367

-107

-447

21

2.058

386.039

529.778

11.369

32.737

27.920

82.021

-322.803

747.061

12

576

-

29

86

2.946

-

3.649

386.051

530.354

11.369

32.766

28.006

84.967

-322.803

750.710

Geassocieerde deelnemingen
Totaal activa
Verplichtingen van het
bedrijfsonderdeel

357.829

518.931

10.308

29.252

26.138

70.046

-303.874

708.630

Totaal verplichtingen

357.829

518.931

10.308

29.252

26.138

70.046

-303.874

708.630

Investeringen in onroerende zaken en
bedrijfsmiddelen

181

60

2

1.650

1

98

-

1.992

Afschrijvingen materiële en
immateriële activa

150

121

-2

48

19

191

-

527

Bijzondere waardeverminderingen
materiële en immateriële activa
Goodwill

151

9

-

-

-

-

15

-

24

322

737

-

464

-

-

-

1.523

Jaarcijfers

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank Nederland
De in dit verslag op pagina 144 tot en met 151 opgenomen jaarcijfers 2013, bestaande uit de
geconsolideerde balans per 31 december 2013, geconsolideerde winst-en-verliesrekening,
geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, geconsolideerd
vermogensoverzicht, geconsolideerd overzicht van kasstromen en overzicht verkorte bedrijfssegmenten over 2013, zijn ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2013
van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) te
Amsterdam. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 24 februari 2014.
De jaarcijfers 2013 bevatten niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van International
Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.
Het kennisnemen van de jaarcijfers 2013 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2013 van Rabobank Nederland.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarcijfers 2013 in overeenstemming
met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2013 en de daarin opgenomen grondslagen voor financiële verslaggeving.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarcijfers 2013 op basis
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte
financiële overzichten’.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de jaarcijfers 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent
met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2013 van Rabobank Nederland en in
overeenstemming met de daarin opgenomen grondslagen voor financiële verslaggeving.
Amsterdam, 24 februari 2014
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. C.B. Boogaart RA
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Verklaring getrouw beeld
De raad van bestuur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank
Nederland) verklaart dat, voor zover de raad bekend:
• de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de
winst van Rabobank Nederland en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
• het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang
van zaken gedurende het boekjaar van Rabobank Nederland en van de met haar verbonden
ondernemingen waarvan de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen;
• in het jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee Rabobank Nederland wordt geconfronteerd,
zijn beschreven.
M. Minderhoud, voorzitter
prof. dr. ir. A. Bruggink, CFRO
B.J. Marttin MBA, lid
drs. R.J. Dekker, lid
drs. ing. H. Nagel, lid
Utrecht, 24 februari 2014
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Verklarende woordenlijst
Bron

Term

Uitleg

BIS-ratio

Toetsingsvermogen gedeeld door de risicogewogen activa.

BPV

Basispuntgevoeligheid: De BPV is het absolute verlies aan marktwaarde van het eigen vermogen
bij een parallelle stijging van de gehele rentecurve met 1 basispunt.

Cashflow

Kasstroom



Community banking

Het in het kader van maatschappelijke betrokkenheid positief beïnvloeden van lokale
gemeenschappen met bancaire producten en diensten.





Core tier 1-ratio

Tier 1-vermogen exclusief hybride kapitaal gerelateerd aan de risicogewogen activa.

Core tier 1-vermogen

Tier 1-vermogen exclusief hybride kapitaalsinstrumenten.

Corporate governance

Ondernemingsbestuur. Term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en
verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde
beleid richting belanghebbenden.



EAD

Exposure At Default: Het EAD is het verwachte exposure van de bank op het moment dat een
tegenpartij in gebreke zou blijven.



EATE

Exposure at Transfer Event.

EatR

Equity at Risk: De EatR geeft aan met welk percentage de marktwaarde van het eigen vermogen
zal dalen wanneer de rentecurve met 1%-punt (parallel) stijgt.



Economic capital

Het economic capital is de minimale vermogensbuffer die nodig is om alle onverwachte verliezen
op te vangen veroorzaakt door de diverse risico’s waaraan een bank is blootgesteld in een
bepaalde tijdsperiode (1 jaar) en uitgaande van een bepaald betrouwbaarheidsinterval. De
Rabobank Groep heeft gekozen voor een 99,99% betrouwbaarheidsinterval, in overeenstemming
met de AAA-rating ambitie van de Rabobank Groep. Dit houdt in, dat gemiddeld eens in de
10.000 jaar er een verlies optreedt dat groter is dan de vermogensbuffer.






Efficiencyratio

De bedrijfslasten gerelateerd aan de baten.

Equity capital-ratio

Ingehouden winsten en Rabobank Ledencertificaten gerelateerd aan de risicogewogen activa.

Funding

Middelen waarmee de bank haar kredieten financiert.

Hybride vermogen

Vermogen met elementen van eigen vermogen en schuld. Behoord tot het tier 1-vermogen van
de bank.



IatR

Income at Risk: De IatR geeft met een bepaalde betrouwbaarheid aan wat het maximale verlies
aan rentewinst is door een sterke stijging of daling van de gelden kapitaalmarktrente in de
eerstkomende twaalf maanden.




Impairment

Bijzondere waardevermindering.

Kredietrisico

Kredietrisico wordt gedefinieerd als het risico op verlies indien tegenpartijen jegens de bank niet
aan hun kredietverplichtingen voldoen.



Landenrisico

Bij het landenrisico wordt een onderscheid gemaakt tussen transferrisico en collectief debiteuren
risico. Transferrisico betreft de mogelijkheid dat een buitenlandse overheid beperkingen oplegt
aan het overmaken van gelden aan buitenlandse crediteuren door debiteuren in het
desbetreffende land. Collectief debiteurenrisico is het risico dat een groot aantal debiteuren in
een land niet aan de verplichtingen zal kunnen voldoen vanwege dezelfde oorzaak, bijvoorbeeld
in verband met oorlog, politieke en sociale onrust of natuurrampen, maar ook door overheids
beleid dat er niet in slaagt macro-economische en financiële stabiliteit te realiseren.



LGD

Loss Given Default: De LGD is de beste schatting van het werkelijke verlies op het moment dat de
tegenpartij in gebreke blijft (inclusief kosten van uitwinningsproces). De LGD wordt uitgedrukt als
een percentage van de EAD.




LGTE

Loss Given Transfer Event.

Liquiditeit

De mate waarin een onderneming aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Liquiditeitsratio

Onderlinge verhouding tussen de resterende activa en de passiva welke waarschijnlijk nog op de
balans staan of komen te staan na veronderstelde en nauwkeurig gedefineerde stress-scenario’s.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat een bank niet tijdig aan al haar (terug)betalingsverplichtingen
kan voldoen, maar ook het risico dat de bank de groei van de activa op enig moment niet, of niet
tegen een redelijke prijs, kan financieren.





154

Jaarverslag 2013 Rabobank Groep

Bron

Term

Uitleg

Loan-to-deposito-ratio

Ratio welke de verhouding tussen de kredietverlening en de toevertrouwde middelen weergeeft.



Marktrisico

Bij marktrisico gaat het om de waardeveranderingen van de handelsportefeuille door
prijswijzigingen in de markt die onder andere betrekking hebben op rentes, aandelen,
creditspreads, valuta’s en sommige goederen.



OESO (of niet-OESO)

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Betreft een samenwerkings
verband van landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren.



Onder engagement

Engagement is het actief gebruiken van de rechten van beleggers om invloed uit te oefenen
op bedrijven.




Onvolwaardige kredieten

Leningen waarvoor een voorziening voor is getroffen.

Operationeel risico

Operationeel risico wordt gedefinieerd als de kans op verliezen veroorzaakt door ontoereikende
of falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen.





PD

Probability of Default: De PD is de kans dat een tegenpartij binnen één jaar in gebreke blijft.

PTE

Probability of Transfer Event.

RAROC

Risk Adjusted Return On Capital: het naar risico gewogen rendement op kapitaal, zorgt ervoor dat
opbrengsten en risico’s consequent tegen elkaar worden afgewogen.



Regulatory capital

Toetsingsvermogen, dit is het totale vermogen dat door de toezichthouder als risicodragend
vermogen wordt aangemerkt, bestaande uit het tier-1 en tier-2 vermogen.



Rendement eigen
vermogen

Nettowinst gerelateerd aan het tier 1-vermogen per 31 december van het voorgaande boekjaar.



Renterisico

Renterisico is het risico dat het financiële resultaat en/of de economische waarde van de bank,
gegeven de balanssamenstelling, negatief wordt beïnvloed door ontwikkelingen op de gelden
kapitaalmarkt.



Risicogewogen activa

De activa van een financiële instelling vermenigvuldigd met een weging, vastgesteld door de
regelgevende instanties, waarmee het relatieve risico van deze activa wordt weergegeven.
Op basis van de hoogte van de naar risico gewogen activa wordt het vermogen berekend dat
minimaal moet worden aangehouden.



Solvabiliteit

Het vermogen van een onderneming om aan haar verplichtingen te voldoen.

Structured credit

Gestructureerde beleggingsproducten waarbij de uitbetaling afhankelijk is van de
achterliggende kredietexposures of andere referentieactiva.




Tier 1-ratio

Wordt berekend door tier 1-vermogen te relateren aan de risicogewogen activa.

Tier 1-vermogen

De som van ingehouden winsten, Rabobank Ledencertificaten, Capital Securities, Trust Preferred
Securities, deel belang van derden en enkele aftrekposten zover gerekend tot het tier 1-vermogen.



Toetsingsvermogen

Som van het tier 1-vermogen, een deel van de reserves en achtergestelde schulden en enkele
aftrekposten volgens richtlijnen DNB.



Transferrisico

Transferrisico betreft de mogelijkheid dat een buitenlandse overheid beperkingen oplegt aan het
overmaken van gelden aan buitenlandse crediteuren door debiteuren in het desbetreffende land.



Value at Risk

De Value at Risk (VatR) wordt gebruikt bij de berekening van het marktrisico en geeft weer wat
het maximale verlies is, dat met een betrouwbaarheid van 97,5%, ‘overnight’ geleden kan
worden. De hoogte van de VatR is het gevolg van marktontwikkelingen en van de zelf ingenomen
posities. Aangezien de VatR wordt berekend aan de hand van historische gegevens, waarbij de
referentieperiode de afgelopen twaalf maanden is, geeft de VatR een indicatie onder (redelijk)
normale marktomstandigheden.



Waardeveranderingen

Waardeveranderingen worden gevormd door de bedragen die ten laste van de winst-en-verlies
rekening worden toegevoegd aan de voorziening voor kredietverliezen. De waardeveranderingen
zijn het saldo van toevoeging, vrijval en ontvangsten na afboeking. Gewoonlijk worden de
waardeveranderingen uitgedrukt in basispunten van de gemiddelde kredietverlening.
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Over het Jaarverslag
De Rabobank heeft zowel de financiële informatie als de hoofdlijnen van de maatschappelijke verantwoordingsinformatie geïntegreerd in het Jaarverslag 2013 Rabobank Groep.
De volledige maatschappelijke verantwoordingsinformatie is opgenomen in het Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep.
Dit verslag is onder andere gebaseerd op de jaarrekeningen en overige gegevens van
Rabobank Nederland als bedoeld in BW 2 titel 9. Bedoelde verslagen zijn/worden krachtens
wettelijk voorschrift na vaststelling van de jaarrekeningen van Rabobank Nederland door
de algemene vergadering gedeponeerd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 30.046.259. De algemene vergadering staat gepland op
19 juni 2014.
Bij de jaarrekeningen van Rabobank Nederland is een controleverklaring als bedoeld in artikel
2:393 lid 5 BW afgegeven. Deze verklaring heeft de vorm van een goedkeurende verklaring.
De accountant heeft in zijn verklaring niet in het bijzonder de aandacht gevestigd op bepaalde
zaken. Het hoofdstuk Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland maakt geen deel
uit van het wettelijk jaarverslag.
Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de G3.1-richtlijnen van het Global
Reporting Initiative. De duurzaamheid-gerelateerde inhoud van dit verslag is ontleend aan
het document ‘Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep’. Dit document, inclusief de
duurzaamheid feiten en cijfers, is voorzien van een assurancerapport door een externe
onafhankelijke auditor.

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.
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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
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