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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.
* Het duurzaamheidsverslag is vanaf eind

In 2012 zijn de activiteiten van de Friesland Bank samengevoegd met de Rabobank Groep.

april 2014 beschikbaar op de corporate

Klanten van Friesland Bank kunnen sinds 2013 terecht bij de kantoren van de lokale Rabobanken

website (www.rabobank.com/jaarverslagen)

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
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Kerngegevens
Bedragen in miljoenen euro’s

Nettowinst

31-12-2013

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

Omvang dienstverlening

in miljoenen euro’s
2.058

Balanstotaal

674.139

750.710

731.665

652.536

607.483

Kredietportefeuille private cliënten

438.975

458.091

448.337

436.292

415.235

Toevertrouwde middelen

329.400

334.271

329.892

298.761

286.338

2.012

-2%
2012

2013

Vermogen en solvabiliteit
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

Risicogewogen activa

Toevertrouwde
middelen
in miljarden euro’s
334,3

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

Bankenbelasting
329,4

-1%
2012

Resultaatgegevens

2013

197

196

-

-

-

Belastingen

68

158

355

514

229

Nettowinst

2.012

2.058

2.627

2.772

2.208

Ratio’s
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

16,1%

15,3%

14,7%

14,2%

12,4%

Leverageratio

4,8%

4,7%

-

-

-

Kredietportefeuille

Loan-to-depositratio

1,35

1,39

1,38

1,49

1,38

5,2%

5,4%

7,6%

8,6%

7,3%

in miljarden euro’s

Efficiencyratio

75,0%

66,1%

64,9%

64,5%

64,6%

Nettowinstgroei

-2,2%

-21,7%

-5,2%

25,5%

-19,8%

Rendement eigen vermogen

458,1

439,0

-4%
2012

2013

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

Marktaandelen (in Nederland)

in %

13,1

13,5

+0,4%punt
2012

Buitenlandse vestigingsplaatsen

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
Totaal duurzaam beheerd en bewaard vermogen
voor klanten

Coöperatief dividend

Vermogen onder engagement *

in miljoenen euro’s

Duurzaam sparen
Rabo Groensparen **

67,9

69,2

+2%
2012

2013

Rabo Maatschappelijk Verantwoord Deposito

2.337

2.530

3.026

3.933

4.101

12.376

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

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 Frieslandbank, Obvion en Rabo Vastgoedgroep is gebruik gemaakt van schattingen.
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Rabobank Groep in het kort
Rabobank Groep

Nettowinst

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag,
actief op het gebied van bankieren voor particulieren en bedrijven, private banking, en leasing

in miljoenen euro’s

en vastgoed. Als coöperatieve bank stelt de Rabobank het klantbelang centraal in de dienstver2.058

lening. In Nederland is de Rabobank marktleider, internationaal ligt de focus op het verstevigen

2.012

-2%
2012

van de leidende positie als food- en agribank. De Rabobank Groep bestaat uit zelfstandige
lokale Rabobanken in Nederland en de centrale organisatie, de Coöperatieve Centrale

2013

Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) met dochters en deelnemingen binnen
en buiten Nederland. De groep heeft een personeelsbestand van ongeveer 56.900 fte’s en is
actief in 41 landen.

Kredietportefeuille

Rabobank Groep in 2013

in miljarden euro’s

Het nettoresultaat van de Rabobank Groep kwam uit op 2.012 miljoen euro, een daling van
458,1

439,0

46 miljoen euro ten opzichte van 2012. De verkoop van Robeco en de overgang naar de nieuwe

-4%

pensioenregeling hadden in 2013 een eenmalig positief effect op het resultaat. De schikkingen

2013

en vastgoedprojecten en de stijging van de reorganisatievoorzieningen bij de lokale Rabobanken

2012

inzake Libor hadden een negatief effect. Daarnaast drukten de afwaarderingen op grondposities
het resultaat. Ook het lagere resultaat uit hedge accounting en de hogere waardeveranderingen
drukten de winst. De waardeveranderingen stegen ten opzichte van 2012 en kwamen uit op
2.643 miljoen euro of 59 basispunten ten opzichte van de gemiddelde kredietportefeuille.
De vraag naar leningen was gering en er werd meer afgelost op hypotheken. De kredietportefeuille private cliënten van de Rabobank Groep daalde met 19,1 miljard euro, waarvan 6,3 miljard
euro door de verkoop van Bank BGZ, tot 439,0 miljard euro. Door de verkoop van Bank BGZ
daalden de toevertrouwde middelen met 4,9 miljard euro tot 329,4 miljard euro.

Dienstverlening in Nederland

Nettowinst

De Rabobank Groep is in Nederland een prominente speler op de hypotheek-, spaar- en
verzekeringsmarkt. Daarnaast is ze de belangrijkste financiële dienstverlener voor het midden-

in miljoenen euro’s

en kleinbedrijf, de food- en agrisector en het grootzakelijke segment. De 129 zelfstandige lokale
1.304

781

Rabobanken hebben 722 vestigingen en 2.524 geldautomaten en hebben hiermee het dichtste

-40%

kantorennetwerk en de meeste geldautomaten van alle banken in Nederland. Ze bedienen
circa 7,0 miljoen particuliere klanten en ongeveer 800.000 zakelijke klanten in Nederland met

2012

2013

een compleet pakket aan financiële diensten. Naast de lokale Rabobanken behoren Obvion,
Friesland Bank en Roparco tot het binnenlands retailbankbedrijf. Het totale personeelsbestand
van het binnenlands retailbankbedrijf bedraagt circa 27.000 fte’s.

Kredietportefeuille

Dienstverlening in Nederland in 2013

in miljarden euro’s

Hoewel de recessie ten einde kwam in de tweede helft van 2013, lagen het consumentenver306,5

2012

303,1

trouwen en de bedrijfsinvesteringen op een laag niveau. Ook namen aflossingen op particuliere

-1%

woninghypotheken toe. De waardeveranderingen lagen met 1.384 miljoen euro circa 4% hoger
dan in 2012. Het marktaandeel in de handel, industrie en dienstverlening werd verder uitgebreid

2013

tot 44,1%, het marktaandeel hypotheken nam af tot 26,0% en het marktaandeel sparen daalde
licht tot 37,8%. De uitvoering van het programma Visie 2016 leidde tot een geplande daling in
de bezetting van ongeveer 1.700 fte’s bij het binnenlands retailbankbedrijf. Mede onder invloed
van de reorganisatievoorzieningen bij de lokale Rabobanken daalde het nettoresultaat van het
binnenlands retailbankbedrijf in 2013 met 40% tot 781 miljoen euro.
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Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf

Nettowinst

Rabobank International is onderdeel van de Rabobank Groep en omvat het wholesalebank
bedrijf en het internationaal rural- en retailbankbedrijf. Bedrijven in Nederland met een omzet

in miljoenen euro’s

tot 250 miljoen euro worden voornamelijk bediend door lokale Rabobanken, met ondersteuning
704

52

van regionale teams van Rabobank International Grootbedrijf. De grootste zakelijke binnenlandse
bedrijven worden direct door Rabobank International bediend. Internationaal richt de

-93%
2012

Rabobank zich op een leidende positie in de food- en agrisector, zowel in de industriële food-

2013

en agrisector als op het gebied van het financieren van boerenbedrijven in agrarische kernlanden, zoals Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.
Rabobank International heeft een uitgebreid kantorennetwerk met vestigingen in 30 landen.

Kredietportefeuille

Daarnaast heeft Rabobank International met RaboDirect internetspaarbanken in België,
Duitsland, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland. Het totale personeelsbestand van het wholesale-

in miljarden euro’s

bankbedrijf en het internationaal retailbankbedrijf bedraagt circa 16.000 fte’s.
107,5

92,1

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf in 2013

-14%
2012

Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en het internationaal retailbankbedrijf kwam in

2013

2013 uit op 52 miljoen euro. De daling van 652 miljoen euro ten opzichte van 2012 hangt in
belangrijke mate samen met de schikkingen die de Rabobank is overeengekomen na de
Libor-onderzoeken. Afgezien van het schikkingsbedrag was er sprake van een resultaatstijging.
De kredietportefeuille daalde met 15,4 miljard euro. In 2013 werden kredieten die niet langer
tot de kernsectoren behoren verder afgebouwd. Daarnaast werd een akkoord bereikt over de
verkoop van Bank BGZ. Afronding van deze transactie hangt af van de benodigde wettelijke
goedkeuringen. In combinatie met de waardedaling van onder meer de Amerikaanse en de
Australische dollar speelden deze ontwikkelingen een belangrijke rol in de afname van de
totale kredietportefeuille. Voor ACCBank in Ierland is besloten de reguliere dienstverlening aan
klanten af te bouwen en verder te reorganiseren. Het gezamenlijke spaartegoed van de buitenlandse internetspaarbanken groeide met 23% en kwam uit op 29,1 miljard euro.

Leasing

Nettowinst

De Lage Landen is verantwoordelijk voor de leaseactiviteiten van de Rabobank Groep. Vendor
Finance, met activiteiten in 36 landen, ondersteunt fabrikanten en distributeurs bij de afzet van

in miljoenen euro’s

producten en diensten. Met de internationale autoleasedochter Athlon Car Lease is De Lage
367

422

+15%

2012

2013

Landen actief in tien Europese landen. In Nederland biedt De Lage Landen een breed pakket
leaseproducten en handels- en consumentenfinancieringsproducten aan, de laatste onder
andere via de online kredietverstrekker Freo. Het personeelsbestand van De Lage Landen
bedraagt ongeveer 5.100 fte’s.

Leasing in 2013

Leaseportefeuille

Het nettoresultaat van het segment leasing nam toe tot 422 miljoen euro door een gematigde
groei van de leaseportefeuille en een kostendaling. De leaseportefeuille groeide tot 30,2 miljard

in miljarden euro’s

euro en het aandeel food en agri daarin nam toe tot 30%. De spreiding van de portefeuille over
29,6

30,2

landen en sectoren, in combinatie met strikt risicobeheer resulteerde slechts in een beperkte

+2%
2012

stijging van de waardeveranderingen. De kosten kredietverliezen kwamen uit op 59 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, 9 basispunten onder het langjarig gemiddelde.

2013

9

Rabobank Groep in het kort

Rabo Vastgoedgroep

Netto resultaat

Rabo Vastgoedgroep is het vastgoedexpertisecentrum van de Rabobank Groep. Binnen de
Rabo Vastgoedgroep zijn verschillende onderdelen actief: Bouwfonds Property Development,

in miljoenen euro’s

FGH Bank, Bouwfonds Investment Management en Fondsenbeheer Nederland. De kern
-817

-113

activiteiten zijn respectievelijk het ontwikkelen van integrale woongebieden, het financieren
van commercieel vastgoed en het voorzien in vastgoedgerelateerde producten voor beleggers.
Het personeelsbestand van Rabo Vastgoedgroep bedraagt circa 1.600 fte’s. Rabo Vastgoedgroep

2012

2013

is primair actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Rabo Vastgoedgroep in 2013

Kredietportefeuille

In de loop van 2013 werd duidelijk dat het marktherstel in met name de Nederlandse vastgoedmarkten langer gaat duren dan eerder verwacht. Dit had een enorm negatieve impact op het

in miljarden euro’s

resultaat van Rabo Vastgoedgroep. Als gevolg van forse afwaarderingen op grondposities en
19,2

19,4

+1%
2012

2013

herwaarderingen van grondexploitaties en door de forse toename van de waardeveranderingen
in het financieringsbedrijf daalde het nettoresultaat tot een verlies van 817 miljoen euro.
De focus lag op risicomanagement en beheer van de kredietportefeuille en ook was er veel
aandacht voor kostenreducties. De cao werd versoberd en er werden 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. De kredietportefeuille bij vastgoedfinancier FGH Bank bleef ongeveer stabiel op 19,4 miljard euro en het beheerd vermogen
bij Bouwfonds Investment Management steeg tot 5,9 miljard euro.
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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
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

500
in miljarden euro’s
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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.
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Toevertrouwde middelen

Toevertrouwde middelen naar onderdelen

in miljarden euro’s

ultimo 2013, in %
1

350
300

34

250
200

65

150
100
50
0

2009

2010

2011

2012

Binnenlands
retailbankbedrijf

Overige toevertrouwde
middelen

Wholesalebankbedrijf en
internationaal
retailbankbedrijf

Particuliere spaargelden

Overig

2013

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
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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

gebied van pensioenverplichtingen, worden

Reserveringscapaciteit

met ingang van 2013 actuariële resultaten

Herwaarderingsreserve pensioenen

- 0,8

direct in het eigen vermogen verwerkt.

Mutatie Rabobank Ledencertificaten

- 0,8

Voorheen werden deze gedempt verwerkt

Mutatie belangen van derden

- 0,4

via de zogenoemde corridormethodiek.

Omrekeningsreserve vreemde valuta

- 0,4

Deze overgang resulteerde in een daling

Aflossing hybride vermogen

- 0,1

van het eigen vermogen met 2,5 miljard euro

Overige mutaties

- 0,5

per 31 december 2012.

Eigen vermogen per eind december 2013

40,0

- 1,1
0,9

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

Samenstelling eigen vermogen

in miljarden euro’s
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7,3

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

ultimo 2013, in %

ultimo 2013, in %

6

17

16
6

18

60

Krediet- en transferrisico

39

8

Rente- en marktrisico
Operationeel en
bedrijfsrisico

30

Overige risico’s

Binnenlands
retailbankbedrijf
Wholesalebankbedrijf
en internationaal
retailbankbedrijf
Vastgoed
Leasing
Overig

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
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%

Rendement eigen vermogen

5,2%

5,4%

RAROC

8,4%

8,8%

Waardeveranderingen (in basispunten)
Ratio’s
Efficiencyratio

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%

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Vermogensratio’s
* Cijfers 2012 zijn aangepast. Zie jaar

Kapitaalratio

19,8%

19,0%

rekening paragraaf 2.1.1, ‘Veranderingen in

Tier 1-ratio

16,6%

17,2%

waarderingsgrondslagen en presentatie’

Core tier 1-ratio

13,5%

13,1%

(jaarrekening is eind april 2014 beschikbaar).

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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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 aandachtsgebieden 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%)

26

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%)
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De Rabobank kenmerkt zich door haar coöperatieve structuur en lokale verbondenheid.
Eind 2013 telde de Rabobankorganisatie 129 (136) lokale Rabobanken. In 2013 heeft een aantal
fusies van lokale Rabobanken plaatsgevonden, die gericht zijn op het verbeteren van de
professionaliteit en het concurrerend vermogen van de lokale Rabobanken. Het besluit tot fusie
wordt genomen door de ledenraad van iedere betrokken bank afzonderlijk. Het aantal klanten
van de lokale Rabobanken steeg van ruim 7,4 miljoen naar 7,5 miljoen. Het ledenaantal steeg
van 1.918.000 naar 1.947.000. Bij de Rabobank in Nederland werken circa 43.000 (45.000) medewerkers. Buiten Nederland werken er bij de Rabobank ongeveer 18.000 (19.000) medewerkers.

Coöperatieve klantbediening
In het hypotheekgesprek, een zakelijk adviesgesprek of een gesprek over vermogensmanagement
is de coöperatie verankerd. Een concreet voorbeeld is Rabobank Almere die in samenwerking
met de gemeente en enkele grotere ondernemers in dit kader het ‘Almerefonds’ heeft opgericht
om jonge ondernemers op weg te helpen en op deze manier samen de stad Almere sterker
te maken.
Ook in de product- en beleidsontwikkeling is de coöperatie herkenbaar. Zo ontwikkelt de
Rabobank producten en diensten op basis van de behoeften van klanten. Klanten kunnen
via www.denkmeemetjebank.nl hun mening geven over producten die in ontwikkeling zijn.
Dit virtuele portaal is in 2013 als pilot neergezet. Eind 2013 waren 1.472 klanten geregistreerd
op het platform, verdeeld over 15 deelnemende lokale Rabobanken. Er werden 375 vragen
gesteld en er waren gemiddeld 29 reacties per onderwerp. In 2014 wordt het platform verder
ontwikkeld en toegankelijk gemaakt om de dialoog met klanten en leden te intensiveren.
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.
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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.

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
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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.
In Nederland is de Rabobank in 2013 een samenwerking aangegaan met Friesland Campina.
Internationaal is in 2013 het zalmkweekproject in Chili, dat in 2011 is gestart, verder uitgewerkt.
Ook 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). Daarnaast is er in 2013 een partnerschap getekend met diverse internationale
partijen in de vissector om een instrument op te zetten waarmee de duurzaamheids
performance gemeten kan worden. Eind 2013 kwamen de Rabobank en het WNF overeen om
het partnerschap te verlengen tot april 2017.

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.
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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 over
gang 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 retailbankbedrijf
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 whole
saleactiviteiten 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 risico
management. 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.

Kredietportefeuille naar sector

Lichte daling kredietportefeuille binnenlands
retailbankbedrijf

in miljarden euro’s

De gevolgen van de zwakke binnenlandse economische omstandigheden waren terug te zien in de ontwikkeling van de kredietporte-
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Doordat klanten in 2013 meer aflosten op hun hypotheek, daalde

HID

deze portefeuille licht. De kredieten aan de handel, industrie en

Particulieren

dienstverlening daalden met 2% tot 63,0 (64,4) miljard euro en de
kredieten aan de food- en agrisector daalden eveneens met 2% tot
29,1 (29,8) miljard euro.

31

Brede dienstverlening in Nederland

Marktaandeel hypotheken

Woninghypotheken
Hypotheekportefeuille

in %

Het marktaandeel van de Rabobank Groep op de Nederlandse
hypotheekmarkt lag in 2013 met 26,0% (31,1%) van de nieuwe
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hypotheekproductie beduidend lager dan in voorgaande jaren.
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Het marktaandeel van de lokale Rabobanken daalde tot 19,2%
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(22,8%), dat van Obvion daalde tot 6,6% (7,8%), en Friesland Bank
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Rabobank Groep.

5
0

In 2013 zijn marktpartijen, met name verzekeraars, die tijdelijk lage
2009

2010

2011

2012

2013

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.
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 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.
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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%

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
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
Onvolwaardige kredieten

2012

893

687

Voorzieningen

198

176

Dekkingspercentage

21%

26%

Kosten kredietverliezen

127

113

6,1

5,6

103

81

Kosten kredietverliezen (bp)
Afboekingen
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Resultaatontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf
Resultaten
in miljoenen euro’s

2013

2012

Mutatie

Rente

5.605

5.180

8%

Provisies

1.319

1.344

-2%

616

765

-19%

Totale baten

7.540

7.289

3%

Personeelskosten

2.463

2.454

Andere beheerskosten

2.408

1.755

Overige resultaten

Afschrijvingen

37%

144

151

-5%

Totale bedrijfslasten

5.015

4.360

15%

Brutoresultaat

2.525

2.929

-14%

Waardeveranderingen

1.384

1.329

4%

Bankenbelasting
Bedrijfsresultaat vóór belastingen

90

91

-1%

1.051

1.509

-30%

Belastingen

270

205

32%

Nettowinst

781

1.304

-40%

45

44

2%

66,5%

59,8%

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

8,6%

16,3%

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%

Regulatory capital

6,6

6,8

-3%

Economic capital

9,1

9,1

26.999

28.668

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

Aantal medewerkers (in fte)

-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.
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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 waarde
veranderingen 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.

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
food- en 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 waardeveranderingen 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
waardedaling 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.

www.rabobank.com

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.
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Strategie Rabobank International
Eind 2013 is besloten om Rabobank Nederland en Rabobank International geïntegreerd aan te
sturen. De Rabobank wil als één bank opereren in binnen- en buitenland. Daarom zal Rabobank
International niet langer als apart bestuurd bedrijfsonderdeel blijven bestaan, maar een integraal onderdeel gaan vormen van Rabobank Nederland. In lijn met deze maatregel komt er een
nieuwe topstructuur 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.

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 jaren een sterke positie heeft. Deze portefeuille daalde onder invloed van valutaeffecten 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.
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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.

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.
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

Kredietportefeuille naar regio
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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.
Als gevolg van het bereikte akkoord over de verkoop van Bank BGZ is deze kredietportefeuille
niet langer opgenomen onder de totale kredietportefeuille private cliënten.
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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
* Het resultaat van Rabo Development is

Vermogenseisen (in miljarden euro’s)

niet opgenomen onder het resultaat van het

Regulatory capital

wholesalebankbedrijf en het internationaal

Economic capital

retailbankbedrijf.

Aantal medewerkers (in fte)

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%

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.
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Bedrijfslasten stijgen met 30%
De totale bedrijfslasten van het wholesalebankbedrijf en het internationaal rural- en retailbankbedrijf 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 waardeveranderingen 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-core
portefeuilles 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-core
portefeuilles.

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 investeringsmogelijkheden er zijn in belangrijke food- en agrilanden. Daarnaast richten het wholesalebankbedrijf 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 waardeveranderingen 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

Risicoloos bankieren bestaat niet. De Rabobank neemt dagelijks weloverwogen risico
beslissingen 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.
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.

Kredietrisico
Kredietrisico en Basel II
De Rabobank Groep werkt met de Advanced Internal Rating Based (Advanced IRB)-benadering
voor kredietrisico. 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.
Een belangrijk voordeel dat samenhangt met het gebruik van het economic-capitalraamwerk is
een gestroomlijnd en efficiënt goedkeuringsproces.
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.
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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.
De LGD is de schatting van het economische verlies in geval van default van de debiteur, uit
gedrukt als een percentage van de EAD. Per eind 2013 is het LGD-percentage van de totale
Advanced IRB-portefeuille van de Rabobank Groep 21,8% (21,8%).

Waardeveranderingen en voorzieningen voor kredietverliezen
Als het waarschijnlijk is dat een 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.

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

31-12-13

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%

905

3,6%

488

54%

1.525

8,2%

376

25%

11.203

2,4%

3.842

34%

Vastgoed
Rabobank Groep

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

31-12-12

Leasing
Vastgoed
Rabobank Groep
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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%).
De Rabobank heeft recentelijk beleid ontwikkeld om ieder kwartaal haar forbearanceportefeuille 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.

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

Overige

8

16

2.643

2.350

2013

2012

Binnenlands retailbankbedrijf

45

44

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf

57

59

Rabobank Groep

Kosten kredietverliezen in basispunten van de gemiddelde
kredietportefeuille
in basispunten

Leasing
Vastgoed
Rabobank Groep
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59

53

278

124

59

52

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 aan
gescherpte 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
vastgoed, 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.
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.
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in miljoenen euro’s

Krediet
portefeuille

Onvolwaardig

Voor
zieningen

Waarde
veranderingen

Afboekingen

Per 31 december 2013
-	Beleggingsvastgoed retailbankbedrijf binnenland

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

-	Projectontwikkeling retailbankbedrijf binnenland

1.942

793

396

168

48

-	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

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

978

49

14

9

3

3.113

644

269

121
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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 klant- dan
objectgedreven is. Indien de huidige marktontwikkelingen zich voortzetten, wordt ook de
komende jaren voor de vastgoedportefeuille een aanhoudend hoog niveau van de krediet
verliezen verwacht.
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.
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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.

Staatsexposure ultimo 2013
Bedragen in miljoenen euro’s

Totaal

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

-

42

8

42

48

-

176

-

Obligaties
uitgegeven
door financiële
instellingen

Staats
obligaties

Staats
gegarandeerde
obligaties

Griekenland

-

42

Ierland

6

-

124

-

52

Land

Italië
Portugal

-

-

-

-

-

Spanje

44

-

1.390

1.434

6

Totaal

174

42

1.484

1.701

14

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.
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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.

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 Fed om het
aankoopprogramma van obligaties op termijn af te gaan bouwen. Uiteindelijk viel in december
het besluit om vanaf januari 2014 hiermee te beginnen. De ECB verlaagde twee keer het
beleidstarief. 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 woning
hypotheken 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.
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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.

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.

Risicomanagement raamwerk
Binnen de Rabobank is liquiditeitsrisico reeds lang onderkend als een belangrijk risicotype.
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 van de
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.
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De derde pijler in het beperken van het liquiditeitsrisico is een prudent fundingbeleid. Dat is
erop gericht tegen aanvaardbare kosten te voorzien in de financieringsbehoefte van de 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.

Ruime liquiditeitspositie
In 2013 bleef de liquiditeitspositie onverminderd sterk. Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om het liquiditeitsrisico te meten en te beheersen. Zo wordt onder andere gebruik
gemaakt 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.

Uitstekende toegang tot funding

Toegang tot funding
in miljoenen euro’s
Toevertrouwde middelen Rabobank Groep
Nederland retail
- Particulieren

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

- 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
* Van de totale internationaal toevertrouwde
middelen is 29,1 (23,6) miljard euro afkomstig
van International Direct Retail Banking-

- CD
- CP/ABCP

11.620

21.076

Totaal kortetermijn funding

54.416

61.476

164.935

191.301

7.815

5.407

Wholesalefunding: overig

activiteiten.

- waarvan achtergesteld

Het retailbankbedrijf trekt de noodzakelijke middelen voor de kredietverlening voor een
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.
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Marktrisico
Bij marktrisico gaat het om de waardeveranderingen van de handelsportefeuille door prijs
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 handels
activiteiten 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 marktrisico
raamwerk dagelijks gemonitord. De structurele marktrisico’s in de bankomgeving worden in
een apart risicoraamwerk gemonitord, zoals beschreven in de hoofdstukken renterisico en
valutarisico.

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 en het event risk. De Value at Risk 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’ marktomstandigheden 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 Value at Risk 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 Value at Risk 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 Value at Risk het gevolg van zowel de historische marktbewegingen als de
ingenomen posities.
Naast de Value at Risk 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.
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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.
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Onze gespecialiseerde
dochters
Leasing
Beter resultaat met portefeuillegroei

www.delagelanden.com

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.
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.

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. Met name in de food- en agrisector was er in 2013 sprake van
een groei van de activiteiten.
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Verdeling leaseportefeuille naar sector

Verdeling leaseportefeuille naar regio

ultimo 2013, in %

ultimo 2013, in %
5

5
8

7
Food en agri

30

10

Office technology
Construction, transportation
en industrial
Financial institutions

36

57

Carlease
12

16

14

Healthcare en clean
technology

Europa

Consumer finance

Amerika

Vendor finance operations

Azië/Pacific

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.

Resultaatontwikkeling leasing
Resultaten
in miljoenen euro’s
Rente
Provisies
Overige resultaten
Totale baten

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%

49

47

4%

Totale bedrijfslasten

764

796

-4%

Brutoresultaat

806

661

22%

Waardeveranderingen

170

147

16%

Afschrijvingen

Bankenbelasting
Bedrijfsresultaat vóór belastingen

9

9

627

505

24%

Belastingen

205

138

49%

Nettowinst

422

367

15%

59

53

11%

Efficiencyratio

48,7%

54,6%

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

Waardeveranderingen (in basispunten)
Ratio’s

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 rest
waarderesultaat 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 krediet
verliezen liggen hiermee onder het langjarige gemiddelde van 68 basispunten. De spreiding
van de leaseportefeuille over landen en sectoren in combinatie met strikt risicobeheer 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 kredietverliezen
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 vastgoed
ondernemingen 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
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maken op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren. 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.

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%

Afschrijvingen
Totale bedrijfslasten
Brutoresultaat
Waardeveranderingen
Bedrijfsresultaat vóór belastingen

10

10

325

292

-560

138

513

238

-1.073

-100

Belastingen

-249

8

Jaarresultaat Rabo Vastgoedgroep*

-824

-108

-7

5

-817

-113

Belang derden
Nettoresultaat Rabo Vastgoedgroep*
Overige
Nettoresultaat vastgoeddivisie*

2

6

-815

-107

278

124

5.169

6.312

31-dec-13

31-dec-12

11%

*	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

19,4

19,2

1%

van Bouwfonds en de verschillen in de

Beheerd vermogen

5,9

5,5

7%

waarderingsgrondslagen.

Aantal medewerkers (in fte)

1.554

1.528

2%
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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 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 al 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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Ontwikkelingen op
beloningsgebied
De Rabobank volgt de ontwikkelingen op het gebied van het belonings
beleid nauwlettend, zowel binnen als buiten de financiële sector. De Rabobank
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 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 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,
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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.
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 PM-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.
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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 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 dienst
jarengerelateerd 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.
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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.
Tevens 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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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

65

Jaarcijfers

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

66

-

-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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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

68

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

69

9

-

-

-

-

15

-

24

322

737

-

464

-

-

-

1.523
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Rabobank Nederland Directoraat Communicatie

Jaarberichtgeving
In 2014 publiceert de Rabobank Groep de volgende verslagleggingsdocumenten in het
Nederlands en het Engels:
• Jaarbericht 2013 Rabobank Groep - Annual Summary 2013 Rabobank Group
• Jaarverslag 2013 Rabobank Groep - Annual Report 2013 Rabobank Group
• Geconsolideerde jaarrekening 2013 Rabobank Groep - Consolidated Financial Statements 2013
Rabobank Group
• Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland - Financial Statements 2013 Rabobank Nederland
• Capital Adequacy and Risk Management Report 2013 (Pillar 3) - enkel in het Engels
• Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep - Sustainability Report 2013 Rabobank Group
• Halfjaarverslag 2014 Rabobank Groep - Interim Report 2014 Rabobank Group
De jaarberichtgeving van de Rabobank Groep is online beschikbaar op:
www.rabobank.com/jaarverslagen en www.rabobank.com/annualreports.

Materiaalgebruik
De Rabobank Groep gebruikt bij de vervaardiging van het drukwerk minder milieubelastende
materialen.

Contact
De Rabobank Groep heeft dit jaarbericht 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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