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Introductie Rabo Scanner
In de tweede helft van 2014 wordt de Rabo Scanner geïntroduceerd als vervanger van de 

Random Reader. Met dit apparaat kunnen klanten inloggen, betalen en snel iets aanvragen of 

regelen op Rabo Internetbankieren en onze mobiele apps. De Rabo Scanner is vanaf oktober 

2014 beschikbaar voor klanten. In totaal vervangt de bank circa 5,4 miljoen Random Readers. 

De Rabo Scanner is gebruiksvriendelijker dan de Random Reader, doordat de klant minder vaak 

codes hoeft in te voeren. Ook kan de klant op het scherm van de Rabo Scanner het bedrag van 

de overboeking aflezen en controleren voordat hij een bedrag overmaakt.

Rabo Bankieren app
Het aantal actieve gebruikers van de mobiel bankieren app groeide in 2014 met 27% tot 2,3 miljoen 

gebruikers. De Rabo Bankieren app is momenteel goed voor bijna 60% van de overboekingen 

tussen eigen rekeningen. De betalingen aan anderen verlopen voor bijna 30% via deze app.

De Rabo Bankieren app is volop in ontwikkeling. In 2014 voegden we diverse nieuwe mogelijk-

heden toe. Klanten kunnen nu bijvoorbeeld met de app een pas of card aanvragen of blokkeren. 

Het is mogelijk om de opnamelimiet voor betaal- en geldautomaten in te stellen. Ook de pas 

omzetten voor het gebruik in het buitenland of een reisverzekering afsluiten, is mogelijk via 

de app.

Onlangs kreeg de Rabo Bankieren app een belknop en startte een proef met chat op druk-

bezochte internetbankierenpagina’s. Met de belknop in de Rabo Bankieren app kunnen klanten 

vanuit de app snel en eenvoudig telefonisch contact zoeken met een adviseur bij hun eigen 

lokale Rabobank. Omdat de klant al is ingelogd wanneer hij belt, weet de adviseur direct wie 

de klant is.

Rabo Beleggen app
Ook voor beleggers bieden we een aansprekende app. Hiermee hebben ze direct inzicht in 

hun beleggingen en kunnen ze orders plaatsen. In 2014 werd de Rabo Beleggen app als beste 

in de markt beoordeeld in het jaarlijkse IEX Netprofiler-onderzoek. Het aanbieden van actueel 

nieuws en het kunnen raadplegen van een koersoverzicht zien de onderzoekers als mogelijke 

verbeterpunten.

De Rabobank bezet de derde plek als het gaat om de kwaliteit van online beleggen in het 

algemeen. Daarmee presteert de bank als beste onder de grootbanken. Beleggers ervaren de 

Rabo Beleggen app als eenvoudig, simpel en makkelijk in gebruik.

Rabo Wallet
De Rabobank stimuleert al jaren de smartphone als betaalmiddel. In 2014 maakten we onze 

volgende stap bekend: de Rabo Wallet. Met deze virtuele portemonnee bieden we vanaf 2015 

een nieuwe manier van betalen, vergelijkbaar met het betalen via de pinpas, maar dan met de 

telefoon. Ook kunnen klanten via deze app kassabonnen inscannen, hun actuele saldo checken 

en klantenkaarten toevoegen. De Rabo Wallet zal geschikt zijn voor telefoontoestellen die 

voorzien zijn van Near Field Communication (NFC).
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Omnikassa en MyOrder
De Rabo Omnikassa is een internetkassa die Rabobankklanten met een webwinkel in staat stelt 

om nationale en internationale betaalmethodes en kassaservices te accepteren. Het product 

biedt webondernemers een stabiele betaalomgeving. Met MyOrder kan mobiel worden besteld 

en betaald bij steeds meer restaurants, tankstations en parkeerplaatsen, en bovendien kunnen 

tickets voor pretparken, theater en bioscopen worden gekocht. Beide producten stonden 

centraal in de campagne Vandaag bankieren zoals morgen, waarin de Rabobank in de eerste 

helft van 2014 aandacht vroeg voor de wijze waarop ze haar dienstverlening op het gebied van 

betalingsverkeer verder virtualiseert.

Verdere virtualisering van het hypotheekproces
Onze hypotheekklanten hielpen we in 2014 op weg met klantgerichte regelingen, goed voor-

bereide adviesgesprekken en een online hypotheekdossier.

Het hypotheekverleningsproces van de Rabobank verloopt steeds meer langs de virtuele weg. 

Sinds 2013 bestaat het Rabobank Hypotheekdossier. Met dit online hulpmiddel kan de klant 

zich oriënteren op een hypotheek. Zo kan hij bijvoorbeeld snel en eenvoudig uitrekenen wat hij 

maximaal kan lenen en wat dat betekent voor zijn maandlasten. Daarnaast kan de klant het 

adviesgesprek voorbereiden door het uploaden van benodigde documenten en gegevens in 

het Rabobank Hypotheekdossier. Klant en bank werken zo in hetzelfde dossier. Kiest de klant 

hiervoor, dan betaalt hij een lager bedrag aan advieskosten.

In 2014 is deze online dienstverlening verder uitgebouwd naar cross-channel klantbediening. 

Dat betekent dat de klant zelf zijn route in het hypotheekverleningsproces bepaalt: of hij zelf-

standig thuis online of samen met de adviseur het Rabobank Hypotheekdossier doorloopt in de 

oriëntatiefase. Klanten en banken maken veelvuldig gebruik van het Rabobank Hypotheek-

dossier. Eind 2014 stond de teller op 200.000 online Rabobank Hypotheekdossiers. 

 

Lees hier meer over dit onderwerp.

Vrijwel overal in een straal van 5 km minimaal een geldautomaat
De Rabobank heeft het grootste netwerk van geldautomaten in Nederland, ook al hebben we 

in 2013 en 2014 een aantal automaten weggehaald. Eind 2014 waren er in totaal 2.291, goed 

gespreid over heel Nederland.

De geldautomaten van de Rabobank bieden 99,6% van de Nederlanders op maximaal vijf kilo-

meter afstand de mogelijkheid om contant geld op te nemen. Daarnaast biedt de Rabobank 

ondernemers op ruim 650, en particulieren op 550 locaties de mogelijkheid om geld te storten. 

Op 280 locaties is er de mogelijkheid om muntgeld op te nemen.

2014 2013 2012

Rabobank-geldautomaten 2.305 2.500 2.886

Verschil -195 -386 -87

Het aantal geldautomaten neemt de laatste jaren af als gevolg van het veranderende betaal-

gedrag van consumenten. Er is steeds minder behoefte aan contant geld. We verwachten dat 

deze trend de komende jaren zal doorzetten. Zo zien we een toenemende groei naar veilig 

betalen via betaalautomaten in winkels. Tegelijkertijd kopen steeds meer Nederlanders producten 

via internet (bijna 12 miljard euro in 2014). Verder worden mobiel betalen en retourpinnen 

steeds meer gemeengoed.

T
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Ook al neemt het gebruik van contant geld af, onze klanten vinden het zeer prettig om een 

geldautomaat in de buurt te hebben. We halen geldautomaten dan ook nooit zomaar weg. 

Hier gaat een grondige analyse door de lokale Rabobanken aan vooraf. Ze checken het gebruik 

van alle automaten in hun werkgebied. Soms blijkt het aanhouden van een automaat simpelweg 

niet rendabel, omdat er een te laag aantal gebruikers is. Ook blijkt in sommige gevallen dat een 

automaat op een onveilige plek staat.

Voordat de geldautomaat verdwijnt, gaan de banken in overleg met hun ledenraad en lokale 

belangengroepen om na te gaan hoe het eventuele ongemak te verzachten is. Vaak leidt dat 

tot compenserende maatregelen, zoals de mogelijkheid om geld te pinnen in een nabije winkel 

of de mogelijkheid om geld aan huis te bezorgen. Ook is er nog steeds behoefte aan bijeen-

komsten waarin we onze klanten leren internetbankieren.

Zowel consumenten als het midden- en kleinbedrijf hebben in het laatste onderzoek in 2014 

aangegeven tevreden te zijn over de bereikbaarheid van bank- en betaaldiensten, ondanks de 

vermindering van het aantal bankkantoren en geldautomaten.

Introductie online verstrekking bedrijfskredieten
Klanten in het midden- en kleinbedrijf willen snel en eenvoudig een financiering aanvragen, 

waarbij ze het hele proces kunnen volgen en snel financieringszekerheid krijgen. Daarom intro-

duceerden we in 2014 de extra mogelijkheid voor bestaande Nederlandse Rabobankklanten 

in het midden- en kleinbedrijf om online de aanvraag van een zakelijke financiering voor te 

bereiden, documenten te uploaden en een adviesgesprek aan te vragen. Via Rabobank.nl kan 

een zakelijke klant zelf de financieringsaanvraag indienen (24 uur per dag, zeven dagen per week) 

en de benodigde documenten uploaden. Binnen vijf werkdagen vindt het financieringsgesprek 

plaats. Na het gesprek heeft de klant binnen vier dagen duidelijkheid over de financiering.

In 2014 bedroeg een vijfde van de goedgekeurde bedrijfskredieten een financiering waarvan 

het obligo van de klant na verstrekking niet hoger was dan 50.000 euro.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Ga hier terug naar pagina 22 van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep.
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Aanpassing tariefstructuur hypotheken
We vinden het belangrijk dat de klant een eerlijke prijs betaalt en weet waarom hij deze prijs 

betaalt. De Loan to Value (LTV) is de hoogte van de hypotheeksom als percentage van de 

woningwaarde. Een klant die een hoog LTV-percentage heeft, betaalt een opslag (tenzij de 

hypothecaire financiering onder voorwaarden van Nationale Hypotheek Garantie valt) omdat 

de kans dat de hypotheek niet kan worden terugbetaald hier groter is dan bij een lage LTV. 

Periodiek herijken we deze opslagen. Dat is in 2014 gebeurd. We hebben de tariefverschillen 

vergroot, waardoor een lagere LTV een hogere rentedaling oplevert voor de klant. Als het risico 

lager wordt (bijvoorbeeld door aflossing op de lening of wanneer de woningwaarde stijgt), dan 

kan de LTV-opslag ten gunste van de klant worden aangepast. In andere gevallen blijft de LTV-

opslag gelijk, ook als de woningwaarde daalt.

Extra aflossingen in 2014
In 2014 konden schenkingen tot 100.000 euro belastingvrij worden gedaan, mits de ontvanger 

het geld gebruikte voor hypotheekaflossing of verbouwing van de eigen woning. De lokale 

Rabobanken en Obvion besloten in lijn hiermee dat klanten die gebruikmaken van deze regeling, 

geen boeterente hoefden te betalen. De maatregel gold tot 1 januari 2015. Deze tijdelijke ver-

hoging van de schenkingsvrijstelling zorgde voor extra aflossingen in 2014. Daarnaast was de 

relatief lage spaarrente een stimulans om extra af te lossen. Tot slot is het een maatschappelijke 

trend dat steeds meer huiseigenaren zich bewust zijn van de voordelen van het verlagen van hun 

hypotheekschuld. In 2014 is er in totaal 4 miljard euro extra afgelost op een totale hypotheek-

portefeuille van 205 miljard euro.

Restschuldregeling
De Rabobank introduceerde in 2014 de restschuldregeling, een regeling waarmee klanten een 

eventuele restschuld bij verkoop van de woning kunnen financieren tegen hypothecair tarief. 

Indien de klant geen eigen woning meer heeft, geldt een renteopslag. Indien de klant nog wel 

een eigen woning heeft, en de totale lening minder is dan 104% van de waarde van de woning, 

is een renteopslag niet van toepassing.

Introductie ‘Zo wil ik wonen’
Obvion lanceerde in 2014 de website zowilikwonen. Hier komen woondilemma’s aan bod, 

worden de voor- en nadelen van woonkeuzes uiteengezet en worden ervaringen van huizen-

kopers verteld.

Daarnaast geeft de website informatie over verduurzaming van de woning, het wel of niet ver-

bouwen, en het kopen van een stuk grond voor de bouw van een nieuwe woning. Zo inspireert 

de website bij het nemen van belangrijke woonbeslissingen.

Voor mensen met een flexibel arbeidscontract moet het makkelijker worden om een hypotheek 

te krijgen. Met de zogenoemde perspectiefverklaring kunnen flexwerkers een hypotheek 

krijgen op basis van een toets op werkervaring, opleiding, competenties, functie en de arbeids-

marktsituatie. Het initiatief krijgt ook steun van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 

(SWEW) die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt.

T
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Introductie PeriodeSparen
Als grote speler in de Nederlandse spaarmarkt houden we ons continu bezig met het verbeteren 

van de klantbeleving en de kwaliteit van onze producten en diensten. Zo helpen we klanten 

om passende oplossingen te vinden en zo slim mogelijk te sparen.

Door lage rente zochten klanten naar alternatieven voor hun spaargeld. In 2014 is PeriodeSparen 

gelanceerd, klanten zetten geld voor 30 of 90 dagen vast tegen een iets hogere rente. 

Het product is erg succesvol. Daarnaast zien we dat klanten meer aflossen, schenken en reser-

veren voor toekomst- en pensioenvoorzieningen

Extra kredietverlening MKB
Voor Nederlandse mbk-ondernemers die willen investeren, heeft de Rabobank 350 miljoen euro 

extra beschikbaar gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB). Met deze EIB-faciliteit 

ondersteunt de Europese Unie het herstel van het mkb in Europa. Ondernemers die voor de 

financiering van hun investering behoefte hebben aan een bancair krediet en die voldoen aan 

de EIB-criteria, kunnen bij de Rabobank profiteren van een rentekorting tot 0,6%.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Passende oplossingen renteswaps
Voor zakelijke klanten biedt de Rabobank rentederivaten aan die de renterisico’s bij een variabele 

(Euribor-)lening beperken. Zo’n rentederivaat beschermt tegen een stijgende (Euribor-)rente en 

helpt de ondernemer om zijn rentelasten op een acceptabel niveau te houden.

Bij de zakelijke klanten die een financiering hebben en een rentederivaat, (her)beoordeelt de 

bank in 2014 met een doorloop in 2015 de individuele positie. Indien blijkt dat een gesloten 

derivaat niet meer aansluit bij de uitgangspunten van de klant, dan zoekt de bank met de klant 

naar een voor die klant passende oplossing. Deze oplossing kan variëren van herstructurering tot 

het tegensluiten van het derivaat, een combinatie hiervan of een (gedeeltelijke) compensatie. 

Het gaat in alle gevallen om een maatwerkoplossing, waarbij alle omstandigheden van de 

betreffende onderneming worden meegewogen.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Bijzonder beheer gericht op continuïteit van de klant
Bedrijven waarvan de financiële gezondheid in gevaar is en die het risico lopen niet langer aan 

de (financiële) verplichtingen te kunnen voldoen, komen veelal onder begeleiding van de 

afdeling Bijzonder Beheer te staan. Van de ongeveer 800.000 zakelijke klanten in Nederland 

hebben ongeveer 200.000 bedrijven een zakelijke financiering. Van deze 200.000 klanten staan 

er iets minder dan 25.000 onder begeleiding van Bijzonder Beheer.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Australië: RaboDirect-app
Sinds 2014 biedt RaboDirect Australië een app waarmee klanten op elk moment van de dag 

toegang hebben tot hun producten. Ze kunnen hun rekeningen raadplegen, saldo checken, geld 

overschrijven en stortingen herzien. Ook kunnen ze alle kosten van alle producten bekijken, de 

uitstraling van de app aanpassen met persoonlijke plaatjes en hun eigen rekeningen indelen.

T
T
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Online klantinvloed
Denk Mee Met Je Bank (DMMJB) is een online community waar we het gesprek aangaan met 

leden. Ze kunnen niet alleen hun mening geven over onze producten, diensten en processen, 

maar ook over wat er speelt in hun stad, dorp of buurt. De leden deelden in 2014 bijvoorbeeld 

hun ervaringen met het aanvragen van een vervangende bankpas, dachten mee over de initia-

tieven om te sponsoren en gaven tips over de manier waarop de Rabobank invulling kan geven 

aan duurzaamheid.

International Business Day
De Rabobank organiseerde in de tweede helft van 2014 de Rabobank International Business 

Day. Op deze ondernemersdag konden grootzakelijke klanten met internationale ambities 

nieuwe markten en mogelijkheden ontdekken. De Rabobank gaf hiermee concreet invulling 

aan haar ambities om te participeren en te adviseren.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Kennisdeling Banking for Food
De Rabobank presenteerde in 2014 Banking for Food: onze visie op voedselzekerheid wereldwijd, 

en de rol die we als bank daarin kunnen spelen. De wereldbevolking groeit en wordt steeds 

welvarender en dus zal de vraag naar voedsel flink stijgen. Ondernemers in de landbouw en 

voedselketens moeten daarom meer gaan produceren, maar met minder ecologische impact 

en met schaarser wordende grondstoffen. We willen gezamenlijke ambities en prioriteiten 

benoemen voor bijvoorbeeld productportfolio’s en klantengroepen, binnen en buiten Nederland. 

De definitieve vaststelling van de strategie zal plaatsvinden in 2015.

Lees hier meer over Banking for Food.

Internationaal organiseerde de Rabobank in 2014 belangrijke netwerk- en kennisevenementen 

voor klanten in de food- en agribusiness. Op het Vision on Food-congres waren Europese 

wholesaleklanten in de food- en agribusiness uitgenodigd. Ze wisselden van gedachten over 

de uitdagingen waar zij en de Rabobank voor staan. Is de stijging van de benodigde voedsel-

productie een kwestie van marktwerking? Moet de sector proactiever optreden?

Lees hier meer over dit onderwerp.

Andere succesvolle bijeenkomsten in 2014 waren de Global Farmers Master Class in Australië en 

de Young Farmers Master Class in Nederland. Boeren uit twaalf landen kregen van de Rabobank 

een uitnodiging om mee te denken over innovatie, lagere kosten, meer duurzaamheid, eerlijkere 

prijzen en beter risicomanagement. Kort na deze masterclass vond de F20 Food Summit plaats, 

een opmaat naar de G20-wereldtop.

Lees hier meer over de Global Farmers Masterclass. 

 

Lees hier meer over de F20 Food Summit.
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https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/background-stories/products-services/helping-clients-expand-their-horizons.html
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https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/background-stories/food-agribusiness/Rabo-F20-food-summit-calls-for-increased-investments-in-food-security.html
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Russische handelsboycot: Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal
Twee belangrijke ontwikkelingen met grote gevolgen voor onze food- en agriklanten in de 

tweede helft van 2014 waren de instelling van een handelsboycot door Rusland en de uitbraak 

van de vogelgriep. In Nederland waren met name in de glastuinbouw en de fruitteelt de 

gevolgen van de handelsboycot door Rusland acuut merkbaar. Er waren niet alleen problemen 

voor bedrijven die aan Rusland leveren, maar er waren ook sectorbrede indirecte gevolgen, 

zoals lagere prijzen als gevolg van overvolle markten.

Mede op initiatief van de Rabobank is met het ministerie van Economische Zaken de Garant-

stelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal (GLOW) gerealiseerd. GLOW is een staats-

garantie van 50% op bankleningen aan land- en tuinbouwbedrijven die behoefte hebben aan 

werkkapitaal. Deze garantieregeling verkleint het risico voor banken als ze leningen verstrekken 

aan deze doelgroep. Hierdoor heeft de bank meer mogelijkheden om werkkapitaal te bieden, 

zodat de ondernemingen hun bedrijfsvoering kunnen continueren.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Steun bij vogelgriep
Vogelgriep is als bedreiging in feite continu aanwezig in de food- en agrisector. Echter, uitbraken 

zoals we in november hebben gehad in Nederland, zijn al een aantal jaren niet meer aan de 

orde geweest. De vogelgriepuitbraken in Nederland hebben een forse impact op de marktvoor-

uitzichten van de Nederlandse en Europese vleeskuikensector. In de afgelopen periode is de 

schade in de vleeskuikensector opgelopen tot circa 40 miljoen euro (bron: LEI, het economisch 

onderzoeksbureau Wageningen UR). Doordat de markt negatief reageert op de vogelgriep, zal 

de schade waarschijnlijk verder toenemen.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Ga hier terug naar pagina 23 van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep.
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Versnellen duurzame landbouw en voedselvoorziening
De Rabobank participeert op dit moment actief in zeven ‘ronde tafels’ voor de verduurzaming 

van de landbouw en voedselvoorziening op mondiale schaal. We hebben de ambitie om dit 

aantal voor 2020 uit te breiden tot tien. De opgedane kennis en genomen besluiten in deze 

ronde tafels delen we met onze klanten, zodat ze deze als input kunnen gebruiken voor hun 

bedrijfsvoering. Daarnaast werken we samen met innovatieve klanten en maatschappelijke 

partners bij de realisatie van ambitieuze duurzaamheidsprojecten in agrarische waardeketens. 

We hopen dat steeds meer bedrijven de vele voordelen van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen op deze wijze leren inzien.

De Rabobank richt zich actief op de verduurzaming van de agrarische waardeketens van soja, 

palmolie, rietsuiker, bosbouw, rundvlees, zuivel, vis, koffie, cacao en biomaterialen. Deze ketens 

zijn enerzijds gekozen omdat ze relevant zijn voor onze klanten. Anderzijds ondervinden 

partijen die actief zijn in deze sectoren, toenemende druk van zowel consumenten als maat-

schappelijke organisaties. We zien het als onze taak om een significante bijdrage te leveren aan 

de verduurzaming van deze ketens.

In de internationale vissector heeft een groep van elf producenten 70% van het marktaandeel in 

handen. Van dit elftal financiert de Rabobank er acht. Binnen de palmolie geldt dat we vijftien van 

de grootste producenten en handelaren financieren, inclusief de top zes in termen van volume.

Binnen soja heeft de Rabobank een groot belang in zowel de productie als de verwerking. 

In Nederland financieren we 85% van de veehouderij. Daarmee zijn onze klanten een grote 

afnemer van soja voor het veevoer. De melkvee-, varkens-, en pluimveehouderij hebben geza-

menlijk hun commitment afgegeven aan het streven om op korte termijn 100% duurzame soja 

toe te passen in het veevoer.. De soja komt voor een groot deel uit Brazilië, waar de Rabobank 

een groot aantal klanten financiert.

De Rabobank heeft de richtlijnen van Banking for the Environment Initiative (BEI) onder-

schreven. Dit leidt tot samenwerking met andere financiële instellingen om afspraken te maken 

over duurzaamheid in diverse sectoren als palmolie, soja, rundvlees en bosbouw. Een eerste 

toezegging vanuit deze samenwerking is dat alle klanten met primaire productie in een van 

bovenstaande sectoren in 2020 aantoonbaar aan wereldwijd geaccepteerde duurzame 

standaarden voldoen.

De Rabobank vindt het op basis van haar marktpositie en de kansen en verantwoordelijkheid 

die daarmee samenhangen belangrijk om voor alle eerdergenoemde waardeketens een visie 

te formuleren op verduurzaming, actief te participeren in een ronde tafel of een vergelijkbaar 

initiatief om deze verduurzaming te helpen versnellen en zowel de visie als de inzichten van de 

ronde tafels actief te delen met klanten.
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Palmolie
In zowel Singapore als Jakarta is afgelopen mei een training gegeven door de Round Table for 

Sustainable Palm Oil (RSPO) over de verschillende initiatieven vanuit de RSPO en het belang van 

duurzaamheid in de sector. Ongeveer 60 relatiemanagers en kredietanalisten die klanten 

bedienen in de palmoliesector hebben deelgenomen.

In Azië is tevens een werkgroep rondom palmolie opgezet waarin relatiemanagers en krediet-

analisten lokaal risico’s en kansen bespreken. In dit netwerk is afgelopen jaar een ‘guidance-

document’ ontwikkeld als praktische vertaling van ons waardeketenbeleid op het gebied van 

palmolie.

Koffie
Klanten hebben dit jaar aangegeven belang te hechten aan een lidmaatschap van de Rabobank 

bij 4C Association. Dit is een overkoepelende organisatie voor koffie en momenteel is 40% van alle 

koffie wereldwijd gecertificeerd door een onderliggend certificeringsschema van 4C (bijvoorbeeld 

UTZ, Rainforest Alliance en Fairtrade). De Rabobank is afgelopen jaar lid geworden van 4C.

Vis
Tijdens de Seafood Expo in Boston is een seminar georganiseerd door het Global Salmon 

Initiative (GSI) samen met vertegenwoordigers van Rabobank, WNF en FAO. De bijdrage van 

de Rabobank bestond uit een presentatie met als onderwerp hoe banken een rol kunnen 

spelen in duurzame viskweek.

Afgelopen jaar is zowel intern als extern veel gepubliceerd over de rol van de Rabobank in 

de verduurzaming van de vissector. Video’s, artikelen, interviews en infographics zijn ontwikkeld 

en verspreid.

Soja
De Rabobank is afgelopen jaar gekozen tot voorzitter van de Roundtable for Responsible Soy 

(RTRS). Agustin Mascotena, directeur van RTRS, geeft aan verheugd te zijn met het langetermijn-

commitment aan verantwoorde soja van de Rabobank, een van de belangrijkste internationale 

banken in de agribusiness en de voedingsindustrie.

Rietsuiker
In India is samen met het Wereld Natuur Fonds een project gestart met een belangrijke zakelijke 

klant om duurzaamheid in de verbouwing van suikerriet te bevorderen rondom waterbeheer 

en CO2-uitstoot. Het WNF levert technische kennis en de Rabobank levert een belangrijke 

financiële bijdrage.

Melk
Biodiversiteit creëert waarde voor de natuur en draagt bij aan robuuste en veerkrachtige melk-

veebedrijven. In samenwerking tussen FrieslandCampina, het Wereld Natuur Fonds en Friese 

agrarische natuurverenigingen is de uitdaging opgepakt om biodiversiteit in de praktijk te 

realiseren. Een vernieuwende werkwijze, die beoogt dat elke melkveehouder in Nederland een 

plan (een zogenaamd biodivers bouwplan) kan maken voor de ontwikkeling van biodiversiteit 

op het bedrijf en de directe omgeving, waarbij resultaten via een veerkrachtige economische 

bedrijfsvoering en marktprikkels aantrekkelijk worden gemaakt. Alles bij elkaar ontstaat er dan 

een levensvatbaar biodivers businessmodel.
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Waardeketens verstevigen via partnerbanken
Rabo Development richt zich ook op het verduurzamen van waardeketens in de agrarische 

sector in diverse ontwikkelingslanden. Dit gebeurt op vier manieren, namelijk door: (i) het 

verstevigen van lokale coöperaties, (ii) ondersteuning van agrarische afdelingen van banken 

in ontwikkelingslanden, (iii) advisering van agrarische ondernemingen op het gebied van 

‘ketenfinanciering’ en (iv) studies naar ‘bottlenecks’ in waardeketens.

Het is het meest effectief als de ketens op meerdere manieren worden ondersteund, zoals in 

Uganda waar Rabo Development (RD) de problemen in de koffie keten analyseerde voor een 

belangrijke klant van Rabobank die actief is in de internationale koffie handel. DFCU, partner-

bank van Rabo Development in Uganda, heeft met steun van RD een koffie financierings-

programma ontwikkeld waarbij ook de boeren, die leveren aan de betrokken Rabobank klant, 

mogelijk gefinancierd gaan worden. Zolang de keten goed georganiseerd wordt, zijn er betere 

mogelijkheden voor een bank om financieringen te verstrekken aan boeren, wat één van de 

belangrijkste bottlenecks in de koffiesector reduceert.

Een ander voorbeeld is Vietnam. Hier werkt RD, samen met andere belanghebbenden, aan het 

versterken van de positie van kleine boeren in de koffiesector. Door zich te verenigen in een 

coöperatie krijgen deze boeren een sterkere positie ten opzichte van andere partijen waar ze 

van afhankelijk zijn, zoals leveranciers en partijen die de koffie kopen. Twee coöperaties voor 

kleine boeren zijn opgezet in de provincies Lam Dong en Gia Lai. RD levert kennis en onder-

steuning aan de coöperaties onder andere op het vlak van financiën en bankzaken. Het project 

wordt gefinancierd door Rabo Foundation, IDH en Douwe Egberts Foundation, terwijl het 

Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en het Vietnamese Ministerie van Agrarische en 

Rurale Ontwikkeling als partners betrokken zijn bij het project. Rabo Foundation heeft werk-

kapitaal aan de coöperaties verstrekt en daarnaast ook een middellange lening aan één van de 

coöperaties voor een investering in opslagruimte.

Vooruitblik waardeketens
In 2015 gaan we als Rabobank werken aan een structurele aanpak binnen de genoemde 

waardeketens. We richten per sector een team op, bestaande uit een senior bankier, een duur-

zaamheidspecialist, een communicatieadviseur en een ketenanalist. Vervolgens is het van 

belang om de visie, de strategische focus en de planning van de diverse activiteiten te bepalen. 

De volgende pijlers zijn daarbij leidend:

• kennis ontwikkelen om de relatiemanagers en kredietanalisten te ondersteunen in hun klant-

bediening en de klanten van de Rabobank te informeren over ontwikkelingen;

• risico’s matigen door het beleid van de Rabobank in de praktijk toe te passen en waar nodig 

een betrokkenheidstraject met klanten te starten;

• netwerk versterken in de meest relevante rondetafelbijeenkomsten of een vergelijkbaar 

sectorinitiatief om actief kennis te delen en op te doen.

Ga hier terug naar pagina 27 van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep.

T

https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2014-rabobank-groep.pdf#page=28
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Samenwerken met zakelijke klanten
Duurzaamheid is essentieel voor het succes van bedrijven op de lange termijn. Maar hoe geef 

je daar op een slimme manier vorm aan? We helpen al onze zakelijke klanten om het antwoord 

op die vraag te vinden. Eerst brengen we in kaart hoe duurzaam de klant is op het moment dat 

hij zijn krediet aanvraagt. Als hij voldoet aan de minimumeisen die we stellen, komt hij in aan-

merking voor financiering. Daarna kijken we samen hoe dat nog beter kan om zo risico’s voor 

de klant en onszelf te verkleinen en om hem te helpen kansen te benutten.

Daartoe wisselen we duurzaamheidskennis uit met onze klanten, en geven we ze de mogelijk-

heid om goede voorbeelden met elkaar te delen. Natuurlijk staan we klaar met financiële 

maatwerkoplossingen voor de klant, zodra er nieuwe commerciële kansen opduiken voor zijn 

bedrijf. We ondersteunen duurzame koplopers daarbij proactief door ze voorrang te geven bij 

financiering en door in de periode tot 2020 de omvang van onze dienstverlening aan hen te 

verdubbelen.

Duurzaamheidsprofiel zakelijke klanten
Sinds eind 2013 werkt de Rabobank in de Nederlandse markt met een nieuwe systematiek om 

duurzaamheidsprestaties van klanten te beoordelen. Deze ‘duurzaamheidsfoto’ geldt voor de 

kredietverlening aan klanten in Nederland met een obligo boven 1 miljoen euro. Het systeem 

geeft ons inzicht in klanten die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid, maar ook in de 

achterblijvers. We zullen dit systeem de komende jaren ook inrichten voor alle internationale 

klanten.

De succesvolle duurzame bedrijven proberen wij direct te koppelen aan institutionele beleggers 

en de kapitaalmarkt. Daar is namelijk een toenemende vraag naar dit soort investeringen. 

Zo hebben wij in 2014 voor J. Sainsbury plc een Green Loan gestructureerd samen met 

Sustainalytics en Lloyds. Deze transactie werd begin 2015 gekozen tot deal of the year in het 

Treasurer magazine (in de subcategorie tot 750 GBP miljoen) een publicatie van ACT (Association 

of Corporate Treasurers). Rabobank was de lead arranger in deze transactie. Het jury commentaar 

omschreef de transactie als de eerste reguliere groene bedrijfslening die een standaard lening 

aan duidelijke milieudoelen verbindt. Daarnaast wisten we 5 Green- en Sustainability Bonds te 

arrangeren voor Europese financiële instituten1. Het totaal van de uitstaande bonds bedraagt 

2,4 miljard euro per jaareinde 2014.

Er zijn helaas ook klanten die niet voldoen aan onze minimumeisen voor duurzaamheid. Als we 

dit constateren bij de kredietaanvraag, weigeren we die klanten aan de poort. We zien het 

echter ook als een uitdaging om ze over te halen om duurzaamheid als speerpunt te gaan zien. 

Daarom gaan we met ze in gesprek, met als doel zulke bedrijven zo snel mogelijk op het niveau 

te krijgen van internationaal geaccepteerde normen. Als non-compliance met onze minimum-

eisen zich voordoet gedurende de financiering, gaan we ook de dialoog aan. Het doel hierbij is 

altijd om de klant te helpen weer aan onze normen te voldoen. Indien sprake is van een 

blijvend verschil van inzicht over de noodzaak hiertoe, nemen we afscheid.
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1 Een deel van deze transacties is tot stand 

gekomen in samenwerking met andere 

bookrunners.
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Inmiddels hebben we voor meer dan 36.000 klanten in Nederland de duurzaamheidsprestatie 

in beeld gebracht. Dat is nagenoeg de volledige portefeuille van de daarvoor in aanmerking 

komende klanten. We krijgen daarmee beter inzicht in het beperkt aantal relaties dat niet 

voldoet aan ons duurzaamheidsbeleid, dat is minder dan 1%. Met hen gaan we een construc-

tieve en actiegerichte dialoog aan met concrete doelen en tijdlijnen.

Zeker in combinatie met een goede klantdialoog kan zo’n analyse grote impact hebben. Sinds 

2006 heeft Rabobank Brazilië een systeem dat de duurzaamheidsprestaties van klanten toetst. 

De uitkomsten vormen de basis voor een actieplan voor de klant, met als doel: een betere 

bedrijfsvoering en een lager risicoprofiel. Onze Braziliaanse Rabobank weet haar bedrijven-

klanten daarbij goed te stimuleren, bijvoorbeeld door een Sustainable Farm Award uit te reiken 

onder de koplopers. Tevens organiseert ze regelmatig rondetafelgesprekken, presentaties en 

‘field days’ over de duurzaamheidsuitdagingen waar boeren voor staan. Deelnemers zijn 

enthousiast over de uitwisseling van kennis tijdens deze evenementen. En door het systeem te 

gebruiken, weet de bank exact wie ze het best waarvoor kan uitnodigen.

Kredieten aan bedrijven en organisaties met positieve maatschappelijke impact
De Rabobank wil meer geld uitlenen aan bedrijven met een positieve maatschappelijke impact. 

Daarom toetsen we onze zakelijke klanten op het vlak van milieu, dierenwelzijn en arbeids-

omstandigheden. Dat doen we bijvoorbeeld op basis van duurzaamheidskeurmerken en 

-initiatieven. We vonden ruim 3.300 klanten die een duurzaamheidskeurmerk hebben; we 

hebben in totaal 9,8 miljard euro aan leningen bij deze klanten uitstaan.

Naast deze toetsing richten we onze focus specifiek op de financiering van zes sectoren. 

Deze leveren een aantoonbaar positieve maatschappelijke bijdrage op het vlak van duurzame 

technologie en energie, milieu en recycling, educatie en onderzoek, sociaal-maatschappelijke 

dienstverlening, cultuur en zorg voor kwetsbare groepen en sociale werkvoorziening.

Om duurzaamheid nog meer te stimuleren, voert de Rabobank diverse producten die sowieso 

alleen beschikbaar zijn voor bedrijven met een positief maatschappelijk karakter. Denk bijvoor-

beeld aan groenfinancieringen, duurzame projectfinancieringen en microkredieten en starters-

kredieten voor het MKB in Nederland.

De totale omvang van financieringen met een positieve maatschappelijke impact bedroeg 

21,9 miljard euro aan het einde van 2014. In de bijlage staat een overzicht in cijfers van financie-

ringen met een positieve maatschappelijke impact.

Duurzame energie: zon en wind
De Rabobank speelt al jaren een grote rol in de financiering van duurzame energie. Uit de 

voorlopige ranglijsten over 2014 blijkt dat we een leidende rol spelen in de financiering van 

grootschalige wind- en zonenergieprojecten in de VS en Canada. In Nederland nemen de 

grootschalige energieprojecten ook steeds concretere vormen aan. Die laatste ontwikkeling 

hangt samen met het recentelijk gesloten Energieakkoord, dat energiebesparing en verduur-

zaming in het aanbod van energie nastreeft.

Hoogtepunten van 2014 waren de investeringen in de Nederlandse windparken NOP Agrowind 

en Westermeerwind. Deze projecten dragen aanzienlijk (144 MW) bij aan de opschaling van 

hernieuwbare energieopwekking die is afgesproken in het Energieakkoord. Verder heeft Rabobank 

Project Finance circa 40MW toegevoegd aan windmolens op het land. Daarmee hebben we als 

jarenlange marktleider ook in 2014 een bijdrage geleverd aan zo’n 75% van de groei in de 

Nederlandse markt.
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Rabobank Project Finance transacties

Per regio
Totaal aantal 

transacties

Aantal 
transacties 

afgesloten in 
2014

Totaal 
uitstaande 

financieringen1

Europa 39 8 1,1 mld.

USA 48 12 1,2 mld.

Azië 4 2 0,1 mld.

Total 91 22 2,4 mld.

Per sector
Totaal aantal 

transacties

Aantal 
transacties 

afgesloten in 
2014

Totaal 
uitstaande 

financieringen1

Biomassa 4 1 0,1 mld

Wind op zee 8 1 0,5 mld.

Wind op land 47 13 1,0 mld.

Zon 32 7 0,8 mld.

Total 91 22 2,4 mld.

Rabobank Project Finance zal ook in 2015 de duurzame-energiesector blijven financieren. 

We vertrouwen erop dat we onze rol in Noord-Amerika kunnen verstevigen en uitbouwen. 

We zitten aan tafel bij een groot aantal veelbelovende projecten en worden in de markt gezien 

als een van de leiders in de wereldwijde financiering van grootschalige offshore windparken 

(wind op zee). Investeringen in dit soort projecten zijn vaak groter dan 1 miljard euro.

We werken nauw samen met lokale initiatiefnemers, bouwers, sponsors en financiële partners 

als pensioenfondsen en verzekeraars om transacties tot stand te brengen. In Duitsland staat de 

wind gunstig als het gaat om offshoreprojecten.. In het Verenigd Koninkrijk ligegen kansen in 

de zon- en windenergie, maar ook biomassaprojecten zijn daar volop in ontwikkeling. In beide 

landen ziet de Rabobank groeimogelijkheden.

In 2014 bereikten we de top tien in de Bloomberg New Energy Finance League Table 2014.

Bloomberg

Bedragen in miljoenen dollars

Rank Company Name Count Credit Table Share (%)

1 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 24 2.696,87 7,81

2 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 34 2.031,80 5,89

3 Mizuho Financial Group Inc 28 1.907,27 5,52

4 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 24 1.594,52 4,62

5 European Investment Bank 10 1.523,69 4,41

6 Banco Santander SA 27 1.347,31 3,90

7 Societe Generale SA 12 1.328,06 3,85

8 KFW 12 984,65 2,85

9 Deutsche Bank AG 12 910,47 2,64

10 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 14 865,30 2,51

11 World Bank Group/The 16 850,97 2,47

12 HSH Finanzfonds AoeR 23 820,19 2,38

13 Japan Bank for International Cooperation/Japan 3 807,44 2,34

14 Morgan Stanley 4 668,61 1,94

15 KeyCorp 9 632,71 1,83

16 ING Groep NV 10 559,60 1,62

17 Green Investment Bank Ltd 4 515,84 1,49

18 BayernLB Holdings AG 6 503,14 1,46

19 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 12 476,29 1,38

20 Natixis SA 5 444,52 1,29

1 Uitstaande financieringen in euro’s en 

alleen voor Rabobank Project Finance 

binnen het Global Product Clients-domein.
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Circulaire economie
De noodzaak tot duurzaam ondernemen groeit. Dat komt onder andere door de eindigheid 

van bepaalde grondstoffen, veranderende consumentenvoorkeuren en duurzame innovaties 

bij concurrenten. Bedrijven kunnen hierop inspelen door bij productdesign grondstoffen of 

materialen meer dan één keer te benutten, samen te werken met bedrijven om de kringloop 

te sluiten of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, waarbij het gebruik van een product 

centraal staat en niet het bezit ervan.

Een ‘circulaire economie’ is een economie die slimmer omgaat met grondstoffen en het milieu 

minder belast, de kosten verlaagt, nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven stimuleert, 

afval reduceert en het bedrijf beter positioneert in de markt. We staan aan het begin van een 

verschuiving van de bestaande lineaire economie naar een circulaire economie.

Een bijzondere vorm van de circulaire economie is de biobased economie. Biobased onder-

nemen baseert zich op een economie die zijn grondstoffen grotendeels uit de levende natuur 

haalt, vooral uit reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw. De maatschappelijke impact is 

groot: het gaat hier om vergroening van waardeketens en een nieuw verdienmodel voor 

Nederland, in het bijzonder voor boeren en bedrijven aan het begin van de waardeketen.

De opstelling van de Rabobank is proactief. We spelen via studies, spreekbeurten en congressen 

in op deze trend. Op 3 juli startte de Circular Economy Challenge, een programma waarin we 

met partners negen bedrijven begeleiden bij het ontwikkelen van een businesscase op het 

gebied van circulair ondernemen. Eind september 2014 organiseerden we bijvoorbeeld het 

congres Agri Meets Chemicals en we nemen deel in adviescommissies van de Nederlandse en 

Europese overheid op dit gebied (CDB, WTC, BBP, BIC).

Lees hier meer over de circulaire economie.

Lees ook het artikel Landbouw en chemie groeien naar elkaar toe op Rabobank.com.

Rabo Groen Bank
Rabo Groen Bank (RGB) had een totaalvolume van 200 miljoen euro aan groen gefinancierde 

projecten. De sectoren windenergie, biologische land- en tuinbouw, duurzame kassen, zonne-

energie en geothermie (diepe aardwarmte) waren de voornaamste vragers van groen geld.

Het hele jaar had RGB forse belangstelling van onze particuliere klanten voor inleg op de groene 

spaarrekeningen. Dit succes leidde er zelfs toe dat RGB een deel van het jaar haar loket moest 

sluiten. Binnen deze Groenregeling stelt de fiscus namelijk als voorwaarde dat er voortdurend 

70% van de ingelegde spaarmiddelen uitstaat in projecten. Er bestaat weliswaar een voorraad 

aan projecten, maar de noodzakelijke groenverklaring kan pas aangevraagd worden bij de start 

van het project, hierdoor sloten vraag en aanbod op dat moment qua timing helaas niet goed 

op elkaar aan. Een aantal projecten staat zodoende gereed voor het eerste kwartaal van 2015.

Rabo Groen Bank is nog steeds marktleider in Nederland op het gebied van groenfinancie-

ringen, met een marktaandeel van 49%. RGB verwacht in 2015 zeker 150 miljoen euro meer 

aan groenfinancieringen te verstrekken dan in 2014. Ze blijft werken aan extra mogelijkheden 

voor impactvolle bedrijven op het gebied van duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke of 

culturele activiteiten.

T
T

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/circular-economy/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/background-stories/food-agribusiness/the-worlds-of-agriculture-and-chemical-move-towards-each-other.html
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Dialoog over controverses
Door over duurzaamheid te praten met onze bedrijfsklanten, krijgen we een scherpe blik op hun 

situatie. Daarbij komen soms negatieve zaken aan het licht. Ook in die gevallen gaan we stevig 

het gesprek aan, om na te gaan hoe we het duurzame karakter van het bedrijf kunnen verbeteren.

Signalen over mogelijke negatieve impacts van onze zakelijke klanten, bijvoorbeeld naar aan-

leiding van klachten of rapporten van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) nemen we 

serieus. Ook berichten in de media en rapporten van analisten geven signalen over de stand 

van zaken rondom duurzaamheid. Deze signalen verifiëren we, waarbij we ons richten op de 

feiten. De klant krijgt altijd de mogelijkheid zijn visie op de zaak te geven (principe van hoor en 

wederhoor). Zelf vergelijken we ook ons eigen duurzaamheidsbeleid met dat van onze klanten. 

Als uit deze bronnen opvallende zaken naar boven komen, gaan we met de betrokken klanten 

in gesprek.

Van de 48 belangrijke controverses die in 2014 onder de aandacht van onze centrale duurzaam-

heidsafdeling kwamen, betroffen er vijftien sociale en mensenrechtenkwesties, in negen gevallen 

ging het om milieuzaken, een had betrekking op governance-aspecten, vijf op beleid en achttien 

vraagstukken bevatten een combinatie van kwesties. De controverses speelden zich af in de 

sectoren bosbouw, cacao, veehouderij, dranken, energie/metalen, katoen, landbouw, palmolie 

en suikerriet.

In enkele bedrijfstakken betroffen de beschuldigingen vermeende gedwongen arbeid, kinder-

arbeid of landroof. Ook voerden we gesprekken over ontbossing, dierenwelzijn, natuurbescher-

ming en illegale visvangst. We begonnen een dialoog met een holding die een dochterbedrijf 

heeft dat zich niet blijkt te houden aan ons duurzaamheidsbeleid.

In enkele gevallen was het niet mogelijk om de controverse bevestigd te krijgen of genoemde 

feiten te verifiëren. In de meeste gevallen hadden klanten al actie ondernomen op het moment 

dat we navraag deden om kwesties op te lossen of negatieve impact te verzachten. In andere 

gevallen kwamen we tot afspraken en tijdslijnen om de gewenste verbetering door te voeren.

Industrie/sector Aantal klanten Aantal kwesties Type kwestie Kwestie open Kwestie gesloten

bosbouw 1 1 sociaal 13 2

cacao 1 1 milieu 4 5

dierlijke eiwitten 8 9 governance 0 1

dranken 1 1 beleid 4 1

katoen 2 2 combinatie 15 3

landbouw 8 8 Totaal 36 12

energie/metalen 2 2

palmolie 12 21

suikerriet 3 3

Totaal 38 48

We voeren ook collectieve dialogen, meestal in de vorm van rondetafelconferenties. In die 

vorm praten we bijvoorbeeld met klanten, banken, beleggingsinstellingen en NGO’s over de 

ontwikkelingen in de palmoliesector. We merken steeds vaker dat de dialoog een sterk instrument 

is om verandering te bevorderen wanneer de dialoog door velen gezamenlijk wordt gevoerd. 

Meer en meer invloedrijke partijen gaan het gesprek aan met bedrijven over controverses en 

bereiken, afzonderlijk van elkaar, een gezamenlijk nagestreefd positief maatschappelijk resultaat.
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Een voorbeeld van een dergelijke dialoog is die met Bumitama Agri Limited, een palmolie-

producent. Volgens onderzoek van Milieudefensie exploiteerde Bumitama een illegale palmolie-

plantage en maakte het bedrijf zich schuldig aan ontbossing. De Rabobank is alleen, maar ook 

samen met anderen in gesprek gegaan met deze klant. Uiteindelijk heeft het bedrijf zijn 

commitment aan de RSPO, de ronde tafel van duurzame palmolie, versterkt. Een belangrijke stap, 

want dit lidmaatschap is niet vrijblijvend. Van leden wordt verwacht dat ze ingediende klachten 

serieus oppakken en snel oplossen. We blijven met Bumitama in gesprek over de stappen die ze 

zetten om tot volledige RSPO-certificering te komen en over verdere duurzaamheidsmaat-

regelen die ze treffen. Bumitama heeft in 2014 voor twee van zijn acht bedrijfsentiteiten de 

RSPO-certificering behaald.

Ga hier terug naar pagina 29 van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep.
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Adviseren van particuliere klanten
We helpen onze particuliere klanten bij het realiseren van hun ambities met professioneel 

financieel advies. Kwetsbare groepen willen we de garantie geven dat ze toegang hebben tot 

passende financiële dienstverlening. Bij onze advisering bieden we eenvoudig te begrijpen, 

transparante producten en diensten. Het saldo daarvan wordt bovendien op basis van betekenis-

volle duurzaamheidscriteria geïnvesteerd. Verantwoord sparen en beleggen zijn daarbij de 

norm. Voor klanten met een specifieke interesse bieden we een onderscheidend producten- 

en dienstenpakket voor duurzaam beleggen en duurzaam wonen.

Duurzaam wonen
De Rabobank ondersteunt sinds jaar en dag de ontwikkelingen in duurzaam wonen. Zo kunnen 

klanten die energiebesparende maatregelen treffen in hun huis, een hogere hypotheek krijgen. 

In 2014 hebben we deze inspanning vergroot in het programma Duurzaam Wonen. Dit pro-

gramma beoogt onze klanten maximaal te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning. 

Duurzame investeringen in een huis betalen zich immers veelal terug. De bewoner bespaart op 

zijn energierekening en geniet van meer comfort in huis. In veel gevallen stijgt de waarde van 

de woning en worden energiezuinige woningen sneller verkocht. Bovendien sparen we het 

milieu en remmen we klimaatverandering.

Het programma Duurzaam Wonen omvat een breed scala aan activiteiten. Op de website van 

de Rabobank kunnen klanten informatie vinden over de energiebesparende maatregelen die 

mogelijk zijn. Vervolgens kan bekeken worden hoe deze gefinancierd kunnen worden. 

Hypotheekadviseurs worden ondersteund bij het geven van een optimaal advies. En we 

verbinden huizenbezitters en zakelijke klanten uit de bouw en installatietechniek op Slim 

Verbouwen-evenementen. Vijf lokale Rabobanken organiseerden een Slim Verbouwen-

evenement om meer aandacht te geven aan de mogelijkheden voor huizenbezitters om hun 

woning te verduurzamen. Rabobank Leiden-Katwijk sloeg de handen ineen met de gemeente 

en het platform Energiek Leiden. Dit resulteerde in een goedbezochte informatiemarkt met 

interessante sprekers. Het evenement kon rekenen op veel media-aandacht en zette de lokale 

Rabobank op de kaart als belangrijke speler bij het verduurzamen van woningen.

In 2014 ondertekenden we daarnaast de Energiesprong, een breed initiatief om met alle 

ambitieuze spelers op de woningmarkt samen zo veel mogelijk koop- en huurwoningen 

energieneutraal te maken. Daarnaast tekenden we een samenwerkingsovereenkomst met 

Energieke Regio. Dit concept is gestart in nauwe samenwerking met een lokale Rabobank en 

beoogt MKB-ondernemers te verleiden tot en ondersteunen bij lastenverlichting door significante 

energiebesparing van hun kantoor. In de eerste regio deed ruim driekwart van de benaderde 

ondernemers mee en werd in korte tijd ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in uiterst rendabele 

energiebesparingsmaatregelen. Ten slotte is Rabobank partner met onder andere Bouwend 

Nederland in Kleur uw gemeente groen. Dit concept ondersteunt lokale initiatieven om in 

samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven verduurzaming van woningen te versnellen.

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus  
van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep,  
pagina 30 ‘Adviseren van particuliere klanten’.
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In 2013 besloten de Rabobank en de ASN Bank samen met het Rijk een Nationaal Energie-

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

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

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

stortte 75 miljoen euro. Daarmee kwam het totaalbedrag van het fonds uit op 300 miljoen euro. 

Per eind oktober waren ruim 500 leningen verstrekt met in totaal 5,9 miljoen euro. De meeste 

leningen werden gebruikt voor de aankoop van hoogrendementsglas, isolerende deuren en 

gevelisolatie.

Komend jaar zullen we tientallen Slim Verbouwen-evenementen organiseren en de regionale 

uitrol van Energieke Regio ondersteunen. Hiertoe zullen we samen met de betrokken onder-

nemers en de overheid een Green Deal sluiten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
De Rabobank streeft naar een verduurzaming van het assortiment door duurzame beleggings-

producten en -diensten aan te bieden. Maar we gaan ook de dialoog aan over maatschappelijk 

verantwoord beleggen voor alle andere beleggingsfondsen. We vragen fondshuizen waarmee 

we werken om te voldoen aan een aantal minimumeisen en leggen op die wijze de lat voor alle 

partijen hoger.

In de afgelopen jaren hebben we op deze wijze diverse fondshuizen aangespoord om stappen 

te zetten op dit vlak. Aanvankelijk hebben we ons vooral gericht op de managers van de actief 

beheerde fondsen in ons assortiment. Met het toenemende belang van passief of indexbeleggen, 

nam de afgelopen jaren ook de noodzaak toe om met aanbieders van deze oplossingen het 

gesprek aan te gaan. En met resultaat. Als sinds 2013 voldoet 99% van de actief beheerde 

fondsen aan onze eisen.

In november zette het Amerikaanse Vanguard, als laatste grote partij waarmee we de dialoog 

voerden, zijn handtekening onder de UN Principles for Responsible Investment. Dat zijn richt-

lijnen voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Vanguard neemt zelfs nog een aantal aan-

vullende maatregelen. Traditioneel legt de onderneming al nadruk op zaken als goed bestuur, 

maar mens en milieu gaan in de toekomst ook meer aandacht krijgen in de dialoog met 

bedrijven waarin ze beleggen. Het bedrijf zal die gesprekken ook actiever gaan voeren. Dat zal 

ongetwijfeld grote impact hebben, omdat Vanguard garant staat voor een totaal beheerd 

vermogen van circa drie biljoen dollar. Deze aanpak past binnen onze strategie, waarin maat-

schappelijk verantwoord beleggen de standaard is.

Verder nam in de afgelopen periode het belang van duurzaam beleggen verder toe. Naast de 

vele duurzame mandaten die de Rabobank beheert voor instellingen en goede doelen, wordt 

er inmiddels 1,3 miljard euro belegd via duurzame beleggingsfondsen en trackers van meer 

dan tien verschillende aanbieders, die de Rabobank distribueert. Vermeldenswaardig is verder 

dat de eerste ‘green bonds’ werden opgenomen in de portefeuilles van een aantal klanten van 

Rabo Institutioneel Vermogensbeheer. Green bonds zijn een vorm van impact investing waarbij 

naast een financieel rendement ook expliciet een sociaal-maatschappelijk rendement wordt 

nagestreefd.
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Tegelijkertijd verschaffen we beleggers veel informatie op het vlak van maatschappelijk 

verantwoord en duurzaam beleggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al enkele jaren op portefeuille-

niveau binnen het product Rabo Select Beleggen, dat we aanbieden aan onze adviesklanten. 

Daarmee kunnen ze duurzaamheidsaspecten gemakkelijker laten meewegen in hun beleggings-

beslissingen. Ook binnen Rabo Direct Beleggen bieden we beleggers in toenemende mate 

vergelijkbare informatie.

In de bijlage staat een overzicht in cijfers van maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

Ga hier terug naar pagina 30 van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep.
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Bank Land Partner sinds Belang (%)

National Microfinance Bank Tanzania sep-05 35%

United Rural Cooperative Bank of Hanghzou China feb-07 9%

Zambia National Commercial Bank Zambia apr-07 46%

Banco Terra Mozambique dec-07 45%

Banco Regional Paraguay jan-08 39%

Banque Populaire du Rwanda Rwanda jun-08 38%

Banco Cooperativo Sicredi Brazilië jun-11 20%

Development Finance Company of Uganda Oeganda mei-13 28%

Het belang van Rabo Development in de partnerbank in Brazilië, Banco Cooperativo Sicredi, van 

20% per eind 2014 zal begin 2015 verhoogd worden naar 22%, omdat het dividend van Rabo 

Development over 2014 in zijn geheel wordt gekapitaliseerd.

De partnerbanken in Latijns Amerika bedienden zo’n 3 miljoen klanten eind 2014. De partner-

banken in Afrika hadden samen ongeveer 2,8 miljoen klanten, voor een aanzienlijk deel in 

Tanzania en Zambia, waar de betrokken partnerbanken tot de grootste banken van het land 

behoren. Banque Populaire du Rwanda liet in 2013 een sterke daling zien in aantallen klanten 

door een opschoning van een groot aantal slapende rekeningen. De partnerbank in China 

bediende ruim 2 miljoen klanten.

De National Microfinance Bank (NMB) in Tanzania is niet alleen één van de grootste banken van 

het land, het is in 2014 ook door drie verschillende instanties uitgeroepen tot ‘Best Bank in 

Tanzania’.

Een groot gedeelte van de activiteiten van Rabo Development is gericht op het adviseren van 

de partnerbanken, ook wel technische assistentie genoemd. Maar ook aan andere banken, 

waarin Rabo Development geen aandeel heeft, wordt technische assistentie verleend, zoals aan 

het coöperatieve banksysteem in de staat Andhra Pradesh in India en Longjiang Bank in China. 

Een deel van de technische assistentie richt zich op bancaire advisering en een ander deel op 

het versterken van de agrarische waardeketens. 

Extra informatie bij hoofdstuk Betekenisvolle coöperatie  
van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep,  
pagina 109-110 ‘Partnerbanken in ontwikkelingslanden’.

Aantallen klanten per partnerbank

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2010 2011 2012 2013 2014

Banco Cooperativo Sicredi

National Micro�nance Bank

Banque Populaire du Rwanda

Zambia National Commercial Bank

Development Finance Company of Uganda

Banco Regional

Banco Terra

United Rural Cooperative Bank of Hangzhou



  Extra informatie bij het jaarverslag 2014 Rabobank Groep

In 2014 heeft Rabo Development ongeveer 105 (95) manmaanden besteed aan projecten bij 

partnerbanken en niet-partnerbanken. Aan het eind van 2014 waren er bovendien 24 (21) 

managers en lange-termijn consultants aan het werk bij deze banken. Het werk in deze landen 

biedt deze consultants en managers, voor een groot deel gespecialiseerde medewerkers van de 

Rabobank, veel toegevoegde waarde voor hun loopbaan. Daarnaast worden ook nog een jaar-

lijks talentenprogramma en diverse studietours georganiseerd in Nederland voor werknemers 

werkzaam bij de partnerbanken.

Ga hier terug naar pagina 109-110 van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep.
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Raad van commissarissen Rabobank Nederland
Vergoedingenstructuur
Commissarissen zijn niet in dienst van de Rabobank. Ze ontvangen dan ook geen loon, maar 

een vergoeding. De totale vergoeding is afhankelijk van de rollen in de diverse commissies. 

Deze bezetting van de commissies staat vermeld in het hoofdstuk Verslag raad van commis-

sarissen Rabobank Nederland. De vergoedingenstructuur in 2014 (exclusief btw en overige 

lasten) is als volgt:

In euro’s Voorzitter
Plaatsvervangend 

voorzitter Lid

Raad van commissarissen 288.750 1 71.500 2 55.000

Audit committee 32.500 15.000 15.000

Risk committee 32.500 15.000 15.000

Beroepscommissie 7.500 - 7.500

Commissie voor coöperatieve aangelegenheden 15.000 - 15.000

Benoemingscommissie 3.750 - 3.750

Remuneratiecommissie 3.750 - 3.750

Individuele vergoedingen
De lasten voor leden en oud-leden van de raad van commissarissen bedroegen in totaal 1,6 (1,6) 

miljoen euro. Hierin zijn inbegrepen de verschuldigde btw en werkgeversbijdragen. De totale 

vergoeding hangt niet alleen af van de rol als commissaris, maar ook van de rollen in de diverse 

commissies.

in duizenden euro’s Vergoeding

ir. W. Dekker 341

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk 85

drs. C.H. van Dalen 78

L.N. Degle 85

mw. Prof. Dr. Ir. L.O. Fresco (in functie tot 19 juni 2014) 39

S.L.J. Graafsma RA 110

drs. E.A.J. van de Merwe 103

drs. R. Teerlink 89

prof. dr. C.P. Veerman 89

ing. A.J.A.M. Vermeer (in functie tot 19 juni 2014) 58

A.A.J.M. Kamp (in functie vanaf 1 december 2014) 7

Totaal 2014 1.084

Totaal 2013 1.256

Leningen per lid van de raad van commissarissen

De leningen, voorschotten en garanties van de op 31 december 2014 in functie zijnde leden 

van de raad van commissarissen en de gemiddelde rentepercentages bedroegen:

in miljoenen euro’s
Openstaande 

kredieten
Gemiddelde 

rentevoet (in %)

drs. C.H. van Dalen 0,6 4,2

A.A.J.M. Kamp 1,1 2,8

prof. dr. C.P. Veerman3 0,9 3,1

1 Voor de vergoeding van de voorzitter van 

de raad van commissarissen geldt dat een 

deel van deze vergoeding betrekking 

heeft op de rol als voorzitter van de raad 

van commissarissen en het deelnemen 

aan de diverse commissies uit de raad van 

commissarissen. Een ander deel van deze 

vergoeding heeft betrekking op het goed 

laten functioneren van de coöperatieve 

ledeninvloed die uniek is voor de 

Rabobank en die valt terug te voeren op 

de coöperatieve structuur.

2 Voor een plaatsvervangend voorzitter 

bedraagt de vergoeding: 55.000 euro (voor 

een lid) + 16.500 euro. Dit bedrag van 

16.500 euro wordt gedeeld indien er meer 

dan één plaatsvervangend voorzitter is. 

Dat is thans het geval (twee plaatsvervan-

gende voorzitters).

3 Exclusief zakelijke financieringen voor een 

bedrag van 3,8 tegen een gemiddelde 

rentevoet van 5,8%.

Extra informatie bij hoofdstuk Belonen  
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Het verloop van de leningen, voorschotten en garanties van de op 31 december 2014 in functie 

zijnde leden en raad van commissarissen is als volgt:

in miljoenen euro’s 2014 2013

Uitstaand begin van het jaar 1,5 1,1

Verstrekt gedurende het jaar 0,1 -

Afgelost gedurende het jaar -0,1 -0,2

Daling als gevolg van niet langer in functie zijnde leden - -0,2

Stijging als gevolg van nieuw toegetreden leden 1,1 0,8

Uitstaand per 31 december 2,6 1,5

Aan de niet in de tabel opgenomen commissarissen waren ultimo 2014 geen leningen, voor-

schotten of garanties verstrekt. Deze transacties, met commissarissen in persoon, zijn tegen 

marktconforme tarieven afgesloten. De hoogte van de tarieven is mede afhankelijk van de 

valutasoort, de overeengekomen rentefixatietermijn en het moment van afsluiten van de trans-

actie of het moment van ingaan van een nieuwe rentefixatietermijn.

Certificaten per lid van de raad van commissarissen

Een aantal leden van de raad van commissarissen heeft in persoon en/of via een eigen 

pensioen-B.V. belegd in Rabobank Certificaten. Ultimo 2014 betrof dit in totaal 14.944 certificaten.

Aantal Rabobank Certificaten

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk 6.894

L.N. Degle 4.000

S.L.J. Graafsma RA 4.050

Benchmark
Periodiek laten we vergelijkend (benchmark)onderzoek doen naar de vergoeding van de raad van 

commissarissen. Bij deze benchmark leggen we de bezoldiging van de raad van commissarissen 

naast dat wat in de markt wordt betaald. In 2013 heeft deze vergelijking voor het laatst plaats-

gevonden. In deze benchmark is de bezoldiging van de raad van commissarissen op basis van 

een drietal invalshoeken vergeleken, namelijk met de vergoedingen van de raad van commis-

sarissen bij grotere AEX-ondernemingen, met de vergoedingen op basis van tijdsbesteding in 

combinatie met een uurtarief en met vergoedingen op basis van het puntensysteem voor 

commissariaten in relatie tot het vaste salaris van de voorzitter van de raad van bestuur. 

De benchmark van 2013 heeft geen aanleiding gegeven om de vergoedingen aan te passen.

Ga hier terug naar pagina 117 van het  jaarverslag 2014 Rabobank Groep.
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Binnenlands bankdomein: Executives
Executives zijn werkzaam in de lagen direct onder de raad van bestuur. Deze lagen worden het 

executive kader (EK) genoemd. Dit bestaat uit vijf functieschalen EK-I tot en met EK-V. In 2014 

waren ruim tweehonderd medewerkers werkzaam in het executive kader.

Beloningspakket
Het primaire beloningspakket van executives bestaat uit vast inkomen en pensioen. Daarnaast  

ontvangen executives een managementtoeslag, die dient als vaste onkostenvergoeding, en 

ze komen in aanmerking voor personeelskorting op hypotheken. Executives komen, met uit-

zondering voor een kleine groep specialistische functies, sinds 2014 niet meer in aanmerking 

voor variabele beloning.

Vast inkomen

De functieschalen in het executive kader zijn gebaseerd op de Hay-systematiek voor weging 

van functiezwaarte. Het EK kent vijf functieschalen waarvan de salarisrange (inclusief vakantie-

toeslag en toeslag 13e maand) in onderstaande tabel is weergegeven:

In euro’s Minimum Maximum

Executives 153.700 476.900

Pensioen

De pensioenregeling van executives is aan te merken als een collectieve beschikbare-premie-

regeling. Per 1 januari 2015 geldt dat het maximuminkomen waarover pensioen opgebouwd 

mag worden, daalt naar 94.600 euro. Daarnaast vervalt de EK-toeslag per 1 januari 2015. 

In plaats daarvan ontvangen executives vanaf januari 2015 een individuele pensioenbijdrage die 

is opgebouwd uit de voormalige EK-toeslag en equivalent is aan de individuele pensioenbij-

drage en het persoonlijke budget zoals die gelden voor respectievelijk de raad van bestuur en 

de cao-doelgroep. 

Kostenvergoeding

Executives komen in aanmerking voor een kostenvergoeding ter compensatie van kosten die 

verband houden met het uitoefenen van de functie. Deze kosten komen niet in aanmerking 

voor afzonderlijke declaratie. Uitgangspunt is dat de hoogte van de kostenvergoeding gebaseerd 

is op hetgeen in de markt gebruikelijk is bij vergelijkbare functies.

Benchmark
De schaalmaxima voor het executive kader zijn vastgesteld op basis van een representatieve 

peer group in 2008. In 2014 is de beloning van het executive kader opnieuw door een extern 

bureau met de externe markt vergeleken. Hierbij is vergeleken op basis van functiezwaarte ten 

opzichte van de Nederlandse algemene markt en de financiële sector in Nederland.

De uitkomsten van de marktvergelijkingen laten zien dat de totale beloning van alle EK-schalen 

(ruim) onder de mediaan van de algemene markt in Nederland liggen. Ook ten opzichte van de 

Nederlandse financiële sector bevinden de EK-schalen zich (ruim) lager dan de mediaan. 

Extra informatie bij hoofdstuk Belonen  
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Dit komt doordat korte als lange termijn variabele beloning in het pakket ontbreekt, belonings-

componenten die in de rest van de markt wel gebruikelijk zijn. De vergelijking met de externe 

markt heeft geen aanleiding gevormd om de beloningsniveaus van het executive kader aan te 

passen; de Rabobank voelt zich als coöperatieve bank comfortabel bij de huidige posities van 

het executive kader.

Performance management
Voor executives die zijn aangemerkt als Identified Staf voldoen de prestatiedoelstellingen aan de 

voor Identified Staff voorgeschreven verdeling tussen groeps-, bedrijfsonderdeel- en individuele 

doelstellingen. Verder nemen de executives minimaal drie resultaatdoelstellingen en drie com-

petentiedoelstellingen op, waaronder verplichte doelstellingen op het gebied van:

• persoonlijke ontwikkeling en/of het cultuurprogramma;

• MVO, duurzaamheid en/of innovatie;

• klantbelang centraal / klantfocus.

• samenwerking.

Ontwikkeling beloningspakket
Voor de EK-schalen zijn de salarissen sinds 2008 niet meer voor inflatie gecorrigeerd of op 

andere wijze verhoogd. Per 1 januari 2014 is het variabel inkomen voor het executive kader 

afgeschaft, waarbij is afgesproken om de schaalmaxima met 13% te verhogen. De aanpassingen 

leiden gezamenlijk tot een versobering van het beloningspakket.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het totale beloningspakket (beleidsniveaus) van 

de executive functieschalen over de afgelopen vijf jaar als indexcijfers ten opzichte van 2010 

weergegeven. Het indexcijfer van 2014 bedraagt 96 voor de lagere executivefunctieschalen en 

90 voor de hogere executivefunctieschalen, hetgeen betekent dat het totale beloningspakket 

in vijf jaar tijd met 4% tot 10% is gedaald, terwijl de consumentenprijsindex in diezelfde periode 

met ruim 8% is gestegen. De sterke daling van de inkomens van de hogere EK-schalen in 2012 

houdt verband met het eenmalig laten vervallen van het variabel inkomen. In 2013 is het 

variabel inkomen voor deze groep sterk gereduceerd.
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Binnenlands bankdomein: cao-populatie
De functieschalen onder het executive kader bestaan uit de twee functieschalen voor het 

senior kader (SK A en SK B) en de functieschalen 1 tot 11. Deze functieschalen vallen in het 

bereik van de cao.

Beloningscomponenten
Het primaire beloningspakket van de functieschalen 1 tot 11 en SK A en SK B bestaat uit vast 

inkomen, pensioen en het employee benefits budget. Daarnaast komen medewerkers in aan-

merking voor personeelskorting op hypotheken. De cao-populatie komt sinds 2013 niet meer 

in aanmerking voor variabel inkomen.

Vast inkomen

De functieschalen in de Rabobank-cao zijn gebaseerd op de Hay-systematiek voor weging 

van functiezwaarte. De schaalminima en -maxima zijn te vinden in de Rabobank-cao.

De mediane verhouding binnen het Nederlandse bankbedrijf bedraagt 50.577 euro, waarmee 

de verhouding binnen het Nederlandse bankbedrijf tussen de mediane beloning en de meest 

verdienende medewerker 1:19,4 bedraagt. Ten opzichte van 2013 geldt dat binnen het 

Nederlandse bankbedrijf de mediane beloning in 2014 met 4,6% is gestegen, terwijl de hoogste 

beloning met 0,5% is gedaald.

Employee benefits budget

Het employee benefits budget stelt medewerkers in staat om bijvoorbeeld extra verlof aan 

te schaffen, te sparen voor extra pensioen of fiscaal vriendelijk een fiets aan te schaffen of de 

vakbondscontributie te voldoen. De hoogte van het employee benefits budget varieert per 

functieschaal en is te vinden in de Rabobank-cao.

Pensioen

De pensioenregeling van de Rabobank-cao is aan te merken als een collectieve beschikbare-

premieregeling. Vanaf 1-1-2015 geldt dat het maximuminkomen waarover pensioen opgebouwd 

mag worden, daalt naar 94.600 euro. In plaats hiervan ontvangen medewerkers met een 

inkomen hoger dan 94.600 euro een persoonlijk budget.

Benchmark
De beloningen van de cao-populatie worden periodiek vergeleken met die van de algemene 

markt in Nederland. Dit doen we om ontwikkelingen te kunnen volgen en een beloningsbeleid 

te onderhouden dat ons in staat stelt om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden 

voor de organisatie. Hierbij wordt gestreefd naar een positie op of net onder de mediaan van 

de algemene markt. De laatste benchmark heeft in 2014 plaatsgevonden. De uitkomsten van 

de marktvergelijkingen laten een gevarieerd beeld zien voor de verschillende functieschalen. 

De beloning van sommige schalen ligt rond het mediane niveau in de algemene markt, terwijl 

de beloning in andere schalen hoger ligt dan de mediane beloning. De beloning van deze 

schalen beweegt zich onder meer door de gehanteerde nullijn vanaf 2012 richting de mediaan.

Performance management
Om de strategische doelstellingen van de Rabobank te realiseren, is het in onze visie essentieel 

om medewerkers adequaat aan te sturen, te coachen en regelmatig van feedback te voorzien. 

Via performance management (PM) gaan we in gesprek met de medewerker over zijn bijdrage 

aan de doelstellingen van klant en organisatie. Aan de basis van de PM-gesprekscyclus ligt de 

dialoog tussen leidinggevende en medewerker, die gericht is op ‘de goede dingen goed doen’. 

Gedurende het jaar vinden regelmatige feedbackgesprekken plaats. Deze uitwisselingen 



  Extra informatie bij het jaarverslag 2014 Rabobank Groep

dragen bij aan continue verbetering van medewerkers, en dus van de bank. PM-gesprekken 

motiveren, zorgen ervoor dat de prestaties op koers blijven en bieden de gelegenheid om het 

functioneren waar nodig bij te sturen. Daarnaast ondersteunen deze gesprekken de cultuur-

beweging binnen de Rabobank waarin we streven naar een open dialoog met elkaar.

Leidinggevenden en medewerkers spreken drie tot zes resultaatdoelstellingen af, evenals 

drie tot zes competentiedoelstellingen. De competenties ‘klantbelang centraal stellen’ en 

‘samenwerken’ zijn hierbij verplicht. De totale set van doelstellingen dient de kern van de 

functie weer te geven.

Medewerkers met klantcontact

Voor medewerkers die direct of indirect invloed hebben op de zorgvuldige behandeling van 

klanten, is performance management zodanig ingevuld dat het klantbelang centraal staat. 

De prestatiedoelstellingen bevatten geen prikkels die aanzetten tot onzorgvuldig gedrag dat 

niet in het belang is van de klant. De prestatiedoelstellingen vormen een evenwichtig geheel 

en bestaan uit zowel financiële als niet-financiële criteria.

Ontwikkeling beloningspakket
In 2011 heeft de laatste algemene loonsverhoging voor de salarisschalen binnen de cao plaats-

gevonden. Dit betekent dat de cao-schalen een nullijn kennen sinds 2012. Wel geldt dat in 2013 

het variabel inkomen is komen te vervallen, evenals het persoonlijk budget en bovenwettelijk 

verlof. Dit hebben we gedeeltelijk gecompenseerd door middel van een eenmalige loons-

verhoging van 1,5% begin 2014 en het employee benefits budget dat we ook sinds 2014 

uitkeren. Al met al is daarbij een beperkte versobering doorgevoerd. In 2014 is de cao, die liep 

tot eind 2015, met een jaar verlengd (tot eind 2016). De verlenging van de cao betekent ook 

een verlenging van de nullijn tot eind 2016.

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het totale beloningspakket (beleidsniveaus) 

van een drietal cao-schalen over de afgelopen vijf jaar als indexcijfers ten opzichte van 2010 

weergegeven. Het gemiddelde indexcijfer van 2014 berekend over alle cao-schalen bedraagt 

106, hetgeen betekent dat het totale beloningspakket in vijf jaar tijd met 6% is gestegen; 

minder dan de consumentenprijsindex, die in diezelfde periode met ruim 8% is gestegen.

Beloning in het Wholesale, Rural & Retail-domein
In 2014 zijn de bedrijfsonderdelen Rabobank Nederland en Wholesale, Rural & Retail (WRR) 

samengevoegd, zodat de Rabobank meer als één bank opereert in binnen- en buitenland en 

de klant ons meer als één bank ervaart. Vanuit deze visie voeren we zo veel als mogelijk is een 

eenduidig beleid binnen alle onderdelen van de bank. Lokale wet- en regelgeving en arbeids-

marktomstandigheden vragen op aspecten echter om beloningsbeleid dat aan de lokale 

omstandigheden is aangepast. Zo is variabele beloning in het buitenland veel gebruikelijker en 
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in sommige markten een onmisbaar onderdeel van het beloningspakket. Mede om die reden 

komt binnen het WRR-domein van de Rabobank wel variabele beloning voor. Uiteraard wordt 

daarbij gestreefd naar een eenduidige structuur in lijn met onze Visie op belonen en GBB. 

Het hanteren van een eenduidige functiewaardering wereldwijd is daarbij een van de uitgangs-

punten. Ook worden de wijze van benchmarking en het vaststellen van de beloningsstructuur 

wereldwijd zo veel mogelijk gestandaardiseerd.

Nieuwe ontwikkelingen
Ook voor het Wholesale, Rural & Retail-domein (WRR) geldt dat in 2013 en 2014 diverse ver-

soberingen zijn doorgevoerd. De eerdergenoemde maatregelen voor het executive kader en de 

cao zijn onverkort van toepassing op de Nederlandse populatie binnen WRR. De bonuspool 

(waaruit de variabele beloning binnen het WRR-domein wordt gefinancierd) laat de afgelopen 

jaren een duidelijk dalende trend zien. In Nederland is in aanvulling daarop strak gestuurd op 

het reduceren van het aantal medewerkers met een discretionaire variabele beloning die hoger 

is dan 20% van het vaste salaris. Wereldwijd geldt dat de variabele beloning is gemaximeerd op 

100% van het vaste salaris voor alle medewerkers binnen WRR.

Beloningsbeleid overige groepsonderdelen
DLL
DLL heeft in 2014 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsvoorwaardenbeleid, zowel 

in Nederland als in de overige landen. Daarmee anticipeerde de Rabobankdochter op de nieuwe 

wetgeving in Nederland, op basis waarvan de variabele beloning voor alle medewerkers sterk is 

verlaagd en gemaximeerd op 20% van het basissalaris. Daarnaast komen alle medewerkers in 

aanmerking voor het employee benefits budget, EBB. Het budget stelt medewerkers in staat 

keuzes te maken uit diverse arbeidsvoorwaarden. De kosten van invoering zijn beperkt (0,65% 

van de salarissom).

Verder wordt de variabelebeloningsregeling in 2015 minder complex en gematigd op een 

aantal punten:

• Wereldwijd wordt de LTIP-regeling (lange termijn variabele beloning) afgeschaft die momenteel 

geldt voor senior management, mede in verband met de nieuwe Nederlandse wetgeving.

• De CRM, de Corporate Result Multiplier, die een link legt tussen bedrijfsresultaat en variabel 

inkomen, wordt afgeschaft. Dit gebeurt in 2015 in Nederland en in 2016 in de overige landen 

in Europa, Azië en Oceanië.

• In de Verenigde Staten is een beweging ingezet om de variabele beloning te matigen en in 

plaats daarvan andere instrumenten, zoals pensioen voor het senior management, in te zetten.

• DLL volgt in Nederland de pensioenregeling (PR) van de Rabobank. Daarom zijn met ingang 

van 1 januari 2014 de pensioenaanpassingen uit de PR 2014 doorgevoerd. Vanwege nieuwe 

wetgeving wordt deze pensioenregeling per 1 januari 2015 aangepast.

• Uitgaande van de verwachting dat de Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) 

per 2015 in werking treedt, zijn in 2014 de implicaties van deze wet voor DLL in kaart gebracht 

en is aangepast beloningsbeleid ontwikkeld dat voldoet aan de Wbfo.

De invoering van een wereldwijd beloningssysteem is ook gerealiseerd in India en Chili, zodat 

sprake is van wereldwijde dekking van dit beleid.

Rabo Vastgoedgroep
Rabo Vastgoedgroep voert een eigen beloningsbeleid dat voldoet aan de eisen van het Groeps-

breed Beloningsbeleid van Rabobank. In Nederland zijn er naast de hoofddirectie (vier mede-

werkers), circa vijftig senior managementmedewerkers en circa 1.075 cao-medewerkers; 
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groepen die elk hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket kennen. De cao van Rabo Vastgoedgroep 

wordt overeengekomen met de vakbonden CNV, FNV en De Unie.

Circa 550 medewerkers zijn werkzaam bij dochterondernemingen in het buitenland. 

Iedere buitenlandse organisatie heeft een eigen beloningsbeleid.

Als gevolg van de diverse activiteiten van Rabo Vastgoedgroep, variërend van vastgoedproject-

ontwikkeling, vastgoedfinanciering tot vastgoedinvestmentmanagement in binnen- en buiten-

land, wordt een arbeidsvoorwaardenvergelijking gemaakt met diverse markten, zoals de 

algemene, de financiële en de assetmanagementmarkt, evenals met specifieke markten. 

In januari 2015 is bekendgemaakt dat FGH Bank (thans onderdeel van Rabo Vastgoedgroep) 

wordt geïntegreerd binnen de Rabobank.

Beleidswijzigingen

Rabo Vastgoedgroep heeft in 2014 het beloningsbeleid voor het senior management herzien op 

basis van een eerdere herijking van haar beleid op het gebied van functiewaardering en beloning.

Tevens zijn bij een van de dochterondernemingen in Duitsland de arbeidsvoorwaarden van de 

directie volledig in overeenstemming gebracht met het Groepsbrede Beloningsbeleid.

Beleidswijzigingen in verband met wetswijzigingen

Rabo Vastgoedgroep valt onder verschillende regels en wetten. Aan de hand van de wijzigingen 

in deze wet- en regelgeving heeft in 2014 een aantal aanpassingen met betrekking tot remune-

ratie plaatsgevonden.

AIFMD

Per 22 juli 2014 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) van kracht, een 

Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert voor beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen. Het gaat hier onder meer om regels met betrekking tot het belonings-

beleid en performance management. Dit is van invloed op de divisie Bouwfonds Investment 

Management. In het verslagjaar zijn aan de hand van een AIFMD-impactanalyse maatregelen 

voorgesteld en geïmplementeerd teneinde te voldoen aan deze Europese regelgeving.

Pensioen

Aangezien Rabo Vastgoedgroep de pensioenregeling (PR) van de Rabobank volgt, zijn met 

ingang van 1 januari 2014 de pensioenaanpassingen in de PR 2014 een gegeven voor alle 

medewerkers van Rabo Vastgoedgroep. Vanwege nieuwe wetgeving wordt deze pensioen-

regeling per 1 januari 2015 aangepast.

Wbfo

Uitgaande van de verwachting dat de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) 

per 2015 in werking treedt, zijn in 2014 de implicaties van deze wet voor Rabo Vastgoedgroep 

in kaart gebracht en is aangepast beloningsbeleid ontwikkeld dat in overeenstemming is met 

de Wbfo. Het vernieuwde beloningsbeleid voor hoofddirectie en executives zal met ingang van 

het prestatiejaar 2015 van toepassing zijn.
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Obvion
Sinds de cao 2013-2015 valt Obvion volledig binnen het bereik van de Rabobank-cao, inclusief 

het beloningspakket. Zie daarom voor meer informatie over het beloningspakket binnen 

Obvion de tekst over de cao-populatie.

Ga hier naar pagina 120 van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep.
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