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Toevertrouwde middelen
in miljarden euro’s

31-12-2013 30-06-2014

326,2 323,0
-1%

In de eerste helft van 2014 kwamen de toevertrouwde 
middelen bij de Rabobank Groep uit op 323,0 (326,2) 
miljard euro. De toevertrouwde middelen bij het 
binnenlands retailbankbedrijf namen met 1,7 miljard euro 
af tot 214,0 miljard euro, en bij het wholesalebankbedrijf 
en internationaal retailbankbedrijf daalden deze middelen 
met 1,2 miljard euro tot 107,3 miljard euro.

Kredietportefeuille
in miljarden euro’s

31-12-2013 30-06-2014

434,7 433,2
-0,3%

Omdat de bestedingen van consumenten laag 
bleven, uitte het economisch herstel zich nog 
niet in hogere investeringen door bedrijven. 
In combinatie met hogere a�ossingen op woning-
hypotheken droeg dit bij aan een beperkte daling 
van de kredietportefeuille private cliënten met 
1,5 miljard euro tot 433,2 miljard euro.

Medewerkers
in fte

31-12-2013 30-06-2014

56.870 55.055

Met name bij de lokale Rabobanken gaat het 
overstappen op virtuele kanalen gepaard met 
minder arbeidsplaatsen; de personele bezetting 
op groepsniveau daalde in de eerste helft van 
2014 met 3% tot 55.055 fte’s. De daling van de 
bezetting resulteerde in een daling van de 
personeelskosten.

Loan-to-depositratio
in %

31-12-2013 30-06-2014

135
136

+1%-punt

In de eerste helft van 2014 was de procentuele 
daling van de toevertrouwde middelen groter 
dan die van de kredietverlening. De loan-to-
depositratio, waarbij de kredietverlening en de 
toevertrouwde middelen aan elkaar worden 
gerelateerd, verslechterde hierdoor met 1%-punt 
tot 136%. Voor eind 2016 wordt gestuurd op een 
verbetering van de loan-to-depositratio tot 130%.  

-3%

Kapitaalratio 
in %

01-01-2014 30-06-2014

18,5 19,7
+1,2%-punt

De kapitaalratio, waarbij het toetsingsvermogen 
wordt gerelateerd aan de risicogewogen activa, 
kwam uit op 19,7%. De komende jaren wil de 
Rabobank haar vermogensratio’s laten stijgen 
door de winstgevendheid te verbeteren en strikt 
te sturen op de omvang van de risicogewogen 
activa. De Rabobank Groep stuurt voor eind 2016 
aan op een kapitaalratio van minimaal 20%.

Common equity tier 1-ratio 
in %

01-01-2014 30-06-2014

12,5 12,6
+0,1%-punt

De common equity tier 1-ratio, het common 
equity tier 1-vermogen als percentage van de 
risicogewogen activa, kwam uit op 12,6%. 
De komende jaren wil de Rabobank haar 
vermogensratio’s laten stijgen door de winst-
gevendheid te verbeteren en strikt te sturen 
op de omvang van de risicogewogen activa. 
De Rabobank Groep stuurt voor eind 2016 aan 
op een common equity tier 1-ratio van 14%.

Rendement op tier 1-vermogen 
in %

2013-1 2014-1

5,8 6,2
+0,4%-punt

Het rendement op het tier 1-vermogen 
– waarbij de nettowinst wordt gerelateerd 
aan het tier 1-vermogen aan het begin van 
het jaar – kwam uit op 6,2%. De doelstelling 
voor 2016 ligt op 8%. Kostenbesparingen 
en virtualisering van de dienstverlening bij 
de lokale Rabobanken moeten bijdragen 
aan een verbetering van het rendement in 
de komende jaren.

Nettowinst
in miljoenen euro’s

2013-1 2014-1

1.110 1.080
-3%

Het nettoresultaat van de Rabobank Groep 
over de eerste zes maanden van 2014 kwam 
uit op 1.080 miljoen euro, een daling van 
30 miljoen euro. In de eerste helft van 2014 
werd het resultaat gedrukt door de resolutie-
he�ng. Los hiervan verbeterde het resultaat 
van de Rabobank Groep ten opzichte van de 
eerste helft in 2013.


