
  

Resultaatonwikkeling Rabobank Groep en segmenten 

 

Resultaatontwikkeling Rabobank Groep 

Resultaten 

in miljoenen euro's 2015 2014 Mutatie 

Rente 9.139 9.118 0% 

Provisies 1.892 1.879 1% 

Overige resultaten 1.983 1.892 5% 

Totale baten 13.014 12.889 1% 

Personeelskosten  4.786 5.086 -6% 

Andere beheerskosten 2.916 2.532 15% 

Afschrijvingen 443 437 1% 

Totale bedrijfslasten 8.145 8.055 1% 

Brutoresultaat 4.869 4.834 1% 

Goodwill impairment 623 32 - 

Kosten kredietverliezen 1.033 2.633 -61% 

Resolutieheffing 0 321 - 

Bijdrage resolutiefonds 172 0 - 

Bankenbelasting en -heffing 172 167 3% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 2.869 1.681 71% 

Belastingen 655 -161 - 

Nettowinst 2.214 1.842 20% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 24 60 -60% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 62,6% 62,5%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 65,2% 66,3%   

Rendement tier 1-vermogen 6,5% 5,2%   

RAROC 8,3% 7,8%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2015 31-12-2014   

Balanstotaal 670,4 681,1 -2% 

Kredietportefeuille private cliënten 426,2 429,7 -1% 

Toevertrouwde middelen 337,6 326,3 3% 

        

Vermogenseisen (in miljarden euro's)       

Regulatory capital 17,0 16,9 1% 

Economic capital 26,7 23,4 14% 

Toetsingsvermogen 49,5 45,1 10% 

        

Vermogensratio's       

Kapitaalratio 23,2% 21,3%   

Tier 1-ratio 16,4% 16,0%   

Common equity tier 1-ratio 13,5% 13,6%   

Common equity tier 1-ratio lokale Rabobank Groep 16,0% 16,2%   

        

Balanstotaal Rabobank Nederland 483.969 498.469 -3% 

Nettowinst Rabobank Nederland 908 1.352 -33% 

    

Aantal interne medewerkers (in fte's) 45.658 48.254 -5% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 6.201 5.658 10% 



Toelichting resultaatontwikkeling Rabobank Groep 

Baten stegen met 1% 

 

Rentewinst 

De totale baten van Rabobank Groep stegen in 2015 met 1% tot 13.014 (12.889) miljoen euro. De 

rentewinst was stabiel en kwam uit op 9.139 (9.118) miljoen euro. Bij de lokale Rabobanken daalde de 

rentewinst door de krimp van de kredietportefeuille en gedaalde marges op nieuwe hypotheken. Met 

name in de tweede helft van 2015 nam de marge op nieuw verstrekte hypotheken af. Omdat Bank BGZ 

in 2015 niet meer bijdroeg aan de rentewinst daalde de rentewinst bij Wholesale, Rural & Retail. 

Daarnaast was er margedruk bij Wholesale, Rural & Retail. Bij DLL nam de rentewinst toe door groei 

van de leaseportefeuille en verbetering van de rentemarge. De rentewinst bij het segment vastgoed 

steeg onder invloed van verbeterde marges op nieuwe leningen en verlengingen. 

 

Provisies 

De provisiewinst nam met 1% toe en kwam uit op 1.892 (1.879) miljoen euro. Bij de lokale Rabobanken 

steeg de provisiewinst op betalingsverkeer. Daarnaast nam de provisiewinst bij DLL toe als gevolg van 

de groei van de kredietportefeuille. De stijging werd getemperd door de daling van de provisiewinst bij 

Wholesale, Rural & Retail als gevolg van de verkoop van bank BGZ in 2014. 

 

Overige resultaten 

De overige resultaten stegen met 5% tot 1.983 (1.892) miljoen euro. De overige resultaten werden voor 

in totaal 276 (2) miljoen euro positief beïnvloed door de resultaten op reële waarde gewaardeerde 

uitgegeven schuldinstrumenten (structured notes) en hedge accounting. Daarnaast verbeterde het 

resultaat op ons belang in Achmea. In 2015 droeg de verkoop van ons 9% belang in URCB (China) 

positief bij aan de overige resultaten en in 2014 droegen de afbouw van illiquide activa en de verkoop 

van Bank BGZ nog positief bij aan de overige resultaten. 

 

Bedrijfslasten stegen met 1% 

 

Personeelskosten 

De totale bedrijfslasten stegen in 2015 met 90 miljoen euro tot 8.145 (8.055) miljoen euro, met name 

door een toename van de andere beheerskosten. De totale personele bezetting bij Rabobank Groep 

daalde in 2015 met 2.054 fte’s tot 51.859 (53.912) fte’s. Bij de lokale Rabobanken en Wholesale, Rural 

& Retail was de daling het grootst. Onder invloed van de daling van de personele bezetting namen de 

personeelskosten met 6% af tot 4.786 (5.086) miljoen euro. De daling van de personeelskosten werd 

getemperd door opwaartse valuta-effecten bij Wholesale, Rural & Retail en DLL. 

 

Andere beheerskosten 

De andere beheerskosten stegen met 15% tot 2.916 (2.532) miljoen euro. Bij het binnenlands 

retailbankbedrijf namen de andere beheerskosten toe door hogere toevoegingen aan voorzieningen 

inzake reorganisatie- en juridische kosten. De andere beheerskosten werden in 2014 met 193 miljoen 



euro gedrukt door een gedeeltelijke vrijval van een in het verleden gevormde voorziening voor DSB 

Bank. In 2015 viel het restant van 30 miljoen euro van deze voorziening vrij. 

 

Afschrijvingen 

Door hogere afschrijvingen op apparatuur, software en immateriële vaste activa stegen de 

afschrijvingskosten met 1% tot 443 (437) miljoen euro. 

 

Goodwill impairment 

Onder invloed van een goodwill impairment werd het bedrijfsresultaat voor belastingen met 623 (32) 

miljoen euro gedrukt. Dit bedrag had voor 604 miljoen euro betrekking op de goodwill impairment voor 

Rabobank National Association (RNA) in de Verenigde Staten. Meer hierover bij de toelichting van de 

resultaatontwikkeling van het segment wholesale- en internationale rural- en retailbankbedrijf. 

 

Kosten kredietverliezen bedroegen 24 basispunten 

De kosten kredietverliezen van Rabobank Groep daalden in 2015 met 1.600 miljoen euro tot 1.033 

(2.633) miljoen euro. Gerelateerd aan de gemiddelde kredietportefeuille bedroegen de kosten 

kredietverliezen 24 (60) basispunten, bij een langjarig gemiddelde van 36 basispunten. De AQR leidde 

in 2014 tot een last van 448 miljoen euro. Deze last kwam met name tot uiting in de cijfers van het 

binnenlands retailbankbedrijf (lokale Rabobanken) en in de cijfers van het segment vastgoed (FGH 

Bank). Verschillende sectoren konden profiteren van de economische groei en de bijbehorende hogere 

consumptieve bestedingen en export. Daarnaast leidden incidentele gebeurtenissen en eenmalige 

aanpassingen tot een daling van de kosten kredietverliezen bij deze onderdelen. Ondanks de 

structurele problemen in het commercieel vastgoed, de glastuinbouw en de scheepvaart bleven ook in 

deze sectoren de kosten kredietverliezen beperkt. Bij DLL daalden eveneens de kosten 

kredietverliezen. Enkel bij Wholesale, Rural & Retail namen de kosten kredietverliezen toe, onder 

andere als gevolg van laatcyclische effecten. Er moesten aanvullende voorzieningen worden getroffen 

voor klanten in Latijns-Amerika en Azië en daarnaast voor enkele grote Nederlandse klanten. 

 

Het hogere voorzieningenniveau in 2014, als gevolg van AQR, reflecteerde de toepassing van 

voorzichtigere en verscherpte verliesindicatoren. In 2015 is er gevolg gegeven aan de bevindingen 

voortvloeiend uit de AQR. Daarmee wordt beoogd de toepassing van voorzichtigere en verscherpte 

verliesindicatoren te verankeren in reguliere processen en informatiesystemen. 

 

Toename eigen vermogen met 2,4 miljard euro 

In 2015 steeg het eigen vermogen van Rabobank Groep met 2,4 miljard tot 41,3 (38,9) miljard euro. 

Deze toename was vooral het gevolg van het inhouden van winst en de uitgifte van hybride vermogen. 

De reserveringscapaciteit – het bedrag dat uit de nettowinst kan worden toegevoegd aan het vermogen 

– bedroeg 0,9 miljard euro. Door de uitgifte van aanvullend tier 1-vermogen nam het eigen vermogen in 

januari 2015 met 1,5 miljard euro toe. 

 

Het eigen vermogen bestaat voor 62% (64%) uit ingehouden winsten en reserves, voor 15% (15%) uit 



Rabobank Certificaten, voor 22% (20%) uit hybride en achtergestelde vermogensinstrumenten en voor 

1% (1%) uit overige belangen van derden. De omvang van ingehouden winsten en reserves kwam per 

31 december 2015 uit op 25,7 (24,9) miljard euro. Op deze datum bedroegen de distributable items van 

de Rabobank 4,3 (4,9) miljard euro. De distributable items zijn de direct uitkeerbare componenten uit 

het eigen vermogen. Als gevolg van de fusie tussen de lokale Rabobanken en de coöperatieve centrale 

organisatie zijn de distributable items op 1 januari 2016 tot 25,7 miljard euro gestegen.  

 

Verloopoverzicht eigen vermogen 

in miljarden euro's 

Eigen vermogen per eind december 2014   38,9 

Nettowinst 2,2    

Vergoedingen op certificaten, hybride vermogen en overige 
belangen van derden 1,3  

  

Reserveringscapaciteit   0,9 

Uitgifte aanvullend tier 1-vermogen   1,5  

Eigen vermogen per eind december 2015   41,3  

 

Beperkte daling kredietportefeuille 

De kredietportefeuille private cliënten bij Rabobank Groep daalde in 2015 met 3,5 miljard euro tot 426,2 

(429,7) miljard euro. De waardedaling van de euro droeg bij aan de groei van de kredietportefeuilles 

van Wholesale, Rural & Retail en DLL. De kredietportefeuille van de lokale Rabobanken daalde. Extra 

aflossingen op particuliere woninghypotheken, bovenop de contractueel afgesproken aflossingen, en 

het lage niveau van nieuwe verstrekkingen aan bedrijven droegen hieraan bij. Van de kredietportefeuille 

stond 74% uit in Nederland, 10% in Noord-Amerika, 3% in Latijns-Amerika, 6% in Europa (buiten 

Nederland), 5% in Australië en Nieuw-Zeeland en 2% in andere landen. 

 

Kredietportefeuille 

in miljarden euro's 31-12-2015 31-12-2014 

Totaal kredieten aan cliënten 458,6  461,7 

waarvan: aan overheidscliënten 3,3  2,1 

Ter zake van reverse repo- en effecteninleningen 20,1  18,3 

afdekking renterisico (hedge accounting) 9,0  11,6 

Kredieten aan private cliënten 426,2  429,7 

 

De kredietportefeuille bestond voor 49% uit leningen aan particulieren, voor 28% uit leningen aan de 

sectoren handel, industrie en dienstverlening (HID) en voor 23% uit leningen aan de food- en agrisector. 

Hogere aflossingen op particuliere woninghypotheken droegen bij aan een daling van de 

kredietportefeuille aan particulieren tot 207,9 (210,8) miljard euro. De omvang van de HID-portefeuille 

kwam uit op 120,5 (126,9) miljard euro. Hiervan was 87,5 (90,9) miljard euro verstrekt in Nederland en 

33,0 (35,7) miljard euro buiten Nederland. De kredietverlening aan de food- en agrisector steeg met 6% 

tot 97,8 (92,0) miljard euro. Hiervan was 65,4 (60,2) miljard euro verleend aan de primaire agrarische 

sector. Van de food- en agriportefeuille op groepsniveau was voor 35,1 (31,6) miljard euro aan 

kredieten in Nederland verstrekt en voor 62,7 (60,7) miljard euro aan kredieten buiten Nederland. 

 

 



Toename toevertrouwde middelen  

In 2015 kwamen de toevertrouwde middelen bij Rabobank Groep uit op 337,6 (326,3) miljard euro. De 

toevertrouwde middelen bij het binnenlands retailbankbedrijf namen met 3,5 miljard euro toe tot 212,4 

(208,9) miljard euro. Bij het wholesalebankbedrijf en internationale rural- en retailbankbedrijf stegen 

deze middelen met 8,6 miljard euro tot 124,4 (115,8) miljard euro. De particuliere spaargelden vormen 

de belangrijkste component van de toevertrouwde middelen. Op groepsniveau daalden deze middelen, 

mede onder invloed van de extra aflossingen op woninghypotheken, met 1% tot 140,5 (142,6) miljard 

euro. Bij het wholesalebankbedrijf en internationale rural- en retailbankbedrijf namen de overige 

toevertrouwde middelen toe met name doordat institutionele klanten meer geld aan de Rabobank 

toevertrouwden. 

 

Toevertrouwde middelen 

in miljarden euro's 31-12-2015 31-12-2014 

Totale toevertrouwde middelen 337,6  326,3 

Particuliere spaargelden 140,5  142,6 

Binnenlands retailbankbedrijf 117,0  119,9 

Wholesalebankbedrijf en internationale rural- en retailbankbedrijf 23,5  22,7 

Overige toevertrouwde middelen 197,1  183,7 

Binnenlands retailbankbedrijf 95,4  89,0 

Wholesalebankbedrijf en internationale rural- en retailbankbedrijf 100,9  93,1 

Overige onderdelen 0,8  1,6 

 

Ontwikkeling vermogensratio’s 

De Capital Requirements Regulation (CRR) en Capital Requirements Directive IV (CRD IV) vormen 

samen de Europese omzetting van het Basels kapitaal- en liquiditeitsakkoord van 2010 (Basel III). Deze 

regels gelden vanaf 1 januari 2014 voor de Rabobank. De regels worden gefaseerd ingevoerd over de 

komende jaren. De fully loaded common equity tier 1-ratio betreft de common equity tier 1 (CET1)-ratio 

na deze infasering. Op 31 december 2015 kwam de fully loaded common equity tier 1-ratio uit op 12,0% 

(11,8%). De werkelijke CET1-ratio per eind 2015 bedroeg 13,5% (13,6%). Deze lag op een lager 

niveau, omdat diverse correcties op het kapitaal in de komende jaren, in lijn met de regelgeving, 

geleidelijk worden doorgevoerd. 

 

De leverageratio betreft het tier 1-vermogen gedeeld door balansposities en niet uit de balans blijkende 

verplichtingen en is berekend in overeenstemming met de CRR/CRD IV-definities. De fully loaded 

leverageratio bedroeg op 31 december 2015 3,9%. De fully loaded leverageratio betreft de 

leverageratio waarbij de voorschriften vanuit de nieuwe regelgeving nu al volledig zijn toegepast. De 

werkelijke leverageratio bedroeg op 31 december 2015 5,1% (4,9%). Deze ratio lag per 31 december 

2015 op een hoger niveau dan de fully loaded leverageratio, omdat diverse correcties op het kapitaal in 

de komende jaren, in lijn met de regelgeving, geleidelijk worden doorgevoerd. De werkelijke 

leverageratio ligt ruim boven de minimale leverageratio van 3% volgens de Basel III-richtlijnen. 

 

 

 



Opbouw vermogensratio's 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2014 

Ingehouden winsten 25.482  24.528 24.528 

Te verwachten dividenden -126  -119 -119 

Rabobank Certificaten 5.949  5.931 5.931 

Minderheidsbelangen 23  28 28 

Reserves 224  365 365 

Aftrekposten -5.539  -5.248 -5.248 

Overgangsbepalingen 2.741  2.514 3.229 

Common equity tier 1-vermogen 28.754  27.999 28.714 

CRD IV-compliant instrumenten 1.488  -                        -    

Grandfathered instrumenten 6.373  6.373 7.283 

Minderheidsbelangen 5  6 6 

Aftrekposten -76  -3 -3 

Overgangsbepalingen -1.492  -1.595 -2.126 

Totaal additioneel tier 1-vermogen 6.298  4.781 5.160 

Tier 1-vermogen 35.052  32.780 33.874 

Achtergestelde schulden 15.078  11.738 11.738 

Minderheidsbelangen 6  8 8 

Aftrekposten -85 - - 

Overgangsbepalingen -596  -361 -481 

Toetsingsvermogen  49.455 44.165 45.139 

        

Risicogewogen activa  213.092 211.870 211.870 

        

Common equity tier 1-ratio  13,5% 13,2% 13,6% 

Tier 1-ratio  16,4% 15,5% 16,0% 

Kapitaalratio   23,2% 20,8% 21,3% 

Equity capital-ratio  14,7% 14,4% 14,4% 

 

  



Resultaatontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf 

Resultaten 

in miljoenen euro's 2015 2014 Mutatie 

Rente 5.661 5.783 -2% 

Provisies 1.371 1.318 4% 

Overige resultaten 18 131 -86% 

Totale baten 7.050 7.232 -3% 

Personeelskosten  2.134 2.302 -7% 

Andere beheerskosten 2.520 2.233 13% 

Afschrijvingen 116 127 -9% 

Totale bedrijfslasten 4.770 4.662 2% 

Brutoresultaat 2.280 2.570 -11% 

Kosten kredietverliezen 343 1.422 -76% 

Resolutieheffing 0 274 - 

Bijdrage resolutiefonds 89 0 - 

Bankenbelasting 82 80 3% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.766 794 122% 

Belastingen 445 261 70% 

Nettowinst  1.321 533 148% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 12 48 -75% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 67,7% 64,5%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 70,1% 65,6%   

RAROC 13,0% 5,8%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2015 31-12-2014   

Balanstotaal 325,2 354,3 -8% 

Kredietportefeuille private cliënten 281,9 289,9 -3% 

Toevertrouwde middelen 212,4 208,9 2% 

        

Vermogenseisen (in miljarden euro's)       

Regulatory capital 6,7 6,5 3% 

Economic capital 10,1 8,8 15% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 22.176 23.993 -8% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 2.165 2.482 -13% 

 

  



Toelichting resultaatontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf  

Baten daalden met 3% 

De totale baten van het binnenlands retailbankbedrijf kwamen in 2015 3% lager uit op 7.050 (7.232) 

miljoen euro. Door de historisch lage hypotheekrente losten veel klanten vervroegd hun hypotheek af en 

sloten een nieuwe hypotheek af tegen een lagere rente. Door de krimp van de kredietportefeuille en de 

gedaalde marges op nieuwe hypotheken stond de rentewinst onder druk. Dit werd deels 

gecompenseerd door hogere ontvangsten uit boeterente. Per saldo daalde de rentewinst met 2% tot 

5.661 (5.783) miljoen euro. De provisiewinst steeg met 4% tot 1.371 (1.318) miljoen euro, met name 

door de hogere provisiewinst op financieren en betalingsverkeer. De overige resultaten daalden met 

113 miljoen euro tot 18 (131) miljoen euro. In 2014 werden de overige baten opwaarts beïnvloed door 

een bate uit de verkoop van hypotheken. 

 

Bedrijfslasten stegen met 2% 

De totale bedrijfslasten van het binnenlands retailbankbedrijf kwamen in 2015 2% hoger uit op 4.770 

(4.662) miljoen euro. De virtualisering van de dienstverlening, de daling van het aantal lokale 

Rabobanken en het sluiten van (bij)kantoren hebben gevolgen voor het personeel. Het aantal in- en 

externe medewerkers bij het binnenlands retailbankbedrijf daalde in 2015 met 8% tot 24.341 (26.475) 

fte's. Door deze daling kwamen de personeelskosten 168 miljoen euro lager uit op 2.134 (2.302) miljoen 

euro. De andere beheerskosten stegen met 287 miljoen euro tot 2.520 (2.233) miljoen euro door hogere 

reorganisatie- en juridische kosten. De innovatiekosten, die samenhangen met de virtualisering van de 

dienstverlening, lagen in 2015 op ongeveer hetzelfde hoge niveau als in 2014. Deze kosten worden 

vanuit de groep doorbelast aan de lokale Rabobanken via de andere beheerskosten. Onder invloed van 

lagere afschrijvingen op immateriële vaste activa daalden de afschrijvingen met 9% tot 116 (127) 

miljoen euro. 

 

Kosten kredietverliezen daalden met 1.079 miljoen euro 

Het herstel van de economie was duidelijk terug te zien in de ontwikkeling van de kosten 

kredietverliezen bij het binnenlands retailbankbedrijf in 2015. Er waren in het binnenland weinig nieuwe 

kredieten waarvoor een voorziening moest worden getroffen. Ook de voorzieningen op bestaande 

posten bleken toereikend. In het commercieel vastgoed waren de kosten kredietverliezen circa 300 

miljoen euro lager. Commercieel vastgoed maakt bij de lokale Rabobanken deel uit van de sector 

handel, industrie en dienstverlening. Wel blijven er structurele problemen in deze sector bestaan. De 

kosten kredietverliezen in de glastuinbouw waren in 2015 eveneens lager. 

 

Extra informatie uit externe bronnen voor de waardering van specifieke onderpanden en een meer 

verfijnde manier om toekomstige kasstromen te berekenen, leidden tot een periodieke herziening van 

managementinschattingen en parameters voor woninghypotheken. Deze herziening had per saldo 

eveneens een gunstig effect op de kosten kredietverliezen. De kosten kredietverliezen daalden met 

1.079 miljoen euro tot 343 (1.422) miljoen euro en bedroegen daarmee 12 (48) basispunten van de 

gemiddelde kredietportefeuille. De kosten kredietverliezen liggen onder het langjarige gemiddelde van 

23 basispunten, ook genormaliseerd voor de effecten van de verfijnde berekeningswijze. 



 

Kredietportefeuille krimpt met 3% 

Ondanks de positieve economische ontwikkelingen blijft het herstel van bedrijfsinvesteringen 

bescheiden. In een aantal sectoren was de krimp tijdens de afgelopen jaren zo groot dat zelfs na een 

relatief hoge productiegroei in 2015 het volume nog ruim onder dat van 2008 ligt. Daarnaast bleven de 

extra aflossingen op hypotheken hoog; in 2015 bedroegen deze bij de lokale Rabobanken 3,4 (4,0) 

miljard euro. Onder invloed van deze ontwikkelingen daalde de kredietportefeuille van het binnenlands 

retailbankbedrijf met 8,0 miljard euro tot 281,9 (289,9) miljard euro. 

  

De kredietverlening aan particulieren bestaat nagenoeg geheel uit woninghypotheken en nam met 2,8 

miljard euro af tot 202,7 (205,5) miljard euro. De kredietverlening aan de sectoren handel, industrie en 

dienstverlening nam met 9% af tot 51,1 (56,0) miljard euro en de kredieten aan de food- en agrisector 

met 1% tot 28,2 (28,4) miljard euro. 

 

Woninghypotheken 

De woningmarkt 

Het herstel van de woningmarkt heeft zich in een hoog tempo voortgezet in Nederland. In elke provincie 

steeg het aantal woningtransacties ten opzichte van het jaar ervoor. De prijsindex bestaande 

koopwoningen nam toe in vrijwel alle provincies. Alleen de provincies Zeeland en Flevoland kenden een 

daling van de index. De meer stedelijke provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht lieten de 

grootste prijsstijging zien. Voor het jaar 2016 verwachten we een gematigde groei van het aantal 

woningtransacties en een stijging van de prijsindex bestaande koopwoningen. Deze positieve 

ontwikkeling is vooral het gevolg van het grote consumentenvertrouwen, de historisch lage 

hypotheekrente en het economisch herstel. De restschuldproblematiek en de aanscherping van de 

kredietnormen zetten daarentegen wel een beperkte rem op deze groei. 

 

Marktaandeel 

Het marktaandeel van Rabobank Groep op de Nederlandse hypotheekmarkt is in 2015 uitgekomen op 

19,7% (21,5%) van de nieuwe hypotheekproductie. De marktaandelen van de lokale Rabobanken en 

Obvion zijn gedaald tot respectievelijk 15,5% (16,3%) en 4,2% (5,2%). Verzekeraars en 

pensioenfondsen hebben in de afgelopen jaren hun marktaandeel in de nieuwe hypotheken juist fors 

uitgebreid. 

 

Hypotheekportefeuille 

De extra aflossingen op hypotheken bleven ook in 2015 relatief hoog. Zolang de spaarrente laag is, zal 

een deel van de huishoudens er voor blijven kiezen om een deel van hun hypotheek versneld af te 

lossen. Per saldo is de Nederlandse hypotheekportefeuille van Rabobank Groep in 2015 gekrompen tot 

201,5 (205,0) miljard euro. 

 

De hypotheekportefeuille bestond voor 21,4% (21,1%) uit financieringen met Nationale Hypotheek 

Garantie (NHG). Door de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (per 1 januari 



2013) stijgt het aandeel annuïtaire en lineaire leningen in de hypotheekportefeuille. Hypotheken met 

kapitaalopbouw en aflossingsvrije financieringen zijn door de wijziging van het fiscale regime minder 

aantrekkelijk geworden. Eind 2015 bedroeg het aandeel van klanten met een volledig aflossingsvrije 

financiering 23,9% (24,6%) van de hypotheekportefeuille. De gewogen gemiddelde geïndexeerde loan-

to-value (LTV) van de hypotheekportefeuille is in 2015 verbeterd tot 73% (78%). Dit komt door (extra) 

aflossingen, een toename van verpande spaargelden en een stijging van de gemiddelde prijs van 

bestaande koopwoningen. Van ongeveer 13% (18%) van de hypotheekportefeuille exclusief NHG was 

de LTV hoger dan 100%. 

 

Zorg voor betaalbaarheid 

De Rabobank wil betalingsproblemen bij klanten zoveel mogelijk voorkomen. Het begint uiteraard met 

goede advisering en dus een passende hypotheek. Gedurende de looptijd toetst de Rabobank 

regelmatig of de hypotheek nog past bij de persoonlijke situatie. Toch komt het voor dat een klant niet 

meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De Rabobank wil bij (dreigende) achterstand graag 

zo vroeg mogelijk met de klant in gesprek om naar oplossingen te zoeken. In de meeste gevallen 

komen de klant en de bank gezamenlijk tot een oplossing en kan de klant in zijn woning blijven wonen. 

In 2015 is voor 0,48% (2014: 0,40%) van de hypotheekklanten herstel niet meer mogelijk gebleken en 

was er geen perspectief om de hypotheek op bestendige wijze voort te zetten. In deze gevallen is 

overgegaan tot verkoop van de woning. Bij voorkeur gebeurt dit in samenwerking met de klant via een 

onderhandse verkoop. In uitzonderlijke gevallen gaan we over tot openbare verkoop. 

 

Kosten kredietverliezen en afboekingen 

Twee eenmalige veranderingen beïnvloeden de kosten kredietverliezen en de voorzieningen van 

woninghypotheken. De Rabobank heeft een nieuw kapitaalmodel ontwikkeld voor woninghypotheken; 

dit model wordt ook gebruikt om het voorzieningenniveau te bepalen. Daarnaast heeft de Rabobank er 

voor gekozen om de kredietverliezen op woninghypotheken van ondernemers uit het zakelijke domein 

te halen en volledig te verantwoorden in het particuliere domein. Deze veranderingen hebben 161 

miljoen euro aan extra kosten kredietverliezen tot gevolg, waarvan 134 miljoen euro eenmalig. Ook de 

stand van de voorzieningen is daardoor hoger. De totale kosten kredietverliezen bedroegen 286 (112) 

miljoen euro. 

 

Het nieuwe kapitaalmodel voor hypotheken
1
 houdt beter rekening met gedragsfactoren dan het oude 

model. Met het nieuwe model worden default-situaties eerder herkend. De eenmalige modelimpact 

bedroeg 83 miljoen euro. 

 

Het migreren van woninghypotheken van ondernemers naar het particuliere domein leidde tot een 

toename van 78 miljoen euro aan kosten kredietverliezen op woninghypotheken, waarvan 51 miljoen 

                                                      

1
 Het nieuwe kapitaalmodel, dat het interne validatie- en goedkeuringstraject volledig heeft doorlopen, is voor de 

kapitaalberekening nog niet toegepast in afwachting van de uitkomsten van het externe validatietraject door de ECB. 



euro eenmalig
2
. 

 

Over het jaar 2015 bedroegen de kosten kredietverliezen 152 miljoen euro (7,5 basispunten), afgezien 

van de extra kosten kredietverliezen als gevolg van bovengenoemde eenmalige veranderingen. 

 

Woninghypotheken 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2015 31-12-2014 

Hypotheekportefeuille 201.498  205.008 

Gewogen gemiddelde LTV 73%  78% 

Niet-presterende leningen 0,91%  0,99% 

Achterstand langer dan 90 dagen 0,57%  0,73% 

Aandeel NHG-portefeuille 21,4% 21,1% 

Aandeel klanten met volledig aflossingsvrije hypotheek  23,9% 24,6% 

Niet-presterende leningen  1.837 2.001 

Voorzieningen 319 178 

Dekkingsratio niet-presterende leningen 17% 9% 

  2015 2014 

Kosten kredietverliezen  286 112 

Kosten kredietverliezen (in basispunten, exclusief eenmalige effecten)*  7,5 5,4 

Afboekingen  156 128 

 

* De kosten kredietverliezen in basispunten zijn exclusief de eenmalige effecten, maar inclusief additionele kosten 

kredietverliezen voor de ondernemer in privé. Voor een zuivere vergelijking van de cijfers met die over 2014 is het nodig om de 

kosten kredietverliezen voor de ondernemer in privé in mindering te brengen. De kosten kredietverliezen komen dan uit op 6,1 

basispunten. 

  

                                                      

2
 Het migreren impliceert een verlaging van de kosten kredietverliezen met 127 miljoen euro binnen het zakelijke domein. Per 

saldo was sprake van een vrijval die grotendeels het gevolg is van het verschil tussen de LGD voor woninghypotheken en de LGD 

voor zakelijke leningen. 



Resultaatontwikkeling wholesalebankbedrijf en internationaal 

retailbankbedrijf 

Resultaten 

in miljoenen euro's 2015 2014 Mutatie 

Rente 2.270 2.416 -6% 

Provisies 513 552 -7% 

Overige resultaten 653 825 -21% 

Totale baten 3.436 3.793 -9% 

Personeelskosten  1.123 1.164 -4% 

Andere beheerskosten 1.101 1.166 -6% 

Afschrijvingen 107 87 23% 

Totale bedrijfslasten 2.331 2.417 -4% 

Brutoresultaat 1.105 1.376 -20% 

Goodwill impairment 612 26 - 

Kosten kredietverliezen 526 420 25% 

Bijdrage resolutiefonds 66 0 - 

Bankenbelasting 73 67 9% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen -172 863 -120% 

Belastingen 161 105 53% 

Nettowinst  -333 758 -144% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 53 44 20% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 67,8% 63,7%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 71,9% 65,5%   

RAROC -4,3% 10,2%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2015 31-12-2014   

Balanstotaal 489,2 495,1 -1% 

Kredietportefeuille private cliënten 98,8 95,2 4% 

Toevertrouwde middelen 124,4 115,8 7% 

        

Vermogenseisen (in miljarden euro's)       

Regulatory capital 6,4 6,4 0% 

Economic capital 7,7 7,3 5% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 8.785 9.546 -8% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 794 694 14% 

 

  



Toelichting resultaatontwikkeling wholesalebankbedrijf en internationaal 

retailbankbedrijf 

Totale baten daalden met 9% 

De totale baten van het wholesalebankbedrijf en internationale rural- en retailbankbedrijf daalden in 

2015 met 9% tot 3.436 (3.793) miljoen euro. Ondanks de groei van de kredietportefeuille daalde de 

rentewinst. Door de lage rentestand stond de marge onder druk en daarnaast droeg Bank BGZ in 2015 

niet meer bij aan de rentewinst. Bank BGZ droeg in 2014 nog ongeveer 9 maanden bij aan het 

resultaat. De rentewinst daalde met 6% tot 2.270 (2.416) miljoen euro. De verkoop van Bank BGZ 

droeg ook bij aan de daling van de provisiewinst met 7% tot 513 (552) miljoen euro. Positieve 

herwaarderingen in de private-equityportefeuille en de afbouw van het belang van de Rabobank in de 

Agricultural Bank of China hadden een positief effect op de overige resultaten. In 2014 had de afbouw 

van de illiquide activaportefeuille een positief effect op de resultaten. Per saldo daalden de overige 

resultaten met 172 miljoen euro tot 653 (825) miljoen euro. 

 

Bedrijfslasten daalden met 4% 

Ondanks de waardedaling van de euro daalden de bedrijfslasten van het wholesalebankbedrijf en 

internationale rural- en retailbankbedrijf in 2015 tot 2.331 (2.417) miljoen euro. Dit hing samen met de 

verkoop van BGZ in 2014. Het lagere aantal medewerkers droeg bij aan de daling van de 

personeelskosten met 4% tot 1.123 (1.164) miljoen euro. Vooral bij Rabobank Indonesië en in mindere 

mate bij RNA en ACC Loan Management slonk de personele bezetting. Onder invloed van lagere 

kosten voor IT en publiciteit daalden de andere beheerskosten met 6% tot 1.101 (1.166) miljoen euro. 

Onder invloed van hogere afschrijvingen op software stegen de afschrijvingen met 23% tot 107 (87) 

miljoen euro. 

 

Goodwill impairment 

Een goodwill impairment drukte het bedrijfsresultaat voor belastingen met 612 (26) miljoen euro. Dit 

bedrag bestond nagenoeg geheel uit de impairment op de goodwill met betrekking tot RNA in de 

Verenigde Staten van 604 miljoen euro. De leningenportefeuille binnen RNA ontwikkelde zich in 2015 

minder gunstig dan verwacht. Ook de kostenontwikkeling door toegenomen regeldruk maakt dat de 

vooruitzichten voor RNA gedurende 2015 zijn verslechterd. Beide elementen, gecombineerd met 

recente sluitingen van enkele onderdelen, gaven aanleiding voor aanpassing van onder meer de 

groeiparameters binnen de impairmenttest op de goodwill. 

 

Kosten kredietverliezen stegen met 25% 

De kosten kredietverliezen bij het wholesalebankbedrijf en het internationale rural- en retailbankbedrijf 

namen in 2015 met 106 miljoen euro toe tot 526 (420) miljoen euro. De stijging kwam vooral voor 

rekening van het wholesalebankbedrijf, waar de kosten kredietverliezen stegen tot 271 (160) miljoen 

euro. In Nederland werd voor enkele grote klanten een (aanvullende) voorziening getroffen vanwege 

laat-cyclische effecten. Daarnaast werden enkele grotere voorzieningen getroffen voor klanten in 

Latijns-Amerika en in Azië. In Brazilië werd de algemene voorziening verhoogd vanwege de 



ontwikkelingen in de suiker- en ethanolsector. Daarnaast had droogte in Chili impact op de kosten 

kredietverliezen. De kosten kredietverliezen bij ACC Loan Management waren lager dan de laatste 

jaren en kwamen uit op 138 (190) miljoen euro. De totale kosten kredietverliezen bedroegen 53 (44) 

basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille en lagen daarmee nog onder het langjarig 

gemiddelde van 59 basispunten. 

 

Kredietportefeuille groeide met 4% 

De totale kredietportefeuille van het wholesalebankbedrijf en internationale rural- en retailbankbedrijf 

steeg in 2015 met 4% tot 98,8 (95,2) miljard euro. De omvang van de kredietverlening aan de food- en 

agrisector kwam uit op 59,9 (54,9) miljard euro en vormde hiermee 61% (58%) van de totale 

kredietportefeuille van dit segment. Het totaal van de leningen aan de sectoren handel, industrie en 

dienstverlening (HID) bedroeg 35,4 (36,7) miljard euro. De kredietverlening aan particulieren kwam uit 

op 3,5 (3,6) miljard euro. 

 

De kredietverlening aan Nederlandse bedrijven nam met 8% toe tot 14,2 (13,1) miljard euro. Het 

overige deel van de kredietportefeuille werd verstrekt aan bedrijven buiten Nederland: 47,0 (46,9) 

miljard euro aan wholesaleklanten en 37,6 (35,2) miljard euro aan rural- en retailklanten. De groei in het 

buitenlandse deel van de portefeuille ontstond vooral door de waardedaling van de euro. 

 

  



Resultaatontwikkeling leasing  

Resultaten 

in miljoenen euro's 2015 2014 Mutatie 

Rente 1.094 1.000 9% 

Provisies 57 30 90% 

Overige resultaten 568 548 4% 

Totale baten 1.719 1.578 9% 

Personeelskosten  601 535 12% 

Andere beheerskosten 277 251 10% 

Afschrijvingen 38 48 -21% 

Totale bedrijfslasten 916 834 10% 

Brutoresultaat 803 744 8% 

Goodwill impairment 10 0 - 

Kosten kredietverliezen 85 131 -35% 

Bijdrage resolutiefonds 9 0 - 

Bankenbelasting 10 9 11% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 689 604 14% 

Belastingen 191 168 14% 

Nettowinst  498 436 14% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 25 43 -42% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 53,3% 52,9%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 54,4% 53,4%   

RAROC 27,4% 31,2%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2015 31-12-2014   

Leaseportefeuille 35,7 33,0 8% 

        

Vermogenseisen (in miljarden euro's)       

Regulatory capital 1,7 1,4 21% 

Economic capital 2,0 1,5 33% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 5.402 5.217 4% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 422 400 6% 

 

  



Toelichting resultaatontwikkeling leasing 

Baten stegen met 9% 

De totale baten van het segment leasing namen in 2015 met 9% toe tot 1.719 (1.578) miljoen euro. De 

leaseportefeuille groeide en de rentemarge verbeterde. Als gevolg hiervan nam de rentewinst met 9% 

toe tot 1.094 (1.000) miljoen euro. Daarnaast zorgde de waardedaling van de euro voor een positieve 

ontwikkeling van de baten. In lijn met het hogere activiteitenniveau steeg de provisiewinst met 27 

miljoen euro tot 57 (30) miljoen euro. De overige resultaten bestaan vooral uit het resultaat op verkochte 

geleasede producten en inkomsten uit operational-leasecontracten. De baten uit deze activiteiten 

stegen met 4% tot 568 (548) miljoen euro. 

 

Bedrijfslasten stegen met 10% 

De totale bedrijfslasten van het segment leasing stegen in 2015 met 10% tot 916 (834) miljoen euro. De 

waardedaling van de euro en de stijging van de personele bezetting droegen bij aan een toename van 

de bedrijfslasten. De interne personeelsformatie nam met 185 fte’s toe tot 5.402 (5.217) fte’s en de 

personeelskosten stegen met 12% tot 601 (535) miljoen euro. De andere beheerskosten kwamen 10% 

hoger uit op 277 (251) miljoen euro. Naast valutaontwikkelingen droegen de hogere kosten voor 

regelgeving en toezicht hieraan bij. Lagere afschrijvingen op immateriële vaste activa resulteerden in 

een daling van de afschrijving tot 38 (48) miljoen euro. 

 

Kosten kredietverliezen daalden met 35% 

De kosten kredietverliezen van het segment leasing daalden met 46 miljoen euro tot 85 (131) miljoen 

euro. In basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille bedroegen de kosten kredietverliezen 25 

(43) basispunten. Hiermee lagen de kosten kredietverliezen ruim onder het langjarig gemiddelde van 66 

basispunten. De leaseportefeuille van DLL is verspreid over meer dan 35 landen en negen industrieën – 

zo zijn ook de risico’s gespreid. Het wereldwijde economische herstel en het strikte risicobeheer 

droegen bij aan de daling van de kosten kredietverliezen; in 2015 waren er geen nieuwe significante 

probleemposten. 

 

Leaseportefeuille groeide met 8% 

De leaseportefeuille van DLL groeide met 8% tot 35,7 (33,0) miljard euro, mede als gevolg van valuta-

effecten. De kredietportefeuille private cliënten van DLL – de leaseportefeuille exclusief operational 

lease – kwam uit op 29,7 (27,5) miljard euro. Voor DLL is het aandeel food en agri als onderdeel van de 

totale portefeuille belangrijk, evenals het Nederlandse deel van de leaseportefeuille. Het aandeel food 

en agri in de leaseportefeuille bedroeg 11,1 (10,6) miljard euro, wat neerkomt op 31% (30%). De 

Nederlandse leaseportefeuille kwam uit op 6,6 (6,1) miljard euro, oftewel 19% (19%) van de totale 

leaseportefeuille. Hiermee beslaan food en agri en de Nederlandse portefeuille ongeveer de helft van 

de activiteiten van DLL. 

  



Resultaatontwikkeling vastgoed 

Resultaten 

in miljoenen euro's 2015 2014 Mutatie 

Rente 348 313 11% 

Provisies 29 36 -19% 

Overige resultaten 302 267 13% 

Totale baten 679 616 10% 

Personeelskosten  196 198 -1% 

Andere beheerskosten 124 104 19% 

Afschrijvingen 7 9 -22% 

Totale bedrijfslasten 327 311 5% 

Brutoresultaat 352 305 15% 

Goodwill impairment 1 6 -83% 

Kosten kredietverliezen 90 656 -86% 

Bankenbelasting 7 8 -13% 

Bijdrage resolutiefonds 8 0 - 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 246 -365 167% 

Belastingen 65 -102 164% 

Nettoresultaat 181 -263 169% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 56 364 -85% 

        

Aantal verkochte woningen 8.386 7.064 19% 

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 48,2% 50,5%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 50,4% 51,8%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2015 31-12-2014   

Kredietportefeuille 15,3 16,7 -8% 

Beheerd vermogen 6,3 6,4 -2% 

        

Vermogenseisen (in miljarden euro's)       

Regulatory capital 1,1 1,3 -15% 

Economic capital 1,4 1,5 -7% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 1.358 1.519 -11% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 229 134 71% 

 

  



Toelichting resultaatontwikkeling vastgoed 

Baten stegen met 10% 

De totale baten van het segment vastgoed stegen in 2015 met 63 miljoen euro tot 679 (616) miljoen 

euro. Onder invloed van hogere ontvangsten uit boeterente bij FGH Bank steeg de rentewinst met 11% 

tot 348 (313) miljoen euro. De provisiewinst daalde met 7 miljoen euro tot 29 (36) miljoen euro. In 2014 

waren de provisies relatief hoog als gevolg van enkele eenmalige baten. De toename van het aantal 

woningverkopen resulteerde in stijging van de overige resultaten met 35 miljoen euro tot 302 (267) 

miljoen euro. 

 

Bedrijfslasten stegen met 5% 

De totale bedrijfslasten van het segment vastgoed stegen in 2015 met 5% tot 327 (311) miljoen euro. 

Als gevolg van de daling van het aantal medewerkers namen de personeelskosten met 1% af tot 196 

(198) miljoen euro. De verzelfstandiging van Fondsenbeheer Nederland en SVn in de eerste helft van 

2015 leidde tot eenmalige lasten die onder de andere beheerskosten zijn opgenomen. Daarnaast ging 

de integratie van FGH Bank binnen de Rabobank gepaard met de (tijdelijke) inhuur van externen. Dit 

droeg bij aan een stijging van de andere beheerskosten met 19% tot 124 (104) miljoen euro. De 

afschrijvingen waren ongeveer stabiel en kwamen uit op 7 (9) miljoen euro. 

 

Kosten kredietverliezen 86% lager 

De kosten kredietverliezen van het segment vastgoed daalden met 566 miljoen euro tot 90 (656) 

miljoen euro. Met name de kosten kredietverliezen voor commercieel vastgoed zijn substantieel lager 

dan in dezelfde periode vorig jaar. Door het economische herstel verbeterde de situatie in de 

verhuurmarkt van woningen, terwijl in de vastgoedbeleggingsmarkt buitenlandse beleggers hun 

opwachting maakten. De vraag van vastgoedgebruikers naar kantoren blijft in historisch perspectief 

echter laag, terwijl het beschikbare aanbod stijgt. Verder wordt bij winkelvastgoed een toenemende en 

hoge leegstand waargenomen. Ook regionaal zijn er behoorlijke verschillen. Een en ander zorgt voor 

een duidelijke tweedeling in de markt, die heeft geresulteerd in zowel de vrijval van voorzieningen als in 

de toevoeging eraan. De kosten kredietverliezen bedroegen 56 (364) basispunten van de gemiddelde 

kredietportefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 89 basispunten. 

 

Kredietportefeuille daalt met 8% 

De kredietportefeuille van het segment vastgoed, vrijwel geheel verstrekt door FGH Bank, kwam uit op 

15,3 (16,7) miljard euro. 


