
Risicomanagement 

De Rabobank voert een risicobeleid dat gericht is op een gematigd risicoprofiel. De risicostrategie is 

gericht op continuïteit en bewerkstelligt de bescherming van de winst en winstgroei, het behoud van 

solide balansverhoudingen en de bescherming van de identiteit en reputatie. Dit komt bijvoorbeeld tot 

uitdrukking in de ruime liquiditeitspositie en de sterke vermogenspositie, onder andere zichtbaar in de 

maatstaven kapitaalratio en liquidity coverage ratio.  

 

Kosten kredietverliezen en voorziening voor kredietverliezen 

In 2015 lagen de kosten kredietverliezen, in vergelijking met 2014 op een beduidend lager niveau, met 

name voor de Nederlandse portefeuille. Als belangrijkste oorzaak hiervan geldt het economische 

herstel met als gevolg weinig nieuwe defaults, herstel van bestaande defaults danwel uitwinning tegen 

betere dan veronderstelde onderpandwaarden, en adequate bestaande voorzieningen. 

 

Kosten kredietverliezen en voorziening voor kredietverliezen 

  2015 2014 

In miljoenen euro's 
Kosten 
krediet-

verliezen 

Kosten 
krediet-

verliezen in 
basispunten 

Voorziening 
Kosten 
krediet-

verliezen 

Kosten 
krediet-

verliezen in 
basispunten 

Voorziening 

Binnenlands retailbankbedrijf 343 12 3.963 1.422 48 4.836 

Wholesalebankbedrijf en 
internationaal retailbankbedrijf 526 53 2.962 420 44 2.881 

Leasing 85 25 344 131 43 403 

Vastgoed 90 56 1.175 656 364 1.270 

Overig -11 n.a. 34 4 n.a. 48 

Rabobank Groep 1.033 24 8.478 2.633 60 9.438 

 

Uitgedrukt in basispunten van de gemiddelde private kredietportefeuille was dat 16 in het eerste 

halfjaar en 32 in het tweede. Het tienjaarsgemiddelde (periode 2005-2014) van de kosten 

kredietverliezen ligt op 36 basispunten.  

 

Verloopoverzicht voorziening voor kredietverliezen 

In miljoenen euro's 

Voorziening Afboeking 
Netto 

toevoeging 
Overig Voorziening 

Ontvangen 
na afboeking 

Kosten 
krediet-

verliezen 

31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 

(I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 

9.438 -2.307 1.134 213 8.478 -101 1.033 

 

Forbearance 

De identificatie van forbearance-maatregelen wordt voor de zakelijke portefeuille gedaan aan de hand 

van het Loan Quality Classification-framework. Daarbij geldt dat forbearance-maatregelen alleen van 

toepassing zijn op de geclassificeerde portefeuille. Wanneer forbearance-maatregelen worden 

toegepast op een debiteur, dan wordt de debiteur per definitie door de afdeling Bijzonder Beheer 

begeleid. Voor de particuliere portefeuille geldt ook dat alle debiteuren met forbearance-maatregelen 



binnen de Bijzonder Beheer-portefeuille dienen te vallen. Tot slot dienen posten onder de 

forbearance-noemer tot twee jaar na herstel te worden gerapporteerd. Deze periode van twee jaar 

wordt ‘proeftijd’ genoemd.  

 

Forborne activa per 31-12-2015 

In miljoenen euro's 

Krediet-
portefeuille 

private 
cliënten 

Forborne 
activa 
(bruto 
boek-

waarde) 

Preste-
rende 

forborne 
activa 

Waarvan (a): 
maatrege-

len met aan-
passingen in 
de contract-

voorwaarden 

Waarvan 
(b): her-

finan-
ciering 

Niet-
presteren-

de 
forborne 

activa 

Waarvan (a): 
maatrege-

len met aan-
passingen in 
de contract-

voorwaarden 

Waarvan 
(b): her-

finan-
ciering 

Voorzienin-
gen voor 

niet-
presterende 

forborne 
activa 

Binnenlands retailbankbedrijf 281.941 7.773 3.586 3.290 296 4.187 3.796 391 1.592 

Wholesalebankbedrijf en 
internationaal retailbankbedrijf 98.798 4.138 1.121 706 415 3.018 2.414 603 1.171 

Leasing 29.656 211 50 39 11 161 117 44 44 

Vastgoed 15.287 2.358 138 138 0 2.219 2.162 58 765 

Overig 475 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rabobank Groep 426.157 14.480 4.895 4.173 722 9.585 8.489 1.096 3.572 

 

De niet-presterende leningen bedroegen per 31 december 2015 19.503 (21.250) miljoen euro. Er is 

sprake van een dekking van 43,5% (44,4%) wanneer de voorziening wordt gerelateerd aan de niet-

presterende leningen. In procenten van de private kredietportefeuille bedroegen de niet-presterende 

leningen per 31 december 2015 4,6% (4,9%). 

 

Niet-presterende leningen 

In miljoenen euro's 31-12-2015 31-12-2014 

Binnenlands retailbankbedrijf 9.166 10.492 

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 5.644 6.437 

Leasing 681 576 

Vastgoed 4.012 3.745 

Rabobank Groep 19.503 21.250 

 

Ontwikkelingen vastgoedportefeuille 

De commercieelvastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland wordt beheerd door FGH Bank 

en de lokale Rabobanken. De markt in commercieel vastgoed liet in 2015 enkele tekenen van herstel 

zien. Zo steeg de vraag van vastgoedgebruikers naar kantoren en bedrijfsruimte licht, maar deze 

vraag blijft in historisch perspectief laag. Het aanbod van lege panden daalt, zowel voor kantoren als 

voor winkelruimte. De oorzaak hiervan is echter niet een sterk aantrekkende vraag, maar extra 

initiatieven om lege panden te transformeren, in combinatie met een lage nieuwbouwproductie. 

Huurprijzen staan echter buiten de kernlocaties in de grote steden echter nog steeds onder druk. 

Hierdoor tekent zich steeds nadrukkelijker een splitsing af tussen kansloze, kansarme en kansrijke 

objecten. Langetermijntrends als vergrijzing, het ‘nieuwe werken’ en online winkelen spelen hierbij ook 

een grote rol. Ook de komende jaren zal de druk op winkelvastgoed aanhouden, waarbij vooral ketens 

in het middensegment van de markt het lastig hebben. Aan de beleggingskant ontwikkelt de vraag 

zich positief, waarbij zowel binnenlandse als internationale beleggers zeer actief zijn. De lage rente en 

een beperkt rendement in andere beleggingssegmenten, stimuleren investeringen in vastgoed. Alle 



segmenten zijn daarbij in trek bij beleggers. In de huidige marktomstandigheden laat de kwaliteit van 

de kredietportefeuille commercieel vastgoed vooral in de tweede helft van het jaar tekenen van 

stabilisatie zien, waarbij de eerder genoemde splitsing in de markt verschillen op deelsectorniveau 

vertoont.  

 

Binnen Rabobank Groep wordt de Nederlandse portefeuille commercieel vastgoed sinds enkele jaren 

met verhoogde aandacht beheerd. Het financierings-, revisie- en taxatiebeleid is de afgelopen jaren 

aangescherpt. In het kader van ‘Eén Rabobank’, een visie waarin de Rabobank haar activiteiten 

bundelt voor een optimale klantbediening, is begin 2015 gecommuniceerd dat FGH Bank binnen de 

Rabobank als expertisecentrum zal worden geïntegreerd. De voorbereidingen voor dit proces zijn in 

volle gang. 

 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de kredietportefeuille commercieel vastgoed in 

Nederland op 31 december 2015. De sector Projectontwikkeling is aanvullend separaat in beeld 

gebracht. De kredietverlening door de Rabobank in deze subsector was met 1,9 (2,3) miljard euro 

relatief gering. De commercieel vastgoedportefeuille van de Rabobank in Nederland is in 2015 verder 

gekrompen, voornamelijk ten gevolge van aflossingen, uitwinning/afboeking, verkoop van leningen en 

een lagere Risk Appetite. 

 

Kredietportefeuille commercieel vastgoed per 31-12-2015 

In miljoenen euro's 
Netto krediet-
portefeuille 

Bruto niet-
presterende 

leningen* 
Voorzieningen 

Kosten krediet-
verliezen 

Afboekingen 

- Beleggingsvastgoed binnenlands 
retailbankbedrijf 7.729 1.447 588 -8 105 

- Beleggingsvastgoed segment vastgoed 13.794 3.614 1.040 142 217 

Totaal beleggingsvastgoed 21.523 5.061 1.628 134 322 

- Projectontwikkeling binnenlands 
retailbankbedrijf 784 495 301 26 83 

- Projectontwikkeling segment vastgoed 1.101 172 62 5 1 

Totaal projectontwikkeling 1.885 667 363 31 84 

            

Kredietportefeuille commercieel vastgoed per 31-12-2014 

In miljoenen euro's 
Netto krediet-
portefeuille 

Bruto niet-
presterende 

leningen* 
Voorzieningen 

Kosten krediet-
verliezen 

Afboekingen 

- Beleggingsvastgoed binnenlands 
retailbankbedrijf 8.586 1.509 673 249 152 

- Beleggingsvastgoed segment vastgoed 15.099 3.394 1.098 544 333 

Totaal beleggingsvastgoed 23.685 4.903 1.771 793 485 

- Projectontwikkeling binnenlands 
retailbankbedrijf 1.062 586 342 23 26 

- Projectontwikkeling segment vastgoed 1.211 146 43 8 2 

Totaal projectontwikkeling 2.273 732 385 31 28 

            

Bovenstaande tabel betreft uitsluitend specifieke kosten kredietverliezen en specifieke voorzieningen.   

            
* Niet-presterende leningen is conform de definitie van 'non performing' van EBA. Het rapporteren van deze leningen sluit aan bij 
wat gebruikelijk is in de sector en wijkt af van de vorig jaar gerapporteerde onvolwaardige leningen. 



            

In de afgelopen jaren resulteerden de marktontwikkelingen in een forse druk op de kwaliteit van de 

portefeuille, wat zichtbaar werd in een hoger niveau van de kosten kredietverliezen. Het jaar 2015 

wordt gekenmerkt door een duidelijke tweedeling in de portefeuille. Enerzijds zorgt onder andere de 

toename van de interesse van investeerders ervoor dat in sommige deelmarkten momenteel de 

bodem bereikt is of dat er zelfs een verbetering plaatsvindt. De al getroffen voorzieningen op dit deel 

van de portefeuille bleken toereikend. Anderzijds zorgen structurele problemen in andere deelmarkten 

voor blijvende hogere kosten kredietverliezen. 

 

Vrijwel de gehele vastgoedportefeuille in het buitenland is verstrekt door ACC Loan Management. Dit 

is een portefeuille die geleidelijk wordt afgebouwd. De aanvullende dotaties aan de voorziening voor 

kredietverliezen voor deze portefeuille waren in 2015 beperkt (40 miljoen euro). Ook in 2016 worden 

nog enkele aanvullende dotaties verwacht, zij het op een lager niveau dan in de afgelopen jaren. 

 

Liquiditeitspositie 

Ook in 2015 bleef de liquiditeitspositie van de Rabobank sterk. De totale liquiditeitsbuffer per 31 

december 2015, gemeten in ‘High Quality Liquid Assets’ (HQLA), bedroeg 98 (2014: 80) miljard euro. 

De stijging (in absolute termen) is een gevolg van een stijging van gelden aangehouden bij de centrale 

bank. De liquiditeitspositie, gemeten in termen van de ‘Liquidity Coverage Ratio’ (LCR) ad 128% 

(2014: 144%) en ‘Net Stable Funding Ratio’ (NSFR) ad 116% (2014: 115%), bleef ruim boven de 

(toekomstige) limieten. Daarnaast overschreed de aanwezige liquiditeit de minimum-DNB-eis met 

gemiddeld 23% (2014: 26%).  

  



HQLA-liquiditeitsbuffer 

In miljoenen euro's 31-12-2015 31-12-2014 

  
 hoofdsom/  hoofdsom/ 

marktwaarde  marktwaarde  

Level 1-stukken     

Kas en centrale bank reserves (na aftrek verplichte reserves)                61.447  39.933 

Stukken uitgegeven of gegarandeerd door overheden, centrale 
banken en multilateral development banks 

               33.900  36.432 

Totale voorraad Level 1 stukken                95.347  76.365 

      

Level 2a-stukken     

Stukken uitgegeven of gegarandeerd door overheden, centrale 
banken en multilateral development banks 

                 1.553  2.231 

Stukken van niet-financiële corporates met een rating van AA- of 
beter 

                    128                   107  

Niet zelf uitgegeven covered bonds met een rating van AA- of beter                     137                   129  

Totale voorraad Level 2a stukken                  1.817  2.466 

      

Level 2b-stukken     

Stukken met particuliere hypotheken als zekerheid (RMBS), met een 
rating van AA- of beter 

                    252                   542  

Stukken van niet financiële corporates met een rating BBB- tot en 
met A+  

                    308                   412  

Totale voorraad Level 2b stukken                     560                   955  

      

Totale voorraad HQLA                97.724  79.786 

      

Centrale banken beleenbaar zelfbehouden RMBS-en                43.789  43.184 

Overige central banken beleenbare activa                   6.312  6.769 

Overige stukken en illiquide aandelen                   3.235  7.122 

Totaal stukken              151.061  136.861 

 

 


