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Disclaimer
‘Over de Rabobank’ is primair geschreven voor medewerkers van de bank. Het is bedoeld 

als een introductie in de organisatie, in de oorsprong, de werking en de karakteristieken 

van de Rabobank, tegen de achtergrond van enkele algemene ontwikkelingen sinds de 

jaren zeventig van de voorbije eeuw tot april 2015. Het was bij het afsluiten van de tekst 

nog niet duidelijk waartoe de op dat moment gevoerde interne governance discussie 

zou gaan leiden. Deze discussie wordt waar schijnlijk in de loop van 2015 afgesloten en 

de uitkomst zal mogelijk leiden tot aanpas singen in de organisatie en de governance.

Aan de in dit boek verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het boek is 

puur informatief en Rabobank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Woord vooraf

Over de Rabobank schetst op toegankelijke wijze de historische ontwikkeling, huidige 

positie en uitdagingen van de coöperatieve Rabobank. Het boek bestaat uit twaalf korte 

bijdragen en is geschreven voor een brede lezersgroep, primair de medewerkers van de 

bank. Het is bedoeld als een introductie in de organisatie, in de oorsprong, de werking 

en de karakteristieken van de Rabobank, tegen de achtergrond van enkele algemene 

ontwikkelingen sinds de jaren zeventig van de voorbije eeuw tot begin 2015. De hoofd-

stukken eindigen telkens met een samenvatting of een korte vooruitblik. Alle bijdragen 

zijn geschreven door medewerkers van de bank.

Over de Rabobank is uitdrukkelijk geen geschiedkundig werk. Om de uiteenlopende onder-

werpen echter in perspectief te plaatsen, opent dit boek met de historie van de Rabobank 

op hoofdlijnen. Daarna komen er zes hoofdstukken over de Rabobankorganisatie in Neder-

land. Het hoofdstuk over samenwerking met coöperatieve (belangen) organisaties vormt 

de overgang naar bijdragen over de (inter)nationale activiteiten en over de Rabobank 

Foundation. In de laatste twee hoofdstukken keert het boek terug naar de bankorganisatie.

De wortels van de Rabobank liggen in Nederland. Aan het einde van de negentiende 

eeuw legden ondernemende plattelandsbewoners het fundament voor de krediet-

coöperaties, die uitgroeiden tot de Rabobank. Deze kredietcoöperaties waren gestoeld 

op het gedachtegoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Aldus heeft de Rabobank vanaf 

het begin een coöperatieve organisatievorm. Daarin onderscheidt de Rabobank zich van 

de andere Nederlandse grootbanken. In het algemeen is het coöperatieve organisatie-

model in de afgelopen decennia enigszins uit beeld geraakt. Daarom zal in het tweede 

hoofdstuk kort worden ingegaan op de definitie, vormen, doelstellingen, principes, 

succesfactoren en de economische voetafdruk van coöperaties.

Deze algemene introductie vormt de opmaat voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 

specifieke lokale en centrale governance en toezichtstructuur en de bijbehorende interne 

(financiële) spelregels in daaropvolgende hoofdstukken. Aan de basis van de Rabobank staan 

de leden van de onafhankelijke lokale coöperatieve Rabobanken, die op hun beurt allemaal 

lid zijn van de centrale Rabobank. De laatstgenoemde vervult vier rollen ten behoeve van haar 

ledenbanken, waarvan de ondersteunings- en toezichtrol de laatste jaren in de schijnwerpers 

staan. De Rabobank Groep bestaat uit de zelfstandige lokale Rabobanken, hun centrale organi-

satie en enkele groepsmaatschappijen (een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen).
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Na de behandeling van de interne werking, groepsstrategie en bedrijfsoriëntatie staan 

de lokale Rabobanken centraal. In het daaropvolgende hoofdstuk komen de internati-

onale activiteiten aan bod. Door de jaren heen heeft de Rabobank zich ontwikkeld van 

lokale kredietcoöperaties via een nationale netwerkorganisatie tot een internationaal 

opererend financieel conglomeraat. Dit ging gepaard met een forse balansgroei en een 

versterking van de kapitaalpositie, vooral door toevoeging van de winsten aan het eigen 

vermogen. In Nederland zijn alle lokale Rabobanken tezamen de grootste speler in vrij-

wel alle segmenten van de bankenmarkt geworden. In het buitenland richt de Rabobank 

zich de laatste jaren vooral op de food en agrisector, waar ook haar wortels in Nederland 

liggen. Daarnaast worden via Rabobank Foundation agrarische coöperaties en via Rabo 

Development de ontwikkeling van banken in ontwikkelende landen ondersteund. 

De afgelopen decennia is niet alles van een leien dakje gegaan. De Rabobank is in die 

periode met grote vraagstukken geconfronteerd. De uitdagingen, successen en kwes-

ties komen eveneens aan de orde. Hieruit blijkt vooral dat de organisatie voortdurend in 

beweging is in reactie of vooruitlopend op allerlei veranderingen en wisselende trends. 

Dit geldt tot op de dag van vandaag. 

Het boek beschrijft de situatie tot april 2015, waarbij het nog niet duidelijk is waartoe de 

op dat moment gevoerde governance discussie zal leiden. Deze discussie wordt waar-

schijnlijk in de loop van 2015 afgesloten en de uitkomst zal mogelijk tot grote aanpas-

singen in de organisatie en de governance leiden. Net als in het verleden is ook bij deze 

discussie het uitgangspunt dat de Rabobank haar klanten en hun leef- en werkomgeving 

wil versterken. 

Tot slot willen wij als redactie graag allen bedanken voor hun bijdrage aan deze publi-

catie. Dat geldt in de eerste plaats onze collega-auteurs. Daarnaast gaat onze dank uit 

naar de leden van de stuurgroep, Wim Boonstra, Dirk Duijzer, Keetie Sluyterman en Arjan 

Veraart, die eerdere conceptteksten hebben becommentarieerd. 

Joke Mooij & Hans Groeneveld 

Redactie
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1. De Rabobank door de tijd

Waar komt de naam Rabobank eigenlijk vandaan? De naam is eigenlijk een roepnaam 

van de bank. De volledige, officiële naam is namelijk Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleen-

bank. Deze is 1972 ontstaan bij de fusie van twee organisaties, te weten de Coöperatieve 

Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Beide centrale 

organisaties waren in 1898 opgericht door lokale coöperatieve boerenleenbanken. Alle 

bovengenoemde organisaties waren opgericht volgens het systeem-Raiffeisen, ver-

noemd naar de vader van het coöperatieve landbouwkrediet, Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen. In Nederland werd aan het einde van de negentiende eeuw dit systeem het 

fundament van het coöperatieve boerenleenbankwezen en daarmee van de Rabobank.

Dit hoofdstuk beschrijft in het kort de geschiedenis van de Rabobank, waarbij de nadruk 

ligt op de laatste veertig jaar. Naast een historisch overzicht is dit hoofdstuk tevens 

bedoeld als een algemeen kader voor de volgende hoofdstukken.

In het voetspoor van Raiffeisen
De voorlopers van de Rabobank, de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank zijn ontstaan 

naar voorbeeld van de landbouwkredietvereniging van F.W. Raiffeisen (1818-1888). Deze 

sociaal bewogen Duitse plattelandsburgemeester zocht naar wegen om de arme boeren 

in het Duitse Westerwald zicht te geven op een betere toekomst. De plattelandsbevol-

king was te arm om de broodnodige moderniseringen zelf te kunnen financieren. Ook 

kwamen boeren en kleine handwerkslieden in de negentiende eeuw niet of nauwelijks 

in aanmerking voor betaalbare leningen via de bestaande kanalen. Als mogelijke oplos-

sing hiervoor ontwikkelde Raiffeisen de landbouwkredietvereniging op coöperatieve 

grondslag. Deze organisatievorm berustte op zelfhulp, eigen verantwoordelijkheid, we-

derkerigheid en samenwerking. Zij kreeg in 1864 gestalte in de Heddesdorfer 

Darlehnskassen-Verein. Deze laatste vergaarde spaargelden om vervolgens daarmee te 

kunnen voorzien in de kredietbehoefte van haar leden. Door de landbouwkredieten te-

gen gunstige voorwaarden te verstrekken bond Raiffeisen ook de strijd aan met de heer-

sende woekerpraktijken. Zijn inzichten publiceerde hij in Die Darlehnskassen-vereine als 

Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwer-

ker und Arbeiter (1866). Hierin staan de grondbeginselen van de coöperatieve landbouw-

kredietbank, zoals Raiffeisen die voor ogen had. Daarover later meer in dit hoofdstuk. In 

hoofdstuk 2 Coöperatief ondernemen zal nader worden ingegaan op de evolutie van de 

coöperatie als ondernemingsvorm. In Duitsland, maar ook elders in Europa, zouden zijn 

beginselen navolging vinden in de vorm van Raiffeisenbanken en, in Nederland ook in 

Boerenleenbanken. 

Toen Raiffeisens boek verscheen was in Nederland de landbouwsector de motor van de 

economische groei. Maar toenemende internationale concurrentie op de traditionele

exportmarkten voor kaas, boter, vlees en vee, maar ook forse prijsdalingen door het aan-

bod van grote hoeveelheden goedkoop Amerikaans graan in Europa deden het econo-

misch tij keren. Nederland belandde in een agrarische depressie (1882-1896). Tegen de 

achtergrond van de veranderende economische omstandigheden kwam er ook in de 

Nederlandse landbouw een coöperatieve beweging op gang. Lokale initiatieven resul-

teerden in aan- en verkoopverenigingen, fokverenigingen, veilingen en verwerkingsbe-

drijven (melk, kaas, suiker, aardappelmeel, etc.) op coöperatieve grondslag. De krediet-

verlening aan het landbouwbedrijf bleek echter een structureel probleem. Dat was ook 

De mogelijkheden die de nieuwe 

salarisrekening bood. 
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de conclusie van een staatscommissie (1886) die onderzoek deed naar de toestand in 

het landbouwbedrijf. In haar eindrapport (1890) noemde deze commissie als een mo-

gelijke oplossing voor dit probleem, de oprichting van kredietcoöperaties volgens het 

systeem-Raiffeisen.

Boerenleenbanken veroveren Nederland
In Nederland is de opkomst van het landbouwkrediet onlosmakelijk verbonden met de 

naam van pater Gerlacus van den Elsen (1853-1925). In Raiffeisens coöperatieve land-

bouwkredietwezen zag hij de mogelijkheid om: ‘Den woeker te weren, den landman in zijn 

nood bij te staan, maar ook spaarzaamheid, naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid te 

bevorderen,…’. Zo was pater Van den Elsen betrokken bij de oprichting van de Noord-

Brabantse Christelijke Boerenbond (de huidige ZLTO). De boerenbonden op hun beurt 

speelden een belangrijke rol bij het opzetten van de boerenleenbanken en andere coöpe-

raties. Daarbij vormde de encycliek Rerum Novarum (1891) een belangrijke drijfveer. Deze 

pauselijke brief was een reactie op de groeiende sociale tegenstellingen in de industrialise-

rende samenlevingen en riep katholieken op tot samenwerking tussen kapitaal en arbeid. 

Als de ‘Brabantse Raiffeisen’ verspreidde Van den Elsen de vijf belangrijkste grondbegin-

selen van het landbouwkrediet. Dat waren onbeperkte aansprakelijkheid van de leden; 

onbezoldigd beheer van de kredietvereniging; reservering van de winst in plaats van uit-

kering aan de leden; een lokaal (beperkt) werkgebied en ten slotte lokale autonomie van 

de lokale coöperatie in combinatie met aansluiting bij een coöperatieve centrale bank. 

Van den Elsen heeft aan de wieg gestaan van de Coöperatieve Boerenleenbank Geldrop 

(1897) en naderhand van vele tientallen andere boerenleenbanken in de 

provincie Noord-Brabant. 

Ook buiten Brabant sloegen landbouwers, ambachtslieden en notabelen de handen 

ineen en ontstonden lokale banken, waaronder in 1896 te Lonneker de Coöperatieve 

Landbouwersbank en Handelsvereeniging. Zie verder hoofdstuk 7 De Rabobank als lokale 

financiële dienstverlener. Zo werd het Nederlandse bankenlandschap verrijkt met coöpe-

ratieve organisaties, die waren toegesneden op de kredietbehoefte van de agrarische 

sector. Tot dan waren land- en tuinbouwers veelal aangewezen op leningen van familie of 

dure leverancierskredieten. Daarbij was woekerrente een veelvoorkomende misstand. De 

boerenleenbank op coöperatieve grondslag bood land- en tuinbouwers een alternatief.
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Bron: CCRB, CCB, Rabobank Nederland en Rabobank Groep, Jaarverslagen.

Figuur 1: Totaal aantal aangesloten boerenleenbanken en totaal aantal leden, 1898-2014 Het originele venster ‘50 jaar 

Coöperatieve Boerenleenbank 

Landsmeer’ bevindt zich 

tegenwoordig in het Rabo Museum.
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Begin twintigste eeuw herstelde de Nederlandse agrarische sector zich krachtig. 

Tegelijk raakte het landbouwkredietwezen wijd verspreid en geworteld. In 1910 telde 

Nederland al 603 aangesloten boerenleenbanken met bijna 52 duizend leden. Tien jaar 

later waren dat er 1148 met in totaal ruim 144 duizend leden (zie figuur 1). In 1930 waren 

er in Nederland 1286 banken. Het aantal leden zou echter tot begin jaren tachtig blijven 

stijgen, waarover later meer. Ondertussen ontwikkelden deze leenbanken zich tot solide 

spaarbanken met een aantrekkelijke rentevergoeding. Dit was mogelijk vanwege de lage 

kosten. De toevertrouwde spaargelden werden gebruikt voor de kredietverlening aan 

de leden.

Karakteristieken
Alle boerenleenbanken waren zelfstandige coöperaties met een geografisch begrensd 

werkgebied. Hun besturingsstructuur verschilde wezenlijk met die van banken met een 

vennootschapsstructuur. Voor een beschrijving van de moderne situatie, zie hoofdstuk 3 

Besturingsmodel, groepsstrategie en bedrijfsoriëntatie. De leden van de boerenleenbanken 

kozen op de jaarlijkse algemene vergadering uit hun midden het bestuur en de raad van 

toezicht. Tijdens de algemene ledenvergadering bespraken de leden de bancaire resul-

taten en bestuurszaken en stemden over voorstellen. Eventuele winsten werden niet 

uitgekeerd aan de leden, maar toegevoegd aan de reserves van de bank. Dat legde een 

solide financiële basis voor de lange termijn.

Kredietverlening was gekoppeld aan het verplichte lidmaatschap van de coöperatie-

ve boerenleenbank. Daarnaast werd vaak een borgstelling door derden gevraagd. De 

onbeperkte aansprakelijkheid van de leden droeg bij tot een strenge beoordeling van de 

kredietwaardigheid van de kredietvrager. Het strenge toelatingsbeleid, het kleine werk-

gebied en kennis van de lokale situatie verkleinden de kredietrisico’s voor de leden. Het 

aantal leden verschilde van plaats tot plaats, variërend van minder dan tien tot over de 

honderd. 

In de zuidelijke provincies waren de boerenleenbanken duidelijk organisaties met een 

katholieke signatuur als onderdeel van een katholiek netwerk. Elders in Nederland was 

de identiteit sterk afhankelijk van de levensbeschouwelijke samenstelling van de lokale 

gemeenschap. Zo kon het voorkomen dat er in sommige gebieden twee boerenleen-

banken ontstonden.

Het gezicht van de lokale bank was tot halverwege de vorige week de zogeheten kassier. 

Deze hield enkele uren per week bank aan huis. Het kassierschap was een bescheiden 

betaalde parttime bezigheid naast de normale werkkring van de dorpsonderwijzer, 

winkelier of boer. Zo konden decennialang de bedrijfskosten van de boerenleenbanken 

beperkt blijven.

De centrale organisaties
De nadelen van de kleinschaligheid en de behoefte tot samenwerking leidden in 1898 

tot de oprichting van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, (CCRB) te Utrecht, enkele 

maanden later gevolgd door de oprichting van de Coöperatieve Centrale Boerenleen-

bank (CCB) te Eindhoven. Niet zozeer levensbeschouwelijke opvattingen als wel zakelijke 

geschilpunten en persoonlijke tegenstellingen waren de aanleiding voor het ontstaan 

van deze twee overkoepelende organisaties. Een fundamenteel geschilpunt was de 

rechtsvorm van de aangesloten banken. De CCRB accepteerde namelijk alleen banken, 

die waren opgericht volgens de Wet op de Coöperatieve Vereeniging van 1876, die in 

haar ogen een betere soliditeit waarborgde. Het bestuur kwam op dit punt tegenover 

Van den Elsen en de Limburgse en Brabantse boerenbonden te staan, die de voorkeur 

gaven aan de verenigingsvorm volgens de wet van 1855. Deze liet namelijk een eenvou-

digere en daarmee goedkopere structuur toe. Het gevolg was dat in december 1898 de 

CCB werd opgericht. Deze accepteerde beide type banken als lid. Het was overigens niet 

vanzelfsprekend, dat een boerenleenbank zich bij een centrale organisatie aansloot. Zo 

werd de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging te ‘Lonneker – een van 

de eerste boerenleenbanken – pas in 1952 lid van de CCRB. De ontwikkeling van 

‘Lonneker’ tot Rabobank Enschede-Haaksbergen komt ook aan bod in hoofdstuk 7 

De Rabobank als lokale financiële dienstverlener.

In de tweelaagse coöperatiestructuur zijn de aangesloten banken geen (bij)

kantoren, maar zelfstandige entiteiten. Zie verder hoofdstuk 3 Besturingsmodel, 

groepsstrategie en bedrijfsoriëntatie. Op de jaarlijkse algemene vergadering kozen 

de vertegenwoordigers van de ledenbanken het bestuur en de raad van toezicht 

van de centrale bankorganisatie. Tijdens die bijeenkomst oordeelden zij ook over 

de winst- en verliesrekening en eventuele statutenwijzigingen. Beide organisaties 

hadden hetzelfde besturingsmodel, maar zij verschilden in hun organisatiecul-

tuur en werkwijze. Een voorbeeld hiervan is het regionaal overleg, dat in 1921 in 
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de Utrechtse CCRB-organisatie gestalte kreeg in de zogeheten ringen. In de meer 

hiërarchische verhoudingen binnen de Eindhovense CCB zou pas in 1969 de kring-

vergadering ontstaan.

Beide centrales vervulden voor hun ledenbanken een toenemend aantal rollen. Op 

bancair gebied fungeerden zij als bank voor de aangesloten banken (bank der banken), 

tevens girocentrale (afwikkeling giraal betalingsverkeer) en centraal beleggingsinstituut. 

Verder traden de CCRB en de CCB op als belangenbehartiger van en als kenniscentrum 

voor de aangesloten banken. Daarnaast ontwikkelden zij zich tot huisbankier van grote 

(en centrale) agrarische coöperaties, die vaak te groot waren om zich door een kleine 

lokale bank te laten bedienen. In het verlengde hiervan ontwikkelden zich de latere 

(internationale) grootzakelijke of wholesale-activiteiten.

De controletaak van de centrale organisatie was een uitvloeisel van de dubbele coöpe-

ratieve structuur en de (zelf opgelegde) statutaire verplichtingen. Binnen het landbouw-

kredietwezen is vanaf het begin sprake van eigen toezicht. Daarmee is het toezicht op 

de lokale coöperatieve banken beduidend ouder dan het door De Nederlandsche Bank 

(DNB) sinds 1952 uitgeoefende toezicht op het bankwezen in Nederland. Naast het loka-

le toezicht, waarvan de aard en de frequentie lokaal waren vastgelegd, was er vanuit de 

centrale organisatie via de inspectieafdeling voortdurend toezicht op het beheer en de 

administratie van de ledenbanken. 

In 1952 kreeg het eigen, interne toezicht met de Wet toezicht kredietwezen ook een 

wettelijke verankering. In de toezichtwetgeving werd DNB aangewezen als nationale, 

bancaire toezichthouder. Zie verder hoofdstuk 4 Regulering en toezicht. Vervolgens zou 

DNB beide centrales een taak toebedelen in het toezicht op de aangesloten banken 

(het zogeheten opgedragen toezicht), waarbij DNB hen controleerde op de naleving 

van de regels. Op hun beurt stonden de centrale organisaties CCRB en de CCB onder 

direct toezicht van DNB. In de volgende halve eeuw zou de wetgever de reikwijdte van 

het toezicht op de financiële sector vergroten. Vanaf 4 november 2014 valt de Rabobank 

net als de andere grootbanken onder het toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), 

waarover meer in hoofdstuk 4 Regulering en toezicht.

De fusie tot Rabobank
In de periode 1948-1973 zag het coöperatieve landbouwkrediet in Nederland zijn tradi-

tionele werkterrein, de agrarische sector, relatief in betekenis afnemen door structuur-

veranderingen in de Nederlandse economie. Daarbij liep het aandeel van de agrarische 

sector in het bruto binnenlands product (BBP) terug. Het aandeel van de industrie en de 

dienstverlening zou daarentegen fors stijgen. Er was sprake van schaalvergroting, fusies 

en herstructurering in zowel de industrie, de financiële sector als in de agrarische sector. 

Ook de CCRB en de CCB sloegen de handen ineen. Met de groei van het kantorennet in 

de jaren zestig waren de werkgebieden van beide coöperatieve bankorganisaties elkaar 

meer en meer gaan overlappen. De levensbeschouwelijke verschillen vervaagden en de 

onderlinge concurrentie werd scherper, waarbij de banken zich in woord en beeld steeds 

meer gingen profileren als Raiffeisenbank (CCRB) dan wel Boerenleenbank (CCB). 

Op 1 december 1972 fuseerden de CCRB en de CCB tot de Coöperatieve Centrale 

Raiffeisen-Boerenleenbank. De nieuwe centrale organisatie met kantoren (‘bestuurscen-

tra’) in Utrecht en in Eindhoven, werd in de periode 1980-2013 aangeduid als Rabobank 

Nederland. Alle aangesloten banken gingen na 1972 eveneens de naam Rabobank 

voeren. Er volgden fusies in plaatsen met zowel een (voormalige) Raiffeisenbank als een 

Boerenleenbank. Dit proces resulteerde in een versnelde afname van het totale aantal 

aangesloten banken, zoals figuur 1 laat zien. Daarbij werd het werkgebied van de betref-

fende fusiebanken groter.

De fusie van 1972 liet de coöperatieve uitgangspunten ongemoeid. Wel zouden er in 

de loop der jaren enkele aanpassingen in de coöperatieve structuur plaatsvinden. Zo 

zou in stappen de aansprakelijkheid van de leden komen te vervallen. In 1980 kwam het 

verplichte lidmaatschap voor particulieren te vervallen. Voor de bedrijven-leden werd 

toen de volledige aansprakelijkheid teruggebracht tot een beperkte aansprakelijkheid 

van maximaal vijfduizend gulden (circa EUR 2.270) per lid. In 1998 kwam het verplichte 

lidmaatschap geheel te vervallen. Het was een van de uitkomsten van de zogeheten 

Coöperatiediscussie (1995-1997), waarover meer in hoofdstuk 3 Besturingsmodel, groeps-

strategie en bedrijfsoriëntatie. 



Over de Rabobank

Pagina 16 | versie mei 2015 versie mei 2015  |  Pagina 17

In de periode 1998-2013 zijn tevens aanpassingen geweest in de bestuursstructuur, 

waarover meer elders in dit boek. Zo werden in 2002 de raad van beheer en de raad van 

toezicht samengevoegd tot de nieuwe raad van commissarissen (rvc). Daarmee deed de 

rvc, die van oudsher in naam was verbonden aan de vennootschapsvorm, haar intrede in 

de coöperatieve Rabobankorganisatie.

Nieuwe klanten, nieuwe producten
De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich door economische groei en 

structurele veranderingen in de agrarische sector. Vanuit de samenleving en de politiek 

werden er vraagtekens geplaatst bij de solvabiliteit van het coöperatieve model. Ook 

zou de coöperatieve governance niet langer aansluiten bij de bancaire eisen, aldus 

critici. Daarop besloten de beide centrale organisaties samen met de drie grote land-

bouworganisaties tot een zelfonderzoek. De uitkomsten hiervan werden gepubliceerd 

in het rapport Het landbouwkrediet in Nederland (1960). Volgens de onderzoekscommis-

sie voorzag het coöperatieve landbouwbankwezen wel degelijk in een behoefte. Wel 

adviseerde zij enkele aanpassingen, die in feite neerkwamen op een professionalisering, 

zowel in bestuurlijk als in bedrijfseconomisch opzicht. Die kwamen er. De periode van de 

kleine huiskamerbanken liep ten einde. De kassier maakte meer en meer plaats voor een 

fulltime directeur. Veel banken verhuisden naar een eigen pand. Onder invloed van de 

toenemende wet- en regelgeving zouden de boerenleenbanken verder 

professionaliseerden.

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw konden de banken in ons land vooral naar soort 

activiteiten worden ingedeeld. Er waren handels-, hypotheek-, landbouwkrediet-, spaar-

banken, etc. In de jaren zestig vervaagden de verschillen. De ‘giralisering van het loonzak-

je’ bracht de boerenleenbanken in contact met veel nieuwe particuliere klanten, die er 

voor hun salarisbetaling een betaalrekening openden. Dit nieuwe bankproduct veran-

derde voorgoed de betaalgewoonte van de Nederlandse huishoudens: van chartaal 

via giraal en naar het huidige digitaal, waarbij betalingen geheel elektronisch verlopen 

zonder papier en/of handgeschreven ondertekening.

Tegen de achtergrond van de ontstane massamarkt voor particulieren transformeerden de 

boerenleenbanken geleidelijk tot algemene banken op coöperatieve grondslag, aanwezig 

op het platteland en vanaf het midden van de jaren zestig eveneens in de grote steden. 

Het totaal aantal rekeninghouders bij de Rabobank steeg snel van 165.000 in 1968 tot circa 

1,3 miljoen in 1972. Binnen enkele jaren hadden de Rabobanken een aandeel circa 25 pro-

cent op de particuliere betaalmarkt. Deze ontwikkeling in de richting van een algemene 

bank, leidde over de hele linie tot modernisering van de administratie, uitbreiding van de 

personele bezetting en meer vestigingen. De uitbreiding van de bancaire dienstverlening, 

die zonder automatisering niet mogelijk was geweest, ging noodzakelijkerwijs gepaard 

met grote investeringen. Daartegenover stond aanvankelijk geen zichtbare rendements-

verbetering, omdat die nieuwe dienstverlening voor de klanten grotendeels kosteloos was. 

De stand van de automatisering in combinatie met de wens tot kostenbeheersing van het 

betalingsverkeer leidde in de jaren zestig tot meer samenwerking tussen de Nederlandse 

banken. In 1967 besloten de grote handelsbanken en de CCB en de CCRB tot de oprichting 

van de Bankgirocentrale NV. Deze zou het giroverkeer van de cliënten van 3.700 bankkan-

toren in Nederland gaan verzorgen. Voor de boerenleenbanken betekende de bankgiro 

naast een aanzienlijke kostenbesparing, een betere aansluiting op de administratieve 

automatisering van bankgegevens bij bedrijven. Het bankwezen beschikte aldus over een 

eigen geïntegreerd geautomatiseerd bankgirocircuit, naast dat van de Postgiro. Integratie 

van beide tot het Nationaal Betalingscircuit (NBC) zou overigens pas in 1997 zijn beslag 

krijgen. Drie jaar eerder was uit een fusie van de Bankgirocentrale, BeaNet en Eurocard, 

Interpay ontstaan, dat zich vervolgens zou ontwikkelen tot Equens.

Uit de binnenlandse bancaire samenwerking ontstond een reeks nieuwe gestandaardiseer-

de betaalproducten, waaronder de betaalcheque, de acceptgiro, de pinpas, de chipknip 

en iDeal. Na een periode van een explosief stijgend aantal kasopnames zou na de inburge-

ring van de geldautomaat (gea), gevolgd door de betaalautomaat (bea) het betaalgedrag 

ingrijpend veranderen. In 1992 telde Nederland 3.300 geldautomaten, waarvan ongeveer 

de helft van de Rabobank was. Na een aanvankelijke toename, krimpt de laatste jaren het 

aantal geldautomaten, mede door de opmars van de elektronische betaling en het 

online-bankieren. Uit een onderzoek van DNB blijkt, dat in 2011 nog 62 procent van het 

totaal aantal betalingen contant geschiedde tegen 35 procent met de pinpas. Daarbij over-

trof overigens de waarde van de pinbetalingen (60 procent) al wel ruimschoots die van het 

contante geld (37 procent). Mede door deze verschuiving is er sinds 1995 sprake van een 

forse daling van het aantal klanten dat nog regelmatig een bank binnenstapt. Een vermin-

dering van het aantal bancaire vestigingen ligt daarmee voor de hand.
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De weg naar Allfinanz
In het laatste kwart van de vorige eeuw kochten steeds meer Nederlanders een eigen 

huis en sloten een woninghypotheek af bij een bank of verzekeraar. Naast de traditione-

le annuïteitenhypotheek, waarbij periodiek een vast bedrag moest worden betaald ter 

aflossing van de hypotheekschuld, kwamen er nieuwe hypotheekvormen. Sommige van 

deze producten bleken voor de betrokkenen moeilijk te doorgronden. Andere bleken op 

termijn toch niet aan de verwachtingen te voldoen. In de geschiedenis van de Rabobank 

is de OpMaat Hypotheek daarvan een voorbeeld, al is dit product nimmer aangemerkt 

als woekerproduct. De OpMaat Hypotheek was een hypotheekvorm die sparen en/of 

beleggen combineerde.

De Nederlandse spaarmarkt was in de jaren tachtig volop in beweging. Er dienden zich 

nieuwe gespecialiseerde partijen aan die, dankzij een zeer kosteneffectief business-

model een relatief hoge spaarrente konden bieden, zoals vermogensbeheerder Robeco 

met haar spaarbank Roparco. Verder kwamen er alternatieven voor sparen in de vorm 

van beleggings- en verzekeringsproducten met goede rendementsverwachtingen. Om 

toch voldoende aanwas van spaargeld te hebben, zochten de Nederlandse banken 

samenwerking met beleggingsinstellingen en verzekeraars. Pas na een aanpassing door 

de overheid van het zogeheten structuurbeleid (1990) werd onder bepaalde voorwaar-

den een samengaan van banken en verzekeraars mogelijk. Een volledige juridische 

samensmelting bleef verboden. 

In het licht van deze ontwikkelingen introduceerde de Rabobank net als andere finan-

ciële instellingen omstreeks 1990 het Allfinanz-concept. Daarmee werd zij een soort 

financieel warenhuis, dat klanten een totaalpakket bood voor betalen, sparen, beleggen, 

verzekeringen, adviseren en financieren. Dit kreeg organisatorisch invulling in de uit-

bouw van de Rabobank Groep, in de vorm van gespecialiseerde dochterondernemingen 

en deelnemingen. Twintig jaar later, in 2010, omvatte de allfinanz-dienstverlening acht 

activiteiten, zoals bijeengebracht in figuur 2. 

Vijf jaar later, in 2015, is het aantal dochterondernemingen en deelnemingen behoorlijk 

teruggebracht door onder meer de verkoop van vermogensbeheerders Orbay, Robeco 

en Sarasin. Verder werd in 2014 de verkoop van de Poolse Bank BGZ afgerond. Eerder 

had de Ierse dochter ACC Bank, zwaar geraakt door de 2008-crisis, haar bankvergunning 

ingeleverd bij de Ierse toezichthouder. Andere groepsonderdelen zijn of worden anno 

2015 verder geïntegreerd, zoals FGH bank. Zie ook hoofdstuk 3 Besturingsmodel, groeps-

strategie en bedrijfsoriëntatie en hoofdstuk 9 De Rabobank wereldwijd.

De veranderende wet- en regelgeving plus de toenemende internationale concurrentie 

leidden in de jaren negentig tot een nieuwe golf van fusies en overnames in de financië-

le sector, zowel in Nederland als elders in de wereld. In Nederland zette de concentratie 

binnen het bankwezen door en ontstonden er financiële conglomeraten, die niet alleen 

in eigenland maar in toenemende mate ook internationaal actief waren. Daarnaast be-

traden meer buitenlandse partijen de Nederlandse markt. Het internet bood hen daartoe 

de noodzakelijke en tegelijkertijd goedkope infrastructuur.

Internationale expansie
Na de fusie tot Rabobank maakte de organisatie een sterke groei door en ontwikkelde 

zich als Rabobank Groep vanaf 1980 ook internationaal geleidelijk tot een speler van bete-

kenis. Het balanstotaal zou in ruim dertig jaar stijgen van ongeveer EUR 44 miljard in 1980 

naar circa EUR 680 miljard in 2014. Zie voor de financiële aspecten hoofdstuk 5 Financiële 

besturing. De internationalisering vond stapsgewijs plaats, waarbij het buitenlandbeleid 

enkele malen is bijgesteld, zoals beschreven in hoofdstuk 9 De Rabobank wereldwijd. In 

eerste instantie koos de bank voor samenwerking met buitenlandse partners. Zie ook 

Vermogensbeheer

Leasing

Vastgoed

Verzekeren

Zakelijk

Hypotheken

Internationale retail

Partnerbanken

Robeco, Sarasin, Schretlen & Co, Orbay

De Lage landen (DLL), Ahtlon Car Lease, Freo

Rabo Vastgoedgroep –Bouwfonds Property Development, MAB, 

FGH bank, Bouwfonds REIM, Fondsenbeheer Nederland

Eureko (39%) – Interpolis

Rembrandt Fusies & Overnames

Obvion

ACCBank, Bank BGZ (59%)

Banco terra (31%), banco regional (40%), 

BPR (35%), NMB (35%), Zanaco (46%), URCB (9%)

Bron: Rabobank Groep, Jaarverslag 2010.

Figuur 2: Allfinanz-dienstverlening in 2010
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hoofdstuk 8 Samenwerking met coöperatieve verenigingen. Daarna werd het buitenlandbe-

drijf met eigen kantoren uitgebreid. In 1980 kwam er een vestiging in Frankfurt. In 1981 

volgde New York. Voor toelating op de Amerikaanse markt, moest de Rabobank een be-

oordeling aanvragen bij de ratingbureaus. Ze kreeg een triple A-rating, de hoogste waar-

dering in het toen gehanteerde beoordelingssysteem. Zie verder hoofdstuk 5 Financiële 

besturing. Daarna volgden er vestigingen op andere continenten. Zie ook het overzicht in 

Bijlage 1. Binnen enkele decennia is de Rabobank uitgegroeid van een louter Nederlandse 

bank tot een grote internationale financiële dienstverlener voor haar binnen- en buiten-

landse klanten en tot een mondiaal opererende food & agribusiness-bank.

Virtuele bank
Naast de fysieke Rabobank met haar dichte kantorennet kreeg vanaf 1995 de virtuele 

Rabobank geleidelijk gestalte. Met behulp van telefoon en internet biedt zij zowel parti-

culiere als zakelijke klanten een scala aan producten en diensten. Een deel van de han-

delingen die de bank voorheen verrichtte, kwamen bij de klant te liggen. Zo kan de klant 

zelf online betalen en sparen, maar ook meer complexe producten als hypotheken, za-

kelijke leningen en verzekeringen afsluiten. De online-toegang verminderde voor hem/

haar de afhankelijkheid van vestigingen en openingstijden. Sinds de applicaties voor de 

smartphone en iPad heeft de klant de Rabobank het etmaal rond letterlijk onder hand-

bereik. De virtualisering van de dienstverlening moet eveneens bijdragen aan een snelle 

klantbediening en een daling van de (personeels)kosten in een tijd dat de opbrengsten 

stagneren door de slechtere economische omstandigheden sinds het uitbreken van de 

kredietcrisis in 2007-2008. 

Onderweg naar morgen
Sinds het uitbreken van de crisis in 2007-2008 staat het bankwezen internationaal bloot 

aan kritiek. Dit heeft mede geleid tot strengere kapitaaleisen, aanscherping van het 

toezicht en een roep om een cultuurverandering in de financiële sector. Er moest iets 

veranderen, ook bij de Rabobank. De bank voerde een uitgebreid pakket maatregelen in 

om de compliance te versterken, de risico’s terug te dringen en de bedrijfscultuur te ver-

beteren. Verder kreeg een aantal organisatorische aanpassingen gestalte, waaronder de 

afslanking van de Groep door de verkoop van enkele dochters en de centrale aansturing 

van Rabobank International en Rabobank Nederland door de raad van bestuur begin 

2014. Dit markeerde tevens het einde van beide handelsnamen. Voortaan is er sprake 

van een bank, de coöperatieve centrale Rabobank.

In 2014 is zij aan een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis begonnen. De Rabobank wil 

een vooraanstaande klantgerichte coöperatieve bank in Nederland zijn en een leidende 

food- & agribank in de wereld. Hiertoe formuleerde zij vier richtinggevende thema’s, die 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat zijn: klantfocus, de Rabobank als ijzersterke 

bank, de kracht van een betekenisvolle coöperatie en het in onze kracht zetten van de 

medewerkers.
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voorbeelden bekend zijn van coöperaties in de vroege oudheid. De komst van fabrieken 

en nieuwe technieken in de achttiende en negentiende eeuw bedreigde het bestaan 

van ambachtslieden. Fabrieksarbeiders hadden nauwelijks rechten in een tijd dat de 

macht bij adel en industriëlen lag. Tegelijkertijd leidden misoogsten op het platteland tot 

armoede en – niet zelden – tot hongernoden. Daarbij kwam dat Amerika zich in de loop 

van de negentiende eeuw ontwikkelde tot ’de graanschuur’ van de wereld. Amerikaans 

graan kon steeds sneller en goedkoper worden getransporteerd naar andere wereldde-

len. In Europa leidde dit tot grote prijsdalingen in landbouwsectoren wat veelal resulteer-

de in armoede onder de plattelandsbevolking.

Het opzetten van coöperaties bood arbeiders en boeren de mogelijkheid om zich in 

een economische organisatie te verenigen en samen te werken aan de realisatie van 

gemeenschappelijke doelen zoals betere leefomstandigheden, die voor elke deelnemer 

afzonderlijk onbereikbaar waren. Door heel Europa trokken geestelijken, welgestelden en 

intellectuelen zich de moeilijke situatie van boeren en arbeiders aan en droegen bij aan 

de ontwikkeling van coöperaties. Deze coöperaties speelden in Europa een belangrijke 

rol bij de economische ontwikkeling en emancipatie van bevolkingsgroepen. Specifiek 

voor kredietcoöperaties gold, dat door het lokale karakter en sociale cohesie tussen 

leden de risico’s bij het verstrekken van leningen tot een minimum beperkt bleven. De 

leningen waren daarom voordeliger dan bij de bestaande spelers.

Ledenregister

2. Coöperatief ondernemen

Nadat het eerste hoofdstuk over het ontstaan en de ontwikkeling van de coöperatieve 

Rabobank ging, besteedt dit hoofdstuk aandacht aan de evolutie van de coöperatie als 

ondernemingsvorm. De eerste paragraaf opent met een definitie van de coöperatieve 

rechtsvorm en vervolgt met een korte behandeling van enkele sociaaleconomische stro-

mingen die aan de basis staan van moderne coöperaties. Daarna volgt een overzicht van 

vormen van coöperaties, hun doelstellingen en principes. De betekenis van coöperaties 

wereldwijd wordt duidelijk aan de hand van enkele kerncijfers. Wat maakt coöperaties 

succesvol? Ook op die vraag zal hier worden ingegaan. Tot slot worden de kansen en 

bedreigingen voor coöperaties in het huidige tijdsgewricht en voor de nabije toekomst 

beschreven.

Wat zijn coöperaties?
Coöperaties zijn ‘autonome verenigingen van natuurlijke personen die vrijwillig samen-

werken voor gemeenschappelijk sociaal, economisch en cultureel voordeel’, aldus de 

definitie van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA). Het doel van een coöperatie 

is het leveren van individuele of collectieve diensten aan haar leden, die klant, producent 

en/of medewerker zijn. Verder kan een coöperatie diensten en producten leveren aan 

externe klanten, zijnde niet-leden. De coöperatieve organisatie wordt gekarakteriseerd 

door een wederkerige relatie tussen leden en de coöperatie alsmede democratische 

besluitvorming door het collectief van leden onder afgesproken voorwaarden. 

Voor het functioneren vertrouwt de organisatie op contractuele relaties tussen de leden 

binnen een afgesproken set van regels. Coöperaties zijn vaak ontstaan als reactie op 

aanwezige marktonvolkomenheden. Leden richt(t)en coöperaties op om toegang te 

krijgen tot bepaalde dienstverlening of markten, ter verbetering van hun leefomstandig-

heden of om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Coöperaties hanteren doorgaans 

een langetermijnperspectief, want leden streven naar de continuïteit van ‘hun’ bedrijf. Zij 

streven daarbij niet naar winstmaximalisatie, zodat coöperaties een andere bedrijfsoriën-

tatie hebben dan nogal wat beursgenoteerde ondernemingen. 

De oorsprong van de hedendaagse coöperatie ligt in de industriële revolutie en de 

grote depressie in de landbouw rond 1850 in Europa, hoewel in de literatuur diverse 
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Raiffeisen geldt als de geestelijk vader van het coöperatieve landbouwkrediet. Als burge-

meester van diverse boerendorpen in het Duitse Westerwald ontplooide hij verschillen-

de initiatieven ter verbetering van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking. 

Raiffeisen geloofde niet in liefdadigheid maar in ‘hulp door zelfhulp’, spaarzaamheid en 

scholing. Na ervaring met de oprichting van diverse hulpverleningsinstanties richtte hij 

in 1862 de ‘Anhauser Spaar- en Kredietcoöperatie’ op, gevolgd door de Heddesdorfer 

Darlehnskassenverein in 1864. Zijn ervaringen publiceerde hij in 1866 in boekvorm. 

Het economische concept van een netwerk van kleine agrarische banken voor lokale 

boeren ontwikkelde zich tot Raiffeisenbanken en verspreidde zich daarna door Duitsland 

en naar omliggende landen. Zijn idee ligt ook ten grondslag aan de huidige Rabobank, 

zoals eerder in hoofdstuk 1 De Rabobank door de tijd werd besproken.

Stromingen
Door zich te verenigen in coöperaties konden de voormalige ‘buitengeslotenen’ volwaar-

dig deelnemen aan het economisch proces. Volgens de literatuur kan de opkomst van 

coöperaties uit een aantal sociaal-maatschappelijke stromingen worden verklaard. 

De utopische stroming baseert zich op denkbeelden van Charles Fourier (1772 – 1837) in 

Frankrijk en Robert Owen (1771–1858) in Engeland. Fourier ontwikkelde zich als tussen-

handelaar tijdens zijn buitenlandse reizen tot schrijver en verspreider van sociale denk-

beelden over op zelfvoorziening gerichte gemeenschappen. Owen had als ondernemer 

oog voor de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Owen richtte coöperatieve 

dorpen op, waar arbeiders onder zelfbestuur eigen voedsel verbouwden, kleding maak-

ten en producten verkochten. Daarbij introduceerde hij winstdeling voor de betrokken 

leden. Volgers van Owen stichtten de Rochdale Society of Equitable Pioneers (1844). Deze 

staat op zijn beurt aan de basis van de ‘socio-therapeutische benadering’ van coöperaties 

en wordt vaak gezien als de eerste hedendaagse coöperatie. Arme wevers in het 

Engelse Rochdale legden hun beperkte financiële middelen bijeen om samen een 

winkel te beginnen. Door gezamenlijke inkoop van levensmiddelen én omdat ze alleen 

verantwoording aan elkaar schuldig waren, konden ze de prijzen relatief laag houden. 

De winst werd herverdeeld door dividenduitkering aan de leden. De Rochdale-pioneers 

legden een aantal ideologische functioneringsprincipes vast, die later door de Internatio-

nale Coöperatieve Alliantie (ICA) zijn overgenomen. 

Hoewel in Duitsland in het begin van de negentiende eeuw diverse initiatieven werden 

ontplooid, was Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883) een van de bekendste pleitbe-

zorgers van de coöperatie. Hij zette zich als jurist en politicus actief in voor wetgeving 

waarmee coöperaties een wettelijke basis als rechtspersoon kregen. Hij stond aan de 

wieg van de Volksbanken. Anders dan Schulze-Delitzsch en Raiffeisen, over wie later 

meer, was Wilhelm Haas (1839–1913) niet zozeer betrokken bij de oprichting van lokale 

coöperaties, als wel actief bij de verdere ontwikkeling van overkoepelende landbouw- 

coöperaties en coöperatieve kredietinstellingen, en bij de oprichting van internationale 

verbanden. Tot slot was er een stroming die gebaseerd was op de Christelijk-Sociale 

filosofie van kerkvader Thomas van Aquinas en de Christelijke sociale solidariteit van 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888). Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888).
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Het werk van Raiffeisen en zijn gedachtegoed ‘hulp door zelfhulp’ zijn verwoord in vijf 

“Raiffeisen Principes”: solidariteit op basis van Christendom in de praktijk, sobere bedrijfs-

voering, lokaal karakter, volledige reservering van de winst zonder herverdeling naar de 

leden, gebruik van een verantwoord deel van de reserves voor sociale doelen ter verbe-

tering van lokale leefomstandigheden. In Nederland hanteerde pater Gerlacus van den 

Elsen bij de stichting van de eerste boerenleenbanken soortgelijke beginselen: onbe-

perkte aansprakelijkheid van de leden, onbezoldigd beheer, reservering van de winst, 

lokaal beperkt werkgebied en plaatselijke zelfstandigheid met aansluiting bij een 

coöperatieve centrale bank. Zie verder hoofdstuk 1 De Rabobank door de tijd.

Vormen
Coöperaties kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Een eenvoudige, 

universele vorm van de coöperatie is een vereniging van leden, die op basis van het 

beginsel van ‘één persoon, één stem’ haar doelen nastreeft. De keuze van leden voor de 

mate van zelffinanciering, de mate van aansprakelijkheid en eigendomsrechten bepaalt 

de uiteindelijke vorm van coöperaties. Er kan worden afgeweken van het ‘één persoon, 

één stem’-principe. Bij het proportionaliteitsprincipe is de invloed van een lid afhankelijk 

van zijn inbreng van kapitaal of productievolume. Uiteindelijk wordt de specifieke ver-

schijningsvorm van iedere coöperatie bepaald door de doelstelling, het land, de 

historische stroming, de wettelijke kaders en de sector waarin zij opereert.

Bekende coöperatievormen zijn consumenten-, producenten- en arbeiderscoöperaties. 

Een voorbeeld van de eerstgenoemde is de levensmiddelencoöperatie in Rochdale. 

Een consumentencoöperatie wordt gekenmerkt door gezamenlijke inkoop of geza-

menlijk gebruik van goederen van de coöperatie. Dit coöperatietype is ook te vinden in 

de financiële sector, kinderopvang, elektriciteit, telecommunicatie, gezondheidszorg en 

huisvesting. Producentencoöperaties streven naar efficiëntievoordelen door de centrale 

verwerking van de door leden geproduceerde goederen en/of naar marktmacht, dat wil 

in dit geval zeggen een betere prijs, bij de verkoop van deze goederen. 

Producentencoöperaties zijn veelal te vinden in de agrarische sector voor bijvoorbeeld 

melkproducten, veevoeder en vleesverwerking. Eén van de grootste producentencoöpera-

ties in Europa is Friesland Campina met ruim 14.000 Europese melkveebedrijven als lid. 

Doelstellingen en principes
De doelstelling van een coöperatie is, zoals gezegd, het behalen van gemeenschappelijk 

sociaal, economisch en/of cultureel voordeel voor haar leden. In economische termen 

gaat het bijvoorbeeld om het realiseren van betere prijscondities voor leden (en mogelijk 

ook niet-leden), diversificatie van risico’s of het verwezenlijken van schaalvoordelen. In 

Nederland is dat als volgt verankerd in het Burgerlijk Wetboek: “De coöperatie […] moet 

zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden 

te voorzien krachtens overeenkomsten, anders van verzekering, met hen gesloten in 

het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.” Hieruit 

volgt dat elke coöperatie statuten moet hebben, waaruit blijkt waarop de onderneming 

zich richt en hoe de besturing plaatsvindt. De ‘stoffelijke behoeften’ in het wetboek 

kunnen worden geïnterpreteerd als ‘economische’ elementen. De leden en hun statutair 

vastgelegde eigendomsrechten bepalen de financiering, aansprakelijkheid en besturing 

van de coöperatie.

Elk van de eerder genoemde coöperatieve scholen of stromingen, zoals Rochdale en 

Raiffeisen, kent eigen principes, die een rol spelen in de wijze waarop zij de coöperatieve 

doelstellingen bereiken. De zeven principes van de International Cooperative Alliance 

(ICA), die hun oorsprong vinden bij de eerdergenoemde Rochdale Society of Equitable 

Pioneers, zijn wereldwijd het meest bekend. De ICA komt nader aan de orde in 

hoofdstuk 8 Samenwerking met coöperatieve verenigingen.

Het eerste en leidende principe betreft het open en vrijwillig lidmaatschap voor leden. 

Verder geldt dat alle leden economisch participeren (tweede principe) en de organisatie 

op democratische wijze controleren (derde principe). Het vierde principe betreft de auto-

nomie en onafhankelijkheid van de coöperatie, die ook bij samenwerkingsverbanden 

met andere organisaties moet worden gehandhaafd. Het vijfde principe van opleiding, 

training en informatie-deling geldt als voorwaarde voor democratische controle en 

effectieve ledenparticipatie. Het zesde principe ‘coöperatie tussen coöperaties’ dient ter 

versterking van de coöperatieve beweging door samen te werken via lokale, regionale, 

nationale en internationale structuren. Het zevende en laatste principe, ‘aandacht voor 

de (lokale) gemeenschap’, onderkent dat leden van de coöperatie op een of andere wijze 

verbonden zijn bij hun eigen leefomgeving en aan een duurzame ontwikkeling daarvan 

via de coöperatie willen bijdragen.
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Overigens kennen financiële coöperaties verschillende verschijningsvormen: coöperatieve 

banken, mutuals, credit unions, building societies en community banks. Deze organisaties heb-

ben als kenmerk, dat de winst wordt gebruikt voor kapitaalopbouw, groei en continuïteit. 

Andere zijn in eigendom van en worden bestuurd door lokale leden als kapitaalverschaffers, 

die de winsten aanwenden om leden materieel voordeel te bieden. Hierbij kan worden 

gedacht aan gunstigere rentecondities of – gedeeltelijke – restitutie van kosten voor het 

betalingsverkeer of van verzekeringspremies. Bij de meeste financiële coöperaties ligt het 

eigendom van het opgebouwde vermogen weliswaar uiteindelijk bij de leden, maar het is 

voor leden zeer moeilijk om bij dat opgebouwde vermogen te komen of aan de financiële 

coöperatie te onttrekken. Dit geldt echter niet voor de ledenaandelen of -certificaten die 

meestal via een interne markt kunnen worden aan- en verkocht door leden. 

In de hedendaagse economie vervullen financiële coöperaties – net als andere financiële 

spelers – belangrijke nutsfuncties in het maatschappelijke verkeer. Zij verzorgen onder meer 

het betalingsverkeer en ze zijn ook grote groepen niet-leden gaan bedienen. Hiermee zijn 

zij deels verworden tot publieke coöperaties met essentiële nutsfuncties. Hiervoor gelden 

in toenemende mate strengere toezichteisen, waardoor de ledeninvloed anno 2015 in een 

ander perspectief moet worden bezien dan rond het begin van de twintigste eeuw.

Cijfers en feiten
In alle windstreken komen coöperaties voor, maar over hun aantal en omvang zijn weinig 

gegevens beschikbaar. Wel is bekend, dat er in dit opzicht grote verschillen tussen landen 

en werelddelen bestaan. Dit heeft vooral historische oorzaken. In sommige culturen ontbrak 

een goed vestigingsklimaat voor coöperaties of sprak het coöperatieve model minder tot 

de verbeelding. Er is echter wereldwijd een groeiende belangstelling voor de coöperatieve 

ondernemingsvorm. Dit was een belangrijke reden voor de Verenigde Naties om 2012 tot 

het internationale jaar van de coöperatie uit te roepen.

Om te inventariseren wat het economisch belang van coöperaties is, heeft de eerderge-

noemde International Cooperative Alliance (ICA) in 2012 de World Co-operative Monitor 

opgezet. Uit deze monitor komt naar voren dat er in 2013 ongeveer 1 miljard leden van 

coöperaties zijn. Het is overigens een misvatting dat coöperaties niet groot kunnen zijn. 

Figuur 1 laat zien dat er voor 2013 wereldwijd bijna 1.500 coöperaties zijn geïdentificeerd 

met een omzet van meer dan 100 miljoen dollar. 

Het opgebouwde eigen vermogen van producentencoöperaties behoort vaak toe aan 

de individuele leden. Het destijds ingebrachte ledenkapitaal en/of een deel van het 

opgebouwde vermogen kan bij uittreding van een lid weer aan de coöperatie worden 

onttrokken. Een arbeiderscoöperatie heeft de eigen medewerkers als deelnemende 

leden, die elk kapitaal of bepaalde vaardigheden inbrengen en de onderneming op de-

mocratische wijze besturen. Dit type coöperatie is te vinden in de meest uiteenlopende 

sectoren, waar zelfstandige vakgenoten met elkaar willen samenwerken. 

Binnen sectoren worden coöperaties vaak ingedeeld naar de functie die ze in de be-

drijfsketen uitvoeren: verkopen, aanvoeren, inkopen en dienstverlening. Verkoopcoöpe-

raties ondersteunen hun leden bij het verkopen van hun producten en het behalen van 

maximaal rendement bij hun verkoop. Aanvoer- of inkoopcoöperaties leveren goederen 

tegen lagere prijzen aan hun leden. Sommige coöperaties combineren twee of drie 

functies.

Regelmatig vormen lokale coöperaties regionale of nationale samenwerkingsverbanden. 

Deze coöperaties hebben dan meerdere lagen, zoals bij Royal Cosun, een agro-industri-

ele coöperatie. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid de inkoopkracht en onderhande-

lingspositie ten behoeve van leden te verbeteren. Verder leidt het tot schaalvoordelen 

of efficiëntiewinsten. Ook kunnen financiële risico’s in dergelijke verbanden worden 

gespreid. Daartegenover staat dat de besluitvorming in coöperaties afhankelijk van de 

grootte en het besturingsmodel soms wat trager verloopt. 

Financiële coöperaties
In de bovenstaande classificatie nemen financiële coöperaties een aparte positie in. 

Zij zijn namelijk zowel een consumenten- als een producentencoöperatie. Leden 

hebben een financiële consumentencoöperatie opgezet en besturen deze ook. 

Deze lokale kredietcoöperatie levert zelf financiële producten aan leden (en later 

ook aan niet-leden). Deze hybride vorm is ook nog zichtbaar in de ontwikkeling van 

de Rabobank in Nederland. Elke aangesloten coöperatieve Rabobank wordt zelf-

standig bestuurd, maar alle lokale banken zijn lid van de topcoöperatie (de Coöpe-

ratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank) die hen allemaal dezelfde producten 

en diensten levert. Dit is goedkoper dan wanneer alle lokale banken hun producten 

zelf zouden ‘produceren’.
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Figuur 1: Spreiding en aantal coöperaties met een omzet van meer dan 100 miljoen US dollar

 

De verschillen in aantallen grote coöperaties worden duidelijk als naar figuur 2 wordt gekeken. 

Hierin staat de situatie in Europa ingetekend. Er zijn verscheidene grote coöperaties in West-

Europa, waarbij het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Duitsland eruit springen. Overigens 

heeft Nederland als klein land eveneens een aanzienlijk aantal grotere coöperaties.

Figuur 2: Aantal coöperaties in Europa (2013)

In Nederland vormen coöperaties een belangrijk onderdeel van de economie, zo blijkt uit 

Coöperatie+ (2012) een publicatie van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR), de vereniging van 

en voor coöperaties in Nederland. Zie ook hoofdstuk 8 Samenwerking met coöperatieve verenigin-

gen. Uit deze publicatie blijkt, dat in 2012 de coöperaties in Nederland een gezamenlijke omzet 

hadden van EUR 125 miljard, tegen EUR 235 miljard van de 43 beursgenoteerde ondernemingen 

in Amsterdam (voor de Rabobank is de omzet gemakshalve gedefinieerd als de netto rente-

Europa, 913 

Azië, 72 

Afrika, 1 

Noord- en 
Zuid 

Amerika, 
440 

Oceanië, 52 

Bron: ICA en EURICSE, World Co-operative Monitor 2012 en 2013.

Toelichting: De omvang van de cirkel geeft het aantal coöperaties aan.

Bron: ICA en EURICSE, World Co-operative Monitor 2013.

inkomsten). In dat jaar hadden alle coöperaties volgens de NCR circa 166.000 werknemers in 

dienst, waarvan circa 28.000 bij de lokale Rabobanken (in 2013). De beursgenoteerde onderne-

mingen hadden in dat jaar ongeveer 885.000 werknemers in dienst. 

Anno 2015 zijn er in Nederland zo’n 4.700 actieve coöperaties. De helft van deze 

coöperaties is sinds 2000 opgericht. Opmerkelijk genoeg doet de nieuwe aanwas zich 

met name buiten de traditionele sectoren als de agrarische, financiële of retailsector 

voor. Veel nieuwe coöperaties zijn burgerinitiatieven. Denk aan coöperaties opgericht 

door zelfstandigen om samen sterker te staan. Het kan gaan om zzp’ers of kleine bedrij-

ven met dezelfde activiteiten die schaalvoordeel willen behalen bij de inkoop en/of afzet 

en risico’s willen delen. Maar ook om professionals die een platform zoeken voor een 

nieuw product of een nieuwe dienst. Deze jonge coöperaties zijn in de meest uiteenlo-

pende sectoren te vinden: binnenvaartschippers, tankstationhouders, apothekers, ict’ers, 

verhuizers. Daarnaast zijn er zorg, musea- en energiecoöperaties.

 

Op basis van de zogenoemde “Coöperatieve Economie Index” neemt Nederland in 2013 

de zesde plek in op de ranglijst van de meest coöperatieve economieën ter wereld, na 

Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Zwitserland, Finland, en Italië. Deze index is gebaseerd op 

gegevens over het aantal lidmaatschappen ten opzichte van de totale bevolking, de 

werkgelegenheid bij coöperaties ten opzichte van de bevolking en de jaarlijkse omzet 

van coöperaties ten opzichte van het BBP. Als alle coöperaties ter wereld als een land of 

als één economie zouden worden beschouwd, is de coöperatieve economie groter dan 

de Franse economie, maar net iets kleiner dan de Duitse economie. De Duitse economie 

neemt wereldwijd de vijfde positie in.

 

De afgelopen jaren is de aandacht voor coöperaties wereldwijd flink toegenomen. De 

interesse is gewekt door de constatering, dat coöperaties de voorbije crises relatief goed 

bleken te hebben doorstaan. Men begon zich af te vragen hoe dat toch kon. Onderzoek 

toont aan dat deze prestatie mede te danken is aan typisch coöperatieve verschijnselen 

als een voorzichtig, op de lange termijn gericht beleid én bijsturing door de leden. Juist 

aan het begin van deze eeuw is sprake van een golf aan nieuwe coöperaties wereld-

wijd. Net als een eeuw daarvoor. Aan deze hernieuwde opmars van coöperaties ligt een 

aantal factoren ten grondslag. In Europa zet de hoge werkloosheid mensen aan om te 

zoeken naar samenwerkingsverbanden om gezamenlijke problemen op te lossen. Er is 

bovendien sprake van terugtredende overheden op tal van maatschappelijke terreinen. 
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willen vanzelfsprekend met een zekere regelmaat een rendement op hun geïnvesteerde 

vermogen ontvangen. Dit kan ten koste gaan van de oriëntatie van de coöperatie en de 

reserveringscapaciteit. Het coöperatieve karakter kan dan onder druk komen te staan.

 

Verder is van belang dat coöperaties een adequate marktoriëntatie hebben. Om te 

kunnen overleven moeten zij in staat zijn om te concurreren met andere bedrijven. 

Alle coöperaties zijn ooit ontstaan om zogenoemde marktimperfecties voor hun leden 

uit de weg te ruimen. Dit kan soms betekenen dat leden door oprichting van een pro-

ductcoöperatie een betere prijs voor hun producten krijgen. In dit geval organiseert 

de coöperatie marktmacht. In een ander geval kunnen coöperaties bevolkingsgroepen 

toegang bieden tot producten en diensten, waartoe zij anders van verstoken zouden 

zijn gebleven of alleen tegen exorbitante prijzen zouden hebben kunnen kopen. Door 

hun aanwezigheid beïnvloeden coöperaties met andere woorden de marktverhoudin-

gen. Om te kunnen floreren moet de coöperatieve organisatievorm een solide juridische 

basis hebben en moet de staatsbemoeienis tot een minimum beperkt zijn. De ervaring 

leert dat beide laatste factoren vooral in opkomende economieën en ontwikkelingslan-

den niet altijd vanzelfsprekend zijn. Voor de continuïteit van gevestigde coöperaties is 

het eenvoudigweg van belang dat zij toegevoegde waarde bieden voor hun leden en 

niet-leden, innovatief zijn, streven naar kostenefficiëntie en rendabele bedrijfsactiviteiten.

Het succes van een coöperatie staat of valt met de mate van ledensolidariteit en 

-betrokkenheid. Voor agrarische coöperaties is het bijvoorbeeld van levensbelang dat de 

boeren hun productie via de coöperatie verwerken of verkopen. Als zij bijvoorbeeld hun 

producten bij een goede oogst aan tussenhandelaren – dus buiten de coöperatie om – 

verkopen, ondermijnen zij de levensvatbaarheid van de coöperatie. Voor deze levensvat-

baarheid is het tevens van belang dat toonaangevende en innovatieve leden bereid zijn 

hun kennis(voorsprong) te delen met andere leden, zodat de productie binnen de 

coöperatie toeneemt en de coöperatie zich door ontwikkelt. Een ander punt is dat in 

sommige landen sprake is of was van verplicht lidmaatschap bij een coöperatie. Dit 

gebeurt/gebeurde dan vaak onder het motto ‘What we cannot nationalize, we coopera-

tize’. De desbetreffende leden zullen dan geen grote intrinsieke motivatie hebben om 

zich voor de coöperatie in te spannen. Onder normale omstandigheden hebben leden 

immers een economisch belang om bij een coöperatie aangesloten te zijn. Dit zorgt 

welhaast automatisch voor betrokkenheid van het lid bij de coöperatie en omgekeerd. 

Denk hierbij aan grote veranderingen in de zorg, het onderwijs, huisvesting. Tegelijkertijd 

is er sprake van een afnemend vertrouwen in instituties, professionals, marktwerking, 

schaalvergroting bij grote groepen in de samenleving. Ook bestaat soms het gevoel dat 

initiatieven vanuit de bevolking zijn weggekaapt door de markt, overheid en professio-

nals. Coöperaties vervullen met andere woorden in toenemende mate een leemte in het 

economisch domein. De huidige sociaaleconomische omstandigheden zijn een vrucht-

bare voedingsbodem voor coöperaties. Net zoals vroeger, toen de eerste coöperaties 

opgericht werden. 

Succesfactoren voor coöperaties volgens de Rabobank
Uit voorgaande beschrijving van historische stromingen, doelstellingen en principes van 

coöperaties komt een sterke mens- en maatschappijgerichte benadering van de organi-

satie naar voren. Sommige coöperaties of (mondiale) coöperatieve associaties zijn vooral 

op ideologische of sociale motieven gebaseerd. Aangezien de Rabobank al langer bij de 

ontwikkeling van coöperaties in de agrarische en financiële sector in andere werelddelen 

is betrokken, is ervaring opgedaan over factoren die van wezenlijk belang zijn voor de 

levensvatbaarheid van coöperaties. Op basis van deze praktijkervaring kan worden ge-

concludeerd dat coöperaties vooral levensvatbaar blijken te zijn als zij op economische 

en zakelijke gronden zijn gestoeld en zonder politieke steun tegen marktkrachten en 

concurrentie zijn opgewassen. 

De mate van succes voor nieuwe en bestaande coöperaties blijkt van een aantal fac-

toren af te hangen. Hieronder volgt de bespreking van zes belangrijke succesfactoren 

voor coöperaties. Allereerst is ook voor een coöperatie een solide kapitalisatie van groot 

belang. Leden moeten bereid zijn voor een langere periode kapitaal in te brengen op 

basis van het principe van zelffinanciering. Voldoende kapitaal is belangrijk voor de 

kredietwaardigheid van coöperaties, waardoor zij bijvoorbeeld voor bankleningen in 

aanmerking komen. Het aantrekken van steeds meer ledenkapitaal is vaak een uitdaging. 

Vandaar dat coöperaties vaak een winstreserveringspolitiek hanteren. Dit betekent dat 

de winsten niet volledig aan de leden worden uitgekeerd, maar voor een groot deel 

worden aangewend voor verdere vermogensopbouw ten behoeve van groei of voor het 

opvangen van verliezen in slechtere tijden. Het aantrekken van extern eigen vermogen 

leidt in de praktijk vaak tot problemen. De belangen van deze externe vermogensver-

schaffers lopen niet altijd parallel aan die van de leden. Externe vermogensverschaffers 
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Voor coöperaties is het een uitdaging om hun specifieke karakter de komende jaren 

goed voor het voetlicht te brengen bij het publiek en beleidsmakers. Daarnaast is het 

verkrijgen van voldoende financiële middelen en kapitaal een belangrijk thema. Een an-

dere uitdaging is dat zij effectieve en efficiënte ledeninvloed moeten waarborgen. Dit is 

zeker bij de oprichting van een coöperatie niet eenvoudig, maar ook bij grote volwassen 

coöperaties is dit vanwege de trend van individualisering niet vanzelfsprekend.
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Zorgvuldig en democratisch bestuur is een belangrijke voorwaarde voor een succes-

volle coöperatie. Volgens de Nederlandse wetgever heeft de coöperatie in beginsel een 

besloten karakter, waarbij leden toezicht houden en invloed uitoefenen. Op basis van het 

beginsel van ‘één persoon, één stem’ heeft elk lid een gelijke stem, ongeacht de inbreng 

van kapitaal of middelen. In de regel is het lidmaatschap persoonlijk en niet overdraag-

baar. De ledeninvloed geeft invulling aan de besturing van de coöperatie. Dit wordt ook 

wel aangeduid met de term ‘coöperatieve governance’. De leden in de coöperatie leggen 

immers verantwoording af aan elkaar en daarmee feitelijk aan zichzelf. Dit kan alleen 

werken als de besturing transparant is en met ieders betrokkenheid democratisch wordt 

uitgevoerd. Een punt van aandacht bij coöperaties met veel leden is de mate van leden-

participatie en het democratische gehalte van de besluitvorming. Het aantal leden dat 

direct deelneemt in governance organen neemt af; er is vaak sprake van getrapte leden-

vertegenwoordiging. Hiermee kan de verbondenheid van de overige leden afnemen. Bij 

grote coöperaties waar professionele managers aan het roer staan, is controle door leden 

doorgaans moeilijker. In dit geval hebben leden een informatieachterstand ten opzichte 

van de professionals, die de coöperatie uit hun naam aan- en besturen.

Duurzaamheid wordt eveneens beschouwd als een andere determinant voor succesvol-

le coöperaties, net als voor andere organisatievormen natuurlijk. Duurzaam ondernemen 

houdt onder meer in dat een onderneming de belangen van veel belanghebbenden 

zorgvuldig afweegt bij het nemen van beslissingen. Dit impliceert dat zij een langeter-

mijnoriëntatie moet hebben. Coöperaties zijn van oudsher opgericht en bestaan om op 

langere termijn voor hun leden (met verschillende achtergronden) betere condities te 

creëren voor deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer. Hierbij gaat het 

niet om het behalen van een zo hoog mogelijke winst, maar winst is wel nodig voor de 

continuïteit en kapitaalopbouw. 

Toekomst: kansen en gevaren
De coöperatieve organisatievorm staat in de belangstelling, getuige het Internationale Jaar 

van de Coöperaties in 2012. In Nederland is hernieuwde interesse in de coöperatieve orga-

nisatievorm zicht- en merkbaar. Het aantal actieve coöperaties is sinds 2000 met 50 procent 

toegenomen tot ruim 4.700. Toch is deze organisatievorm niet dé oplossing voor alle pro-

blemen in de samenleving en de markt en kent ook zij zeker zwakheden. Coöperaties zijn in 

bepaalde gevallen bijzonder geschikt om marktverstoringen te verkleinen. De oorspronkelijke 

visie achter iedere coöperatie is dat ‘we samen meer bereiken dan alleen’.
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3. Besturingsstructuur, groepsstrategie 
en bedrijfsoriëntatie 
Net als bij andere bedrijven zijn de besturingsstructuur (governance), de groepsstrategie 

en de bedrijfsoriëntatie van de Rabobank niet statisch. Ze zijn voortdurend in beweging, 

vooruitlopend of reagerend op sociaal-maatschappelijke, economische en beleidsont-

wikkelingen. Organisaties hebben geen toekomst als zij zich niet tijdig weten aan te 

passen. De coöperatieve basis van de Rabobank gaat echter al sinds jaar en dag gepaard 

met een specifieke governance met ledenzeggenschap en een specifieke bedrijfs- 

oriëntatie. Dit hoofdstuk beschrijft allereerst op hoofdlijnen de huidige coöperatieve 

besturingsstructuur van de Rabobank. Daarna komt de lokale en centrale governance 

aan de orde. Hierop aansluitend wordt op belangrijke governance vraagstukken uit het 

recente verleden én voor de nabije toekomst ingegaan. Vervolgens komen de rollen 

van de coöperatieve centrale Rabobank, de groepsstrategie en bedrijfsoriëntatie van de 

Rabobank aan bod.

Besturingsstructuur
Figuur 1 toont het coöperatieve organogram van de Rabobank. Er is sprake van een ‘dub-

bele’ coöperatieve structuur: lokale banken en de coöperatieve centrale Rabobank. Het 

zijn wel twee verschillende coöperatievormen. De lokale banken zijn zogeheten ‘open’ 

coöperaties. Dat houdt in dat bijna iedere klant, particulier of bedrijf, lid kan worden. 

Hieraan zijn rechten verbonden, maar al enige tijd geen – financiële – verplichtingen 

meer. Aanvankelijk was sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel door 

leden en van een verplichte individuele borgstelling. Dat laatste betekende dat leden 

die een lening wilden aangaan een bewijs moesten overleggen dat een of twee andere 

personen zich garant stelden voor de lening van de kredietnemer. Geleidelijk werd de 

ledenaansprakelijkheid beperkt. Sinds 1998 is bij de Rabobank sprake van lidmaatschap 

zonder financiële verplichtingen en aansprakelijkheid voor zowel particuliere als zakelijke 

leden. Leden hebben invloed op en zeggenschap over de koers van hun lokale Rabo-

bank. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘lokale governance’.

De coöperatieve centrale is daarentegen een zogeheten ‘gesloten’ coöperatie. Haar 

leden zijn uitsluitend de aangesloten banken. Aan het lidmaatschap van de coöperatieve 

centrale zijn zowel rechten als plichten verbonden. De rechten bestaan onder meer uit: 

het gebruik kunnen maken van ondersteuning en diensten van het centrale instituut, en 

het gebruik van de naam Rabobank. Aan het lidmaatschap zitten tegelijkertijd verplich-

tingen in de vorm van kapitaalinbreng door de aangesloten banken en het voldoen aan 

onderling afgesproken regels. Deze situatie kan worden getypeerd als ‘vrijheid in gebon-

denheid’; de aangesloten banken moeten rekening houden met elkaars belangen en 

met die van de organisatie als geheel. Leden van aangesloten banken kunnen overigens 

ook in de centrale governance via getrapte vertegenwoordiging invloed op de koers van 

de hele organisatie uitoefenen, hoewel die in de loop der tijd wel is afgenomen mede als 

gevolg van wet- en regelgeving.

Figuur 1: Het coöperatieve organogram

 

Uit figuur 1 blijkt, dat de Rabobank veel meer klanten dan leden heeft. Uit een korte 

enquête uit 2012 onder leden komt naar voren, dat vertrouwen, reputatie, goede pro-

ducten tegen een schappelijke prijs en passende distributiekanalen voor klanten de 

voornaamste redenen zijn om lid te worden. Op de eerste plaats moest dus de bancaire 

basisdienstverlening ‘gewoon’ op orde zijn. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat er bij 

slechte of te dure producten maar weinig klanten zouden zijn die ook nog lid willen 

worden of blijven. Een andere reden ligt in de ‘Identificatie met het merk’. De bijdrage 

van de Rabobank aan een duurzame ontwikkeling van de – lokale – leefomgeving door 

het terugploegen van een deel van de winst (het ‘coöperatief dividend’) wordt eveneens 

als een reden genoemd. Ongeveer net zo vaak worden immateriële voordelen als reden 

voor het lidmaatschap naar voren gebracht. Leden staan bijvoorbeeld kennis van de 
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Rabobank over economische sectoren en publicaties ter beschikking. Ook kunnen zij 

participeren in fysieke of virtuele netwerken, of krijgen zij uitnodigen voor themabijeen-

komsten en allerlei andere activiteiten. Verder hebben zij beperkte materiële voordelen 

in de vorm van lokale en landelijke aanbiedingen van producten van derden. Tot slot 

is de wens om te participeren in de besluitvormingsprocessen van de Rabobank voor 

ongeveer vijf procent van de leden een reden geweest om lid te worden.

Het ledenbestand is door de decennia heen fors gewijzigd. In het begin waren uitslui-

tend boeren en tuinders lid. Later kwamen daar MKB-ondernemers en particulieren bij. 

Zie verder hoofdstuk 1 De Rabobank door de tijd. De besturing van de aangesloten ban-

ken en hun coöperatieve centrale is tevens veranderd. De leiding van zowel de aange-

sloten banken als de coöperatieve centrale Rabobank is tegenwoordig in handen van 

directieleden en niet meer van gekozen bestuurders uit de ledenpopulatie. Hiervoor in 

de plaats zijn gekomen de lokale commissarissen.

Leden en lokale Rabobanken
Lokale Rabobanken zijn autonome juridische eenheden met een eigen winst- en ver-

liesrekening (met uitgesloten aansprakelijkheid). Hierbij wordt opgemerkt, dat de be-

wegingsruimte en autonomie van lokale Rabobanken door striktere bancaire vereisten 

van toezichthouders, technologische innovaties en de noodzaak om schaalvoordelen 

en kostenreducties te realiseren gaandeweg zijn afgenomen. Deze ontwikkeling is in lijn 

met de organisatie als geheel.

Klanten die lid worden, krijgen invloed op en zeggenschap over de koers van hun lokale 

Rabobank binnen de hiervoor geschetste kaders volgens het principe ‘een lid, een stem’. 

De ledenzeggenschap en -invloed in lokale banken wordt met de term  ‘lokale gover-

nance’ aangeduid (zie figuur 2). Aan de basis van deze governance staan de zogeheten 

kieskringen. Ieder lid van een aangesloten bank is in zo’n kieskring ingedeeld. Iedere 

lokale bank heeft één of meer kieskringen die naar regio, klantgroep, of een combina-

tie van beide zijn ingedeeld. De leden van een kieskring benoemen ledenraadsleden. 

Bovendien kunnen zij ledenraadsleden uit hun kieskring schorsen of ontslaan. Medewer-

kers van de aangesloten bank, coöperatieve centrale Rabobank of een groepsonderdeel 

kunnen geen zitting hebben in de ledenraad. Elke lokale Rabobank heeft een ledenraad 

die uit dertig tot vijftig leden bestaat. Deze ledenraad heeft formele bevoegdheden en 

daarmee zeggenschap en invloed. Zo benoemt hij de lokale raad van commissarissen, 

stelt de jaarrekening vast, geeft advies over het ledenbeleid en beslist over een mogelijke 

fusie met een naburige Rabobank. De ledenraad heeft tevens zeggenschap over de wijze 

waarop de bank bijdraagt aan de ontwikkeling van haar leefomgeving via het zogeheten 

coöperatief dividend. Dit is een percentage van de netto winst dat Rabobanken onder 

andere aanwenden ter stimulering van een duurzame ontwikkeling van de samenleving. 

Het is dus geen dividenduitkering aan een individueel lid. In 2014 is circa EUR 64 miljoen 

aan coöperatief dividend uitgekeerd. Hiermee zijn investeringen gepleegd in hun werk-

gebieden. Dat leverde nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve projecten op.

Figuur 2: Lokale governance

 

Daarnaast geeft de ledenraad gevraagd en ongevraagd advies over het bankbeleid, de 

huisvesting en de bijdrage en betekenis van de bank in de gemeenschap. Los van deze 

formele overlegorganen nemen leden ook deel aan discussies over specifieke thema’s 

en fungeren zij als klankbord voor de directie. Het doel van deze overlegstructuur is om 

hechte verbindingen tussen leden/klanten en de bank in gemeenschappen tot stand 

te brengen. In totaal participeren landelijk circa 5.000 leden in ledenraden en ongeveer 

750 leden als commissarissen in de lokale en centrale governance. Dit komt er op neer 

dat circa 0,5 procent van de leden een of andere vorm van verantwoordelijkheid heeft in 

interne besluitvormingsprocessen en formele overlegorganen.
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Lokale commissarissen en directie
De kerntaken van de commissarissen en de directie staan in figuur 2 vermeld. De raad 

van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algehele gang 

van zaken bij de lokale bank. Het gaat er onder andere om of de directie alle benodigde 

activiteiten onderneemt om de naleving van de statuten en van de in- en externe regel-

geving te waarborgen, maar ook of de bank de best mogelijke financiële dienstverlening 

biedt en de coöperatieve aspecten goed invult. De raad van commissarissen vervult 

deze taak onafhankelijk namens alle belanghebbenden: klanten/leden, medewerkers, 

andere aangesloten banken, enzovoorts. De kerntaken van de raad van commissarissen 

vloeien voort uit vier met elkaar samenhangende rollen, te weten de toezicht-, de werk-

gevers-, de advies- en de verbindingsrol.

Vergeleken met andere economische sectoren is de financiële om uiteenlopende redenen 

enorm gereguleerd. De externe toezichthouders – de Europese Centrale Bank (ECB) en de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) – houden toezicht op naleving van de regels. Voor lokale 

banken loopt dat toezicht via de coöperatieve centrale Rabobank. Dat betekent dat naast de 

raad van commissarissen ook het centrale instituut toezicht houdt, zij het ieder vanuit de eigen 

rol: de raad van commissarissen als ‘lokale interne toezichthouder’ en de coöperatieve centra-

le Rabobank als ‘opgedragen toezichthouder’, zoals beschreven in hoofdstuk 4 Regulering en 

toezicht. Deze situatie leidt soms tot rolonduidelijkheden in de governance.

Uit hoofde van al hun rollen moeten commissarissen adequaat en accuraat inzicht heb-

ben in de consequenties van economische, maatschappelijke en toezichtontwikkelingen 

voor de betrokken bank én het collectief van aangesloten banken. Zij zijn immers toe-

zichthouder bij een onderneming, die lid is van de overkoepelende coöperatieve centra-

le Rabobank. Dat betekent dat het lokale toezicht mede in het teken staat van het hele 

organisatiebelang. Commissarissen benoemen de directie en keuren directiebesluiten 

goed. Naast de operationele aansturing is de directie tegenwoordig ook verantwoorde-

lijk voor bestuurlijke taken. Binnen de op centraal niveau afgesproken kaders bepaalt zij 

het beleid en de strategie van de bank. Tot 1998 lag de verantwoordelijkheid van be-

stuurlijke taken nog bij een uit leden gekozen bestuur.

Voor commissarissen heeft de – wettelijk verplichte – toezichthoudende rol aan belang 

gewonnen. Dit komt door opeenvolgende financiële crises sinds 2008, maar ook door in-

terne, beheersmatige problemen bij Rabobanken. Sommige banken hadden problemen 

om tijdig hun administratie per klant (klantendossiers) op orde te krijgen, zoals wettelijk 

voorgeschreven. Deze dossiers beogen witwaspraktijken en criminele activiteiten door 

haar klanten te kunnen uitsluiten. Lokale banken hadden de kennis over hun klanten niet 

goed gedocumenteerd. Mede door beide ontwikkelingen heeft de Rabobank de vereis-

ten voor lokale commissarissen aangescherpt. Verder zijn zij wettelijk verplicht regelma-

tig opleidingen over bancaire en toezichtthema’s te volgen.

Rabobanken en de coöperatieve centrale Rabobank 
De lokale banken zijn lid van de overkoepelende centrale Rabobank. Deze centrale co-

operatie wordt ook wel de dochter van de aangesloten banken of het centrale instituut 

genoemd. De besluitvorming binnen de Rabobankorganisatie vindt op getrapte wijze 

plaats, zoals figuur 3 laat zien. De leden hebben via de ledenraad en de gekozen lokale 

commissarissen invloed en zeggenschap bij de lokale bank. Een representatie van deze 

lokale commissarissen heeft eveneens zitting in de zogeheten regionale kringvergade-

ring. De regionale kringen vormen een onderdeel van de governance. Alle lokale banken 

zijn ingedeeld in twaalf regionale kringen. De kringen vormen een tussenschakel tussen 

de lokale bank en de coöperatieve centrale Rabobank. In de kleine kringvergadering 

wordt iedere lokale bank vertegenwoordigd door een lid van de directie en de voorzitter 

van de raad van commissarissen, eventueel aangevuld met een tweede commissaris. De 

kringvergadering benoemt uit haar midden een kringbestuurslid. Een van de commis-

sarissen uit het kringbestuur is voorzitter van de kring. Een kringbestuur bestaat uit vier 

commissarissen en twee directeuren van zes verschillende lokale banken. 

Een regionale kringvergadering wordt vier keer per jaar georganiseerd in de zes weken 

voorafgaand aan een Centrale Kringvergadering (CKV). De CKV komt in ieder geval vier 

keer per jaar bijeen in het bestuurscentrum te Utrecht. De CKV bestaat uit 24 lokale

directeuren en 48 lokale commissarissen (verhouding 1:2). CKV-leden worden niet be-

noemd of ontslagen, maar worden automatisch lid van de CKV als zij tot kringbestuurder 

zijn benoemd. Iedere kring wordt dus door zes verschillende lokale banken in de CKV 

vertegenwoordigd. De CKV heeft een adviserende rol én beslissingsbevoegdheden, zoals 

de vaststelling van algemene regels waaraan alle Rabobanken moeten voldoen, goed-

keuring van het strategisch kader van de Rabobankorganisatie en het budget van de 

coöperatieve centrale in haar rol als dienstverlener voor lokale banken.
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De eenmaal per jaar bijeenkomende Algemene Vergadering is het orgaan waarin alle 

aangesloten banken directe controle kunnen uitoefenen. Het aantal stemmen dat iedere 

aangesloten bank in de Algemene Vergadering kan uitbrengen is afhankelijk van het 

balanstotaal, het bancaire kernvermogen en het gerealiseerde resultaat. Haar formele 

taken zijn vastgelegd in de statuten. Tot de belangrijkste bevoegdheden behoren: 

• het vaststellen van de jaarrekening, het dividend op het door de lokale banken bij de  

 coöperatieve centrale Rabobank ingebrachte kapitaal, en de verdere winstbestemming; 

• dechargeren van de raad van bestuur voor het gevoerde beleid; 

• dechargeren van de raad van commissarissen voor het toezicht op het door de raad     

  van bestuur gevoerde beleid; 

• vaststellen van statuten en reglementen;

• benoemen van leden van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland;

• besluiten tot uitgifte van aandelen. 

Het centrale instituut kent een raad van bestuur en een raad van commissarissen. De 

raad van bestuur is verantwoordelijk voor de ondersteuningsactiviteiten vanuit de 

coöperatieve centrale Rabobank ten behoeve van de aangesloten banken. De aange-

sloten banken hebben de raad van bestuur van dit instituut gemandateerd om andere 

groepsonderdelen aan te sturen, zoals leasingdochter De Lage Landen, en de internatio-

nale activiteiten, of deelnemingen in andere partijen te managen (bijvoorbeeld in de 

verzekeraar Achmea). De raad van commissarissen oefent intern toezicht uit op het 

centrale instituut namens de aangesloten banken.

De governance structuur is sterk gericht op het bereiken van consensus tussen de lokale 

Rabobanken en het centrale instituut. De kruislingse garantieregeling is eveneens een 

belangrijk facet van de governance. Door deze kruislingse garantieregeling zijn de ver-

mogens van de lokale banken, het centraal instituut en enkele dochterondernemingen 

aan elkaar gekoppeld. Deze regeling houdt in dat een deelnemer in problemen wordt 

gesteund door alle overige deelnemers. Individuele entiteiten kunnen dus niet failliet 

gaan. Zie verder hoofdstuk 5 Financiële besturing.

Figuur 3: Getrapte ledeninvloed en –zeggenschap (situatie in 2014)

 

Governance ontwikkelingen
In de periode vanaf de fusie van de twee centrale banken, in 1972, groeide de Rabobank-

organisatie gestaag. Zij ontwikkelde zich tot een veelzijdige bankorganisatie, die haar 

klanten en leden het complete scala van bankdiensten bood. Tegelijkertijd was er sprake 

van een continu afnemend aantal lokale banken als gevolg van fusies. Hierdoor konden 

de nu grotere banken een steeds groter deel van de zakelijke klanten in hun werkgebie-

den zelf konden bedienen én er efficiëntie-voordelen werden gerealiseerd. Vanaf 1980 

werd wel allengs minder aandacht besteed aan het ledenbeleid, de stimulering van 

ledenbetrokkenheid en de invulling van de coöperatieve identiteit in de praktijk. Het 

aantal leden zakte flink in van ruim 950.000 in 1979 tot 550.000 in 2000.

Juist het besef dat de Rabobank steeds minder aandacht had voor haar leden en de 

coöperatieve identiteit, riep de vraag op of de coöperatieve structuur als 

ondernemingsvorm nog wel geschikt was. Ook de nationale en internationale uitbrei-

ding van de Rabobank Groep en de opkomst van grote binnenlandse concurrenten 

leidden in 1995 tot een diepgaande discussie over de eigen identiteit. De daaropvol-

gende jaren stonden in het teken van de zogeheten Coöperatiediscussie (1995-1997). 

De voorliggende vraag was of het coöperatieve gedachtegoed niet langzaam was 

uitgehold. Lokale banken waren namelijk nauwelijks actief in het werven en binden van 
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leden. De afstand van de leden tot het centrale instituut was flink toegenomen. Sommi-

ge medewerkers, commissarissen en leden meenden dat de Rabobank net zo goed een 

beursgenoteerd bedrijf kon worden. Dit zou de Rabobank betere groei-perspectieven 

bieden en toegang verlenen tot meer financieringsbronnen om zo de toenemende strijd 

met de concurrentie te kunnen aangaan. Daarnaast waren de snel stijgende kosten en 

de noodzakelijke grote investeringen in nieuwe ICT-technologieën 

argumenten.

Na een periode van intensieve gedachtewisseling besloot de Centrale Kringvergadering 

de coöperatieve identiteit te behouden. Bij een andere rechtsvorm – met onzekere ge-

volgen – zou geen sprake meer zijn van een disciplinerende ledeninvloed op dagelijkse 

besluiten van directies van lokale banken. Met andere woorden, er werd gevreesd dat de 

bedrijfsoriëntatie van de bank in negatieve zin zou veranderen. De Centrale Kringverga-

dering was ervan overtuigd dat te midden van vooral beursgenoteerde banken goede 

kansen waren voor een rendabele en sterke coöperatieve bank, die aan diversiteit in het 

bankwezen zou bijdragen. Klanten en leden helpen bij het verwezenlijken van hun (eco-

nomische) doelstellingen werd de gemoderniseerde opdracht van de Rabobank. 

Het vernieuwde karakter van de Rabobank-organisatie werd vastgelegd in zogenoemde 

coöperatiebesluiten. Het eerste en belangrijkste besluit was dat de kerndoelstelling van 

de coöperatieve Rabobankorganisatie is: het dienen van de klant door het realiseren van 

klantwaarde bij financiële dienstverlening. Achteraf bezien, bleek dat dit in de jaren die 

volgden niet bij ieder facet van de dienstverlening altijd het geval is geweest. Ook de 

Rabobank heeft weleens verkeerde producten gevoerd of adviezen verleend.

Om de sterke worteling in de maatschappij te waarborgen was het nodig meer klanten 

te motiveren lid te worden. Er werd ingezet op intensieve ledenwerving. In de laatste vijf-

tien jaar groeide het totale ledental van 500.000 in 2000 naar ongeveer 2 miljoen in 2014. 

Het aantal leden als percentage van de totale bevolking groeide van circa drie procent 

in 2000 naar bijna twaalf procent in 2014. Dit is op zich positief, maar het ledenbestand 

vormt – nog – geen getrouwe afspiegeling van het klantenbestand.

Het merendeel van de leden is namelijk man van boven de vijftig jaar en van Nederland-

se afkomst. Bovendien moet voortdurend worden gezocht naar een goede invulling van 

het lidmaatschap. Een grote uitdaging is om betrokkenheid van lokale banken bij lokale 

gemeenschappen en de fysieke leefomgeving van klanten en leden te blijven borgen. 

Immers, de klantcontacten vinden steeds meer op virtuele wijze plaats en het kantoren-

net van de lokale Rabobanken krimpt. Een ander voortdurend aandachtspunt is om de 

besluitvorming en besturing van de Rabobank Groep soepel te laten verlopen. Figuur 

2 en 3 kunnen de indruk wekken dat besluitvormingsprocessen inefficiënt en stroperig 

zijn. Er bestaat echter de mogelijkheid voor snelle besluitvorming in de governance. Zo 

zijn er spoedcommissies die in urgente kwesties een besluit kunnen nemen.

Op het moment van schrijven wordt onder invloed van externe en interne ontwik-

kelingen de hele governance opnieuw tegen het licht gehouden. De overdracht van 

het toezicht van De Nederlandsche Bank naar de Europese Centrale Bank vormde een 

katalysator achter deze discussie. Interne redenen waren verschillende toezichtdossiers 

(waarover meer in hoofdstuk 4  Regulering en toezicht), sterk gestegen kosten van het 

interne toezicht en de vrij grote interne focus die dat in de hele organisatie tot gevolg 

had. Tegelijkertijd zijn er onduidelijkheden ontstaan over de rollen van de coöperatieve 

centrale Rabobank ten behoeve van de lokale banken.

Rollen van de coöperatieve centrale Rabobank
Naast de rol van ondersteuningsorganisatie heeft de Coöperatieve Centrale 

Raiffeisen-Boerenleenbank nog drie andere rollen: Toezichthouder, Beleidscentrum en Coöperatieve Governance in de praktijk.
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Houdstermaatschappij. Zij heeft haar ondersteuningsrol van en voor de aangesloten 

banken door de jaren heen op verschillende manieren vervuld en ingevuld. Hierbij heb-

ben de oprichtingsakten uit 1898 van de beide centrale banken zoveel mogelijk als basis 

gefungeerd: ‘het welzijn der Boerenleenbanken in zedelijk en stoffelijk opzicht te bevorderen, 

zonder hare zelfstandigheid te schaden’.

Vanouds is de belangrijkste taak en legitimatie voor het bestaan van de overkoepelen-

de organisatie de rol van bankers’ bank: het reguleren van tekorten en overschotten bij 

lokale banken. De ondersteuning aan de lokale banken is in de loop der tijd uitgegroeid 

tot een breed scala aan activiteiten en verantwoordelijkheden onder meer op het terrein 

van advisering, verlening van juridische bijstand, verspreiding van kennis en coördinatie 

van publiciteit, product- en dienstenontwikkeling, betalingsverkeer en ICT. Dit heeft gro-

te gevolgen gehad voor de aard en omvang van de werkzaamheden bij lokale banken. 

De komende jaren zet de bank in op een verdere virtualisering van de klantbediening en 

stroomlijning van allerlei administratieve processen, bijvoorbeeld rond de aanvraag van 

een hypotheek. Hierdoor verminderen de werkgelegenheid en het aantal vestigingen.

Tegelijkertijd oefent het centrale instituut op de lokale banken het zogenoemde opge-

dragen toezicht uit. Deze taak vloeit voort uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en 

geeft invulling aan het toezicht op de liquiditeits- en kapitaalpositie van lokale banken 

dat anders vanaf november 2014 rechtstreeks door de Europese Centrale Bank zou 

worden uitgeoefend. De coöperatieve centrale houdt dus bedrijfseconomisch toezicht 

op lokale banken. De coöperatieve centrale Rabobank staat zelf onder toezicht van de 

Europese Centrale Bank (prudentieel toezicht) en de Autoriteit Financiële Markten (ge-

dragstoezicht).

Er is dus sprake van dualiteit in de besturingsstructuur van de Rabobank Groep. De aan-

gesloten banken zijn aandeelhouders (eigenaren) van de Coöperatieve Centrale 

Raiffeisen-Boerenleenbank, maar de laatstgenoemde organisatie houdt bedrijfsecono-

misch en gedragstoezicht op de lokale banken namens de gouvernementele banken-

toezichthouders. De externe toezichthouders oefenen op hun beurt direct toezicht uit 

op de centrale Rabobank (de geconsolideerde Rabobank Groep). Daarnaast houdt een 

door de aangesloten banken benoemde raad van commissarissen intern toezicht op de 

centrale Rabobank. Zo zijn ‘checks and balances’ aanwezig.

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis heeft niet alleen het financiële maar ook ge-

dragstoezicht flink aan belang gewonnen. De interne bedrijfsvoering ligt onder een ver-

grootglas. Vooral is het de afgelopen jaren niet altijd helder of de coöperatieve centrale 

Rabobank richting aangesloten banken handelt als ondersteuner of toezichthouder. Dit 

is een van de redenen waarom in 2014 een nieuwe governancediscussie werd gestart. 

Over recente ontwikkelingen in het toezicht wordt in hoofdstuk 4  Regulering en toezicht 

dieper ingegaan.

Als beleidscentrum is de centrale Rabobank verantwoordelijk voor de strategie en be-

leidsontwikkeling. Zij volgt trends, maakt marktanalyses en doet op basis daarvan aan 

aangesloten banken voorstellen voor koers en kaders. Tot slot fungeert het centrale insti-

tuut als houdstermaatschappij van dochters, buitenlandse activiteiten en deelnemingen 

in derde partijen. Lokale Rabobanken hebben deze taak aan de raad van bestuur de 

coöperatieve centrale Rabobank gedelegeerd. De Rabobank Groep bestaat uit zelfstan-

dige lokale Rabobanken, hun centrale Rabobank en groepsmaatschappijen (een aantal 

gespecialiseerde dochterondernemingen). 

De samenstelling van de Rabobank Groep is de afgelopen decennia regelmatig aange-

past aan veranderende omstandigheden of een aangepaste groepsstrategie. Groeps-

maatschappijen zijn aangekocht en sommige daarvan zijn na verloop van tijd weer van 

de hand gedaan. Zo is in 2012 de Zwitserse private bank Sarasin verkocht en in 2013 

Robeco en de Poolse bank BGZ. Ook werd in 2012 de Friesland Bank een onderdeel. 

Zie ook figuur 2 hoofdstuk 1 De Rabobank door de tijd.

Groepsstrategie en bedrijfsoriëntatie
Al geruime tijd berust de groepsstrategie op vijf pijlers. Het behoud van de coöpera-

tieve identiteit heeft topprioriteit. Daarnaast streeft de Rabobank naar het behalen en 

behouden van marktleiderschap op alle deelsegmenten van de Nederlandse banken-

markt. De belangrijkste internationale pijler betreft het bereiken en behouden van een 

toonaangevende positie in de mondiale voedsel- en agrarische sector, waar de wortels 

van de Rabobankorganisatie liggen. Heel belangrijk is het streven naar de hoogste rating 

van kredietbeoordelaars, omdat hierdoor op de kapitaalmarkten relatief goedkoop geld 

kan worden aangetrokken. Een top 3-positie in de mondiale duurzaamheidrating van 

de grootste financiële dienstverleners is de vijfde pijler van de algehele strategie. Hierbij 



Over de Rabobank

Pagina 48 | versie mei 2015 versie mei 2015  |  Pagina 49

wordt samen met zakelijke en particuliere klanten gestreefd naar een duurzame samen-

leving. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar een versnelling van de verduurzaming van 

de wereldwijde landbouw en voedselvoorziening en het versterken van de vitaliteit van 

gemeenschappen. Deze ambities zijn vertaald in concrete doelstellingen, die in de zoge-

heten ‘Duurzaamheidstrategie 2020’ zijn vastgelegd. Zo is een van de doelen om in 2020 

1.000 coöperaties en andere ledenorganisaties bij hun zakelijke succes te ondersteunen, 

waarvan 500 in Nederland en 500 in ontwikkelingslanden. Ook heeft kennisdeling over 

duurzaamheid met ondernemers grote prioriteit.

In Nederland streeft de Rabobank vooral naar samenwerking tussen klanten/leden en de 

lokale Rabobank. Dit impliceert een wederkerige relatie en wederzijdse betrokkenheid. 

Mede door de coöperatieve structuur heeft circa 75 procent van de activiteiten van de 

Rabobank Groep betrekking op het retailbankieren, dat nauw met de reële economie is 

verbonden en vrij stabiele inkomsten oplevert. Het gaat in de kern om het aantrekken 

van spaargelden en het verstrekken van hypotheken aan huishoudens en kredieten aan 

MKB-bedrijven.

Winst maken is bij de Rabobank geen doel op zich, maar een gezonde winstontwikke-

ling is wel noodzakelijk om de continuïteit en soliditeit van de bank veilig te stellen. Het 

is tevens een belangrijke randvoorwaarde om sociaal-maatschappelijke doelstellingen 

te kunnen nastreven. Aangezien de winst door tal van factoren onder druk staat, worden 

de komende jaren aanzienlijke kostenbesparingen en procesverbeteringen doorgevoerd. 

Zie ook hoofdstuk 5 Financiële besturing.

De interne governance-karakteristieken kunnen voordelen op individueel klant- en 

lidniveau (microniveau) met zich mee brengen. Klanten zijn als leden immers in de gele-

genheid tot meedenken en meepraten over de bank en de ontwikkeling daarvan binnen 

de gestelde wettelijke kaders. Leden vervullen een cruciale rol bij de handhaving van de 

focus van de Rabobank op langdurige en langjarige relaties met haar klanten. In deze 

constellatie kunnen leden/klanten en de Rabobank samen werken aan een duurzame 

ontwikkeling van de lokale leefomgeving en van bedrijfssectoren. De governance-

kenmerken, inclusief de kruislingse garantieregeling, vertalen zich op organisatieniveau 

in financiële soliditeit en continuïteit in de dienstverlening. Dit zijn belangrijke pijlers 

voor de levensvatbaarheid van de Rabobank. Deze elementen zijn voor kredietbeoorde-

laars in ieder geval een belangrijke reden om de Rabobank een hoge rating toe te kennen.

Toekomst
Door de toegenomen omvang van de Rabobank Groep, het krimpend aantal lokale ban-

ken en het grote aantal leden en strengere toezichtvereisten is de huidige Rabobank- 

organisatie niet meer te vergelijken met de kredietcoöperaties van weleer. Al deze 

ontwikkelingen leveren grote uitdagingen op voor de lokale en centrale governance en 

zijn mede belangrijke drijfveren voor de governance-discussie die op het moment van 

schrijven wordt gevoerd. Op lokaal niveau is met name de borging van voldoende be-

trokkenheid van leden bij lokale banken en van lokale banken bij de leefomgeving van 

de leden een groot vraagstuk. Op centraal niveau gaat het onder andere om behoud van 

een goede vertegenwoordiging en merkbare invloed van representanten van leden in 

regionale kringen en de Centrale Kringvergadering. Ook zijn de toezicht- en 

compliancekosten sterk gestegen. Vandaar dat momenteel wordt onderzocht of, en zo 

ja hoe de efficiëntie in de besturing en bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Boven-

dien zal het voor de coöperatieve centrale Rabobank een balanceer-act zijn om haar vier 

rollen ten behoeve van lokale Rabobanken gelijktijdig adequaat te vervullen. Er zal de 

komende jaren veel nadruk op zowel haar ondersteunende als toezichthoudende rol ten 

behoeve van lokale banken liggen.

Voor zowel leden/klanten als de bank zijn financiële soliditeit en een goede en efficiënte 

financiële dienstverlening tegen schappelijke prijzen en met passende distributiemetho-

den van primair belang. Beide aspecten bepalen immers in hoge mate het toekomstige 

vertrouwen bij leden/klanten, investeerders en toezichthouders in – en daarmee de 

continuïteit van – de Rabobank.

Literatuursuggestie
Groeneveld, J.M. (2011), ‘The Cooperative Rabobank: Past, Present and Perspectives’, 

Forum Financier/Revue Bancaire et Financière, 2011/3, pp. 127-135.
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4. Regulering en toezicht

Het toezicht op de zelfstandige lokale Rabobanken met een eigen bankvergunning 

wijkt af van dat op andere financiële instellingen in Nederland. Lokale Rabobanken staan 

namelijk niet onder rechtstreeks toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB)/ Europese 

Centrale Bank (ECB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De externe toezichthou-

ders hebben hun rol als toezichthouder gedelegeerd aan Rabobank Nederland.

Met ingang van 4 november 2014 heeft de ECB een grotere rol gekregen in het pruden-

tiële (bedrijfseconomische) toezicht in Nederland. De coöperatieve centrale Rabobank 

(Rabobank Nederland) staat hierdoor nu onder direct toezicht van een Joint Supervisory 

Team (JST) van ECB en DNB. Wat het gedragstoezicht betreft valt de coöperatieve cen-

trale Rabobank onder het toezicht van de AFM. Het externe toezicht op alle groepson-

derdelen vindt op geconsolideerde basis plaats op grond van de Wet op het financieel 

toezicht (Wft) en het bijbehorende Besluit Prudentiële Regels. Dit hoofdstuk beschrijft 

hoe het “Toezicht” in de praktijk functioneert. Dit wordt geplaatst in het perspectief van 

steeds uitvoeriger regelgeving als gevolg van de recente financiële en economische 

crises. 

De kredietcrisis en aanscherping van het financiële toezicht
De mondiale kredietcrisis van 2007-2008 luidde een nieuwe golf van wet- en regelge-

ving in om de stabiliteit van het financiële stelsel beter te borgen en de consument beter 

te beschermen. Gelet op de factoren die de kredietcrisis hebben veroorzaakt zijn deze 

zwaardere financiële vereisten begrijpelijk.

Tijdens de economische opleving in het decennium voorafgaand aan de crisis werden 

vooral in de Verenigde Staten (VS) steeds meer risicovolle hypotheken met variabele – 

op dat moment lage – rentes verkocht aan particulieren, die hiervoor op grond van hun 

inkomen niet in aanmerking hadden moeten komen. Die verstrekte hypotheken wer-

den slim verpakt tot zogeheten gestructureerde obligaties, waarvoor wereldwijd grote 

interesse bestond bij allerlei beleggers. De waarde van deze obligaties werd bepaald met 

rekenmodellen, die achteraf beschouwd erg kwetsbaar waren voor fouten en aannames 

en daardoor schijnzekerheid opleverden. Door de levendige handel in deze obligaties 

kwam weer geld beschikbaar waarmee banken nog meer leningen konden verstrekken. 
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Dit proces werd versterkt door de deregulering en internationalisering die de financiële 

sector al vanaf de jaren tachtig kenmerkten.  

Aan deze ontwikkeling kwam tamelijk abrupt een einde door opeenvolgende rentever-

hogingen van de Amerikaanse centrale bank. Hierdoor liepen de rentes op de geld- en 

kapitaalmarkt en daardoor ook de hypotheekrente op en konden steeds minder consu-

menten aan hun hypothecaire verplichtingen voldoen. De huizenmarkt in de Verenigde 

Staten stagneerde ook. Duidelijk werd hoezeer in de voorgaande jaren de financiële 

markten wereldwijd onderling sterk verweven waren geraakt. De gestructureerde obliga-

ties vonden gretig aftrek bij investeerders over de hele wereld. Het waardeverlies raakte 

dus investeerders in allerlei landen. Het van oorsprong lokale Amerikaanse probleem 

verspreidde zich daardoor in hoog tempo naar Azië en Europa. 

Ook veel banken bleken in het bezit van op rommelhypotheken gebaseerde beleggin-

gen die fors in waarde daalden en tot grote verliezen leidden. Omdat niet duidelijk was 

wie hierdoor hard getroffen werd, vertrouwden banken elkaar niet meer en waren ze niet 

Deze Handleiding uit de beginjaren is 

nu te zien in het Rabo Museum.
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langer bereid elkaar of consumenten geld te lenen. De gevolgen van het opdrogen van 

de kredietstroom waren aanzienlijk en raakten instanties ver buiten de Verenigde Staten. 

Diverse financiële instellingen gingen failliet. Voor een aantal banken kwam er redding 

in de vorm van een overname door concurrenten, maar nog veel meer banken moesten 

door hun nationale overheden worden ondersteund met garanties of kapitaalinjecties of 

werden zelfs genationaliseerd. Ondanks het overheidsingrijpen kon niet worden verhin-

derd dat ook het vertrouwen in de aandelenmarkten wegviel en de crisis zich verspreid-

de in de reële economie. Landen waarmee het financieel en economisch toch al minder 

ging, kwamen door de kredietcrisis nog verder in de problemen. De overheidsfinanciën 

verslechterden in hoog tempo. De wereld kwam terecht in de grootste recessie sinds de 

jaren dertig van de vorige eeuw.

Landen, financiële instellingen en individuen voelen de gevolgen van de opeenvolgen-

de crises aan den lijve. In de publieke opinie worden banken vaak aangewezen als de 

grote schuldigen van de problemen. Tegelijkertijd groeide het besef dat het toezicht op 

de financiële sector onvoldoende effectief was geweest. Onder invloed van de deregu-

lering van de sector en de aanzienlijke financiële innovaties die mogelijk waren door de 

vlucht die Informatie en Communicatie Technologie (ICT) had genomen, was de financi-

ele sector fundamenteel veranderd. Al snel na het begin van de kredietcrisis kwamen er 

dan ook suggesties van de G20 en de Europese Commissie voor aanscherping en verde-

re ontwikkeling van het externe toezicht. Naast voorstellen voor nieuwe toezichthouden-

de – veelal internationaal opererende – instanties, zoals de Europese Bankenautoriteit 

(EBA) die in 2011 operationeel werd, kwamen er nieuwe en ruimere bevoegdheden voor 

bestaande instanties en werden hervormingen voorgesteld en doorgevoerd. De belang-

rijkste wijziging betreft de vorming van de Europese Bankenunie. 

De belangrijkste onderdelen van de Europese Bankenunie zijn: geharmoniseerde regels 

voor alle banken in de eurolanden en één centrale toezichthouder op de bankenunie 

gevormd door de Europese Centrale Bank (ECB) samen met nationale toezichthouders 

(het SSM: Single Supervisory Mechanism). Hierdoor is de ECB vanaf november 2014 

belast met het prudentiële toezicht op de grootste banken in het eurogebied. Voor klei-

nere partijen blijft deze verantwoordelijkheid bij de nationale toezichthouders. Mochten 

zich toch weer problemen met banken voordoen, dan geldt voortaan een Europees 

Resolutiemechanisme (SRM of Single Resolution Mechanism), waarbij de nadruk ligt op 

de verantwoordelijkheid van de financiële instellingen zelf. Er zal altijd eerst een beroep 

worden gedaan op aandeelhouders en crediteuren. Als dit niet toereikend is, wordt 

beroep gedaan op een noodfonds. In deze gezamenlijke pot storten de banken over de 

komende acht jaar een bedrag van EUR  55 miljard. Hiermee kan financiële hulp worden 

verleend, zodat geen beroep meer hoeft te worden gedaan op de nationale overheden 

en de belastingbetalers. Tot dit op orde is, kunnen overheden in het belang van de finan-

ciële stabiliteit in Europa een beroep doen op het Permanent Europees noodfonds ESM 

(European Stability Mechanism).

In Nederland zijn met ingang van november 2014 de ECB en DNB gezamenlijk verant-

woordelijk voor het prudentiële toezicht op grote spelers in het bankwezen. Dit toezicht 

is erop gericht de kans op faillissement van een bank en op instabiliteit van de financiële 

sector te minimaliseren. Een grootschalig bancair faillissement zou onmiddellijk een ne-

gatieve doorwerking hebben op andere financiële instellingen, consumenten, bedrijven 

en de economie als geheel. Banken zijn daarom van oudsher verplicht om voldoende 

risicodragend/‘eigen vermogen’ aan te houden om eventuele verliezen op te kunnen 

vangen. Als uitvloeisel van opeenvolgende crises zijn niet alleen de eisen aan de kapi-

taalpositie fors aangescherpt, maar ook die aan de liquiditeit (kasreserves) van banken 

op basis van het Bazelse Kapitaalakkoord (Basel III). 

Naast de oprichting van nieuwe instanties en de uitbreiding van het interventie in-

strumentarium zijn er andere maatregelen getroffen om de financiële sector beter te 

behoeden voor grote schokken. Voor bestuurders en commissarissen werd een ge-

schiktheidstoets geïntroduceerd, die de eerdere eisen voor deskundigheid en betrouw-

baarheid vervangt. DNB en de AFM hebben gezamenlijk een richtlijn voor een beheerst 

beloningsbeleid in de financiële sector opgesteld. De AFM is verantwoordelijk voor het 

gedragstoezicht. Dat is gericht op ordelijke en transparante processen op de financiële 

markten, zuivere verhouding tussen partijen en zorgvuldige behandeling door de ban-

ken van hun klanten. Het depositogarantiestelsel is in 2008 verruimd tot EUR 100.000 

om spaarders meer zekerheid te geven dat hun geld veilig is en om te voorkomen dat 

bank runs ontstaan die het economisch verkeer kunnen ontwrichten. 

Waar voorheen regelgeving vooral op principes was gebaseerd, is nu mondiaal wetge-

ving op basis van regels weer gebruikelijk geworden. Daarnaast hebben in Nederland 
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de banken zelf stappen gezet in de vorm van de Code Banken en het invoeren van ge-

drag- en cultuurprogramma’s voor de medewerkers.

Naleving wet- en regelgeving
Met wet- en regelgeving voor de financiële sector wordt beoogd de consument te be-

schermen, de financiële markten efficiënt te laten opereren, de stabiliteit van het stelsel 

te garanderen, en hierdoor de economische ontwikkeling te bevorderen. Met onder 

meer de Wft (Wet op het financieel toezicht) en de Wwft (Wet ter voorkoming van wit-

wassen en financieren van terrorisme) worden eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van 

banken. Dit varieert van de deskundigheid van het bancaire personeel tot het tegengaan 

van het witwassen van geld. Ook het financieren van terroristische activiteiten is wette-

lijk verboden. Daarnaast zijn financiële instellingen gehouden aan internationale bepa-

lingen, zoals VN-sancties die zijn opgelegd aan bepaalde landen. Transacties met deze 

landen zijn doorgaans niet toegestaan. Banken monitoren daarom op continue basis de 

transacties die door klanten worden verricht. De recente crises hebben geleid tot verdere 

aanscherping van de wettelijke kaders.

Al voor de dienstverlening tot stand komt worden klanten onderzocht. Banken zijn 

namelijk verplicht zich te overtuigen van de identiteit van de klant of van de uiteinde-

lijke belanghebbende, bij rechtspersonen inzicht te verwerven in de eigendoms- en 

zeggenschapsstructuur van de cliënt en het doel en de beoogde aard van de zakelijke 

relatie vast te stellen. Dit zogeheten klantintegriteitsonderzoek dient zorgvuldig plaats te 

vinden en bij zakelijke klanten ook regelmatig te worden gecontroleerd.

Evenmin nieuw zijn de regels rondom de zorgplicht. De Wft schrijft voor dat financiële 

instellingen in het belang van hun klanten moeten handelen. Zo bestaan er sinds 2007 

regels ter voorkoming van overkreditering van consumenten in de Gedragscode Hy-

pothecaire Financieringen. Buiten Nederland was immers overkreditering een van de 

aanleidingen voor de kredietcrisis in 2007-2008. Nieuw is de wens van de regering om 

deze zorgplicht ook wettelijk te verankeren als onderdeel van de Wijzigingswet Financië-

le markten 2014. Een publiekrechtelijke zorgplicht zou consumenten nog beter bescher-

men dan nu al het geval is. Maar ongeacht de almaar toenemende wetten en regels die 

erop gericht zijn klanten zo goed mogelijk te beschermen, blijft bankieren altijd mensen-

werk. Hierbij worden fouten gemaakt. Het is daarom van groot belang om ook een intern 

toezichtregime te hebben dat eventuele misstappen snel opspoort en helpt corrigeren. 

Door de onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de Rabobanken heeft 

een misstap bij een lokale bank of bij de coöperatieve centrale Rabobank invloed op 

de reputatie van alle groepsonderdelen. Verder kunnen tegenvallende financiële re-

sultaten en/of onvoldoende risicobeheersing de reputatie van de Rabobank schaden. 

Wat dit laatste punt betreft is de reputatie van de hele Rabobank Groep geschaad door 

de Libor-affaire, waarvoor Rabobank eind oktober 2013 met verscheidene autoriteiten 

schikkingen is overeengekomen voor een totaalbedrag van EUR 774 miljoen ($ 1 miljard). 

Libor is een tarief dat gebruikt wordt in het handelsverkeer tussen financiële instellingen 

onderling. Het rentetarief wordt vastgesteld op basis van schattingen die een pool van 

banken zelf geven van de rente die op leningen moet worden betaald.

Toezicht bij de Rabobank
De Rabobank is in het geconcentreerde bankenlandschap van Nederland een van de 

zogeheten systeembanken, dat wil zeggen een bank die vitaal is voor de economie 

en/of het financiële stelsel. Op financiële instellingen wordt door ECB, DNB en AFM toe-

zicht uitgeoefend. Voor de Rabobank is dit toezicht overigens al lang voor de toezicht-

wetgeving in 1952 op een eigen wijze georganiseerd. Voor zowel het prudentiële toe-

Al sinds jaar en dag is er binnen de Rabobankorganisatie 

sprake van toezicht op de aangesloten banken.
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zicht als het gedragstoezicht kent de Wft bepalingen op grond waarvan de coöperatieve 

centrale Rabobank (controle)taken heeft met betrekking tot de aangesloten banken. 

Daardoor kan het toezicht door DNB en AFM via coöperatieve centrale Rabobank lopen. 

Het betreft het zogenoemde ‘Opgedragen Toezicht’ (prudentieel toezicht) en de ‘collec-

tieve vergunning’ (gedragstoezicht). Met deze inrichting wordt bewerkstelligd dat een 

centrale kredietinstelling met een groot aantal aangesloten instellingen op gelijke wijze 

wordt behandeld als een kredietinstelling met een groot aantal bijkantoren. De 

coöperatieve centrale Rabobank en haar voorgangsters oefenen dit Opgedragen Toe-

zicht uit. Deze bijzondere situatie hangt samen met de bestuursstructuur (governance) 

van de Rabobankorganisatie. De lokale banken, die elk zelfstandige juridische en econo-

mische coöperatieve banken zijn met een eigen bankvergunning, staan onderling garant 

voor elkaar en voor de financiële solvabiliteit van de centrale organisatie. Daardoor kan 

de groep als een geheel worden beschouwd. In plaats van toezicht te houden op elke 

individuele zelfstandige aangesloten bank afzonderlijk kunnen ECB/DNB en de AFM zich 

daardoor richten op de coöperatieve centrale Rabobank. De laatstgenoemde houdt 

op haar beurt weer toezicht op de lokale banken. Overigens kunnen ECB/DNB en AFM 

aanvullend wel zelfstandig onderzoek doen bij een lokale bank. Meestal wordt dit echter 

door hen aan de coöperatieve centrale Rabobank verzocht.

De Wet op het financiële toezicht stelt in artikel 3:111 eisen aan het opgedragen toezicht. 

De raad van bestuur van de coöperatieve centrale Rabobank is eindverantwoordelijk 

voor de uitvoering van het opgedragen toezicht. De coöperatieve centrale Rabobank 

moet onder meer de naleving van regels met betrekking tot de kwaliteit van de be-

drijfsvoering (beheerst en integer) en de continuïteit van de lokale banken (liquiditeit 

en solvabiliteit) bewaken. Hiertoe geeft de raad van bestuur aan de lokale Rabobanken 

instructies in de vorm van ‘algemene regels en algemene aanbevelingen’. De Algemene 

Aanbevelingen zijn in de statuten van Rabobank Nederland gedefinieerd, als regels die 

door de Centrale Kringvergadering zijn vastgesteld en een taakstellend bindende karak-

ter wel maar geen bindend karakter hebben voor alle aangesloten banken. Voor Algeme-

ne Regels geldt dit 

De bevordering van de naleving van deze instructies gebeurt in de eerste plaats via de 

ondersteunende (en niet controlerende) rol van de coöperatieve centrale Rabobank naar 

de aangesloten banken toe. Vervolgens toetst de eerstgenoemde dan vanuit haar toe-

zichthoudende rol of door de aangesloten banken aan de instructie is voldaan. Tevens 

toetst de coöperatieve centrale Rabobank de lokale commissarissen op geschiktheid, op 

dezelfde wijze als DNB dit zou doen. De raad van commissarissen van de coöperatieve 

centrale Rabobank houdt toezicht op de uitvoering van het opgedragen toezicht.

De nieuwe regelgeving en strengere handhaving zijn mede aanleiding geweest om het 

opgedragen toezicht bij de Rabobank in 2012 aan te scherpen. Ook is opnieuw beschre-

ven hoe kan worden ingegrepen als er eventueel problemen ontstaan met de naleving 

van wet- en regelgeving. Naast het “Opgedragen Toezicht” heeft de Rabobank ook intern 

toezicht gereorganiseerd. Hierbij speelt de lokale raad van commissarissen (rvc) van 

lokale banken een belangrijke rol. Tevens heeft sinds 2013 elke lokale Rabobank een 

Local Compliance Officer, die de directie ondersteunt bij de naleving van wet- en 

regelgeving en de integriteit van de organisatie. 

In het toezichtproces worden vier fasen onderscheiden: zien, begrijpen, beïnvloeden, 

ingrijpen. Door voortdurende monitoring en rapportage houdt de coöperatieve centrale 

Rabobank in de gaten of lokale banken goed functioneren. De interne accountants-

dienst controleert gemiddeld eens in de 12-18 maanden in hoeverre een lokale Rabo-

bank in staat is om eventuele problemen met de kwaliteit van de dienstverlening aan 

particuliere en zakelijke klanten tijdig te signaleren en aan te pakken. Tevens rapporteert 

de lokale bank op kwartaalbasis de financiële en commerciële resultaten. De Local 

Compliance Officer rapporteert elk kwartaal de resultaten van de compliance monito-

ring. De resultaten van al deze analyses en rapportages worden ook besproken in een 

Risico Monitorings Overleg. Hierin zitten vertegenwoordigers van het Directoraat 

Toezicht, de regiodirectie, de accountantsdienst en risk management. 

Voor het merendeel van de lokale Rabobanken geldt dat zij in staat zijn om een goede 

balans te vinden tussen de uitdagingen op het gebied van commerciële resultaten, 

efficiency en risico-beheersing. Dit wordt intern aangeduid als de CER-driehoek. Daar-

mee is niet gezegd dat zich nooit problemen voordoen. Bij de introductie van nieuwe 

systemen en procedures (doorgaans als gevolg van veranderende wetgeving) kost het 

soms moeite om alle medewerkers tijdig goed geïnformeerd te krijgen. Maar ook bij be-

staande processen kunnen problemen ontstaan als bijvoorbeeld stappen in het proces 

worden overgeslagen, of personeel nonchalant omgaat met instructies. Doorgaans komt 
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een lokale bank hier snel achter, omdat in de normale bedrijfsvoering diverse controles 

zijn ingebouwd. Een probleem wordt gezien en hierop wordt door de lokale directie 

geacteerd. Er wordt uitgezocht wat de aanleiding voor de problemen is en welke risico’s 

worden gelopen. Dit helpt om te begrijpen wat er misgaat, zodat passende stappen 

kunnen worden genomen.

Soms heeft een lokale Rabobank moeite om zelf problemen te signaleren of aan te 

pakken. Dan kan de bank tijdelijk extra aandacht en ondersteuning krijgen vanuit 

de regiodirectie bij de coöperatieve centrale Rabobank. Die zal de lokale directie 

stimuleren om over het hele spectrum van de bancaire activiteiten weer betere 

resultaten te laten zien. Soms is dat niet voldoende en besluit de raad van bestuur 

om formele maatregelen te nemen. De uitvoering van dit strengere toezichtregime 

is dan in handen van het Directoraat Toezicht van de coöperatieve centrale Rabo-

bank. Het instrumentarium waarover dit directoraat beschikt is gelijk aan dat van de 

externe toezichthouders. Het varieert van hoor- en wederhoor en norm-overdra-

gende gesprekken tot het plaatsen van toegevoegde bestuurders in de directie van 

een lokale Rabobank. Indien nodig, kan een lokale Rabobank een voorschrift krijgen 

waaraan op korte termijn moet worden voldaan. Dit is een dwingende opdracht om 

een geconstateerd probleem op vooraf bepaalde termijn te corrigeren. Als correctie 

niet snel genoeg wordt gerealiseerd kan via de lokale raad van commissarissen het 

vertrek van (leden van) het directieteam worden geïnitieerd. Als het noodzakelijk 

is, volgt er aanvullend onderzoek om de geconstateerde problematiek scherper in 

beeld te krijgen.

Het Opgedragen Toezicht is erop gericht aangesloten banken in alle opzichten 

gezond te laten opereren. Waar in het verleden vooral naar de risicobeheersing 

werd gekeken, is nu het blikveld nadrukkelijk uitgebreid met de financiële en com-

merciële resultaten en de efficiëntie waarmee deze worden bereikt. Het onvoldoen-

de acteren in een bepaald dossier kan aanleiding zijn om een bank scherper te 

monitoren. Als een bank tijdelijk een bijzondere toezichtstatus heeft, wordt er naar 

gestreefd deze situatie zo snel mogelijk weer te normaliseren. Welke banken dit 

betreft wordt niet openbaar gemaakt.

Lokaal toezicht
Het Opgedragen Toezicht door de coöperatieve centrale Rabobank is van een andere 

orde dan het lokale toezicht bij de aangesloten banken. Dit lokale toezicht zit stevig 

verankerd in de coöperatieve governance van de Rabobank, die gebaseerd is op drie 

pijlers: effectieve ledeninvloed, een slagvaardig lokaal bestuur en deskundig en onaf-

hankelijk toezicht. Elke lokale Rabobank is een zelfstandige juridische entiteit. Het lokale 

directieteam is onder meer verantwoordelijk voor het beleid (ontwerp en uitvoering), de 

beheerste en integere bedrijfsvoering (inclusief het risicomanagement) en de organisatie 

van de ledeninvloed. Mede door de crisis wordt de lokale directie geconfronteerd met 

een toename van nieuwe regelgeving. De implementatie en toepassing ervan hebben 

aanzienlijke impact op de lokale bank, omdat hiervoor menskracht en geld moeten wor-

den vrijgemaakt. Verder stelt het nieuwe eisen aan de kwaliteit van de medewerkers.

Lokaal ziet de raad van commissarissen (rvc) toe op naleving van wet- en regelgeving. 

De afgelopen jaren heeft de Rabobank fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het lokale 

toezicht, met opleidingsprogramma’s en verplichte permanente educatie voor lokale 

commissarissen. Alle commissarissen worden conform de wettelijke voorschriften ge-

toetst op hun geschiktheid, onafhankelijkheid en mogelijke belangenconflicten. Door 

de fusiebewegingen tussen lokale banken daalt het aantal commissarissen gestaag. Be-

gin 2015 zijn het er nog ongeveer 750. De lokale rvc kan in zijn rol als werkgever van de 

directie indien nodig consequenties verbinden aan het handelen van directieleden. De 

rvc ziet erop toe dat aanwijzingen vanuit de coöperatieve centrale Rabobank in haar rol 

als opgedragen toezichthouder worden nageleefd.

Vooruitblik
De financiële sector – en daarmee de Rabobank – zal als gevolg van de nog niet uitge-

woede financiële en economische crises ook in de komende jaren geconfronteerd blijven 

worden met nieuwe wet- en regelgeving, die er op gericht is de consument goed te be-

schermen en de soliditeit van het financiële stelsel te waarborgen. De Rabobankorganisatie 

spant zich steeds in om binnen de regels de continuïteit van de dienstverlening te borgen 

en het belang van de klant te dienen. Waar nodig zullen aanpassingen worden gerealiseerd 

om de dynamiek van het toezicht optimaal een plaats te geven in de bedrijfsvoering.
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5. Financiële besturing

Binnen de Rabobankorganisatie spelen verschillende interne vraagstukken. Zo wordt 

de afweging tussen centrale efficiëntie en lokale autonomie een belangrijk vraagstuk. 

Daarnaast is er sprake van verschillen in kennisniveau tussen leden enerzijds en de lei-

ding van lokale banken en de centrale organisatie anderzijds over de complexe bancaire 

organisatie en producten. Een andere kwestie betreft de bestemming van de winst voor 

groei en kapitaalopbouw enerzijds en/of het nastreven van sociaal maatschappelijke 

doelstellingen anderzijds. Deze thematieken leiden tot interne debatten over de koers 

van de organisatie. Voor een goed verloop van deze discussies zijn duidelijke spelregels 

nodig. De Rabobank functioneert op grond van een soort samenlevingscontract, zodat 

het totaal van de groep meer is dan de som der afzonderlijke onderdelen. Dit unieke 

karakter van de Rabobank Groep komt ook tot uiting in de financiële verhoudingen. 

Daarbij draait het onder andere om financiële spelregels tussen de aangesloten banken 

onderling en tussen de aangesloten banken enerzijds en de centrale organisatie ander-

zijds. Deze regels staan in dit hoofdstuk centraal.

Bankieren en risico’s 
Van oudsher hebben banken een intermediaire functie tussen partijen met een over-

schot aan (spaar)middelen enerzijds en partijen met een kredietbehoefte anderzijds. 

Op deze manier spelen banken een essentiële transformatie rol in de samenleving. De 

oorsprong van de Rabobank ligt in de kredietverlening aan boeren vanuit lokale spaar-

overschotten.

Deze kernfunctie is niet risicoloos. Eén van de risico’s is dat klanten hun leningen niet 

of slechts ten dele kunnen terugbetalen. Dit wordt het kredietrisico genoemd. Banken 

proberen dit kredietrisico te verkleinen door zorgvuldig de kredietnemer te analyseren 

en te beoordelen. Ook vragen zij meestal zekerheden, bijvoorbeeld in de vorm van een 

hypotheekrecht op een woning. Een ander bankrisico is het liquiditeitsrisico: krediet-

klanten willen vaak over een lange periode over het geleende geld beschikken. Denk 

bijvoorbeeld aan een hypotheekklant die graag dertig jaar of langer in zijn huis wil 

blijven wonen. Tegelijkertijd wil de spaarder op korte termijn over zijn middelen kunnen 

beschikken. De bank loopt dus een risico dat er onvoldoende geld beschikbaar is of kan 

worden vrijgemaakt, wanneer klanten plotseling meer geld opvragen dan gebruikelijk.

Het zal uit deze voorbeelden duidelijk zijn dat bankieren zonder risico’s niet bestaat. 

Daarom speelt het zogenoemde risicomanagement binnen een bank een belangrijke rol. 

Risicomanagement heeft onder meer ten doel te garanderen, dat spaarders hun spaar-

geld uiteindelijk kunnen terugkrijgen. Zo beoordelen banken zorgvuldig de situaties 

waarin zij krediet willen verlenen en verbinden zij daar allerlei voorwaarden aan. Daar-

naast houden banken financiële buffers aan voor periodes, waarin onverhoopt hogere 

verliezen optreden. De risico’s waaraan banken zijn blootgesteld variëren namelijk in de 

tijd. In economische goede tijden zijn de kredietrisico’s normaal gesproken lager dan in 

perioden dat het economisch tegen zit. 

Vermogenseisen
Gezien de maatschappelijke functie van banken worden er wettelijke minimumeisen ge-

steld aan de hoogte van de financiële buffers. Deze eisen worden sinds 1988 internatio-

naal vastgesteld, zodat er voor alle banken min of meer sprake is van een gelijk speelveld. 

Gebouw van de Bank for International 

Settlements (BIS) in Bazel.
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Het ontwerp van deze eisen vindt plaats door het Basels comité van toezichthouders. In 

de laatste 25 jaar heeft dit geleid tot een drietal akkoorden: Basel I, Basel II en Basel III. De 

kern van deze akkoorden is, dat banken grotere buffers aanhouden naarmate de risico-

graad van de uitzettingen toeneemt. Een uitzetting op de Nederlandse overheid kent 

immers minder risico dan een gemiddelde woningfinanciering, die op haar beurt weer 

minder risicovol is dan een lening aan een startende onderneming in ons land.

De financiële buffers van banken dienen primair om kredietverliezen op te vangen. De 

omvang van deze buffers bepaalt daarmee tevens hoeveel krediet zij kunnen verstrek-

ken. Dit betekent ook dat de groei van de buffers bepaalt met hoeveel de bankbalans 

en dus ook de kredietverlening kan groeien. Voor de Rabobank is de ingehouden winst, 

intern wel aangeduid als reserveringscapaciteit, de belangrijkste bron om deze buffers te 

laten groeien. De rendementsdoelstelling op lokaal niveau is altijd daaraan verbonden 

geweest. De lokale bank dient zoveel rendement te realiseren, dat zij klanten op conti-

nuïteitsbasis van dienst kan zijn. De coöperatie is niet uit op winstmaximalisatie, maar 

wil zoveel verdienen als nodig is om de leden en klanten op lange termijn en kwalitatief 

goed te kunnen blijven bedienen. De bank financiert haar organische groei zoveel mo-

gelijk zelf. 

Figuur 1: Ontwikkeling nettowinst Rabobank Groep, 1965-2014

 

Bron: Rabobank, Jaarverslagen, 1965-2014

Daarmee is voor de Rabobank winst niet een doel, of beter gezegd een essentiële rand-

voorwaarde, om in de toekomst te kunnen voldoen aan een grotere kredietbehoefte van 

haar klanten. De Rabobank kende tot de financiële crisis van 2008 een stabiele winst-

groei (zie figuur 1). In de latere jaren kreeg ook de Rabobank te maken met oplopende 

kredietverliezen en verhoogde kosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Denk 

daarbij aan extra kosten vanuit het depositogarantiestelsel en de bankbelasting. Daar-

naast moet de Rabobank investeren, omdat haar klanten in toenemende mate zaken 

willen doen via het internet en steeds minder een bankkantoor bezoeken. Uiteindelijk 

noopt dit tot sterke kostenreducties en efficiëntieverbeteringen om ook in de toekomst 

solide te blijven.

Vermogenspositie Rabobank
De vermogenspositie van de Rabobank is zeer sterk. Het kernvermogen (tier 1) van de 

groep bedroeg eind 2014 bijna EUR 34 miljard. Hiervan was ruim EUR 24 miljard aanwe-

zig bij de lokale banken. Het overige deel van het vermogen zit bij Rabobank Nederland. 

De solvabiliteitspositie op basis van dit tier 1-vermogen was 16 procent. Dit percentage 

geeft de verhouding weer tussen het aanwezige kernvermogen en de naar risico gewo-

gen activa.

Sinds 1995 is de kredietverlening van de Rabobank Groep, overigens net als bij andere 

banken, zeer sterk toegenomen. In Nederland was dat vooral het gevolg van de ontwik-

kelingen op de woningmarkt met stijgende prijzen en veel transacties. Ook de zakelijke 

kredietverlening groeide sterk. In het buitenland deed de Rabobank overnames. De in-

gehouden winsten van de bank bleken onvoldoende om het eigen vermogen te kunnen 

laten meegroeien met deze kredietbehoefte van klanten. Dus moest de bank aanvullen-

de vermogensbronnen aanboren. 

Om die reden is het vermogen uitgebreid door de uitgifte van vermogenseffecten en 

ledencertificaten. In 1999 heeft de Rabobank Groep voor het eerst via de uitgifte van 

vermogenseffecten een beroep gedaan op de financiële markten ter versterking van 

het eigen vermogen en de solvabiliteit. Vermogenseffecten zijn vergelijkbaar met be-

drijfsobligaties, maar dan zonder bepaalde looptijd. Rabobank heeft zowel indirect (via 

daartoe gecreëerde groepsmaatschappen) als direct (door Rabobank Nederland) dit type 

beursgenoteerde stukken uitgegeven. Ze geven recht op een bij uitgifte vastgesteld 
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dividend, tenzij de Rabobank Groep geen winst zou maken. Per eind 2013 had de Rabo-

bank op deze manier in totaal EUR 8,5 miljard aan deze instrumenten uitgegeven.

In het verlengde hiervan gaf de Rabobank Groep in de jaren 2000, 2001, 2002 en 2005 

ledencertificaten uit. Deze hadden een dubbel doel. Ze moesten de vermogenspositie 

versterken, en waren tegelijkertijd een exclusief ledenproduct. De certificaten leveren 

een vergoeding op die gelijk is aan het effectieve rendement van de meest recente 

Nederlandse Staatslening met een (resterende) looptijd van circa tien jaar, verhoogd 

met een opslag van 1,5 procent. De certificaten waren niet beursgenoteerd en werden 

verhandeld op een interne markt. Dit leidde wel tot een beperkte verhandelbaarheid. 

Ledencertificaten hebben een onbeperkte looptijd en de vergoeding is afhankelijk van 

het gegeven of de groep winst maakt. Per eind 2013 bedroeg de opbrengst van deze 

emissies EUR 5,8 miljard. 

Begin december 2013 kondigde de Rabobank aan, dat zij de verhandelbaarheid van de 

Rabobank ledencertificaten (RLC) wil vergroten. Door deze certificaten beschikbaar te 

stellen voor alle beleggers kunnen ook institutionele beleggers certificaten kopen. Deze 

stap was mede ingezet doordat het aanbod op de interne markt in het laatste kwartaal 

van 2013 flink was opgelopen. Na instemming van de RLC-houders zijn de certificaten 

onder de naam Rabobank Certificaten sinds 27 januari 2014 genoteerd aan Euronext 

Amsterdam.

Met de uitgifte van vermogenseffecten en ledencertificaten heeft de Rabobank Groep 

mogelijkheden gevonden om extra expansie te financieren zonder haar solvabiliteitspo-

sitie geweld te hoeven aandoen. Een nadeel van deze vorm van vermogensversterking 

is echter wel dat er jaarlijks vergoedingen over betaald moeten worden, wat de reserve-

ringscapaciteit drukt. Om die reden heeft de Rabobank een koers ingezet om geleidelijk 

het relatieve aandeel van vermogenseffecten en ledencertificaten te laten afnemen.

Sinds 2010 zijn banken wereldwijd bezig om hun vermogenspositie te versterken. Hoe-

wel haar vermogenspositie traditioneel sterk is, heeft de Rabobank hogere doelwaarden 

voor de vermogenspositie vastgesteld dan de verplichte. De Rabobank streeft er immers 

naar om tot de best gekapitaliseerde banken van de wereld te behoren. Alleen dan kan 

zij in vergelijking met andere banken een relatief hoge kredietwaardigheid behouden. 

Om dit te realiseren is een groeipad uitgezet, dat leunt op het verbeteren van de reser-

veringscapaciteit en een beperkte balansgroei. Tegen deze achtergrond zijn in 2012 en 

2013 de groepsonderdelen Sarasin respectievelijk Robeco verkocht.

Van ‘brenger’ naar ‘haler’
De groei van de kredietverlening was vanaf de jaren negentig in de afgelopen eeuw ster-

ker dan de groei van de toevertrouwde middelen. In de eerste negen decennia van hun 

bestaan hadden de lokale banken doorgaans een overschot aan (spaar)middelen. 

Bij de banken werd meer aan spaargeld en rekening-courant gestald, dan zij nodig had-

den voor de verstrekking van leningen en kredieten. Dit overschot kwam terecht bij de 

centrale instituten van de lokale banken. Zij konden deze gelden goed gebruiken voor 

de financiering van grotere ondernemingen, aanvankelijk met name de grote landbouw-

coöperaties. Geleidelijk veranderde deze situatie. Lokale Rabobanken kampen sinds het 

midden van de jaren negentig steeds meer met een tekort aan middelen en doen daar-

door een toenemend beroep op de centrale organisatie. Dit is overigens een nationaal 

beeld, doordat de kredietverlening op landelijk niveau harder groei dan de zogeheten 

Poster Ledencertificaten uit 2005
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‘vrije’ besparingen. Deze verschuiving in de wijze van de financiering van de kredietverle-

ning, is voor de Rabobank geïllustreerd in figuur 2. 

Figuur 2: Financiering van kredietverlening

 

Bron: Rabobank

De beschreven omslag heeft geleid tot een andere positie van de coöperatieve centra-

le Rabobank op de professionele geld- en kapitaalmarkt: van ‘brenger’ is de Rabobank 

Groep ‘haler’ van geld geworden. Het toenemende beroep op de internationale financi-

ele markten was eveneens een reden voor de opening van de eerste vestigingen in het 

buitenland, waaronder in Frankfurt, New York en Singapore. Ook moest een zogeheten 

rating, een kredietbeoordeling door de grote rating agencies worden aangevraagd. 

Internationaal opererende banken die gelden aantrekken op de kapitaalmarkt kunnen 

niet zonder zo’n rating. Degenen die geld toevertrouwen aan banken zijn niet steeds in 

de positie op eigen kracht de kredietwaardigheid van deze instellingen te onderzoeken. 

Daarom gaan ze voor een belangrijk deel af op het oordeel van de ratinginstituten, die in 

de regel diepgaande kennis hebben van de banken die zij beoordelen.

De ratings die deze instituten geven vormen een soort rapportcijfer en worden geschre-

ven in letters en cijfers. Van C (banken in grote problemen) tot AAA (de hoogst mogelijk 

mate van financiële zekerheid). Vanaf het begin van de jaren tachtig kreeg de Rabobank 

een AAA-status. Slechts weinig banken kenden een dergelijk hoge beoordeling. In 2002 

veranderde één van de ratinginstituten zijn AAA-rating in een AA+-rating (één stap 

lager). In het jaar 2012 hebben de meeste ratinginstituten opnieuw de methodiek en 

criteria bekeken aan de hand waarvan zij banken beoordelen. Dit heeft ertoe geleid dat 

voor vrijwel alle banken en ook voor de Rabobank de rating neerwaarts is bijgesteld. 

Daarnaast verwachten de ratinginstituten dat de economie in Nederland en de rest van 

de eurozone nog enige tijd langzaam zal groeien. Hierdoor nemen volgens hen de eco-

nomische risico’s voor de banken in de eurozone toe. 

Eind 2014 kende één ratinginstituut de Rabobank een AA(high), één ratinginstituut een 

AA2, één ratinginstituut een AA- en één ratinginstituut een A+ -rating toe. Daarmee 

behoort de Rabobank nog steeds tot de groep van banken met de hoogste kredietra-

tings in de wereld. Mede dankzij de hoge rating en de aanwezigheid in de belangrijkste 

buitenlandse financiële centra heeft Rabobank Nederland al decennia lang tegen gunsti-

ge voorwaarden toegang tot de internationale financiële markten.

Interne financiële verhoudingen
De Rabobank Groep bestaat uit de lokale banken, de coöperatieve centrale Rabobank en 

de diverse dochters van Rabobank Nederland (zie hoofdstuk 3 Besturingsstructuur, groeps-

strategie en bedrijfsoriëntatie). De lokale banken en de centrale organisatie zijn met elkaar 

zeer hecht verbonden op juridisch, financieel, economisch en operationeel vlak. De 

financiële verbondenheid komt tot uiting in de zogeheten ‘interne financiële verhoudin-

gen’. Hierin zijn drie hoofdonderdelen te onderkennen: 1) de kruislingse garantieregeling 

inclusief de daarbij horende solidariteitsregelingen en ondersteunende algemene regels, 

2) de algemene regels voor liquiditeit, solvabiliteit en renterisico, en 3) de interne aande-

lenverhoudingen.

Kruislingse garantieregeling en solidariteitsregelingen
Lokale banken zijn juridisch zelfstandig, maar door middel van een kruislingse garantie-

regeling zijn de vermogens van de lokale banken, de coöperatieve centrale Rabobank 

en nog enkele dochters aan elkaar gekoppeld. Volgens deze regeling zijn de deelnemers 

intern aansprakelijk voor elkaars verplichtingen. Voor deze onderlinge garantiestelling 

wordt geen premie vooraf geheven. Als er een uitkeringsplicht aan een van deze onder-

delen ontstaat, wordt het benodigde bedrag naar rato van de risico’s in de kredietverle-

ning over de deelnemers omgeslagen. De regeling is ondergebracht bij de Onderlinge 

Waarborgmaatschappij Rabobank BA (OWM). Door deze koppeling van de vermogens 

ontstaat één krachtige groep, waarbij het niet van primair belang is waar de vermogens 
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zich binnen de organisatie bevinden. De kruislingse garantieregeling is sinds 1980 een 

belangrijke bouwsteen in het door De Nederlandsche Bank (DNB) uitgeoefende toezicht 

op de Rabobank en het opgedragen toezicht op de lokale banken.

De kruislingse garantieregeling is nog nooit geactiveerd en de kans daarop is ook niet 

groot. Dat komt doordat er meerdere vereveningsregelingen bestaan tussen lokale ban-

ken én doordat de centrale organisatie de financiële positie van lokale banken nauw-

lettend in de gaten houdt (uit hoofde van het opgedragen toezicht). Deze verevenings-

regelingen zorgen ervoor dat eventuele verliezen eerst tussen lokale banken worden 

gedeeld en dat lokale banken met financiële problemen eerst door de andere lokale 

banken worden gesteund, alvorens ze een beroep doen op het centrale vangnet. 

Een eerste vereveningsregeling is die voor het collectief delen van grotere financie-

rings-verliezen. Op basis van deze regeling worden de verlieskosten boven een eigen 

risico op een evenredige basis omgeslagen over de banken. Deze regeling kan alleen 

goed functioneren, indien de lokale banken erop vertrouwen dat de kredietverlening 

van iedere individuele lokale bank zorgvuldig plaatsvindt. Daarom is er een stelsel van 

algemene goedkeuringsregels dat vaststelt waaraan de kredietverlening moet voldoen. 

Onderdeel hiervan is een fiatterende rol voor de coöperatieve centrale Rabobank bij de 

grotere financieringen. Zo wordt bereikt dat banken lokaal zo veel mogelijk zelf kunnen 

beslissen en tegelijkertijd de financiële kracht van de gehele groep wordt gebruikt. Met 

de groei van de lokale banken is over de jaren heen ook de lokale beslissingsbevoegd-

heid uitgebreid. 

Voor grotere operationele schades bestaat eveneens een vereveningsregeling. Deze 

regeling is goed vergelijkbaar met reguliere verzekeringen voor bijvoorbeeld brand of 

diefstal. Ook bij deze regeling is sprake van een eigen risico. Tot slot bestaan een vereve-

ningsregeling voorziening algemene risico’s en een vereveningsregeling winstgarantie 

en vermogensversterking. De eerste regel is bestemd voor banken waar de ‘stroppenpot’ 

voor debiteurenverliezen leeg is, waardoor tekorten dreigen in het vermogen. Dankzij 

laatstgenoemde regeling worden negatieve resultaten bij afzonderlijke banken ge-

compenseerd en hebben ze recht op specifieke vergoedingen als hun vermogen te-

kortschiet. Het geven van deze vorm van financiële steun door het collectief van lokale 

banken aan een individuele bank is niet vrijblijvend en gaat veelal gepaard met een 

verscherpt toezicht door de centrale organisatie. Mede door deze regelingen en het van 

meet af aan centraal georganiseerde toezicht is er in Nederland nog nooit een aangeslo-

ten bank failliet gegaan. 

Algemene regels liquiditeit, solvabiliteit en renterisico
De coöperatieve centrale Rabobank is op basis van de Wet op het financieel toezicht 

(Wft) belast met het uitoefenen van toezicht op de lokale banken, onder meer waar het 

gaat om de liquiditeit en de solvabiliteit (zie hoofdstuk 4 Regulering en toezicht). Deze 

begrippen hangen nauw samen met de risico’s die de banken lopen bij hun transforma-

tiefunctie, waarmee dit hoofdstuk opende. Liquiditeit is de mate waarin de bank aan een 

plotselinge vraag naar geld kan voldoen. Solvabiliteit geeft aan in welke mate vermogen 

beschikbaar is om eventuele verliezen op te vangen. Gelet op deze risico’s en de eisen 

van toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en sinds november 2014 de Europe-

se Centrale Bank (ECB) heeft de Rabobank Groep een aantal interne regels opgesteld. 

Van oudsher was er binnen de Rabobank Groep sprake van een liquiditeit- en renterege-

ling. Hierin werd bepaald dat iedere lokale bank bij de Centrale Thesaurie van Rabobank 

Nederland een bepaalde hoeveelheid geld, het L-depot, moest aanhouden. In de perio-

de van 1995 tot en met 2008 was de omvang van deze buffer grofweg gelijk aan 15 pro-

cent van de toevertrouwde middelen. Dit kwam overeen met de liquiditeitsverplichting 

van DNB voor de totale Rabobank Groep. Over dit L-depot betaalde Rabobank Neder-

land aan de lokale banken een vergoeding. Tot 1995 betaalde Rabobank Nederland aan 

lokale banken bewust minder rente over hun liquiditeitstegoed dan dit feitelijk opbracht. 

Daardoor was er per saldo sprake van vermogensoverheveling van lokale banken naar 

Rabobank Nederland. Maar sinds de herziening van de interne financiële verhoudingen 

in 1995 krijgen lokale banken een marktconforme vergoeding over hun tegoeden bij Ra-

bobank Nederland. Gelijktijdig belast Rabobank Nederland de kosten die zij ten behoeve 

van lokale banken maakt zo goed mogelijk aan hen door. Dit komt de transparantie van 

de financiële verhoudingen binnen de groep ten goede.

Bij de herziening van de financiële verhoudingen, eind 2007, is besloten het L-depot 

terug te brengen tot nul procent van de toevertrouwde middelen. De achtergrond 

daarvan is dat de liquiditeitspositie van de Rabobank Groep inmiddels op groepsniveau 

wordt gestuurd waardoor het aanhouden van buffers door individuele lokale banken 
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niet langer noodzakelijk is. Wel is in de liquiditeitsregeling een nieuwe bepaling opgeno-

men, zodat lokale banken de looptijd van hun middelen zoveel mogelijk in lijn moeten 

brengen met die van hun uitzettingen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de lokale bank 

over voldoende middelen beschikt gedurende de looptijd van haar uitzettingen.

De interne solvabiliteitsregeling bepaalt dat elke lokale bank moet beschikken over een 

eigen vermogen dat fors hoger is dan de solvabiliteitseis van DNB. Elke aangesloten bank 

wordt namelijk geacht een beleid te voeren dat mikt op een eigen vermogen dat ten 

minste twee maal het minimaal vereiste vermogen bedraagt. Geleidelijk is het accent 

bij de beoordeling van lokale banken verschoven van solvabiliteit naar rentabiliteit en 

daarmee op de aanwas van nieuw eigen vermogen. Gegeven de gezonde solvabiliteit-

spositie van het totaal van de lokale banken is het immers geen probleem als een indi-

viduele bank tijdelijk een lagere solvabiliteitspositie heeft. Dat kan het geval zijn als een 

bank zich in een werkgebied met een sterke groei van de kredietverlening bevindt. Dan 

loopt de groei van de solvabiliteitseis in de regel vooruit op de groei van het resultaat en 

uiteindelijk van het vermogen. De centrale vraag is dan of het beleid van de bank op de 

wat langere termijn een goede solvabiliteitspositie oplevert.

Verhoudingen tussen lokale banken; aandelen en stemmen
Lokale Rabobanken hebben uit hoofde van hun lidmaatschap van de coöperatieve cen-

trale Rabobank stemrecht als het gaat om statutair vastgelegde onderwerpen. Daarnaast 

hebben zij aandelen in de centrale organisatie. Aandelenbezit en stemrecht hebben 

formeel niets met elkaar te maken. De rechten en plichten van de lokale banken zijn ver-

bonden aan het lidmaatschap en niet aan het aandeelhouderschap. Dat neemt uiteraard 

niet weg dat daar in economische zin wel degelijk betekenis aan moet worden gehecht. 

Wie veel vermogen verschaft heeft er des te meer belang bij dat het geld goed wordt 

besteed.

Tot en met 1994 hadden lokale banken aandelen in Rabobank Nederland naar rato van 

hun balanstotaal. Deze situatie werd per eind 1994 bevroren. Eind 2007 is besloten tot 

een actualisatie van de aandelenverhoudingen. Hierbij is ook de methode van verde-

ling over de banken aangepast. In de nieuwe verdeelsleutel tellen het balanstotaal, het 

bancaire kernvermogen en het gerealiseerde resultaat elk voor een derde mee. Deze 

verdeelsleutel reflecteert het huidige activiteitenniveau, het vermogen dat in het kader 

van de kruislingse garantieregeling onderdeel is van het groepsvermogen en de mate 

waarin een lokale bank een bijdrage levert aan de continuïteit van de dienstverlening. 

Deze verdeelsleutel wordt iedere drie jaar geactualiseerd op basis van het gemiddelde 

over de daaraan voorafgaande drie jaren.

Samenvatting
De financiële verhoudingen binnen de Rabobank staan in het teken van de wederzijdse 

afhankelijkheid binnen de groep. Zo is enerzijds geregeld dat de coöperatieve centrale 

Rabobank namens het collectief van de aangesloten Rabobanken toezicht uitoefent 

op de individuele banken. Ook oefent zij het namens ECB gedelegeerde toezicht uit op 

de aangesloten banken. Anderzijds hebben lokale banken, die zowel lid als eigenaar/

aandeelhouder van de coöperatieve centrale Rabobank zijn, zeggenschap in de ontwik-

keling van de laatstgenoemde. Deze wederzijdse relaties leiden ertoe dat het lokale en 

het collectieve c.q. centrale niet zonder elkaar kunnen. De onderlinge eenheden hebben 

goede afspraken gemaakt om het grote geheel goed te laten functioneren. De interne 

vraagstukken zijn daarmee niet te duiden in termen van belangentegenstellingen of 

uitruil van bevoegdheden. Er is sprake van één organisatie, waarvan niet ‘hij en zij’ maar 

‘wij’ onderdeel uitmaken.

De sterke balansgroei van de Rabobank sinds 1995 is mede opgevangen door een toe-

nemend beroep op internationale financiële markten. Het streven is om deze toegeno-

men afhankelijkheid geleidelijk te reduceren en daarmee terecht te komen op een nieuw 

en lager groeipad van de balans. Hierbij bepalen de reserveringscapaciteit en de aanwas 

van toevertrouwde middelen het groeitempo. De reserveringscapaciteit kan door effici-

entieverbeteringen en kostenreducties toenemen.
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6. Positie en prestatie

Na een beschrijving van de bestuurlijke, organisatorische en financiële kanten van de

Rabobank behandelt dit hoofdstuk op hoofdlijnen de positie en de financieel-

economische prestaties van zowel de hele Rabobank Groep als het binnenlands bankbe-

drijf over de afgelopen decennia. Daarbij wordt er apart aandacht besteed aan ontwik-

kelingen op bancaire deelmarkten in Nederland. Begonnen wordt met een korte schets 

van de kernfuncties van banken in de economie.

Kernfuncties van banken
Voor alle banken geldt dat zij belangrijke functies in het maatschappelijke verkeer ver-

vullen. Zij zijn verantwoordelijk voor een betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer, 

zie ook de andere hoofdstukken. Banken zijn ‘financiële intermediairs’ die op basis van 

vertrouwen spaargelden aantrekken en daarmee vervolgens bijvoorbeeld hypotheken 

en/of bedrijfsleningen verstrekken (geldschepping). Kortom: een goed functionerend 

bankwezen is een randvoorwaarde voor het goed laten functioneren van een moderne 

markteconomie.

Kredietverlening is één van de belangrijkste taken van banken en dit heeft tot gevolg 

dat de netto rentebaten bij de grootbanken de grootste opbrengstencomponent zijn. 

De netto rentebaten zijn gelijk aan de renteopbrengsten uit de kredietverlening minus 

de rentekosten die aan het aantrekken van middelen zijn verbonden. Verder zijn banken 

in Nederland actief geworden in andere financiële ‘takken van sport’, zoals het retail- en 

zakenbankieren in het buitenland, vermogensbeheer, verzekeren en leasing. Deze activi-

teiten leveren provisies en premies op. Al met al is het aandeel van de netto rentebaten 

in de totale opbrengsten bij veel banken de laatste decennia afgenomen.

Dit geldt evenwel in mindere mate voor de Rabobank. Mede door de coöperatieve 

structuur ligt het zwaartepunt van haar activiteiten – nog steeds – op het retailbankie-

ren, dat nauw is verbonden met de reële economie en lokale gemeenschappen en vrij 

stabiele inkomsten oplevert. In absolute zin zijn de overige activiteiten overigens wel fors 

in omvang toegenomen. Zo levert de leasingdochter De Lage Landen (DLL) al jarenlang 

een substantiële en stabiele bijdrage aan de winst van de hele Rabobank Groep. Tevens 

schommelt de bijdrage van internationale activiteiten aan de totale winst de laatste jaren 

tussen de 20 en 30 procent, terwijl dit percentage dertig jaar geleden vrijwel nihil was. 

Figuur 1 laat het aandeel van de netto rentebaten als percentage van het totale operati-

onele inkomen zien. Gedurende de periode 1997-2013 bestond circa twee derde van het 

operationele inkomen uit netto rentebaten. 

Figuur 1: Netto rente-inkomen Rabobank Groep, 1997-2013 

Lenen en sparen in Nederland
De kredietverlening aan huishoudens bestaat voornamelijk uit woninghypotheken. 

Vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw tot aan de kredietcrisis in 2008 is de hypo-

theekportefeuille van het Nederlandse bankwezen flink toegenomen. Dit kwam door 

een aantal specifieke kenmerken van het Nederlandse woning- en hypotheekmarktbe-

leid. Zo werden de hypotheekvoorwaarden rond 1985 verruimd. Toen mocht het even-

tuele partnerinkomen worden meegenomen bij de bepaling van het maximaal te lenen 

hypotheekbedrag. Hierdoor steeg de leencapaciteit van een groeiend aantal tweever-

dieners sterk. Deze verruiming heeft in combinatie met een algemene toename van de 

welvaart en een relatieve lage hypotheekrente bijgedragen aan een flinke stijging van de 

huizenprijzen. Hierdoor konden huishoudens makkelijker naar steeds grotere en daar-

mee duurdere woningen doorstromen. Ook maakten destijds een flink aantal huishou-

dens de overwaarde van hun huizen te gelde voor consumptieve doelen door de 

Bron: Jaarverslagen Rabobank (Bankscope), vanaf 2004 o.b.v. IFRS 

(de nieuwe internationale boekhoudkundige standaarden voor banken)
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hypotheek te verhogen. De hoogte van hypotheken en dus ook de hypotheekportefeuil-

le van banken stegen mee. Een andere factor, die de relatieve grote hypotheekschuld 

van Nederlandse huishoudens ten opzichte van die in andere landen verklaart, is het 

verhoudingsgewijs grote aandeel koopwoningen en vooral het geringe aantal huurwo-

ningen in de vrije sector. Nederlanders kochten vóór de crisis op relatief jonge leeftijd 

hun eerste huis in plaats van langdurig te huren en te sparen. Doordat op jonge leeftijd 

nog weinig is gespaard en lenen fiscaal werd gestimuleerd (hypotheekrenteaftrek), was 

het aantrekkelijk om de woning grotendeels met geleend geld te financieren. Verder be-

stond in Nederland, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, geen bouwspaar-

product waarmee belastingvrij gespaard kan worden voor de aanschaf of verbetering 

van een woning.

De situatie op de huizen- en hypotheekmarkt is de afgelopen jaren omgeslagen. Vóór 

2008 was in Nederland de markt voor bestaande koopwoningen zeer dynamisch, met 

circa 200.000 woningverkopen per jaar. Na 2008 daalde het aantal transacties fors en in 

2013 werd de bodem bereikt met 110.000 verkopen. Het onzekere economische klimaat, 

de oplopende werkloosheid en de onzekere beleidsvoornemens rond de huizenmarkt 

waren hieraan debet. Het gevolg is dat er aanzienlijk minder nieuwe hypotheken worden 

afgesloten en dat het aantal oversluitingen flink is gedaald. De huizenprijzen zijn sinds de 

top in 2008 met gemiddeld ruim 20 procent gedaald. Dit betekent dat het aantal huizen, 

waarvan de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis is toegenomen. In bankiers-

jargon wordt gezegd, dat nu meer woningen ‘onder water’ staan.

Door de aanhoudend zwakke conjunctuur is het aantal betalingsachterstanden en ge-

dwongen verkopen van woningen door middel van veiling (executieverkopen) gestaag 

toegenomen. In 2013 vonden er 2.086 executieverkopen plaats, tegenover 1.811 in 2007. 

In verhouding tot het totaal aantal koopwoningen in Nederland is dit aantal overigens 

– ook in internationaal opzicht –nog steeds heel laag: het ging in 2013 om 0,05 procent 

van het aantal huishoudens met een hypotheek. Vanaf 2014 is er duidelijk sprake van 

herstel op de woningmarkt. Zowel het aantal transacties als de prijzen stijgen weer. Dit 

herstel hangt samen met de verbeterde economische vooruitzichten en wordt extra 

ondersteund door de historisch lage hypotheekrente en stimuleringsmaatregelen zoals 

startersleningen en (tot eind 2014) een tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling

Figuur 2: Executieveilingen en bedrijfsfaillissementen, 2003-2013

 

Bron: CBS, Kadaster

Om de hypotheekschuld van gezinnen te verminderen en de belastingvoordelen voor 

woningbezitters af te bouwen is een aantal maatregelen getroffen. Sinds 2013 moeten 

nieuwe hypotheken annuïtair of lineair worden afgelost om in aanmerking te komen 

De situatie op de huizen- en hypotheekmarkt is de afgelopen jaren omgeslagen. 
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voor hypotheek-renteaftrek. De in Nederland populaire spaar- en aflossingsvrije hypo-

theken worden daarom niet meer verstrekt aan starters. Wel blijven zij natuurlijk nog vele 

jaren een groot deel uitmaken van de bestaande hypotheekportefeuille van de banken.

Bij een aflossingsvrije of spaarhypotheek blijft de volledige hypotheeksom op de balans 

van de bank staan, terwijl er – in het geval van een spaarhypotheek – tegelijkertijd een 

spaartegoed wordt opgebouwd. Nu deze oude hypotheekvormen langzaam uit de 

portefeuille zullen verdwijnen, zal de bankbalans minder hard groeien dan voorheen. 

Bovendien lossen huishoudens de laatste jaren meer af op hun hypotheek. Ook heeft de 

overheid beleid ingezet om in de toekomst aspirant-kopers te verplichten om een deel 

van de woningaanschaf met eigen geld te financieren, zoals in het buitenland gebruike-

lijk is. Dit zal volgens de Rabobank wel gepaard moeten gaan met een groter aanbod van 

betaalbare vrije sector-huurwoningen voor starters op de woningmarkt, die nog nauwe-

lijks vermogen hebben opgebouwd. 

Naast de hypothecaire kredietverlening is de omvang van de zakelijke kredietverlening 

in Nederland vrij groot in vergelijking met veel andere West-Europese landen. Veel 

MKB-bedrijven maken voor hun externe financiering voornamelijk gebruik van bank-

krediet. Waar in veel landen de omvang van de zakelijke kredietverlening kromp na het 

uitbreken van de financiële crisis, bleef deze in Nederland aanvankelijk nog – zij het in 

een laag tempo – groeien. De vooruitzichten voor het bedrijfsleven zijn de komende 

jaren matig. Het aantal bedrijven met betalingsachterstanden en het aantal faillissemen-

ten zijn sterk gestegen. Deze omstandigheden leiden enerzijds tot een afname van de 

kredietvraag en anderzijds tot een aanscherping van kredietvoorwaarden of tot hogere 

onderpandvereisten door banken. De prijs van krediet is de afgelopen jaren door grotere 

risico’s en hogere kapitaalsvereisten gestegen. De laatste jaren heeft het bankwezen – en 

dus ook de Rabobank – voorzieningen moeten treffen voor kredietverliezen. Vooral de 

bouwnijverheid, binnenscheepvaart, glastuinbouw en commercieel vastgoed hadden 

het de laatste jaren te kampen met teruglopende vraag, omzetten en winst. 

Het bedrijfsleven oriënteert zich in toenemende mate op alternatieve financieringsvor-

men. Het grootbedrijf doet dit onder meer door rechtstreeks geld aan te trekken op de 

kapitaalmarkt. Zo is er de afgelopen jaren een stijging van obligatie-emissies door grote 

bedrijven. Het MKB is wellicht gebaat bij investeringen door private investeerders en 

participatiemaatschappijen of nieuwe financieringsvormen, zoals crowdfunding en mi-

crokrediet. Daarnaast kunnen ondernemers in het MKB elkaar kredieten verstrekken via 

een zogenaamde kredietunie. Zolang kredietunies geen direct opvraagbaar spaargeld 

aantrekken hoeven zij niet te beschikken over een bankvergunning.

De Nederlandse spaarmarkt is de laatste dertig jaar veel minder sterk gegroeid dan de 

binnenlandse kredietverlening aan particulieren en bedrijven. Hierdoor kunnen ban-

ken hun kredietverlening niet volledig uit spaargeld financieren. Dit geldt ook voor de 

Rabobank; zij moest het afgelopen decennium een steeds groter beroep doen op de 

internationale kapitaalmarkten. Er is met andere woorden in Nederland een ‘gat’ tussen 

spaargeld en kredietverlening - de zogeheten ‘funding gap’. Zie ook hoofdstuk 5 

Financiële besturing.

Kengetallen Rabobank Groep
De financieel-economische prestaties van banken worden doorgaans beoordeeld aan de 

hand van indicatoren voor de winstgevendheid en de efficiëntie. Hieronder wordt eerst 

de ontwikkeling van de marktaandelen in Nederland van de Rabobank Groep geschetst. 

Marktaandelen in Nederland
De Rabobank is op de meeste bancaire deelmarkten in Nederland de grootste speler. 

Het marktaandeel op de hypotheekmarkt is in jaren tot en met 2012 flink gegroeid. 

In 2012 werd 31 procent van de nieuwe Nederlandse woninghypotheken door lokale 

Rabobanken én haar dochteronderneming Obvion verstrekt. In 2013 daalde echter het 

marktaandeel van de Rabobank Groep tot 26 procent. Ook het marktaandeel van de 

andere Nederlandse grootbanken daalde, ten gunste van het marktaandeel van ver-

zekeraars en buitenlandse banken. De tweede en derde speler op deze markt waren 

respectievelijk ING Groep (18 procent) en ABN-AMRO (17 procent). Andere belangrijke 

hypotheekverstrekkers in Nederland zijn verzekeraars, zoals AEGON (10 procent) en 

buitenlandse banken, zoals Argenta (6 procent).
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Figuur 3: Marktaandeel Rabobank, 2004-2014

 

Bron: Rabobank

In de zakelijke kredietverlening heeft de Rabobank een marktaandeel van gemiddeld 

40 procent. De bank heeft van oudsher een zeer groot marktaandeel in de land- en 

tuinbouwsector (85 procent), maar ook in de meeste andere economische sectoren is de 

Rabobank de grootste bancaire kredietverstrekker. Het marktaandeel van de Rabobank in 

de Nederlandse spaarmarkt is al vele jaren stabiel rond een niveau van 40 procent.

Winstgevendheid 
Winst is bij de Rabobank geen doel op zich, maar een essentiële randvoorwaarde om 

de continuïteit van haar dienstverlening voor huidige en toekomstige leden en klanten 

veilig te stellen en om sociaal-maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. De 

behaalde winst na betaling van vergoedingen op externe financiering wordt bijna in zijn 

geheel toegevoegd aan het groepsvermogen. Het eigen vermogen dient als een buffer 

voor onverwachte verliezen. Toezichthouders stellen aan banken steeds hogere eisen 

aan de minimale omvang van het eigen vermogen ten opzichte van de verstrekte kre-

dieten. De winstontwikkeling is sterk afhankelijk van het economisch klimaat, de kosten-

ontwikkeling en de concurrentie in het bankwezen.

De winstgevendheid wordt uitgedrukt in de rentabiliteit van het totaal vermogen (RTV) 

en de rentabiliteit eigen vermogen (REV). Deze ratio’s worden berekend door de netto 

inkomsten te delen door respectievelijk het totale vermogen of het eigen vermogen van 

de bank. 

In figuur 4 wordt zowel het RTV als het REV van de Rabobank vergeleken met dat van de 

Nederlandse bancaire sector in zijn totaliteit, over een periode van vijftien jaar. De winst-

gevendheid van de Rabobank (doorgetrokken lijn) vertoont een stabieler verloop dan 

dat van de Nederlandse bancaire sector (gestippelde lijn). Dit is in overeenstemming met 

studies die vaststellen dat coöperatieve banken – door hun scope en risicoprofiel – doorgaans 

een stabieler winstpatroon hebben dan banken met een andere eigendomsstructuur.

Figuur 4: RTV en REV van de Rabobank en het collectieve bankwezen, 1998-2013

 

Bron: DNB, Jaarverslagen; Rabobank (Bankscope), vanaf 2004 o.b.v. IFRS

In de periode vóór de financiële crisis lag de rentabiliteit van de Rabobank lager dan het 

gemiddelde van de Nederlandse bankensector. Sinds het begin van de financiële crisis 

ligt het juist hoger dan gemiddeld. Wel is de winstgevendheid van de Rabobank sinds 

2008 gedaald, door een toename van getroffen voorzieningen voor een verwachte toe-

name van kredietverliezen. Voorzieningen zijn een buffer voor reeds verwachte toekom-

stige kosten of verliezen en worden boekhoudkundig van de winst afgetrokken.
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Efficiency ratio
Een andere veel gehanteerde maatstaf voor de prestatie van een bank is de efficiency 

ratio. Zowel voor klanten als vanuit concurrentie-oogpunt moet de Rabobank efficiënt 

opereren. De mate van efficiëntie wordt afgemeten aan de hoogte van de efficiency 

ratio. Dit is de verhouding tussen operationele kosten en inkomsten van de bank. De 

operationele kosten bestaan voor ongeveer de helft uit personeelskosten. Daarnaast kan 

worden gedacht aan uitgaven voor huisvesting, onderhoud, computers, energieverbruik 

en marketing. De Rabobank heeft relatief hoge huisvestingskosten door een van ouds-

her relatief dicht kantorennet in Nederland. De operationele inkomsten bestaan uit netto 

rentebaten en overige inkomsten uit de reguliere bedrijfsvoering en zijn sterk afhankelijk 

van het economisch klimaat. Eenmalige/incidentele inkomsten (bijvoorbeeld uit de ver-

koop van een bedrijfsonderdeel) worden niet tot de operationele inkomsten gerekend. 

De ratio wordt berekend als operationele kosten gedeeld door operationele inkomsten. 

Hoe lager de ratio, des te efficiënter de bedrijfsvoering wordt geacht.

Figuur 5: Efficiency ratio Rabobank en Nederlandse bankwezen, 1997-2014

 

Bron: Jaarverslagen Rabobank (Bankscope) en Europese Centrale Bank

Toelichting: Hoe hoger de ratio hoe minder efficiënt.

In figuur 5 is het verloop van de efficiency ratio voor de Rabobank gedurende ruim vijf-

tien jaar weergegeven. Het algemene verloop is dalend tot aan het begin van de finan-

ciële crisis in 2008. Daarna stijgt de ratio doordat de inkomsten lager liggen, mede onder 

invloed van oplopende verliezen in de kredietverlening. Deze ratio werd in 2013 sterk 

opwaarts vertekend door eenmalige posten, zoals de LIBOR-schikking, reorganisatielasten 

en hoge afwaarderingen op vastgoed en grondposities. De komende jaren staan in het 

teken van een verdere virtualisering van de dienstverlening, die naar verwachting op 

termijn tot kostenbesparingen zal leiden en zodoende tot een verbetering van de effici-

ency ratio. Die bedroeg in 2014 62,7 procent

Vooruitzichten
De komende jaren zal de Rabobank alle zeilen moeten bijzetten om de reserveringsca-

paciteit voor kapitaalopbouw op peil te houden. Enerzijds is sprake van dalende inkom-

sten door een stagnerende economie en woningmarkt, waardoor de kredietvraag gering 

is en de debiteuren-verliezen en het aantal faillissementen oplopen. Bovendien staan de 

provisie-inkomsten uit verzekerings- en beleggingsactiviteiten onder druk door nieuwe 

regelgeving op dit gebied. Anderzijds lopen de kosten door verschillende toezichtmaat-

regelen fiks op en zal de ruimte voor balansgroei de komende jaren beperkt zijn. Al met 

al zet Rabobank fors in op het realiseren van efficiëntieverbeteringen met name door 

een verdere virtualisering van de dienstverlening.

Literatuursuggestie
Rabobank, Themaberichten en specials.

Mooij, J. & W. Boonstra (red.), (2012). Raiffeisen’s footprint; The cooperative way of banking, 

Amsterdam: VU University Press.
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7. De Rabobank als lokale financiële 
dienstverlener
In dit hoofdstuk staan de lokale Rabobanken centraal. In de afgelopen decennia zijn de 

werkwijze en activiteiten van lokale banken flink veranderd. Dit geldt ook voor de wijze 

waarop zij hun coöperatieve karakter hebben vorm gegeven. Het tweede deel van dit 

hoofdstuk behandelt Rabobank Enschede-Haaksbergen als casus. De keuze voor deze 

bank is niet toevallig. Haar wortels liggen in 1896, toen te Lonneker de Coöperatieve 

Landbouwersbank en Handelsvereeniging werd opgericht. Deze bank was van meet af 

aan gebaseerd op het Raiffeisen-model en dat maakt de huidige Rabobank 

Enschede-Haaksbergen tot de oudste nog bestaande coöperatieve bank volgens dit 

model in Nederland. Dit hoofdstuk eindigt met een blik op de toekomst.

Dienstverlening
Terugkijkend kunnen we vaststellen, dat er in de laatste dertig jaar veel is veranderd, niet 

alleen in de samenleving maar ook in de financiële dienstverlening in Nederland. Het 

productaanbod van banken is vanaf 1980 geleidelijk uitgebreid door de mogelijkheden 

die eerst de automatisering en later de ICT bood en door veranderende klantbehoeften. 

Ook werden er soms nevenactiviteiten ontplooid, zoals de verkoop van vakantiereizen. 

Er zijn nieuwe hypotheek- en spaarvormen geïntroduceerd en het palet aan verzeke-

rings- en beleggingsproducten is gestaag gegroeid. Naast leningen en kredieten kwa-

men er voor zowel particulieren als bedrijven steeds complexere beleggingsproducten 

beschikbaar. De productinnovatie werd echter ook gedreven door opbrengstenoverwe-

gingen van financiële partijen. Het traditionele spaar- en kredietbedrijf boette relatief aan 

belang in. Er vond een verschuiving plaats van een relatie- naar een transactiegerichte 

oriëntatie. Ook de Rabobank deed hieraan mee. Dit was overigens niet altijd in overeen-

stemming met de coöperatieve uitgangspunten.

De laatste jaren is er sprake van een omgekeerde beweging, naar minder én simpelere 

bancaire producten. Daarbij ligt er een veel grotere nadruk op het klantbelang. Hierbij 

gaat het niet (alleen) om klantvriendelijkheid en klanttevredenheid, maar vooral om het 

adviseren over passende en begrijpelijke producten en een goede dienstverlening. Deze 

ontwikkeling is het directe gevolg van problemen in de mondiale financiële wereld, en 

ook in de Nederlandse bankensector. Hierdoor heeft het publieke vertrouwen in deze 

sector een forse knauw gekregen. De aangescherpte zorgplicht voor particulieren en 

bedrijfsklanten gaat gepaard met een grotere transparantie van financiële producten. 

Veel Nederlandse banken zijn namelijk vóór de kredietcrisis van 2008 op onderdelen 

tekortgeschoten in de dienstverlening aan consumenten, aldus de Commissie Structuur 

Nederlandse Banken (2013). Banken boden producten aan, die achteraf beschouwd te 

complex en onvoldoende helder bleken voor klanten. Zo waren er producten met hoge, 

onnodige of verborgen kosten. Denk hierbij aan affaires rond zogenoemde woekerpolis-

sen en de aandelenlease. Mede als uitvloeisel hiervan is het productassortiment inge-

krompen en vereenvoudigd.

Klanten kunnen ook gebruik maken van virtuele bedieningskanalen voor bancaire 

diensten. Dat heeft geleid tot een afnemend aantal bezoeken aan de stenen bankkan-

toren. Deze trend voert terug tot midden jaren ‘80. Verantwoordelijk hiervoor waren de 

opkomst van de informatie- en communicatietechnologie en – voor een deel de door 

banken gestimuleerde – veranderingen in klantgedrag (figuur 1). Dit kwam in eerste 

Rabobank Enschede-Haaksbergen aan het Eeftink te Enschede
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instantie door de veranderingen in het betalingsverkeer, waaronder de introductie van 

de pinpas en de komst van geld- en betaalautomaten. Vervolgens heeft internetbankie-

ren een grote vlucht genomen en zijn meer bankproducten beschikbaar gekomen. Sinds 

een paar jaar wint mobielbankieren sterk aan populariteit. Het totale aantal klantcontac-

ten via alle kanalen, is per saldo overigens zeer sterk gestegen: van ongeveer 250 miljoen 

in 1980 naar 475 miljoen in 2010. 

Figuur 1: Klantcontacten met de Rabobank (in miljoenen), 1980-2010

 

                                                                                                                                                             Bron: Rabobank  

Om klanten beter en sneller te kunnen bedienen, maar ook om efficiëntiewinsten te 

behalen, werkt de Rabobank de komende jaren aan een verdere virtualisering van de 

dienstverlening. In marktonderzoeken geeft meer dan de helft van de klanten aan in de 

nabije toekomst voor service, informatie en directe koop gebruik te gaan maken van zelf-

bediening, eventueel met ondersteuning van een bankmedewerker. Maar dan moeten 

er wel goede online adviesmodules beschikbaar zijn. Deze aanpassingen gaan gepaard 

met een vereenvoudiging van het basisassortiment en de daarbij horende processen 

voor transacties, service en advies. In de nabije toekomst kunnen particuliere klanten een 

hypotheekdossier online, vanuit huis invullen. Voor hen die minder bekend zijn met de 

digitale wereld organiseert de Rabobank cursussen internetbankieren. Ook streeft zij naar 

het beschikbaar blijven van fysieke dienstverlening.

In de tarifering van verzekerings- en beleggingsactiviteiten en adviesdienstverlening is 

eveneens veel veranderd. Tot voor enkele jaren was kruissubsidiëring tussen producten 

bij alle banken een gangbare praktijk. Daarbij betaalden klanten voor sommige produc-

ten minder dan de kostprijs. Banken maakten de verliezen op de betreffende produc-

ten meer dan goed met andere producten, waarvoor zij relatief hoge winstopslagen 

hanteerden. Zo konden klanten lange tijd de indruk hebben, dat veel onderdelen van 

bancaire dienstverlening ‘gratis’ waren. Denk hierbij aan beleggingsproducten en beta-

lingsverkeer. Ook leek hypotheekadvisering door banken kosteloos, door een onduide-

lijke verrekening in de (rente)tarieven. Klanten betalen vanaf 1 januari 2013 voor hypo-

theekadvies. Het is evident dat het goedkoper is als een klant online het advies afneemt, 

dan wanneer hij een adviseur inschakelt. In de toekomst zal voor steeds meer producten 

de kostprijs plus een winstopslag in rekening worden gebracht. Grotere transparantie in 

de prijsstelling van producten en diensten voor klanten is het hoofddoel, zodat zij vooraf 

duidelijkheid hebben over de kosten en de toegevoegde waarde van het product of 

advies en deze kunnen vergelijken met andere aanbieders.

Inspelen op ontwikkelingen
Sinds 1980 is het aantal lokale banken en bankkantoren gestaag afgenomen. Hieraan 

lagen verschillende factoren ten grondslag. Vaak zijn fusies tot stand gekomen om de 

resulterende lokale banken in staat te stellen een groter gedeelte van de markt zelf én 

op rendabele wijze te bedienen. Bij een toenemende schaalgrootte konden zij namelijk 

grotere bedrijfsklanten, met complexere financiële behoeften en mogelijk grotere risico’s, 

zelf van dienst zijn. Voordien werden desbetreffende klanten vanuit de coöperatieve 

centrale Rabobank of zelfs door concurrenten bediend. Met andere woorden, opschaling 

kwam de lokale klantbediening door lokale banken ten goede. Door samenvoeging kan 

bijvoorbeeld een team van specialisten worden aangenomen om de bovengenoemde 

bedrijfsklanten of vermogende particulieren adequaat lokaal te helpen. In andere ge-

vallen kwamen fusies tot stand door toenemende economische of sociaal-maatschap-

pelijke integratie tussen twee afzonderlijke werkgebieden. Overigens moeten de lokale 

ledenraden en de raden van commissarissen formeel goedkeuring verlenen aan een 

fusie. De verwachting is dat het aantal lokale banken de komende jaren verder zal dalen 

van 113 ultimo 2014 naar circa 100 in 2016.

Door de opeenvolgende fusiegolven is het gemiddelde balanstotaal en het aantal leden 

en klanten van een lokale bank flink toegenomen. In 2014 bedroeg het gemiddelde ba-

lanstotaal van een lokale bank EUR 2,2 miljard, tegen circa EUR 260 miljoen in 1990.
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Lokale autonomie versus centrale efficiëntie
Al sinds de oprichting van de centrale instituten van de voormalige Raiffeisen- en Boe-

renleenbanken, speelt het vraagstuk van ‘lokale autonomie en centrale efficiëntie’ een 

belangrijke rol. Het idee achter de oprichting van deze instituten was onder meer dat de 

onafhankelijke lokale banken door de centralisatie van bepaalde activiteiten hun leden 

beter en goedkoper konden bedienen. Vertaald naar de huidige situatie kunnen zo geza-

menlijk nieuwe producten worden ontwikkeld of dure IT-systemen worden aangeschaft. 

Het zou immers voor klanten uiteindelijk zeer kostbaar zijn, als iedere lokale bank haar 

eigen producten of IT-systemen aanschaft of ontwikkelt. De noodzaak tot centralisatie 

van activiteiten bij de coöperatieve centrale Rabobank heeft ook te maken met de aard 

van de activiteiten van lokale banken. Deze tak van bankieren wordt met retailbankie-

ren aangeduid. In dit segment gaat het om grote aantallen klanten, die snel en foutloos 

bediend moeten worden. Hiervoor zijn efficiënte processen en verwerkingssystemen 

noodzakelijk, die kostbaar zijn.

Deel uitmaken van een groep betekent bijna per definitie een beperking van de eigen 

autonomie, waar overigens voordelen tegenover staan. Dit betekent dat een individuele 

lokale bank rekening moet houden met de belangen van de organisatie als geheel. An-

ders wordt het fundament onder een coöperatie aangetast. De inperking van de autono-

mie heeft zich gaandeweg doorgezet. Vooral de toezichtwetgeving heeft deze ontwikke-

ling versterkt. Eenzelfde effect hadden de veranderingen in de financiële dienstverlening. 

Het dienstenpalet van lokale Rabobanken groeide, werd complexer en het aantal regels 

nam toe. Dit laatste leverde op zijn beurt weer uitdagingen op voor de naleving hiervan.

Ook de komende jaren blijft het vraagstuk van lokale autonomie versus centrale effi-

ciency binnen de Rabobankorganisatie actueel. Aanpassingen die van invloed zijn op 

de klantbediening door en de bewegingsvrijheid van lokale banken, staan op stapel. Er 

wordt bijvoorbeeld ingezet op verdere standaardisering en uniformering van de onder-

steuning aan lokale banken, om de klantbediening te verbeteren maar ook om kosten te 

drukken. De grotere ondersteuning door de coöperatieve centrale Rabobank heeft ten 

doel lokale banken te ontlasten van met name administratieve taken, zodat zij zich meer 

op de klantbediening in hun werkgebied kunnen richten. Keerzijde hiervan is dat de 

ruimte voor lokale invullingen van de dienstverlening afneemt. De coöperatieve centrale 

Rabobank zal de banken faciliteren bij: het inzetten van kennis in lokale vraagstukken, 

het via virtuele kanalen ontsluiten van bankdiensten of het inzetten van specialistische 

adviesdiensten. Dit betekent dat de rollen van lokale banken en de centrale organisatie 

in de klantbediening, meer en meer vervlochten raken.

De regels voor communicatie-uitingen van alle Nederlandse banken zijn, door opgetre-

den problemen rond de transparantie en complexiteit van hun producten, flink aange-

scherpt. Ook voor de Rabobank betekent dit, dat alle uitingen in lijn moeten zijn met 

de regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De wettelijke regels zorgen 

ervoor dat marktpartijen zich tegenover elkaar en tegenover de klanten zorgvuldig ge-

dragen. Daarnaast noopt de forse groei van het gebruik van online-kanalen tot standaar-

disatie en automatisering van de manier waarop communicatie met klanten plaatsvindt.

De Rabobank streeft ernaar de boodschappen persoonlijker, doelgerichter en daardoor 

relevanter voor klanten te maken. Er zal geautomatiseerde één-op-één online marketing 

worden ontwikkeld. Dit alles betekent dat de ruimte voor differentiatie in lokale marke-

ting en communicatie afneemt. Daarom zullen de werkzaamheden lokaal veranderen en 

per saldo afnemen. Medewerkers zullen zich primair gaan richten op betaalde advisering 

en kennisoverdracht. Een punt van aandacht is de bereikbaarheid van de dienstverlening 

voor minder mobiele klanten. 

Coöperatieve identiteit
De trend in de richting van minder kantoren, grotere werkgebieden, toenemende virtua-

lisering van de dienstverlening en minder medewerkers bij lokale banken zal zich uitein-

delijk in lagere kosten vertalen. Tegelijkertijd staan de opbrengsten van lokale banken, 

door het zwakke economische klimaat, al langere tijd onder druk. Zonder kostenreduc-

tie zal de winstgevendheid van de Rabobank Groep structureel op een te laag niveau 

uitkomen, waardoor de reserveringscapaciteit voor kapitaalopbouw tekort schiet. Om 

de continuïteit van de dienstverlening aan klanten en leden te waarborgen, moet echter 

sprake zijn van een financieel solide organisatie, natuurlijk gecombineerd met goede en 

innovatieve producten en diensten, tegen schappelijke prijzen en passende distributie-

methoden.
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De komende jaren staan borging en versterking van de coöperatieve identiteit hoog op 

de agenda. Ten eerste is handhaving van ledenbetrokkenheid, bij een toenemende 

(fysieke) afstand tussen leden en de lokale banken, van belang. Voor lokale banken gaat 

het om de worteling in gemeenschappen en de bijdrage aan een duurzame ontwikke-

ling van de leefomgeving van leden. Met andere woorden, leden en klanten dienen de 

coöperatieve identiteit in de relatie en contacten met – medewerkers van – de Rabo-

bank te ervaren. De wijze waarop klanten worden bediend en waarop medewerkers in 

de samenleving participeren, krijgt de komende jaren veel aandacht. Samen met leden 

krijgt stimulering van de economische vitaliteit van lokale gemeenschappen nadere in-

vulling. Maatschappelijke participatie houdt in dat de Rabobank haar kennis over financi-

ele zaken en economische sectoren aan leden en klanten ter beschikking stelt.

Ledeninvloed en -werving zullen meer aandacht krijgen. Leden zullen worden aan-

gemoedigd mee te denken over producten, processen en systemen van de bank. Zij 

zullen worden betrokken bij de ontwikkeling van ideeën en concepten. Daarnaast zullen 

worden de lokale coöperatieve fondsen – waaronder het zogeheten coöperatief divi-

dend – gerichter ingezet op investeringen in lokale gemeenschappen, rond de thema’s 

duurzaamheid, economische vitaliteit en leefbaarheid (zorg en wonen). 

Rabobank Enschede-Haaksbergen
Met de ondertekening van de notariële oprichtingsactie in mei 1896 was de Coöperatie-

ve Landbouwersbank en Handelsvereeniging G.A. te Lonneker een feit. De motor hier-

achter was burgemeester Eduard Jacobs (1855-1921), een jongere broer van de bekende 

voorvechtster van vrouwenemancipatie, Aletta Jacobs. Het waren de jaren van de opko-

mende textielindustrie. Burgemeester Jacobs meende, met enkele textielfabrikanten en 

een groot aantal boeren, dat een goede inrichting van het landbouwkrediet van belang 

was voor de ontwikkeling van de landbouw en daarmee voor de lokale voedselvoorzie-

ning. 

In oktober 1896 was Jacobs ook betrokken bij de oprichting van een coöperatieve 

melkvereniging. In 1901 volgde de oprichting van een coöperatieve fokvereniging. De 

kwaliteit van de melk en de melkopbrengst zijn ten slotte afhankelijk van de kwaliteit van 

de veestapel. In de eerste jaren bestond de huisvesting van de bank uit een eenvoudig 

gebouwtje. Binnen tien jaar maakte dit onderkomen plaats voor een groter pand, dat 

later onderdak bood aan al deze coöperaties. Voor de lokale gemeenschap werd de bank 

aan de Raiffeisenstraat een begrip.

Pas in 1952 trad de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging toe tot de 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (CCRB). In het kader van de nieuwe toezichtwet-

geving, viel zij vanaf dat moment onder het toezicht van de CCRB. In 1955 resulteerde 

een fundamenteel meningsverschil tussen de leden in de oprichting van de Coöpera-

tieve Boerenleenbank ‘Lonneker’ G.A., die zich vervolgens aansloot bij de Coöperatieve 

Centrale Boerenleenbank (CCB). Ongeveer tien jaar lang bestonden beide banken naast 

elkaar. In die periode zagen de leden veel veranderen. Met het verdwijnen van het loon-

zakje, kregen de banken nieuwe klanten die een betaalrekening openden. Een enkeling 

werd lid. Inspelend op de nieuwe omstandigheden en wensen werd de dienstverlening 

aan particulieren en zakelijke klanten gaandeweg uitgebreid. Naast boeren waren dat 

middenstanders en de wat grotere bedrijven in het werkgebied. In 1965 volgde de af-

splitsing van de aan- en verkoopcoöperatie en ging de bank verder als de Coöperatieve 

Landbouw- en Raiffeisenbank. Na de fusie van de centrale organisaties (1972) waarbij 

de Rabobank ontstond, stemden ook hier de leden in met de lokale fusie en ontstond in 

1976 Rabobank Enschede-Lonneker.

Interieur van de Rabobank Enschede-Haaksbergen
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Op weg naar het 100-jarig bestaan (in 1996) veranderden de bancaire dienstverlening, 

mede door de opmars van ICT, en het karakter van de bank van overwegend agrarisch naar 

een brede bank voor het (grotere) bedrijfsleven en particulieren. Het aantal kashandelin-

gen en daarmee het bankbezoek van klanten, daalden drastisch. Tegelijkertijd vroegen de 

klanten om andere vormen van dienstverlening en werd advieswerk steeds belangrijker. 

Het ledental en de ledenbetrokkenheid zouden in deze periode aanzienlijk verminderen. 

Na afloop van de coöperatiediscussie (zie hoofdstuk 3 Besturingsstructuur, groepsstrategie en 

bedrijfsoriëntatie), was er sprake van een kentering en nam het ledental weer toe. Al deze 

ontwikkelingen waren niet uniek voor deze bank, maar waren breder zichtbaar.

Voor de naburige Rabobank Haaksbergen waren deze veranderingen in de dienstverlening 

aanleiding om in 1999 – als eerste Rabobank – een Raboshop in een supermarkt te openen. 

Ondanks deze aanpassingen achtte Rabobank Haaksbergen zich te klein om aan de nieuwe 

klantwensen te kunnen voldoen. Daarom ging zij aan het begin van deze eeuw op zoek 

naar een fusiepartner. De bank zelf was eerder, in 1976, ontstaan uit een fusie van de Raif-

feisenbank Haaksbergen (opgericht in 1902) en de Boerenleenbank (opgericht in 1919). Na 

mislukte pogingen om te komen tot een fusie met de naburige banken in Neede en Goor, 

kwam de veel grotere Rabobank Enschede in beeld.

De leden van Rabobank Haaksbergen waren niet direct overtuigd van de noodzaak en de 

voordelen van een opschaling en stemden aanvankelijk tegen de voorgenomen fusie met 

de grotere en ‘rijkere’ Rabobank Enschede. Uiteindelijk zouden zij in meerderheid instemmen 

met de fusie. Op 1 juni 2003 was Rabobank Enschede-Haaksbergen een feit. In 2012 ver-

huisde de bank van de Raiffeisenstraat naar een nieuw en sober pand, waarbij de ledenraad 

nadrukkelijk invloed heeft uitgeoefend.

Bestuur
Dertig jaar geleden vormden agrariërs de meerderheid in de besturing van deze Rabobank. Door 

veranderingen in het klantbestand en in de economische structuur van het werkgebied is de in-

vloed van agrariërs op de bank geleidelijk afgenomen. Voor de fusies kenden meer leden elkaar dan 

nu. Ledenbijeenkomsten werden goed bezocht en gebruikt om te netwerken en elkaar te treffen.

 

Figuur 2: Ledenbestand van Rabobank Enschede-Haaksbergen

Bron: Rabobank Enschede-Haaksbergen.

In oktober 2014 had de bank circa 11.100 leden, 235 medewerkers en een balanstotaal 

van ongeveer EUR 2,3 miljard. 70 Leden nemen actief deel aan ‘officiële’ besluitvormings- 

en beslisorganen van de bank. Zoals figuur 2 laat zien, is de samenstelling van het leden-

bestand sinds de fusie evenwichtiger geworden. Toch zijn vrouwelijke en jongere leden 

nog altijd ondervertegenwoordigd.

De belangrijkste lidmaatschapsmotieven blijken persoonlijke betrokkenheid bij de bank 

en (in)directe ledeninvloed te zijn. Dit laatste komt tot uiting bij inspraak in de lokale 

governance, en in (in)directe invloed op de besteding van middelen voor maatschap-

pelijke participatie via het stimuleringsfonds en maatschappelijke sponsoring. De leden 

worden in de lokale governance vertegenwoordigd door de ledenraad, die uit dertig 

personen bestaat. De ledenraad stelt de jaarrekening vast en verleent decharge voor 

het gevoerde beleid van en het gehouden toezicht op de directie. Net als bij alle 

andere lokale banken moet de ledenraad advies geven en haar goedkeuring verlenen 

aan voorgenomen sluitingen van vestigingen in het werkgebied

Aangezien iedere lokale bank een zelfstandige rechtspersoon – met een eigen bank-

vergunning – is, moet zij een eigen raad van commissarissen hebben. De raad van com-

missarissen – benoemd door de ledenraad – houdt toezicht op het beleid van de directie, 

op de algemene gang van zaken en op de naleving van wet- en regelgeving. De huidige 

commissarissen komen allemaal uit het werkgebied van Rabobank Enschede-Haaksbergen. 
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Dat is volgens de statuten niet verplicht. De raad is eveneens verantwoordelijk voor 

benoeming, ontslag en beloning van directieleden. In het beloningsbeleid volgt de 

raad het beleid en de regels van de Rabobank Groep. Daarnaast is de raad regelmatig 

klankbord voor de directie. Regulier terugkomende onderwerpen zijn de kwartaalcij-

fers en de compliance van Rabobank Enschede-Haaksbergen. De vereiste kennis en 

competenties van lokale commissarissen zijn de afgelopen jaren flink opgeschroefd. 

Toetsing op geschiktheid en onafhankelijkheid vindt plaats door de coöperatieve cen-

trale Rabobank. De lokale commissarissen volgen periodiek opleidingen op het gebied 

van governance en bancaire dienstverlening. 

Bedrijfsvoering en autonomie
Rabobank Enschede-Haaksbergen ervaart dat de lokale autonomie door de jaren 

heen is ingeperkt door de ontwikkelingen, die hierboven staan beschreven. Zo voert 

zij geen lokale bankproducten meer, maar neemt producten en diensten af van de 

coöperatieve centrale Rabobank. Als gevolg van de digitalisering van dienstverlening, 

heeft zij het aantal vestigingen verminderd. Twintig jaar geleden hadden de Raboban-

ken in Enschede en in Haaksbergen in totaal zeventien vestigingen en op het moment 

van fusie waren dat er twaalf. Anno 2015 zijn dat er drie.

In 2009 heeft de bank haar dienstverlening op deze ontwikkelingen aangepast. Klan-

ten die bellen, worden geholpen door een lokale medewerker. De bank heeft daar-

naast een ‘virtueel kantoor’ geopend. Klanten hebben nu de mogelijkheid om vanuit 

hun eigen huis in contact te komen met de Rabobank en toch de adviseur te zien en 

te horen. Op twee locaties in bejaardencentra kunnen bewoners en omwonenden 

veilig binnen geld pinnen.

De komende jaren eisen veel van het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van mede-

werkers. Hun werkzaamheden zullen voor een belangrijk deel verschuiven van product-

verkoop naar advisering. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de fysieke en virtuele 

netwerken opzoeken en dat ze de coöperatieve waarden onderschrijven en uitdragen. 

Coöperatieve identiteit
Vroeger was sprake van een vrij homogene groep klanten. Het was relatief eenvoudig te 

achterhalen wat de gemeenschappelijke thema’s waren en waarmee de coöperatieve 

bank die klanten kon helpen. Nu moet veel meer het oor te luisteren worden gelegd in 

allerlei netwerken, om er achter te komen welke thema’s lokaal spelen. De afgelopen 

jaren heeft de ledenraad met de bank gesproken over de thema’s ‘anders dan anderen’, 

‘bankieren in zwaar weer’ en ‘jongeren en de Rabobank’. Samen met de ledenraad en 

raad van commissarissen geeft de Rabobank inhoud aan de coöperatieve identiteit. Het 

is nu meer zaak om de belangen van veel belanghebbenden goed tegen elkaar af te 

wegen bij het nemen van beslissingen, en dus een langere termijnoriëntatie te hanteren.

Via het coöperatief dividend wil Rabobank Enschede-Haaksbergen bijdragen aan een 

duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Materiële ondersteuning is bij het ver-

wezenlijken van deze ambitie van groot belang. Maar geld is niet het enige element. Bij 

maatschappelijke investeringen vervullen ook medewerkers (bijvoorbeeld via vrijwilli-

gerswerk) een belangrijke rol en worden netwerken, media (zoals het ledenmagazine 

Dichterbij), ruimtes en middelen (bijvoorbeeld afgeschreven inventaris) ingezet. Sponso-

ring ziet de bank daarentegen als een vorm van samenwerken die berust op een weder-

kerige bate. De financiële ondersteuning van een vereniging of culturele evenementen, 

levert een positieve bijdrage aan de naamsbekendheid en het imago van de bank. De 

afgelopen jaren heeft Rabobank Enschede-Haaksbergen ongeveer 2,5 procent van de 

winst aan de lokale samenleving teruggegeven.

Toekomstvisie
Klanten hebben aan den lijve ondervonden dat banken de afgelopen decennia op veel 

gebieden enorm zijn veranderd. Dit zal de komende jaren niet anders zijn. Er zal een 

verdere virtualisering van de dienstverlening en vereenvoudiging van producten plaats-

vinden, om klanten beter te kunnen bedienen maar ook om kostenreductie en resultaat-

verbetering te realiseren. De ondersteuning van lokale banken door het centrale instituut 

wordt groter, zodat met name de administratieve processen en de verwerkingsproces-

sen verder gestandaardiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd zal veel energie worden 

gestoken in het behoud en de versterking van de coöperatieve identiteit en het leggen 

van verbindingen met de lokale samenlevingen rond de thema’s krachtige economie, 

leefbare samenleving (wonen en zorg), vitale mensen en duurzaamheid.

Literatuursuggestie
G. Dijkstra & G. Kuitert (1996). De nijvere stad: 100 jaar bedrijvigheid in Enschede, Rabobank.
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8. Samenwerking met coöperatieve 
verenigingen
In Nederland is de Rabobank de enige grootbank met een coöperatieve structuur. Mondiaal 

gezien, en ook in Europa, zijn er veel meer coöperatieve banken. Dit hoofdstuk opent met een 

korte beschrijving van hun marktpositie en structuur. Daarna zal worden ingaan op de onder-

linge samenwerkingsverbanden tussen deze coöperaties. Net als veel andere bedrijven heb-

ben coöperatieve banken zich in de loop der jaren verenigd in overlegstructuren en in orga-

nen die hun belangen behartigen. Door samen te werken worden zij als groep beter gehoord 

en kunnen zij hun dienstverlening verbreden. Zo hebben de banken vooral in de jaren 80 en 

90 van de vorige eeuw regelmatig hun internationaal actieve klanten naar een buitenlandse 

coöperatieve partnerbank doorverwezen als zij in een land zelf geen passende dienstverlening 

konden bieden. Nog steeds vinden dit soort doorverwijzingen plaats, zij het veel beperkter 

omdat de banken nu zelf meer kantoren in het buitenland hebben.

De coöperatieve banken nemen in eigen land behalve aan coöperatieve verenigingen 

ook deel aan andere overlegorganen en organisaties. Zo is de Rabobank lid van de 

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en van de Nederlandse werkgeversvereniging, 

VNO-NCW. Dit hoofdstuk richt zich op de voor velen wellicht wat minder bekende coö-

peratieve gremia. Met welke doestelling werden zij opgericht, wie zijn de leden en wat 

doen de verenigingen voor de Rabobank?

Europese coöperatieve banken
Europese coöperatieve banken verschillen sterk van elkaar in termen van omvang, 

oriëntatie, ledenbeleid en in de mate van integratie van de groep. Toch hebben al deze 

coöperatieve banken een belangrijke eigenschap gemeen. Ze zijn doorgaans niet-beurs-

genoteerd en kunnen geen kapitaal via aandelenemissies aantrekken, maar eventueel 

wel ledenaandelen, ledencertificaten of hybride vermogenstitels uitgeven die door 

toezichthouders tot het zogeheten kernkapitaal worden gerekend. Klanten kunnen lid 

worden en hebben een vorm van inspraak of zeggenschap. Mede daarom hebben 

Europese coöperatieve banken een gematigd risicoprofiel en richten zij zich doorgaans 

meer op het retailbankieren, zoals de dienstverlening aan huishoudens en kleine en mid-

delgrote ondernemingen. Ook opereren zij meestal met een relatief dichter kantorennet 

dan beursgenoteerde banken met een vergelijkbare marktoriëntatie.

Uit schaarse studies naar Europese coöperatieve banken komt naar voren, dat hun winst-

patroon meestal stabieler en hun kapitaalreserves doorgaans groter zijn dan bij banken 

met een andere eigendomsstructuur. Deze aspecten hebben ertoe bijgedragen dat zij 

de initiële kredietcrisis zonder noemenswaardige overheidssteun hebben doorstaan.

Sinds 2010 worden Europese coöperatieve banken door hun nauwe banden met de 

reële economie echter geconfronteerd met de gevolgen van een zwak economisch kli-

maat en de perikelen in de eurozone. Zo staan hun winstgevendheid en reserveringsca-

paciteit onder druk door oplopende debiteurenverliezen als gevolg van faillissementen. 

De Rabobank vormt hierop geen uitzondering.

Verschillende samenwerkingsverbanden
De wens en soms ook de noodzaak tot samenwerking heeft in de coöperatieve wereld 

geleid tot diverse samenwerkingsverbanden, zoals figuur 1 laat zien. Bij alle zes is de 

Rabobank betrokken. Het is best bijzonder dat deze samenwerkingsverbanden al zo lang 

bestaan, aangezien de economie, structuren van hele bedrijfstakken en de internationale 

(handels)relaties door de tijd heen sterk zijn gewijzigd. 
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Figuur 1: schematisch overzicht van coöperatieve samenwerkingsverbanden 

ICA en ICBA: vertegenwoordigers op internationaal niveau
Al sinds 1895 is de International Cooperative Alliance (ICA) de belangenbehartiger en 

vertegenwoordiger van coöperaties op internationaal niveau. ICA richtte in 1922, in 

reactie op de mondiale groei van de financiële sector na de Eerste Wereldoorlog, een 

afdeling op voor coöperatieve banken. Dat was International Co-operative Banking 

Association (ICBA). De ICBA stelt zich ten doel de onderlinge samenwerking te stimuleren 

en organiseert bijvoorbeeld seminars over ‘de rol van coöperaties in de economie’, ‘

uitdagingen van globalisering’, ‘gevolgen van consolidatie voor coöperatieve banken’ 

en ‘ontwikkeling van nieuwe coöperatieve banken’. ICA en ICBA zijn voor de Rabobank 

relevante organisaties om mee samen te werken, vanwege de netwerken en dwarsver-

banden met de activiteiten van de Rabobank Foundation in Latijns-Amerika en Afrika. 

In 1968 begon ICA met het opzetten van regionale afdelingen. Vanaf 1992 onderscheidt 

ICA vier regionale afdelingen, te weten Afrika, America, Azië en de Pacific en Europa. 

Nationale Coöperatieve Raad: centraal coöperatie-kennispunt 
in Nederland
Nationale Coöperatieve Raad (NCR) is de Nederlandse vereniging van coöperaties. Van 

oudsher zijn veel coöperatieve ondernemingen in de land- en tuinbouw, financiële 

dienstverlening en het verzekeringswezen lid. Een negatief sentiment over coöperaties 

bij handelaren en middenstanders vormde in 1934 de reden van oprichting. De NCR 

behartigde vanaf dat moment de belangen van de coöperaties en bewerkstelligde dat 

zij volwaardig aan het economische leven konden deelnemen. Nederland zat toen 

bovendien in een economische crisis en ook dit zette de coöperaties aan tot meer 

samenwerking.

Tegenwoordig ziet NCR het uitdragen van kennis over de coöperatie in alle sectoren en 

het bieden van een platform aan leden om elkaar te ontmoeten als haar belangrijkste 

taken. Instrumenteel daarbij is ook dat NCR is verbonden aan de leerstoel Coöperatief 

ondernemerschap aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast is zij lid van Cooperatives 

Europe en van de General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union 

(COGECA). Deze internationale relatie met COGECA is onder meer belangrijk vanwege de 

sterke Nederlandse positie in de export van landbouwproducten. 

International Raiffeisen Union: doorgeven van de historie van de coöperatie
De International Raiffeisen Union (IRU) werd in 1968 opgericht ter gelegenheid van het 

feit dat Raiffeisen precies 150 jaar eerder werd geboren. De IRU is een wereldwijd actieve 

vereniging van coöperatieve organisaties, die werken volgens de principes van Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen, te weten: zelfhulp, eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur 

(‘Selbsthilfe, Verantwortung und Selbstverwaltung’). Meer dan 900.000 coöperaties en 

rond de 500 miljoen leden in 100 landen werken tegenwoordig volgens deze principes. 

De IRU besteedt veel aandacht aan het behoud van het gedachtegoed van de coöpe-

ratie. Enkele voorbeelden van thema’s die binnen de IRU zoal besproken worden zijn: 

‘het juridische raamwerk om een coöperatie op te zetten’, ‘samenwerking met toezicht-

houders’ en ‘hoe ontwikkelt zich de relatie tussen coöperaties en de overheid’. Op dit 

soort bijeenkomsten komen deelnemers af van coöperaties uit alle delen van de wereld. 

Daarbij valt op dat er grote verschillen bestaan tussen de coöperaties, bijvoorbeeld in 

schaal, in de mate van professionaliteit en in de wijze van organisatie. Er zijn coöperaties 
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die losjes als federatie georganiseerd. Aan het andere uiteinde van het spectrum zitten 

de sterk geïntegreerde coöperaties, zoals de Rabobank, waarbij de leden een centrale 

productontwikkeling hebben, centrale marketing en productondersteuning en deelne-

men aan collectieve arrangementen zoals een gezamenlijk garantiefonds of een kruis-

lingse garantieregeling.

European Association of Co-operative Banks: één stem in Brussel
De European Association of Co-operative Banks (EACB) is de stem van de Europese coö-

peratieve banken in ‘Brussel’ en in andere internationale gremia. Zij vertegenwoordigt de 

coöperatieve verenigingen van banken in gesprekken met ambtenaren van de Europese 

Commissie, het Europese Parlement en richting internationale toezichthouders. De EACB 

vertegenwoordigt meer dan 4.000 Europese banken met 72.000 vestigingen en 217 mil-

joen klanten, van wie er 56 miljoen lid zijn van een aangesloten coöperatieve bank. Door 

samen op te trekken in Europa kunnen de coöperatieve banken hun standpunt beter 

voor het voetlicht brengen, dan wanneer er een grote groep nationale vertegenwoordi-

gers van coöperaties op de stoep van deze instituties zou staan.

De EACB werd opgericht in 1971 op initiatief van zes coöperatieve banken, waaronder de 

Rabobank. De EACB wilde de aandacht vestigen op het onderscheidende bedrijfsmodel en de 

afwijkende governance van de coöperatieve banken. De oprichting viel samen met het opstel-

len van de Eerste Europese Bankenrichtlijn, die de basis legde voor een meer gecoördineerd 

en geharmoniseerd toezicht op de bankensector. Deze richtlijn was in zekere zin de eerste stap 

voor wat in 2014 de Europese Bankenunie is geworden. Voor coöperatieve banken was het 

een mijlpaal dat de bankenrichtlijn specifiek inging op de juridische coöperatieve structuur 

van banken. De EACB is in de jaren erna gegroeid in ledental, wat met de uitbreiding van de 

Europese Unie samenhing. De focus van de EACB is in belangrijke mate gericht op het retail-

bankieren door coöperatieve banken en op de vormgeving van het toezicht op banken.

Unico Banking Group: commerciële samenwerking in Europa
De Unico Banking Group (Unico) is een commercieel samenwerkingsverband van acht 

Europese coöperatieve banken en werd opgericht in 1977. Het internationaliseringspro-

ces in de financiële sector begon toen een vlucht te nemen en de acht leden hadden 

nog geen sterke eigen netwerken in het buitenland. Zij gingen daarom samenwerken op 

terreinen als betalingsverkeer, documentair verkeer en kapitaalmarkttransacties/syndi-

caties. Ook verwezen de betrokken banken klanten naar elkaar door als een klant bij een 

partnerbank in het buitenland beter geholpen kon worden. Dat gebeurt nog steeds, al 

hebben zeker de grote coöperatieve banken inmiddels meer buitenlandse vestigingen. 

In het verleden is wel eens gesproken over intensivering van de samenwerking binnen 

Unico en het vormen van een Europese coöperatieve bank, maar die is er toch niet ge-

komen. Zo liep een samengaan tussen de Duitse DG Bank, een centraal instituut van de 

Duitse Volks- en Raiffeisenbanken, en onderdelen van Rabobank International rond 2000 

vooral stuk op verschillen in structuur en cultuur van de banken. Ook ontbrak de econo-

mische logica van een fusie, omdat er forse verschillen bestonden tussen de nationale 

markten voor financiële diensten in Europa. Dat is nog steeds zo en de meerwaarde van 

Unico ligt dus vooral in het netwerk en in projecten waarbij schaalvoordelen behaald 

kunnen worden of de banken van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Nu en in de toekomst
De coöperatieve samenwerkingsverbanden zijn voor de Rabobank en voor de andere le-

den van belang omdat zij één stem laten horen richting overheid en andere partijen. Het 

belang daarvan neemt toe als gevolg van de steeds maar toenemende regelgeving en 

de globalisering. Daarnaast bieden de verenigingen hun leden een platforum om over 

zaken te spreken die hen allemaal aangaan.

Van de hier besproken verenigingen doen de EACB en Unico hun werk in Europa en ICA, 

ICBA en IRU wereldwijd. Aanvullend daarop biedt het lidmaatschap van NCR toegevoeg-

de waarde voor de Rabobank, zo zijn veel agrarische leden en andere coöperaties van de 

NCR klant van de Rabobank. Dat is een belangrijk gegeven, nu en in de toekomst.

Literatuursuggestie
Vries, Y.B. de (2009), ‘De Europese coöperatieve banken: marktpositie, rol in de economie 

en uitdagingen’, In: J. Mooij & W.W. Boonstra (eds.), Een eigen koers. Coöperatief bankieren in 

turbulente tijden. pp. 41-55. Amsterdam: VU University Press.
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9. De Rabobank wereldwijd

Dit hoofdstuk beschrijft in vogelvlucht de internationale ontwikkeling van de Rabobank-

organisatie in de laatste veertig jaar. In deze periode ontwikkelde de Rabobank zich van 

een louter Nederlandse bank tot een internationale financiële dienstverlener voor haar 

Nederlandse klanten en tot een mondiaal opererende food & agribusiness bank. Deze 

internationalisering verliep stapsgewijs.

Eerste stappen
Na het ontstaan van Rabobank Nederland (1972) werd de noodzaak om een buitenland-

bedrijf te ontwikkelen voorzichtig verkend. Daarbij streefde de bank naar aansluiting bij 

haar binnenlandse activiteiten. Vanaf het begin is het motto geweest: ‘buitenland dient 

binnenland’. Aanvankelijk zocht de Rabobank vooral de samenwerking met andere 

Europese coöperatieve banken. Dit resulteerde in de oprichting van de London & 

Continental Bankers Ltd. (1973) en vervolgens tot de Unico Banking Group (1977). Samen 

met de Bank of America was Rabobank Nederland in 1974 al overgegaan tot de oprich-

ting van Rabomerica International Bank n.v., gevestigd in Amsterdam.

Binnen Rabobank Nederland ontstond in 1975 het Directoraat Buitenland met als eerste 

taak een betere positionering in het internationale betalingsverkeer te bewerkstelligen. 

Mede door de groeiende internationale handel had een toenemend aantal klanten 

hieraan behoefte. Daarbij streefde de bank naar een verbreding van het productenpallet 

en de ontwikkeling van daarbij passende operationele activiteiten. Daarnaast werkte de 

Rabobank aan de opbouw van een internationaal net van correspondentbanken.

Allengs werd duidelijk dat belangenbehartiging van binnenlandse klanten niet louter 

kon blijven steunen op samenwerkingsverbanden. Vandaar dat in het buitenland ook ei-

gen kantoren werden geopend. Met het oog op de beheersbaarheid van de kosten werd 

hierbij afgewogen of dienstbaarheid aan het binnenlands kernbedrijf kon samengaan 

met het zelfstandig ontplooien van activiteiten in het buitenland.

Uitbouw van het buitenlandbedrijf
Aanvankelijk was de uitbouw van het buitenlandbedrijf vooral gericht op een verbe-

tering van het buitenlandse betalingsverkeer en van het vreemde-valutabedrijf, het 

opzetten van een net van correspondentbanken en de uitbouw van internationale 

samenwerkingsverbanden (zie overzicht in hoofdstuk 8 Samenwerking met coöperatieve 

verenigingen). In een tweede fase volgde het opzetten van eigen vestigingen 

Na de vestiging van een kantoor op Curaçao (1979), begon de uitbouw van het buiten-

landbedrijf enige vaart te krijgen. In 1980 vond de opening van een eigen kantoor in 

Frankfurt plaats. Een jaar later volgde New York. In relatief korte tijd kwamen daar kanto-

ren in andere financiële centra bij: Londen, Antwerpen, Parijs, Singapore, Jakarta en Hong 

Kong. In Duitsland verwierf de Rabobank een meerderheidsbelang in ADCA-bank. De 

ondersteuning van de buitenlandse activiteiten van de Nederlandse klanten stond daar-

bij voorop. Tevens werd er een internationale specialisatie geformuleerd: de bank wilde 

zich ontwikkelen tot een wereldwijde agribusiness-bank. Immers, daar lagen de wortels 

van de bank in Nederland.

Tussen 1985 en 1995 groeide het buitenlandse netwerk van 16 vestigingen met 477 

medewerkers naar 77 vestigingen in 31 landen en 2.010 medewerkers. Met uitzondering 

van Afrika was de Rabobank in alle werelddelen vertegenwoordigd. Bij de uitbreiding 

van het internationale vestigingsnet werd sterk gekeken naar de potentiële bijdrage van 

de nieuwe vestigingen aan het verwerven van een leidende positie in de internationale 

food & agribusiness-sector.

Rabobank is wereldwijd actief.
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In 1994 bleek echter, dat er niet meer dan 50 procent van het financieringsvolume van 

de buitenlandse kantoren werd uitgezet in deze sector. De druk op de buitenlandse kan-

toren om tot een rendabele bedrijfsvoering te komen had geleid tot een bredere oriën-

tatie dan alleen op food & agribusiness. Er werden ook flinke financieringen verleend aan 

de gezondheidssector, logistiek en telecommunicatie.

Ondertussen was de dienstverlening door de buitenlandse kantoren aan Nederlandse 

klanten vooral gericht op Europa, dat de belangrijkste regio was voor internationaal ope-

rerende relaties uit het midden- en kleinbedrijf. Omdat de kantoren van de Rabobank in 

Europa onvoldoende spreiding hadden en zich door het streven naar voldoende renta-

biliteit vooral richtten op de grootzakelijke markt vanuit één vestigingspunt, waren toch 

weer allianties met buitenlandse banken voor de bediening van zakelijke en particuliere 

klanten noodzakelijk. In deze fase van de internationalisering bleek het dus lastig om 

effectief invulling te geven aan de dienstverlening aan Nederlandse klanten via de eigen 

buitenlandse vestigingen.

Tot het midden van de jaren negentig ontwikkelde de Rabobank niet alleen haar buiten-

landbedrijf. Ook het karakter van haar eigen centrale bankbedrijf in Nederland verander-

de van een traditionele kredietverstrekker aan het grotere en internationaal opererende 

bedrijfsleven tot een aanbieder van complexe financieringen en een belangrijke speler 

op de internationale financiële markten.

Onder invloed van de voortschrijdende globalisering, gesteund door de liberalisering en 

deregulering van de internationale financiële markten door beleidsautoriteiten, kreeg 

Rabobank Nederland een meer mondiale oriëntatie. Daarmee kondigde zich een volgen-

de fase in de ontwikkeling van het buitenlandbedrijf aan.

Rabobank International (1996-2013)
In 1996 werd het buitenlandbedrijf van Rabobank Nederland omgedoopt tot ‘Rabo-

bank International’. Dit was toen meer dan alleen een naamswijziging. Binnen Rabobank 

International werden namelijk de buitenlandse activiteiten van Rabobank Nederland 

samengebracht in een entiteit met een grote mate van zelfstandigheid. De strategische 

besluitvorming rond de ontwikkeling van het buitenlandbedrijf werd in belangrijke mate 

overgedragen aan de leiding van Rabobank International. De ambitie was groot. In het 

jaar 2000 zouden de internationale activiteiten moeten zijn verdubbeld onder andere 

door uitbreiding van het klantenbestand en verbreding van het productenpallet.

Binnen Rabobank International werden drie kernactiviteiten onderscheiden, te weten 

corporate banking (financiering van het grotere bedrijfsleven), investment banking (on-

der andere overnamefinancieringen en advisering bij fusies en overnames) en private 

banking (advisering vermogende particulieren). De binnen deze activiteiten gevoerde 

producten zouden voortaan mondiaal worden aangeboden.

Binnen corporate banking was de food & agribusiness de sector waarin de Rabobank een 

toonaangevende positie nastreefde. Daarnaast werd de gezondheidssector nadrukkelijk 

gepositioneerd als een tweede internationale aandachtsector. Hierbij richtte de bank 

zich op grote zorgverleners, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, 

en zorg- en medische centra. De farmaceutische industrie, de biotechnologie en produ-

centen van medische apparatuur behoorden eveneens tot de (potentiële) klantenkring.

Binnen investment banking werden – in aanvulling op de traditionele kredietverlening – 

speciale producten en diensten aangeboden. Daartoe behoorden projectfinanciering, 

handelsfinanciering, management buy-outs, fusie- en overnamebemiddeling, en deel-

nemingen in bedrijven. In de loop van de jaren negentig nam binnen de bank de kennis 

van de internationale geld- en kapitaalmarkten sterk toe. Hieraan gerelateerde activiteiten 

vonden plaats binnen de groeiende afdeling Global Financial Markets. Obligatie-emissies en 

derivaten behoorden al tot het productenpakket van de bank. Daarbij kwamen beursin-

troducties, plaatsing van aandelen en securisatieprogramma’s (waarbij uitstaande 

kredietportefeuilles geheel of gedeeltelijk worden geplaatst bij investeerders).

De private banking-activiteiten richtten zich op vermogende particulieren buiten Neder-

land, en op trustactiviteiten. Daartoe kregen de diverse kantoren ‘private banking-teams’. 

Verder kwamen er specifieke private-bankingkantoren, zoals in Luxemburg, in Zürich en 

op het eiland Guernsey.

Om de ambities te kunnen verwezenlijken, waren er door de bank forse investeringen in 

mensen en infrastructuur gepleegd. Die hadden weliswaar geleid tot nieuwe en verbe-

terde productafzet en een toename van de provisie-inkomsten, maar hadden tezelfder-
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tijd een flinke stijging van de kosten veroorzaakt. Het bleek al snel noodzakelijk de lasten 

bij Rabobank International in met name Utrecht en Londen fors te verminderen. De 

bank zag zich gedwongen om twee jaar na de ingezette expansie een forse stap terug 

te doen. Eveneens strandde een poging om te komen tot een alliantie met het centrale 

instituut voor de internationale wholesale-activiteiten van de Duitse Volks- und Raiffei-

senbanken, DG Bank.

Onderhand was het duidelijk geworden, dat omvangrijke investment-bankingactivitei-

ten niet pasten bij de coöperatieve beginselen van de Rabobank Groep op het gebied 

van klantwaarde en risicobeleid. Toch besloot de bank niet tot een volledige afbouw van 

deze activiteiten, omdat deze de kennis en kunde hadden vergroot. Het leidde tot een 

behoud van een aantal activiteiten binnen acceptabele kosten- en risicokaders.

De turbulentie van die eerste jaren liet echter onverlet, dat de kredietportefeuille van 

Rabobank International gestaag was gegroeid, van EUR 16,3 miljard in 1995 naar EUR 45 

miljard in 2000. In dat laatste jaar kwam het operationeel resultaat uit op EUR 428 miljoen, 

zijnde 41 procent hoger dan het voorgaande jaar.

Consolidatie van wholesale en uitbouw van retail
Begin deze eeuw keerde het buitenlandbedrijf, nog altijd onder de vlag van Rabobank 

International, terug naar zijn oorspronkelijke koers: verbreding en verdieping van het 

bestaande wholesale-bedrijf. Deze koerswijziging leidde tot een herstructurering van de 

investment banking- en de private-banking-activiteiten. De mondiale focus kwam nog 

nadrukkelijker te liggen op de food & agribusiness, onder andere door verdere investe-

ringen in onderzoek. De food- en agrikennis werden gebundeld binnen ‘Food and Agri 

Research’ (FAR), een wereldwijd opgestelde onderzoeksafdeling ter ondersteuning van 

zowel de strategie van de bank als van haar klanten.

In 1994 had Rabobank de Primary Industry Bank of Australia (PIBA) overgenomen. PIBA 

was gespecialiseerd in het financieren van agrarische bedrijven in Australië en Nieuw 

Zeeland. In de navolgende jaren werd deze eerste buitenlandse activiteit in het ‘rural & 

retail’-segment flink uitgebreid. Deze groei leverde tegelijkertijd voordelen op voor de al 

bestaande grootzakelijke activiteiten van Rabobank International in Australië. Het werd 

duidelijk dat de combinatie van financiering van boerenbedrijven en grootzakelijke activi-

teiten in dezelfde agri-food-keten voordelen met zich bracht in termen van ketenkennis en 

klantbinding. Deze combinatie had bovendien een stabiliserend effect op de totale resulta-

ten. Dit inzicht leidde in 2003 tot de integratie van de rurale en grootzakelijke activiteiten in 

de entiteit Rabobank Australia Ltd. Eenzelfde strategie werd gevolgd in Nieuw Zeeland.

Het succes van ‘down-under’ gaf een impuls aan de uitbouw van international rural & 

retail banking’, gericht op bancaire dienstverlening aan het boerenbedrijf, het midden- en 

kleinbedrijf, en particulieren. Na de uitbouw van deze activiteiten in de Verenigde Staten, 

volgden Ierland, Polen, Brazilië, Indonesië en Chili.

In 2002 startte de Rabobank met International Direct Banking (IDB). Hierbij speelde de 

bank in op de nieuwe mogelijkheden die het internet bood bij het aantrekken van vooral 

spaarmiddelen. In 2002 had België de primeur. Bij IDB snijdt het mes aan twee kanten. In 

het algemeen biedt direct-bankieren particulieren de mogelijkheid hun bankzaken zelf-

standig te regelen zonder tussenkomst van bankmedewerkers. Het betreft eenvoudige 

producten als spaarrekeningen en eenvoudige beleggingsproducten. Voor de Rabobank 

Groep leveren IDB-activiteiten additionele spaargelden als funding op. In 2005 volgde de 

introductie van IDB in Ierland. Nieuw Zeeland en Australië volgden in respectievelijk 2006 

en 2007. In alle gevallen droeg de introductie van IDB bij tot de naamsbekendheid van de Rabobank.

In 2002 startte de Rabobank met International Direct Banking (IDB). 

België had de primeur. 
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In 2006 werd de grote strategische zelfstandigheid van Rabobank International terugge-

draaid. Het buitenlandbedrijf was een belangrijke pijler geworden in de totale resultaten 

van de organisatie en er was een duidelijke behoefte de buitenlandstrategie weer een 

onlosmakelijk onderdeel te laten zijn van de groepsstrategie. Daarin paste ook de samen-

voeging van de wholesale-activiteiten in Nederland met die in het buitenland. Sinds 2006 

staat Rabobank International daarom opgesteld voor het hele wholesale-bankbedrijf en 

het internationale rural- & retail-bedrijf van Rabobank Nederland. De leiding kwam weer 

in handen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank Neder-

land. Het jaar 2006 werd afgesloten met een nettowinst van EUR 687 miljoen, de hoogste 

bijdrage van Rabobank International aan het nettoresultaat van de Rabobank Groep tot 

dan toe. Het uitbreken van de financiële crisis in de Verenigde Staten zou in de daaropvol-

gende twee jaren alle aandacht opeisen. De Rabobank kwam deze moeilijke periode op 

eigen kracht door, maar deze crisis leidde wel tot een fikse daling van het netto resultaat 

van Rabobank International, met een dieptepunt van EUR 27 miljoen in 2008.

Rabo Development en partnerbanken
In 2005 werd het internationale netwerk van de Rabobank Groep vergroot door de activi-

teiten van Rabo Development BV (een 100%-dochter van Rabobank Nederland). Binnen 

deze nieuwe entiteit werd Rabo International Advisory Services BV (RIAS) ondergebracht. 

In 1989 was RIAS opgericht als dochter van Rabobank Nederland. In eerste instantie 

richtte RIAS zich op advies-opdrachten ter versterking van banken, coöperaties en de 

landbouwsector in ontwikkelingslanden en in Centraal- en Oost-Europa. In de eerste 

acht jaren lag de nadruk op de voormalige communistische landen. Hiervoor werd ge-

bruik gemaakt van de expertise van medewerkers van de Rabobank Groep en in beperk-

te mate van professionele consultants. In de jaren daarna verschoof het zwaartepunt van 

de activiteiten naar de ontwikkelende landen zonder communistisch verleden. 

De meeste opdrachten kwamen van ‘donoren’. Dit waren multilaterale ontwikkelingsorganisa-

ties, waaronder de Wereldbank, de International Finance Corporation (IFC), de European Bank 

for Reconstruction and Development (EBRD). Maar ook de Europese Unie (EU) en de Neder-

landse overheid waren opdrachtgevers. In 2004 werd besloten dat naast het advieswerk een 

financiële participatie in de betrokken banken tot de mogelijkheden behoorde. Dit resulteerde 

in 2005 in de oprichting van Rabo Development BV en in een organisatorische herschikking. 

De missie van Rabo Development luidt: “Het verruimen van de toegang tot financiële 

diensten, vooral in rurale gebieden, in ontwikkelingslanden met agrarische groeipotentie 

door de inzet van expertise en waar nodig kapitaal.” Aangezien een partnerschap wordt 

aangegaan voor de lange termijn bevatten de overeenkomsten met de partnerbanken 

geen exit-clausules. Vanuit deze langetermijnvisie wordt ook de commerciële samenwer-

king vanuit de Rabobank Groep met de partnerbanken ontwikkeld. 

Rabo Development biedt de partnerbanken drie vormen van ondersteuning: kapitaal, in-

vulling van managementposities en technische assistentie. Rabo Development blijft in alle 

gevallen minderheidsaandeelhouder. In de afgelopen tien jaar heeft zij een netwerk opge-

bouwd van partnerbanken in ontwikkelingslanden. Het omvat minderheidsdeelnemingen 

in acht partnerbanken; waarvan vijf in Afrika (Tanzania, Zambia, Mozambique, Rwanda en 

Uganda), twee in Latijns Amerika Brazilië en Paraguay) en een in Azië (China). De financiële 

minderheidsparticipatie varieert voor individuele partnerbanken van 9 tot 46 procent. 

Een wereldspeler
De bediening door de Rabobank van haar Nederlandse klanten in het buitenland is de 

laatste jaren uitgebreid om de groeiende behoefte aan ondersteuning te kunnen bieden. 

Daartoe werd in 2007 de afdeling International Services opgericht. Tot dan toe vond deze 

klantbediening plaats via een gering aantal in het buitenland gevestigde ‘Dutch Desks’ en 

via samenwerking met partnerbanken. De afdeling ‘International Services’ heeft ten doel 

om Nederlandse klanten in het buitenland te ondersteunen met advies en financiering, al 

dan niet samen met de lokale bank van de betrokken klant. Sindsdien hebben alle buiten-

landse kantoren een International Desk. Deze desks staan in verbinding met de buitenlan-

dadviseurs op de regiokantoren in Nederland en met productspecialisten op de buiten-

landse kantoren.

Tussen 2009-2014 werden de activiteiten van Rabobank International organisatorisch onder-

scheiden naar enerzijds Wholesale en anderzijds Rural & Retail. Elke tak had een eigen manage-

mentstructuur en er was sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot 

de wereldwijde positionering van de Rabobank.In de jaren volgend op het uitbreken van de 

financiële crisis is het zwaartepunt in de internationale kredietverlening nog sterker dan voor-

heen komen te liggen op de food- & agribusiness. Bedroeg de food & agri gerelateerde krediet-

portefeuille van Rabobank International in 2008 EUR 34,4 miljard (34,2 procent van de totale 

kredietportefeuille), in 2013 was deze gegroeid tot EUR 54 miljard (50,2 procent van het totaal).
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Bij de kredietverlening aan de food- & agri-sectoren zet de bank haar expertise tevens in om in 

overleg en samenwerking met haar klanten een bijdrage te leveren aan de opzet van duurza-

me productieketens om te kunnen voorzien in de wereldwijd stijgende vraag naar voedsel. Dit 

geldt zowel in het grootzakelijk segment als bij de financiering van boeren in het rurale bedrijf. 

Langs deze weg draagt het buitenlandbedrijf bij aan de ambities uit de duurzaamheidsstrate-

gie van de Rabobank Groep.

De uitbreiding van het kantorennet in het buitenland is in de onderhavige periode vooral veroorzaakt 

door een groei van de rural- & retailactiviteiten. Er werd een aantal lokale banken overgenomen in 

Californië. In Brazilië versterkte de bank haar rural- en retailactiviteiten door het opzetten van lokale 

kantoren. De Wholesale-divisie heeft het kantorennet in deze periode niet noemenswaard uitge-

breid. IDB breidde haar activiteiten (zonder kantoren) uit in Polen en Duitsland.

Eén bank
De internationale financiële crisis van 2007-2008 heeft het verdienmodel van het internatio-

nale bankwezen flink geraakt. Veel activiteiten zijn in omvang afgenomen en/of sterker gere-

guleerd. Dit heeft vanzelfsprekend ook zijn weerslag gehad op de activiteiten van Rabobank 

International. Het tweeledige uitgangspunt in het beleid, marktleiderschap in Nederland en 

een leidende rol in de internationale food- en agrisector, wordt in de jaren volgend op de 

crisis allengs scherper neergezet. Meer dan voorheen wordt er daarbij gestreefd naar synergie 

tussen de diverse activiteitengebieden. De financiering van grote bedrijven in het buitenland 

is vandaag de dag in zeer grote mate gericht op food- en agribusiness. Dit is tevens het geval 

voor de rurale activiteiten. Synergie wordt gezocht in de bediening van de gehele keten in 

de onderscheiden food- & agri-sectoren, waarbij de wholesale en rurale activiteiten in nauwe 

samenwerking de klantbediening optimaliseren.

 

In 2014 opende de Rabobank een kantoor in Kenia ten behoeve van een groeiend aantal klan-

ten, dat hun aanwezigheid in Afrika uitbreidde. Het betreft vooral klanten die actief zijn in de 

handel van agrarische grondstoffen. Vanuit het kantoor in Kenia zal de Oost-Afrikaanse regio 

worden bediend. Op het gebied van wholesale en rurale activiteiten werd de vertegenwoordi-

ging in Turkije in 2014 omgezet in een bankvestiging.

De nadruk op de food- en agri-activiteiten vindt zijn weerslag in het verminderde belang dat 

aan de overige retailactiviteiten wordt gehecht. Tegen deze achtergrond is in 2013 besloten tot

de verkoop van Bank BGZ in Polen, de afbouw van ACC Bank in Ierland en een vermindering 

van het aandelenbelang in Finterra in Mexico.

Los van deze aanscherping in de strategische focus heeft nog een andere kwestie grote 

invloed gehad op het beleid en de nieuwe positionering van de Rabobank. In november 

2013 heeft de bank een schikking getroffen met een aantal binnenlandse en buitenlandse 

autoriteiten met betrekking tot de wijze waarop de afdeling ‘Global Financial Markets’ binnen 

Rabobank International in het verleden heeft deelgenomen aan de vastlegging van Libor- en 

Euribor-tarieven. Door de autoriteiten werd vastgesteld, dat er onvoldoende interne controle-

mechanismen waren om een juiste procesgang te garanderen. Door een aantal medewerkers 

van die afdeling is daarvan misbruik gemaakt.

De Libor-affaire heeft voor veel beroering gezorgd buiten en binnen de Rabobank. Zij heeft tot 

aanpassingen in de organisatie geleid. Zo is duidelijk geworden dat de Rabobank op alle terrei-

nen als één bank in binnen- en buitenland moet opereren. Eind 2013 werd daarom besloten 

om Rabobank Nederland en Rabobank International geïntegreerd aan te sturen. Medio 2014 

volgde het besluit dat de handelsnamen Rabobank Nederland en Rabobank International zou-

den verdwijnen. Vanaf dat moment is het: Rabobank. In de nieuwe structuur zijn de stafdien-

sten en afdelingen van Rabobank International en Rabobank Nederland weer samengevoegd.

Op grond van het voorgaande heeft de Rabobank de volgende ambities geformuleerd voor 

haar internationale bedrijf. Met haar wereldwijde food & agri-kennis, haar positionering in 

zowel het grootbedrijf als de rurale markt, en een productenpallet toegesneden op Neder-

landse klanten actief in binnen- en buitenland en op de food & agri-klanten wereldwijd, is 

de Rabobank anno 2015 een leidende speler op de Nederlandse markt en wereldwijd een 

erkende food- & agri-bank. Buiten én binnen Nederland is de Rabobank actief als bank in de 

voedselketen, van de boer en zijn toeleveranciers tot en met voedselfabrikanten en retailers. In 

haar in juni 2014 gelanceerde “Banking for Food-strategie” (BforF) wil de Rabobank vanuit haar 

kennis en rol als bank in de voedselketen een bijdrage leveren aan de toekomstige duurzame 

voedselvoorziening van een groeiende wereldbevolking.
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10. Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation is een onafhankelijke stichting binnen de Rabobankorganisa-

tie. Zij werd in 1973 opgericht door de lokale banken. Net als bij de lokale Rabobanken 

vormt het gedachtegoed van F.W. Raiffeisen het uitgangspunt bij het werk van de Foun-

dation.

Rabobank Foundation wil kansarme groepen mensen perspectief op een beter bestaan 

bieden met inzet van onder andere donaties, leningen, kennis en kunde. In meer dan 

twintig landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika steunt Rabobank Foundation producen-

tencoöperaties van kleine boeren, en spaar- en kredietcoöperaties. In Nederland steunt 

zij maatschappelijke organisaties die bijdragen aan economische en sociale participatie 

van kwetsbare groepen mensen in de samenleving. De financiële middelen ontvangt 

Rabobank Foundation van lokale Rabobanken en van de coöperatieve centrale 

Rabobank. Daarnaast kunnen klanten geld beschikbaar stellen voor projecten van de 

Foundation via het Rabo Foundation Klantenfonds.

40 Jaar actief
De fusie in 1972 van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (CCRB) en de Coöperatieve 

Centrale Boerenleenbank (CCB) tot Rabobank was de aanleiding voor het oprichten van 

Rabobank Foundation. Beide coöperatieve bankorganisaties beschikten namelijk vóór de 

fusie al over eigen stichtingen voor maatschappelijke ondersteuning. Ter gelegenheid van de 

150ste geboortedag van Raiffeisen (in 1968) was namelijk door de CCRB en de aangesloten 

banken gezamenlijk de Stichting 150 jaar Raiffeisen opgericht. Deze stichting gaf steun aan 

kredietcoöperaties in arme landen. In eigen land ondersteunde zij projecten voor geestelijk 

en lichamelijk gehandicapten. In 1970 had de CCB-organisatie De Stichting Internationale 

Ontwikkelingshulp door Boerenleenbanken (SIOB) in het leven geroepen. Deze steunde projec-

ten in plattelandsgebieden, waar Nederlandse emigranten woonden of waar missionarisveld-

werkers actief waren. 

Een jaar na de samensmelting van de CCRB en de CCB tot de Rabobank fuseerden ook 

de SIOB en de Stichting 150 jaar Raiffeisen. Doel van de nieuw gevormde Stichting Steun 

Rabobanken (SSR), was de coöperatieve doelstelling van de Rabobankorganisatie in ide-

ele zin uit te dragen door projecten te steunen in Nederland en in ontwikkelingslanden. 

In 2002 veranderde deze stichting haar naam in Rabobank Foundation, de naam die zij 

internationaal al langer voerde.

Rabobank Foundation heeft als onafhankelijke rechtspersoon een eigen Raad van 

Toezicht en een eigen jaarrekening. Deze Raad bestaat uit negen leden, die allen in de 

Rabobankorganisatie werkzaam zijn. De voorzitter en de meerderheid van de 

toezichthouders afkomstig van de lokale Rabobanken. Zij toetsen de operationele 

werkzaamheden en resultaten van Rabobank Foundation aan de beleidsuitgangspunten.

Het donatiebudget is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 2014 werd 

EUR 10 miljoen gedoneerd door lokale banken en Rabobank Nederland. De hoogte van de 

uitzettingen is ook aanzienlijk gestegen, mede dankzij een groeiende lening portefeuille. 

In 2014 werd bijna EUR 25 miljoen toegekend aan 186 projecten in binnen- en buitenland. 

Activiteiten in het buitenland
In het buitenland steunt de Foundation jaarlijks honderden projecten in 25 ontwikke-

lingslanden, waarbij het accent ligt op kleine boeren en hun coöperaties. Essentieel is 

Vietnam: Microfinance organisatie TYM verstrekt met steun van Rabobank Foundation 

kleine kredieten aan onder andere theeboeren. Ook helpt TYM met het opzetten van 

coöperaties. Zie het kookboek Roots van Rabobank Foundation.
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dat de coöperaties zelfredzaamheid nastreven: op termijn moeten zij zonder externe 

steun diensten aan de leden kunnen aanbieden en zich verder ontwikkelen. Deze lokale 

coöperaties worden daarmee een belangrijke motor voor lokale economische 

ontwikkeling.

Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt bij de samenwerking met projectpartners. Hulp 

zonder eigen inbreng of betrokkenheid leidt vaak tot een afhankelijkheidsrelatie, is de 

visie van de Rabobank Foundation. De Foundation verbindt dan ook duidelijke voor-

waarden aan haar steun. Bij het opbouwen en versterken van coöperaties is het van 

groot belang dat deze coöperaties eigendom zijn van de leden en dat de leden zich 

bewust zijn van hun rechten en plichten. Op het moment dat de ledenbetrokkenheid 

minder is, zijn er risico’s dat de leden geen diensten afnemen van de coöperatie of hun 

agrarische producten niet aan de coöperatie leveren. Daarom is een belangrijke voor-

waarde dat een coöperatie voldoende eigen kapitaal en ledeninbreng heeft. Bovendien 

is het versterken van het eigen kapitaal een van de cruciale onderdelen van de zelfred-

zaamheid van de coöperatie. Zo kan de afhankelijkheid van externe financiering worden 

afgebouwd en kan de coöperatie efficiënter haar diensten aanbieden aan haar leden. 

Veel aandacht wordt ook besteed aan een goede besturing en professionalisering van de 

coöperatie. Ook is er veel aandacht voor financiële educatie. Het uiteindelijke doel is dat 

de leden zich op eigen kracht kunnen redden. 

De visie en missie van Rabobank Foundation zijn in de afgelopen veertig jaar onveran-

derd gebleven. De werkwijze is echter wel veranderd. In het verleden vond de onder-

steuning van coöperaties vooral plaats door het delen van kennis en het verstrekken van 

donaties. De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar het inzetten 

van leningen om een duurzame ontwikkeling van de coöperaties te bewerkstelligen. 

Coöperaties kunnen zo kredietwaardigheid opbouwen en op termijn een beroep doen 

op lokale financiering.

Daarnaast is het buitenlandse toekenningsbeleid aangescherpt. Om de beschikbare 

middelen gerichter te kunnen inzetten, is het aantal landen waar Rabobank Foundation 

actief is fors teruggebracht. Tevens heeft zij zich gespecialiseerd in een beperkt aantal 

agrarische sectoren per land, zoals koffie, cacao, melkvee of katoen. In alle projecten is 

het versterken van boerenorganisaties het uitgangspunt. Bij voorkeur zijn dat coöpera-

ties, maar soms is het ondersteunen van een ander type onderneming de enige manier 

om de doelgroep te bereiken. Uiteindelijk gaat het om een hoger inkomen en betere 

leefomstandigheden voor de boer. 

Het realiseren van deze missie is een gezamenlijke inspanning van de bij Rabobank 

Foundation betrokken partijen. Zo worden er coöperaties in ontwikkelingslanden gekop-

peld aan lokale Rabobanken in Nederland met als doel kennisoverdracht te vergemak-

kelijken. Nederland heeft een schat aan kennis over bijvoorbeeld de pluimveesector en 

de melkveesector. Leden van lokale Rabobanken delen deze kennis met coöperaties in 

Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ook worden verbindingen gelegd met klanten van lokale 

Rabobanken en van Rabobank International. Deze klanten nemen agrarische producten 

af van kleine boeren en delen hun kennis. Hierdoor kan de kwaliteit en de omvang van 

de productie worden verbeterd.

Activiteiten in Nederland
In Nederland is de steun gericht op het vergroten van de economische én sociale zelf-

redzaamheid van mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking. Daar-

naast is er aandacht voor kinderen en jongeren met een problematische achtergrond of 

die opgroeien in armoede. Zij worden bereikt via landelijk goede doelenorganisaties en 

Tanzania: Met ondersteuning 

(in de vorm van een achtergestelde 

lening) van Rabobank Foundation 

startte Mruazi Heifer Breeding Unit 

een fokprogramma, met als doel 

sterke koeien met een hoge melk-

productie. Zie het kookboek Roots 

van Rabobank Foundation.
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sociale ondernemingen (ondernemingen met sociale en commerciële doelen). In samen-

werking met deze organisaties worden programma’s ontwikkeld en gefinancierd die de 

betrokken groepen mensen toegang geven tot werk, educatie en sociale activiteiten, 

zoals sport en cultuur. Deze projecten zijn zeer divers van aard, maar het uitgangspunt is 

altijd mensen kansen geven om volwaardig mee te doen.

In 2013 is het toekenningsbeleid in Nederland aangescherpt door daarin, net als in het 

buitenland, het accent te leggen op zelfredzaamheid. De beoogde zelfredzaamheid laat 

zich vertalen naar thema’s als arbeidsparticipatie en (financiële) educatie. Ook het terug-

dringen van armoede is actueler dan ooit in Nederland.

De werkwijze is geëvolueerd van een projectmatig aanpak naar strategische “social 

partnerships”. Hierbij gaat het om een combinatie van de financiering van maat-

schappelijke programma’s én het versterken van de organisatie zelf. De reden voor 

deze aanpassing is dat veel maatschappelijke organisaties in Nederland volledig 

afhankelijk zijn van projectsubsidies. Daardoor wordt er nauwelijks geïnvesteerd in 

goed personeel, marketing & communicatie en strategie. Het tegengaan van ver-

snippering is eveneens een belangrijk aandachtspunt: waar mogelijk wordt de sa-

menwerking tussen diverse maatschappelijke organisaties gestimuleerd. Met deze 

nieuwe koers wil Rabobank Foundation bijdragen aan een gezonde en zelfstandige 

ontwikkeling van de organisaties waarmee ze samenwerkt.

Figuur 1: Rabobank Foundation en gerelateerde fondsen

Gerelateerde fondsen
Naast Rabobank Foundation zijn er in de loop van de jaren nog andere fondsen opge-

richt die complementair of ondersteunend zijn aan haar werkzaamheden. Zo ontstond in 

2004 het medewerkersfonds Rabo Share4More. Dit fonds van en door (oud) medewerkers 

van de Rabobank heeft bijna 7000 donateurs. Share4More steunt in ontwikkelingslanden 

kleinschalige projecten op het gebied van water en educatie. In 2011 ging het Rabo 

Foundation Klantenfonds van start. Dit fonds is bedoeld voor klanten van de Rabobank, 

die op persoonlijke wijze betrokken willen zijn bij projecten van Rabobank Foundation.

In 2011 sloegen de Foundation en ontwikkelingsorganisatie Cordaid de handen ineen 

om producentenorganisaties van leningen te voorzien uit het Rabo Rural Fund. Waar 

de Foundation zich richt op kleinere organisaties, is het Rabo Rural Fund juist bedoeld 

om meer volwassen coöperaties te financieren. Dit kan gebeuren in de vorm van het 

verstrekken van grotere handelsfinancieringen of in de vorm van garanties aan produ-

centenorganisaties. Eind 2013 is het Inclusive Business Fund opgericht dat in samenwer-

king met ICCO (Interkerkelijk Coöperatie Commissie Ontwikkelingsprojecten) en het BoP 

Innovation Center investeert in maatschappelijke verantwoorde, innovatieve bedrijven in 

ontwikkelingslanden.

Komende jaren
De afgelopen veertig jaar hebben wereldwijd miljoenen mensen baat gehad bij de hulp 

van Rabobank Foundation. De komende jaren zal meer dan voorheen worden gekeken 

naar de daadwerkelijke effecten en de reikwijdte van de financiële steun. Draagt de ver-

betering van de situatie van individuele boeren ook bij aan een positieve ontwikkeling 

van hun leefomgeving? Is er daadwerkelijk sprake van welvaartsgroei en rurale ontwik-

keling? En in Nederland: hoe kan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt worden bevorderd? De beantwoording van deze en andere vragen 

vormen een onlosmakelijk onderdeel van de eigentijdse dialoog tussen Rabobank 

Foundation en haar financiers.

Literatuursuggestie
Groeneveld, J.M. (2012), Cooperatives and Rural Financial Development: 

Great Opportunities and Surmountable Difficulties, Rabobank, Utrecht. 
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11. Bankieren en morele dilemma’s

De reputatie van en het maatschappelijk vertrouwen in het mondiale bankwezen zijn de 

afgelopen jaren door opeenvolgende problemen en affaires beschadigd. Het algemene 

beeld is dat de bankensector in de voorbije jaren te grote risico’s heeft genomen, slechte 

producten heeft verkocht, perverse beloningssystemen heeft gehanteerd en naar winst-

maximalisatie op korte termijn heeft gestreefd. 

Voor het herstel van dit vertrouwen hebben banken zelf de sleutel in handen, maar het 

zal een proces van lange adem zijn. Het bankwezen werkt momenteel aan een interne 

cultuurverandering en wordt tegelijkertijd geconfronteerd met ethische vraagstukken 

rond de bediening van sommige individuele klanten. In dit hoofdstuk wordt eerst inge-

gaan op de strakkere wettelijke en beleidskaders rond ethiek in het bankbedrijf. Daarna 

volgt een schets hoe de Rabobank omgaat met morele dilemma’s in de dienstverlening 

aan klanten en medewerkers.

Ethiek binnen banken 
Er zijn de afgelopen jaren wereldwijd maatregelen genomen om een andere cultuur en 

een ander gedrag in de financiële sector te bewerkstelligen. Nieuwe en strengere regels 

voor bankproducten, het interne beloningsbeleid en kapitaalvereisten zijn ingevoerd.

 

Ook zijn in Nederland maatregelen ter beïnvloeding van het gedrag van bankiers 

getroffen. Zo is in 2010 de Code Banken in werking getreden en geactualiseerd in 2014. 

Deze code bevat principes op het gebied van onder meer risicomanagement 

en beloningsbeleid. Alle banken met een bankvergunning op grond van de Wet op het 

financieel toezicht (Wft) zijn verplicht deze ofwel toe te passen ofwel helder uit te leggen 

waarom ze dat niet doen. Een onafhankelijke commissie ziet toe op de naleving van de 

Code Banken.

Bij het aannemen van personeel stellen werkgevers in de bancaire sector eisen ten aan-

zien van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. In 2013 is de moreel-ethische verklaring 

opgenomen in wetgeving. Die houdt in dat beleidsbepalers en commissarissen van ban-

ken hun functie zorgvuldig en integer zullen uitoefenen. Daarbij zullen zij de belangen 

van uiteenlopende belanghebbenden zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Met het oog op 
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een goede taakvervulling en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling 

mogen bankiers sinds 1 januari 2013 maximaal vijf toezichthoudende nevenfuncties 

uitoefenen, waarbij het voorzitterschap dubbel telt. Medewerkers leggen in 2015 cere-

monieel de bankierseed af met als doel dat zij zich bewust blijven van hun bijzondere rol 

in de maatschappij en dat zij alle belanghebbenden steeds zorgvuldig afwegen, waarbij 

het belang van de klant centraal staat. De belangrijkste onderdelen van de af te leggen 

eed gaan over integriteit en zorgvuldige belangenafweging. De bankierseed staat niet 

op zichzelf. Het is onderdeel van een gezamenlijke aanpak ‘Toekomstgericht Bankieren’ 

van alle banken. Met de introductie van een maatschappelijk statuut – waarin de rol van 

banken in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector worden beschreven-, 

de actualisering van de Code Banken én de invoering van bankierseed (met de daaraan 

verbonden gedragsregels en tuchtrecht) willen banken de samenleving laten zien waar 

zij voor staan en waar zij op aangesproken kunnen worden.

Regels zijn nuttig en maatschappelijk gewenst. Wie zich er niet aan houdt, kan worden 

bestraft. Regelgeving en toezicht zijn echter geen substituut voor het ontwikkelen en 

In 1999 voerde de Rabobank de 

Gedragscode in. 
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onderhouden van een goede bedrijfscultuur en een verstandige houding ten opzichte 

van het nemen van risico’s en besluiten bij financiële instellingen. Het gaat erom dat me-

dewerkers elkaar – durven – aanspreken op ongepast gedrag en dat leidinggevenden 

bij ongepast gedrag corrigerend optreden. Dit vereist transparantie en een organisatie-

cultuur gebaseerd op vertrouwen. De hoogste leiding en het lijnmanagement vervullen 

hierbij een voorbeeldfunctie.

Deze aspecten klinken vanzelfsprekend, maar vergen continue aandacht. Hoewel de 

Rabobank sinds 1999 een Gedragscode heeft, is zij naar aanleiding van de zogenoemde 

Libor-affaire door de toezichthouders DNB en de AFM gewezen op de noodzaak van 

integer gedrag en handhaving van de gedragsregels. Binnen de Rabobank Groep loopt 

een omvangrijk programma rond cultuur- en gedragsverandering, waarbij meer ruimte 

moet ontstaan voor tegenspraak. Hierbij gaat het niet alleen om het beter naleven van 

de regels, maar ook om het voeren van de ethische dialoog ten behoeve van een meer 

integere organisatie.

Morele dilemma’s in dienstverlening
Rabobankmedewerkers worden soms met ethische vraagstukken geconfronteerd. In 

veel gevallen is het iedereen duidelijk wat onwenselijk gedrag is. Zo zijn fraude en seksu-

ele intimidatie onwenselijk en strafbaar. In sommige gevallen ligt het veel minder duide-

lijk en is sprake van ‘morele dilemma’s’. Mag iemand die een Rabobank heeft overvallen 

en zijn straf heeft uitgezeten, worden geweigerd als klant bij diezelfde bank? Immers, het 

gerechtvaardigde belang van de klant in spe om een rekening te kunnen hebben, staat 

hier tegenover de gevoelens van de bankmedewerkers die een traumatische ervaring 

hebben meegemaakt. Andere voorbeelden: hoe staan we als Rabobank tegenover proef-

dieronderzoek, goedkope arbeid in de tuinbouw, investeringen in controversiële ener-

giewinning als schaliegas? Dierenwelzijn en milieu kunnen strijdig zijn met het maat-

schappelijk belang van werkgelegenheid en een betrouwbare energievoorziening.

Over dit soort kwesties, waarover de meningen kunnen uiteenlopen en die zich door-

gaans in een ‘grijs gebied’ bevinden, vindt binnen de Rabobank een interne dialoog 

plaats. Door deze dialoog aan te gaan, worden de dilemma’s van alle kanten belicht 

en dat verkleint het risico dat beslissingen stoelen op een tunnelvisie en onvoldoende 

draagvlak. Leidraad bij het innemen van standpunten is de groepsbrede Gedragscode.

De Commissie Ethiek
Aanjager van de dialoog over ethische kwesties rond klanten was in de jaren negentig 

Herman Wijffels, de toenmalige voorzitter van de hoofddirectie. Terwijl de Rabobank haar 

horizon uitbreidde naar het buitenland en steeds meer nieuwe producten ging voeren, 

ging zij steeds vaker morele knelpunten ervaren. Een eerste handvat voor het omgaan 

met ethische vraagstukken was het boekje De signatuur van de Rabobank uit 1995. Vier 

jaar later kwam na uitgebreide lokale en centrale discussie de Gedragscode van de 

Rabobank Groep tot stand. In deze code worden vier kernwaarden  professionaliteit, 

integriteit, respect en duurzaamheid nader uitgewerkt. Alle groepsonderdelen hanteren 

deze code of een op deze code gebaseerd equivalent. De Gedragscode wordt uitgereikt 

aan nieuwe medewerkers. De Gedragscode en het omgaan met dilemma’s komen ook 

aan de orde in de Commissie Ethiek. Deze interne commissie werd in 1998 in het leven 

geroepen om zakelijke dilemma’s in een gestructureerde context te kunnen bespreken. 

Iedere medewerker of commissaris kan daar een casus voorleggen.

De vier kernwaarden professionaliteit, 

integriteit, respect en duurzaamheid zijn 

nader uitgewerkt in de Gedragscode. 
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De Commissie komt zes maal per jaar bijeen en staat onder leiding van de voorzitter 

van de raad van bestuur. De leden bekleden hoge posities binnen de organisatie en 

hebben verschillende achtergronden (bancair, juridisch, toezicht, compliance). Dit zorgt 

voor een groot draagvlak voor de uitspraken van de Commissie. Natuurlijk hebben haar 

uitspraken gewicht, maar nieuwe feiten en argumenten kunnen altijd leiden tot nieuwe 

afwegingen.

De Commissie toetst de voorgelegde dilemma’s aan het juridisch kader, aan de eerder 

besproken Gedragscode en afgeleide gedragsbepalingen en aan externe gedragsregels, 

codes, richtlijnen en het eigen Rabobankbeleid rond bepaalde kwesties. Ook worden 

standpunten en onderzoeksbevindingen van belangenorganisaties en wetenschappelij-

ke instellingen in de meningsvorming betrokken.

Vergelijkbaar met het ontwikkelen van jurisprudentie, ontwikkelt de Commissie op basis 

van al haar uitspraken sinds 1998 moresprudentie. Dit gebeurt in een proces waarbij op 

een systematische manier kennis en inzicht over ethische dilemma’s worden verzameld. 

Deze moresprudentie is te vergelijken met een continue dialoog, waarvan de overwe-

gingen en de resultaten goed worden vastgelegd.

De Commissie wordt terzijde gestaan door het Bureau Ethiek, dat een ‘radarfunctie’ 

vervult. Het spoort ethische kwesties op, agendeert deze en bereidt de beleidsvorming 

voor. Na bespreking in de Commissie Ethiek stimuleert het Bureau daar waar nodig af-

delingen om bijvoorbeeld beleid te maken. Casuïstiek wordt aan de organisatie beschik-

baar gesteld via het intranet. Op deze manier is in de loop van de tijd een informatiebank 

opgebouwd. In de praktijk levert dit houvast op voor morele afwegingen van medewer-

kers in situaties waarin regels geen uitsluitsel geven. Tegelijkertijd worden hiermee de 

transparantie en controleerbaarheid van beslissingen geborgd. 

De dialoog
De Rabobank staat voor de uitdaging bij te dragen aan herstel van het maatschappe-

lijk vertrouwen in de financiële sector. De Rabobank heeft te maken gekregen met de 

dopingaffaires in haar voormalige wielerploeg. En eind oktober 2013 trof zij een schik-

king in de Libor- en Euribor-onderzoeken. Rabobank betaalde circa EUR 774 miljoen aan 

(inter)nationale toezichthouders. Duidelijk werd dat de bank in het verleden de risico’s 

verbonden aan de processen voor de Libor- en Euribor-inzendingen onvoldoende had 

onderkend. In reactie hierop is een uitgebreid pakket maatregelen ingevoerd die de 

compliance versterken, de risico’s terugdringen en de bedrijfscultuur op een aantal pun-

ten verbeteren.

Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat open discussies over interne en externe ethische di-

lemma’s van groot belang zijn en blijven en in een aantal opzichten beter kunnen. Intern 

zijn we met deze uitdaging aan de slag gegaan. In de kern gaat het om eerlijke financiële 

dienstverlening, waarbij de belangen van veel belanghebbenden zorgvuldig tegen 

elkaar worden afgewogen. Dit aspect bepaalt immers in hoge mate het vertrouwen van 

alle betrokken partijen in de bank.

Literatuursuggestie
Kaptein, M. & I. Tacq (2012), ‘Van hypegiaphobia naar regels voor vertrouwen’ in: 

M. Janssen Groesbeek en B. Taverne (red.) Kapitaal vertrouwen , Goed geld voor een 

duurzame toekomst, Assen: Van Gorcum, pp. 54-58.
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12. Werken bij de Rabobank

De Rabobankorganisatie is voortdurend in beweging. Dat weerspiegelt zich in haar 

functioneren als werkgever. Wie werken er eigenlijk bij de Rabobank? Wat waren in de 

afgelopen drie decennia de belangrijkste veranderingen in het werken bij de bank? Hoe 

ontwikkelde zich de visie van de Rabobank op werk en werken in het licht van de ont-

wikkeling van de Rabobank Groep en externe factoren? Met deze vragen start dit hoofd-

stuk. Daarna gaat het ook in op de arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop de mede-

zeggenschap in de loop der jaren heeft vorm gegeven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten 

met een blik in de toekomst. 

Wie werken er bij de Rabobank?
Bij de Rabobank werken natuurlijk ‘bankiers’, zoals accountmanagers, hypotheekadviseurs 

en kredietanalisten. Maar er werken niet alleen bankiers. De Rabobank heeft bijvoorbeeld 

een ICT-afdeling waar duizenden medewerkers werken aan het onderhouden van de 

technische infrastructuur, het internetbankieren verbeteren en bewaken van de ICT-

systemen tegen ‘cyber-aanvallen’. De bank heeft ook juristen, personeelsadviseurs, 

specialisten in duurzaamheid, communicatie, marketing en facilitaire dienstverlening. 

Voor de aangesloten banken bestaan circa 50 standaard functiebeschrijvingen, bij de 

coöperatieve centrale Rabobank ook ongeveer vijftig.

Hieronder volgen kort enkele ‘statistieken’ om een beeld te geven van de personele 

ontwikkelingen in de afgelopen drie decennia. Zo is het aantal medewerkers bij de 

Rabobank sinds het begin van de jaren tachtig gestaag gestegen, van 26.894 tot 52.000 

in 2014 (zie figuur 1). Er werken tegenwoordig meer vrouwen dan dertig jaar geleden 

(53% versus 46%). De laatste drie decennia is de gemiddelde duur van het dienstverband 

toegenomen van 6,3 jaar in 1980 tot 13,8 jaar in 2013. In 1980 was het verschil in de 

duur van het dienstverband tussen mannen en vrouwen nog groot. Mannen werkten in 

1980 ongeveer twee keer zo lang bij de Rabobank als vrouwen. Anno 2015 is dat verschil 

nagenoeg verdwenen. De stijging van de duur van het dienstverband van vrouwen 

kan worden verklaard uit het feit dat vrouwen vroeger vaker uit dienst traden op het 

moment van trouwen of als zij zwanger waren. De gemiddelde leeftijd van vrouwelijke 

medewerkers is gestegen van 23,8 jaar in 1980 naar 40,6 in 2013. Ook de gemiddelde 

leeftijd van mannelijke medewerkers is gestegen, namelijk van 34 naar 42,3 jaar. Dat is 

een landelijke trend, want de Nederlandse arbeidsmarkt vergrijst. Maar een belangrijke 

oorzaak ligt in een hoger opleidingsniveau, waardoor medewerkers op hogere leeftijd 

instromen dan vroeger. Een meerderheid van de medewerkers heeft tegenwoordig een 

HBO-of academische opleiding. De standaard werkweek bedraagt volgens de cao 36 uur 

bij een voltijdbaan. Bij de Rabobank werkt 61,7 procent van de vrouwen in deeltijd, dat 

wil zeggen minder dan 36 uur per week, tegen 23 procent van de mannelijke medewer-

kers. Ook dat is in lijn met het landelijke beeld. 

Figuur 1 Aantal medewerkers in dienst van de Rabobank Groep, 1980-2014
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De Rabobank is een van oorsprong Nederlandse bank. Maar de Rabobank heeft de afge-

lopen veertig jaar haar activiteiten over de grenzen flink uitgebreid, zoals ook beschreven 

in hoofdstuk 9 De Rabobank wereldwijd. Zo zijn dochterondernemingen actief in de 

Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, Brazilië, enzovoorts. In 1980 telde de 

Rabobank 20 medewerkers in het buitenland, eind 2013 waren dat er ruim 18.000.

Ook neemt de Rabobank deel in verschillende buitenlandse banken, zoals Banco Coope-

rativo Sicredi in Brazilië en National Microfinance Bank in Tanzania. Doel van die partici-

paties is primair om die banken volgens coöperatieve principes vooruit te helpen. Via 

de Rabobank Foundation zendt de Rabobank regelmatig Nederlandse experts op het 

gebied van personeelsbeleid uit om bij de buitenlandse banken het personeelsbeleid te 

helpen ontwikkelen. Het streven is er nu op gericht om medewerkers tussen de nationa-

le en internationale activiteiten te laten rouleren en zo ervaringen uit te wisselen. 

Werk in beweging
Het werken bij de Rabobank is in de loop van de laatste decennia sterk beïnvloed door de 

automatisering. Hier volgen twee voorbeelden. Tussen 1979 en 1985 werd het bij de lokale 

banken mogelijk om mutaties in de computer vast te leggen. De technische term is key to 

storage, van toetsenbord naar geheugen. Aanvankelijk was dat uitsluitend een backoffice-

activiteit, maar tegen 1989 hadden baliemedewerkers hun eigen terminal waarop ze direct 

gegevens van klanten konden oproepen. De invoering van computersystemen veroorzaakte 

een verschuiving in de functies. Bij Rabobank Nederland, waar de systemen werden 

ontwikkeld, ontstonden nieuwe functies voor hoogopgeleid technisch personeel. 

Bij de lokale banken trad een verschuiving in de activiteiten op van de zogeheten back-

office naar de frontoffice. Steeds minder datatypisten en andere administratieve krach-

ten (backoffice) waren nodig, omdat steeds meer werkzaamheden direct aan de balie 

(frontoffice) werden verricht. Met het naar de achtergrond raken van de administratieve 

taak, werden aandacht voor de klant en actief zijn in de markt belangrijker. Uit deze 

ontwikkeling kwam bijvoorbeeld het idee voort dat de klant het beste geholpen kon 

worden door een vaste medewerker. 

Een tweede voorbeeld van de invloed van automatisering op het werken bij de Rabo-

bank is de invoering van de geldautomaten bij de banken, vanaf 1982, en de opmars van 

de betaalautomaten op de toonbanken in winkels, horecagelegenheden, etc. De invoe-

ring van geld- en betaalautomaten was mogelijk geworden, nadat het oorspronkelijke 

legitimatiepasje behorend bij de betaalcheques van een magneetstrip was voorzien. Tot 

die tijd bestond een groot deel van het werk van het baliepersoneel uit kashandelingen. 

Klanten kwamen naar de bank om geld van hun rekening op te nemen en als ze dan 

nog een ander product nodig hadden kon daarop direct worden ingespeeld. Toen de 

klanten niet meer naar de balie kwamen voor geldopnames, ontstond de noodzaak om 

klanten op een andere manier van dienst te zijn. Dit vereiste andere commerciële vaar-

digheden van het personeel. 

Net als bij commerciële functies veranderde ook de aard van de staffuncties. In de jaren 

tachtig, bijvoorbeeld, was er nog een ‘medewerker beheerstechnische zaken’. In de jaren 

negentig werd dat een ‘business controller’ die minstens een hbo-opleiding nodig heeft en 

als sparringpartner optreedt voor de lijnmanagers. Wat verder opvalt, is dat in deze periode 

de benaming van de functies geleidelijk minder specifiek bank-gerelateerd is geworden.

De automatisering veranderde niet alleen de aard van het werk, maar heeft tevens veel 

invloed gehad op waar en wanneer het werk kon worden uitgevoerd. Eind jaren negen-

tig kwam het telewerken op. In 2005 werkten circa 3.000 medewerkers van Rabobank 

Nederland en 700 van lokale banken regelmatig thuis dankzij ‘telewerken’. In 2007 was 

dat aantal ruimschoots verdubbeld. Anno 2014 is plaats- en tijdonafhankelijk werken bij 

veel lokale banken voor veel functies gebruikelijk. 

Bij de inrichting van het nieuwe bestuurscentrum van de Rabobank in Utrecht, dat in 

2011 werd geopend, was het principe van plaats- en tijdonafhankelijk werken zelfs het 

uitgangspunt. Bij veel lokale banken is dat eveneens het geval. Dit principe stelt bankme-

dewerkers in staat om hun klanten flexibeler te kunnen bedienen. Ook geeft het me-

dewerkers meer ruimte om werk en privéleven op elkaar af te stemmen. Het scheelt de 

bank in kosten, omdat op de kantoren minder fysieke arbeidsplaatsen nodig zijn. En tot 

slot is het ook goed voor het milieu, want medewerkers hoeven minder te reizen.

In de laatste jaren is duidelijk geworden dat het werk bij lokale Rabobanken blijft veran-

deren. De bank heeft drie pijlers benoemd voor de toekomstige klantbediening: virtuali-

seren, adviseren en participeren (zie figuur 2).
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Figuur 2: Drie pijlers voor de toekomstige klantbediening door lokale banken

Deze drie pijlers vragen van medewerkers, dat zij gebruik maken van een mix van nieu-

we media en het klassieke adviesgesprek (cross channel) om de klanten te bedienen. Dat 

vergt flexibiliteit en sterke communicatieve vaardigheden. Ook verwacht de bank dat 

medewerkers actief participeren in lokale netwerken. En het aantal managementlagen 

zal worden teruggebracht. 

Door virtualisering en vereenvoudiging van processen zal er minder administratief en 

controlerend werk nodig zijn. Naar verwachting zal het opleidingsniveau, dat vereist is 

om de klanten in de toekomst te bedienen, overwegend op HBO- en academisch niveau 

liggen. Tot slot betekent de ingeslagen richting voor klantbediening een reductie van 

het aantal personeelsleden, van circa 40.000 in 2013 (aangesloten banken en de coöpe-

ratieve centrale Rabobank) naar circa 32.000 eind 2016. Een dergelijke ’afname van de 

werkgelegenheid bij de Rabobank is sinds de jaren tachtig niet meer voorgekomen.

Kern van de HR-visie
De ontwikkeling van het personeelsbeleid van de Rabobank weerspiegelt in de loop van de 

afgelopen dertig jaar enerzijds de evolutie van de Rabobankorganisatie en anderzijds verande-

ringen in het vakgebied van personeelsbeleid. In het begin van de jaren tachtig nam de werk-

gelegenheid bij de Rabobank voor het eerst in haar geschiedenis af, zij het tijdelijk. De automa-

tisering was daarvoor een belangrijke reden. Het accent in het personeelsbeleid verschoof van 

‘verzorging’ van medewerkers (‘sociaal beleid’) naar employability (inzetbaarheid). 

Voor employability waren vooral opleidingsactiviteiten en het bevorderen van functie-

wisselingen van belang. Want ondanks de afname in werkgelegenheid, wilde de Rabo-

bank haar medewerkers zoveel mogelijk ‘aan boord’ houden. Vanaf 1995 legde de bank 

meer nadruk op aanspreekbaarheid. De medewerker werd voortaan gezien als medever-

antwoordelijk voor de bedrijfsresultaten én voor zijn eigen ontwikkeling. De uitvoering 

van het personeelsbeleid hoorde in die visie bij de lijnmanager en niet bij de afdeling 

personeelszaken. Want vanaf het midden van de jaren tachtig werd het gedachtengoed 

van ‘Human Resource Management’ (HRM) steeds dominanter. In die van oorsprong 

Amerikaanse visie zijn medewerkers ‘hulpbronnen’ om de strategie van de organisatie 

te realiseren en HRM hoort ‘in de lijn’.

In 2006 publiceerde HR intern haar visie op HRM bij de Rabobank onder de titel ‘Men-

sen maken de bank’. Het handelen conform de bij de coöperatieve principes behoren-

de kenmerken als dienend zijn, relaties leggen met lokale gemeenschappen en grote 

groepen leden wordt daarbij als cruciaal gezien. Immers, producten, diensten, prijzen en 

distributiemethoden van banken lijken sterk op elkaar. De medewerkers kunnen in het 

contact met de klanten het onderscheidende merk- en zichtbaar maken. ‘Mensen maken 

de bank’ benadrukte eveneens dat de bank streeft naar een duurzame relatie met de 

medewerkers, net zoals de Rabobank streeft naar een duurzame relatie met haar klanten 

(‘Zo klant, zo medewerker’). Voorwaarde, aldus de HR-visie uit 2006, is dat tussen bank en 

medewerker sprake blijft van wederzijdse toegevoegde waarde. Inzetbaarheid was (en 

is) daarom een belangrijk doel van het HRM bij de Rabobank. Sindsdien is de HR-visie 

van de bank op hoofdlijnen onveranderd gebleven. 

Van ‘opleiden’ en naar ‘ontwikkelen’
‘Opleiden’ heeft binnen de Rabobank een lange geschiedenis. In de jaren veertig en vijftig 

bestond ‘opleiden’ voornamelijk uit cursussen voor beheerders en kassiers van lokale banken. 

Met de groei van de banken en een uitgebreidere dienstverlening en productenpallet komen 

daar in de jaren zestig andere opleidingen bij. Ook komen er vanaf 1975 ‘speciale klasjes’ voor 

toekomstige leidinggevenden. Toen de bank in de jaren tachtig voor het eerst te maken kreeg 

met de noodzaak tot personeelsreductie werd ‘opleiden’ nadrukkelijker gezien als bijdrage aan 

de inzetbaarheid van medewerkers. De Rabobank ziet inzetbaarheid overigens als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker en faciliteert medewerkers 

op verschillende manieren om die verantwoordelijkheid handen en voeten te geven. 

Virtualiseren

Adviseren

Participeren

Klanten hebben online inzicht in hun financiële positie. Ze zien welke zaken 

goed geregeld zijn en welke aandacht vragen. Met een financiële analyse 

en proactieve signalering worden klanten gewezen op kansen en risico’s.

Meer zijn dan een bank in de traditionele zin van het woord. De coöperati-

eve identiteit wordt op een moderne wijze zichtbaar door nog nadrukkeli-

jker te participeren in fysieke en online gemeenschappen om zo actief bij 

te dragen aan de vitaliteit van deze communities. Alle medewerkers 

vervullen namens de Rabobank een rol in deze gemeenschappen en de 

Rabobank is daarmee dienstbaar aan haar klanten en hun omgeving.

De nieuwe manier van bankieren wordt mogelijk door vernieuwde 

vormen van online bankieren, waarin klanten, medewerkers en 

zelflerende technologie gezamenlijk een financieel ‘zintuig’ vormen.
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In 1980 werd begonnen met computerondersteund onderwijs. In 1993 startte de Rabo-

bank als een van de eerste grote organisaties in Nederland haar eigen ‘corporate universi-

teit’, de Rabobank Academie. Met die Academie wilde de bank het algemene opleiding-

sniveau en de professionele deskundigheid verhogen. De Academie richtte zich vooral 

op medewerkers en managers van lokale banken en professionals van het toenmalige 

Rabobank International (zie hoofdstuk 9 De Rabobank wereldwijd). Zo waren er program-

ma’s als de MBA Nyenrode en de leergang ‘Accountmanagement’. Verder verzorgde 

‘Rabobank opleidingen’ de bancaire opleidingen, zoals trainingen voor cliëntadviseurs en 

hypotheekadviseurs. 

In 1995 werden de Rabobank Academie en Rabo-opleidingen samengevoegd tot wat 

later het ‘Rabobank Learning Center’ (RLC) is gaan heten. Begin 2015 heeft het RLC onge-

veer 400 opleidingen in beheer. Jaarlijks volgen een paar honderd medewerkers een of 

meer opleidingen via het RLC. Daarnaast biedt de Rabobank haar medewerkers andere 

leer- en ontwikkelingsmogelijkheden om kennis op peil te houden, maar ook om de 

eigen loopbaan verder vorm te geven. In de loop der jaren zijn de toezichthouders 

steeds meer gaan vragen om aantoonbare kennis bij medewerkers. Dat is dat vaak 

vertaald naar een verplichte opleiding. Zo is de opleiding ‘Privacy in Control’ voor alle 

30.000 medewerkers in Nederland verplicht. 

De cao en de arbeidsvoorwaarden
De Rabobank was in het begin van de jaren zeventig een van de weinige grote Nederlandse 

bedrijven die de arbeidsvoorwaarden niet in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) had ge-

regeld. De constructie van de coöperatieve centrale bank en de vele zelfstandige aangesloten 

coöperatieve banken maakten het moeilijk om tot collectieve arbeidsvoorwaarden te komen 

zonder de autonome positie van de lokale banken aan te tasten. Wel volgden de banken de 

zogeheten cao voor het bankbedrijf. Het niet-aangesloten-zijn bij die cao betekende dat de 

Rabobank niet deelnam aan de onderhandelingen en dus ook geen invloed had op de uit-

komst daarvan. Daarom traden de centrale Rabobank in 1976 en in 1980 de lokale banken toe 

tot de bankencao. Net als bij andere Nederlandse grootbanken vielen de raad van bestuur en 

het zogenaamde ‘Executive Kader’ niet onder de cao (zogenaamd ‘boven cao’). Tegen het einde 

van de jaren negentig groeide bij de Rabobank de wens om meer eigen accenten in de cao 

te kunnen leggen. In 2000 verliet de Rabobank weer de cao voor het bankbedrijf en sloot een 

eigen cao. Deze cao geldt voor alle Rabobanken en de centrale Rabobank.

De coöperatieve structuur van de Rabobank uit zich overigens ook in de arbeidsrelatie, 

want alle Rabobanken zijn zelfstandige organisaties. Wie bij een lokale bank werkt, heeft 

dus een arbeidsovereenkomst met díe lokale bank. Dat betekent dat als een medewer-

ker van Rabobank Amsterdam bij Rabobank Rotterdam gaat werken, hij een nieuwe 

arbeidsovereenkomst aangaat. De cao blijft dan wel van toepassing, net als de algemeen 

geldende Rabobank-pensioenregeling. 

Vanaf de eerste cao heeft de Rabobank stap voor stap, in lijn met de ontwikkeling van de 

HR-visie, haar eigen ‘signatuur’ aan haar personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden gege-

ven. Soms zijn in de cao nieuwe rechten voor medewerkers geïntroduceerd die beoog-

den hen te ondersteunen in bijvoorbeeld het volgen van een studie en het bewaren van 

de balans tussen werk en privé. Voorbeelden van dat laatste zijn de mogelijkheid voor 

alle medewerkers om een ‘sabbatical’ te houden of het recht op extra (bovenwettelijk) 

‘vaderschapsverlof’. Soms werden in de cao juist rechten afgeschaft, zoals voordelen die 

waren gebaseerd op leeftijdsonderscheid. Een laatste voorbeeld betreft de afschaffing 

van de variabele beloning en een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Dit kreeg in 

2013 zijn beslag in de cao. Nieuw was onder andere de invoering van het ‘employee 

benefit budget’ (EBB) en de bijbehorende ‘benefit shop’ per 1 januari 2014. In het EBB 

werden het bestaande persoonlijke budget en de bovenwettelijke verlofuren opge-

nomen Voor de medewerkers is het EBB een percentage van het maandinkomen. De 

medewerker kan arbeidsvoorwaardelijke keuzes maken, die het beste passen bij zijn be-

hoeften, zoals het kopen van extra verlof, het sparen voor meer pensioen of het bedrag 

Rabobank Doetinchem
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laten uitkeren. Aan het einde van het jaar wordt het door de medewerker niet- bestede 

budget automatisch aan hem uitgekeerd. Ook voor wat betreft de beloning vaart de 

Rabobank in haar cao’s een eigen koers. Wij komen daar hieronder op terug.

Medewerkers van de Rabobank Groep die bij buitenlandse dochters werken, vallen 

niet onder de Nederlandse cao. Het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden in het 

buitenland zijn primair een verantwoordelijkheid van de lokale directies. Op het terrein 

van ‘beloning’ moeten de dochters voldoen aan het ‘Groepsbreed Beloningsbeleid’ (zie 

hieronder).

Beloning bij de Rabobank
De laatste jaren heeft de beloning in de financiële sector, in het bijzonder de bonussen, 

veel maatschappelijke kritiek gekregen. De oorsprong van de prestatiebeloning bij de 

Rabobank gaat terug tot de cao voor de banken in 1985, waarin een nieuwe salarisstruc-

tuur voor het bankbedrijf werd geregeld. De aanvangssalarissen gingen omlaag en er 

werd een ‘beoordelingstoeslag’ tussen de 0 en 15% ingevoerd. Maar diezelfde cao be-

paalde ook dat niemand er in nettosalaris op achteruit mocht gaan. Tot echte variabele 

beloning leidde het systeem daarom niet. 

De komst van de Rabobank-cao gaf de bank de mogelijkheid om een eigen systeem 

van prestatiebeloning te introduceren. De bank voelde daartoe de noodzaak omdat de 

arbeidsmarkt in de eerste jaren van 2000 krap was en de bank wilde kunnen concurreren 

met een eigen winstdelingsregeling. Eerst experimenteerde de bank in 2003 met een 

systeem van ‘medewerkerswaarde’, dat een medewerker een bruto bonus van maximaal 

EUR 1000 kon opleveren. Ook dat systeem differentieerde naar de mening van bank 

onvoldoende. 

In overleg met de vakorganisaties toetste de bank daarom uitgebreid een systeem van 

variabele beloning, waarin de variabele beloning daadwerkelijk ten dele afhankelijk zou 

zijn van de individuele prestaties. Ten dele, omdat de bank ook collectieve prestaties 

– van een lokale bank of van een team – wilde waarderen. En in het nieuwe beoorde-

lingssysteem wilde de bank niet alleen prestaties belonen (het ‘wat’), maar ook hoe die 

prestaties tot stand kwamen ( het ‘hoe’). In de cao van 2005 (tot 2007) werd daarom met 

de vakorganisaties afgesproken dat de variabele beloning voor één derde zou worden 

bepaald door de collectieve prestaties, voor één derde door de individuele prestaties 

en voor één derde door de beoordeling van de competenties (het gedrag) van mede-

werkers. Twee competenties werden voor alle functies verplicht: klantfocus en samen-

werking. Voor de introductie van de variabele beloning leverden de medewerkers de 

‘beoordelingstoeslag’ en de beloning van het ‘medewerkerswaardeplan’ in. De maximale 

percentages variabele beloning varieerden van 8 procent in de laagste functieschalen 

tot maximaal 15 procent in de hoogste cao-salarisschalen. Ook werd in dezelfde cao 

overeengekomen dat de jaarlijkse stijging van het vaste inkomen afhankelijk werd de 

beoordeling. Er golden dus geen vaste ‘periodieken’ meer. 

In de cao 2007-2009 kwamen de cao-partijen in ruil voor een gematigde algemene 

loonsverhoging een verhoging van de variabele beloning overeen. De maximale per-

centages variabele beloning in de laagste salarisschalen gingen van 8 naar 10 procent 

en in de hoogste cao-schalen van 15 naar 20 procent. Dit paste in de tijdsgeest en de 

bank vond het gewenst gelet op de sterkere concurrentie tussen banken, waaronder 

ook buitenlandse. Niettemin waren er binnen de bank wel enige kritische vragen of een 

hogere variabele beloning in lijn lag met de coöperatieve uitgangspunten. 

De val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers luidde in 2008 een financiële en daar-

na economische crisis in. Vooral de variabele beloning in de financiële sector kreeg maat-

schappelijk veel kritiek. In reactie daarop publiceerde de Rabobank in 2011 haar Groeps-

breed Beloningsbeleid (‘GBB’). In de kern komt dat beleid er op neer dat risico’s die van 

het beloningsbeleid uit zouden kunnen gaan, worden gemitigeerd. Voor medewerkers 

met een significante invloed op het risicoprofiel van de bank gelden strikte bepalingen 

met betrekking tot de beloning en prestatiedoelstellingen. 

In de cao van 2013 is de variabele beloning afgeschaft, en slechts deels gecompen-

seerd in een stijging van het vaste salaris. Ook de leden van de raad van bestuur 

en het ‘executive kader’ (die buiten de cao vallen) krijgen geen variabele beloning 

meer.

In de de cao van 2013 (tot en met 2016) kent een nullijn, dat betekent geen alge-

mene loonsverhoging meer. Ook zijn de doorgroeipercentages verlaagd. Tevens 

heeft de bank een reeks arbeidsvoorwaarden en faciliteiten die niet in de cao zijn 
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vastgelegd gematigd. Daarbij zoekt de Rabobank zoekt de balans tussen enerzijds 

de noodzaak tot versobering van de arbeidsvoorwaarden en anderzijds de wens om 

een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Medezeggenschap in de Rabobank
De ontwikkeling van de medezeggenschap bij de Rabobank in de afgelopen decennia 

reflecteert de praktische uitwerking van landelijke wetgeving in de specifieke organisatie 

van de Rabobank als coöperatie. In 1979 onderging de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR) ingrijpende wijzigingen. Zo werd de Ondernemingsraad uitsluitend een verte-

genwoordigingsorgaan van het personeel. Bovendien moest elke organisatie met meer 

dan 35 medewerkers voortaan een ondernemingsraad (OR) hebben. Voor Rabobank 

Nederland was dat een uitgemaakte zaak, want zij had al de OR RN. Maar het beteken-

de dat bijna 200 lokale banken een verplichte ondernemingsraad zouden krijgen, met 

instemmings- en adviesrechten. Onder de oude wet, die de grens bij honderd mede-

werkers legde, waren dat dertien lokale banken. De Rabobank vreesde dat de besluitvor-

mingsprocessen binnen de bank daardoor zouden worden bemoeilijkt. 

Een interne commissie adviseerde ten behoeve van de stroomlijning van de medezeg-

genschap bij de aangesloten banken tot de oprichting van een de Centrale Adviesraad 

Arbeidsaangelegenheden Rabobank (CAAR). Die CAAR werd in 1983 geïnstalleerd en 

was een adviesorgaan waarin zowel de werkgever als de medewerkers waren vertegen-

woordigd. De Rabobank voldeed daarmee niet aan de WOR. De CAAR functioneerde 

naast de OR RN en de 200 lokale ondernemingsraden. Volgens de wet behielden die 

lokale ondernemingsraden hun lokale bevoegdheden, maar in de praktijk volgden de 

lokale OR-en de centrale adviezen van de CAAR.

In de jaren na 1983 groeien alle lokale banken mede door fusies tot een omvang waar-

bij alle lokale banken een eigen OR hebben. Enige malen is er een verkenning geweest 

om tot één gemeenschappelijke ondernemingsraad te komen. Maar die verkenningen 

bevestigden steeds de wens om die medezeggenschap gescheiden te houden. In 2005 

werd de CAAR vervangen door de GOR AB (Groepsondernemingsraad Aangesloten 

Banken). Deze raad wordt gekozen door en uit een drietal regiocommissies die bestaan 

uit gekozen medewerkers van lokale banken. De GOR AB heeft in tegenstelling tot de 

CAAR een wettelijke basis en heeft ten aanzien van besluitvorming die alle aangesloten 

banken aangaat instemmings- en adviesrecht. Voor het overige geeft de GOR AB ‘behan-

deladviezen’ aan de lokale ondernemingsraden en ondersteund hen bij lokale medezeg-

genschapsvraagstukken.

Tot slot
Dit hoofdstuk beschreef in vogelvlucht de ontwikkeling van het werk en het werken bij 

de Rabobank-organisatie in de afgelopen drie decennia. De oorzaken en achtergronden 

van veranderingen in de (inter)nationale activiteiten zijn in eerdere hoofdstukken aan de 

orde geweest. Hoe zal het in de nabije toekomst verder gaan? Duidelijk is dat de Rabo-

bank in de eerstkomende jaren een bank in transitie is. 

De lokale banken zullen langs de drie pijlers – virtualiseren, participeren en adviseren – 

de klanten in hun werkgebied bedienen. Daarnaast blijft kostenbeheersing van belang. 

Het aantal medewerkers, zowel bij de lokale banken als bij de centrale organisatie, zal 

verder verminderen. De noodzaak tot kostenbeheersing betekent voor de arbeidsvoor-

waarden dat de Rabobank een gematigde koers wil blijven varen. Zij wil wel concurre-

rend blijven ten opzichte van andere grote werkgevers in Nederland. Dat is belangrijk, 

omdat de arbeidsmarkt in Nederland op middellange termijn krapper gaat worden. In al 

deze veranderingen heeft de bank de ambitie om vast te houden aan de pijlers van haar 

personeelsbeleid die zich in de afgelopen tientallen jaren hebben gevormd. De dialoog 

blijft de kern van de duurzame relatie met medewerkers. Mensen maken immers de 

bank.

Literatuursuggestie
Postma, H., et al. (2011), Leiderschap bij de Rabobank, Rabobank, Utrecht.

Schilte, E. (2009), Menselijk kapitaal : honderdtien jaar personeelsbeleid bij de Rabobank, 

Rabobank, Utrecht.

 



Tijdbalk Expansie van de Rabobank Groep op hoofdlijnen

Pagina 134 | versie mei 2015 versie mei 2015  |  Pagina 135

1972  De Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boeren  

 leenbank fuseren tot Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, met als   

 roepnaam Rabobank.

1972 NV Effectenkantoor Schretlen & Co, sinds 1965 dochter van CCB, wordt 

 onderdeel Rabobank Groep.

1973 Deelname in het Britse London and Continental Bankers.

1974 De Rabobank en de Bank of America nemen samen deel in Rabomerica.

1980 Rabobank verwerft 95% aandelen De Lage Landen N.V.; in 1969 opgericht 

 door CCB en Interpolis, (5% aandelen in 1980).

1980 In Frankfurt opening van de eerste buitenlandse vertegenwoordiging.

1981 In New York opening van het eerste overzeese kantoor.

1983 Rabobank koopt 84% van de aandelen van de Duitse ADCA-Bank AG; wordt in   

 1992 Rabobank Deutschland.

1986 Opening kantoor in Singapore; in 1989 volgt start Rabobank Asia Ltd 

 te Singapore.

1989 Opening van Rabobank Luxembourg SA.

1990 De Lage Landen (DLL) 100% dochter.

1990  Rabobank en Interpolis NV fuseren, eerst stap naar Allfinanz-dienstverlener.

1990 Strategische alliantie met de Robeco Groep, Nederlands grootste 

 vermogensbeheerder.

1990 Opening Rabobank Hong Kong.

1994 Overname van de Australische PIBA-bank (vanaf 2003 Rabobank Australië 

 geheten); start van country banking als voorloper van rural & retail banking.

1995 Oprichting van Groen Management B.V; een joint venture tussen Rabobank 

 en Robeco, vanaf 2000 Rabo Groen Bank BV geheten.

1996 Overname van Gilde Investment Management; in 2005 volgt verzelfstandiging.

1997 Verwerving van 50% van de aandelen van de Robeco Groep, met daaraan 

 gekoppeld het recht haar belang op termijn uit te breiden tot 100%; 

 in 2001 volgt de overige 50%.

2000  Overname van Effectenbank Stroeve; in 2005 verkocht aan de Kredietbank 

 Luxembourgeoise.

2000 Joint venture tussen Rabobank International en de Duitse DG Bank gaat niet door.

2001 Obvion, joint venture van Rabobank en het pensioenfonds ABP; in 2012 Obvion   

 Hypotheken 100% dochter. 

2002 Acquisitie van de Ierse ACC Bank; 2013 afbouw belang in ACC Bank.

2002 Strategische alliantie met de Zwitserse Bank Sarasin & Cie; in 2007 verwerving

 meerderheidsbelang.

2002 Acquisitie van Valley Independent Bank; start retailactiviteiten in VS, 

 tegenwoordig Rabobank NA.

2002 Overname van online beleggersbank Alex; in 2007 verkocht aan 

 internetbroker BinckBank.

2002 Direct banking in België; start International Direct Banking.

2003 Acquisitie van FGH Bank.

2004 Verwerving van een 35%-aandeel in de Poolse BGZ Bank; gevolgd door 

 68%-aandeel in 2008. In 2014 verkoop aan het Franse bank BNP Paris.

2005 Rabobank verwerft krijgt meerderheidsaandeel in Turkse Sekerbank.

2006 Orbay, joint venture voor effectenverwerking van de Rabobank met de 

 Belgische KBC Bank.

2006 Overname van de vastgoedontwikkelings- en assetmanagementactiviteiten van   

 Bouwfonds; ontstaan van RaboBouwfonds.

2006 Rabobank verwerft twee Indonesische banken, Bank Haga en Bank Hagakita; 

 2008 integratie met Rabobank Indonesië (sinds 1990).

2007 Rabobank lanceert de zakelijke internetbank Bizner. In 2011 stopt Bizner haar 

 activiteiten; er volgt integratie binnen de Rabobank.

2008 Integratie Athlon en Translease afgerond; vanaf 2008 Athlon Car Lease.

2009 Rabo Bouwfonds en FGH Bank gaan samen verder onder de naam Rabo 

 Vastgoedgroep; voor de buitenlandse markten Rabo Real Estate Group

2012 Overname Friesland Bank.

2012  Verkoop belang Bank Sarasin & Cie aan Safra Group.

2015 FGH Bank integratie activiteiten in Rabobank.


