
4: Resultaatontwikkeling Rabobank en bedrijfssegmenten 

Resultaatontwikkeling Rabobank 

Resultaten 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2016 31-12-2015 Mutatie 

Rente 8.743 9.139 -4% 

Provisies 1.918 1.892 1% 

Overige resultaten 2.143 1.983 8% 

Totale baten 12.805 13.014 -2% 

Personeelskosten 4.521 4.786 -6% 

Andere beheerskosten 3.635 2.916 25% 

Afschrijvingen 438 443 -1% 

Totale bedrijfslasten 8.594 8.145 6% 

Brutoresultaat 4.211 4.869 -14% 

Bijzondere waardevermindering van goodwill en investeringen in 
geassocieerde deelnemingen 700 623 12% 

Kosten kredietverliezen 310 1.033 -70% 

Bijdrage resolutiefonds en DGS 313 172 82% 

Bankenbelasting en -heffing 170 172 -1% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 2.718 2.869 -5% 

Belastingen 694 655 5% 

Nettowinst 2.024 2.214 -9% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 7 24 -70% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 67,1% 62,6%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 70,9% 65,2%   

Rendement tier 1 vermogen 5,8% 6,5%   

ROIC 5,2% 6,0%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2016 31-12-2015   

Balanstotaal 662,3 678,6 -2% 

Kredietportefeuille private cliënten 423,8 433,5 -2% 

Toevertrouwde middelen 347,7 345,9 1% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 40.029 45.658 -12% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 5.538 6.355 -13% 

Totaal aantal medewerkers (in fte's) 45.567 52.013 -12% 

 

Toelichting resultaatontwikkeling Rabobank 

Nettowinst bedroeg 2.024 miljoen euro 

De nettowinst van de Rabobank bedroeg 2.024 (2.214) miljoen euro in 2016. De bijzondere 

waardevermindering van het belang van de Rabobank in Achmea heeft in 2016 tot een verlaging 

van het nettoresultaat van in totaal 700 miljoen euro geleid. Een bijzondere waardevermindering 

van goodwill met betrekking tot onze in de Verenigde Staten gevestigde dochteronderneming 

RNA, een retailbank, leidde in 2015 tot een vermindering van het nettoresultaat van 604 miljoen 

euro. Het nettoresultaat stond onder druk door hogere bedrijfslasten in verband met de 

additionele voorziening door het toepassen van het herstelkader voor MKB-rentederivaten 



alsmede vanwege de hogere reorganisatiekosten. Daarnaast drukten de verhoogde bijdrage van 

de Rabobank aan het resolutiefonds en de ex-antebijdrage aan het depositogarantiestelsel 

(DGS) het nettoresultaat met 106 miljoen euro. De kosten kredietverliezen daalden in 2016 naar 

310 (1.033) miljoen euro en hadden daarmee een positief effect op het nettoresultaat.  

 

Onderliggende resultaatverbetering op koers 

De onderliggende resultaatverbetering ligt op koers om de doelstellingen van het Strategisch 

Kader 2016-2020 te realiseren; dit blijkt uit de ontwikkeling van het onderliggende 

bedrijfsresultaat vóór belastingen. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen bedroeg 

4.090 miljoen euro, een verhoging van 498 miljoen euro ten opzichte van 2015 (3.592 miljoen 

euro). Bij de berekening van de onderliggende winst is een aanpassing gemaakt voor de 

bijzondere waardevermindering van het aandeelbelang van de Rabobank in Achmea, de 

boekwinst op de verkoop van Athlon, de voorziening voor rentederivaten, reorganisatiekosten en 

de fair value items hedge accounting en structured notes. De onderliggende winst voor 2015 is 

tevens gecorrigeerd voor de bijzondere waardevermindering van goodwill voor RNA. Indien de 

toezichtsheffingen niet worden meegerekend, bedroeg de onderliggende efficiencyratio in 2016 

60,8%; dit is gelijk aan 2015. De onderliggende efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen steeg 

met 1,1 procentpunten naar 64,6% (63,5%). 

 

Ontwikkeling van onderliggend bedrijfsresultaat vóór belastingen   

Bedragen in miljoenen euro's 2016 2015 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 2.718 2.869 

Bijzondere waardevermindering van Rabobank’s aandelenbelang in 
Achmea en waardevermindering van goodwill in RNA 

700 604 

Boekwinst op de verkoop van Athlon -251 0 

Voorziening voor rentederivaten 514 150 

Reorganisatiekosten 515 245 

Hedge accounting en structured notes -106 -276 

Onderliggend bedrijfsresultaat vóór belastingen 4.090 3.592 

 

Rabobank Groep heeft 749 miljoen euro van haar resultaat toegevoegd ter versterking van haar 

vermogen in 2016. De totale belasting bedroeg 690 (655) miljoen euro. Het effectieve 

belastingtarief bedroeg 26% (23%).  

 

Totale baten stegen met 2% 

Rentewinst daalde met 4% 

De rentewinst kwam uit op 8.743 (9.139) miljoen euro. De kredietverlening bij de lokale 

Rabobanken en FGH Bank daalde en dit resulteerde in een lagere bijdrage aan de rentewinst. 

Bij Wholesale, Rural & Retail waren de commerciële rentemarges stabiel. Onder andere de 

negatieve rentestand, de relatief vlakke rentecurve en de hogere kosten voor het in stand 

houden van onze liquiditeitsbuffer resulteerden in een daling van de rentewinst uit Treasury -

activiteiten. De rentewinst van DLL is stabiel gebleven. De gemiddelde rentemarge, welke wordt 

berekend door de gemiddelde rentewinst voor 2016 te delen door het gemiddelde balanstotaal 



over de overeenkomstige periode, is gedaald van 1,33% naar 1,29%. 

 

Provisies stegen met 1% 

De provisiewinst is gestegen naar 1.918 (1.892) miljoen euro in 2016. Bij het binnenlands 

retailbankbedrijf daalde de provisiewinst voor verzekeringen. Bij WRR steeg de provisiewinst in 

lijn met de strategie om meer activiteiten te ontplooien die provisie opleveren, en als gevolg van 

de groei van de kredietportefeuille. Bij DLL resulteerde de groei van de kredietportefeuille in een 

hogere provisiewinst. Deze stijging werd deels tenietgedaan door de daling van de provisiewinst 

in het vastgoedsegment, als gevolg van de afsplitsing van Fondsenbeheer Nederland, dat nog 

tot juni 2015 bijdroeg aan de provisiewinst. 

 

Overige resultaten stegen met 8% 

In 2016 zijn de overige resultaten gestegen naar 2.143 (1.983) miljoen euro, hoofdzakelijk als 

gevolg van de verkoop van Athlon. Deze verkoop leidde voor DLL tot een boekwinst van 251 

miljoen euro. Daarnaast droeg de verkoop van hypotheken bij de lokale Rabobanken bij aan de 

stijging van de overige resultaten. Bij WRR presteerde Markets beter dan in 2015 en ook de 

vrijval van een vreemde valuta reserve in verband met het sluiten van het kantoor van Rabobank 

op Curaçao, droeg bij aan de stijging van de overige resultaten . De stijging van de overige 

resultaten werd gematigd door de lagere (reguliere) resultaten op ons belang in Achmea en 

lagere resultaten op structured notes en hedge accounting. 

 

Structured notes 

Het brutoresultaat van structured notes en hedge accounting daalde met 170 miljoen euro naar 

106 (276) miljoen euro. Structured notes zijn obligaties die zijn uitgegeven met optionaliteit en/of 

andere besloten derivaten, die voornamelijk zijn gekoppeld aan rentestanden, inflatie of 

aandelen, of die een optionele aflossing bevatten en die zijn uitgegeven in een groot aantal 

verschillende valuta. De voornaamste doelstelling is om de langetermijnfinanciering te verkrijgen 

onder gunstigere voorwaarden dan die welke van toepassing zijn bij de uitgifte van reguliere 

obligaties. Dit is mogelijk doordat structured notes worden verkocht aan beleggers en op hun 

verzoek worden gestructureerd ('reverse enquiry'). Daarnaast draagt de uitgifte van structured 

notes bij aan de diversificatie van het fundingprofiel van Rabobank en biedt het de mogelijkheid 

tot uitgifte op grond van niet-standaard voorwaarden. Om de volatiliteit in de winst-en-

verliesrekening te beperken, met uitzondering van het own credit risk, wordt fair value 

accounting toegepast op deze obligaties.  

 

Tot 2015 werden mutaties in de 'creditspread' van Rabobank opgenomen in de winst-en-

verliesrekening. Creditspreads zijn de resultante van de waargenomen kredietwaardigheid van 

Rabobank en van sectorspecifieke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de thuismarkt en de 

bredere macro-economische vooruitzichten. Hierdoor kunnen zij betrekkelijk instabiel zijn. 

  



In 2016 heeft de Europese Commissie de International Financial Reporting Standard 9 (IFRS9) 

goedgekeurd. Bij deze verslaggevingsstandaard dienen waardeveranderingen als gevolg van 

mutaties in de creditspread te worden uitgesloten van de winst-en-verliesrekening. Rabobank 

heeft ervoor gekozen om dit specifieke onderdeel van IFRS 9 vervroegd toe te passen, 

aangezien deze wijziging leidt tot een vermindering van de volatiliteit in de winst-en-

verliesrekening. Tot en met juni 2016 werd de nettowinst met 63 miljoen euro gedrukt als gevolg 

van waardeveranderingen die het gevolg zijn van veranderingen in de creditspread van 

Rabobank. Als gevolg van de vervroegde toepassing vanaf 1 januari 2016 is het negatieve 

bedrag van 365 miljoen euro voor heel 2016 verwerkt in ‘other comprehensive income’ in het 

eigen vermogen. 

 

In 2016 werden de first-day gains op een aantal nieuw uit te geven obligaties gedeeltelijk 

gecompenseerd door een negatief herwaarderingsresultaat als gevolg van rentevolatiliteit. Het 

nettoresultaat op structured notes daalde met 125 miljoen euro naar 150 (275) miljoen euro. Als 

gevolg van de onrust in Griekenland zorgden de oplopende creditspreads in 2015 voor een 

hoger resultaat op structured notes. 

 

Hedge accounting 

Hedge accounting kan worden toegepast onder IFRS teneinde financiële volatiliteit te 

verminderen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening. Deze volatiliteit is het gevolg van 

waarderings- en classificatieverschillen tussen enerzijds voor verkoop aangehouden activa die 

worden gewaardeerd tegen reële waarde, verstrekte kredieten en uitgegeven schulden die 

worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, en anderzijds de hieraan gelieerde, 

tegen reële waarde gewaardeerde afdekkingsderivaten in de winst-en-verliesrekening. IFRS 

biedt niet de mogelijkheid om hedge-accountingrelaties voor alle soorten economische hedges 

aan te wijzen. Als gevolg van deze onvolmaaktheden en beperkingen in de toepassing van 

hedge accounting kan, ook indien het risico economisch is afgedekt, financiële volatiliteit in de 

geconsolideerde winst-en-verliesrekening niet volledig worden voorkomen door het toepassen 

van hedge accounting. 

 

Bedrijfslasten stegen met 6% 

Personeelskosten daalden met 6% 

De totale personele bezetting bij de Rabobank Groep (inclusief externe medewerkers) daalde 

met 6.446 fte’s naar 45.567 (52.013) fte’s in 2016, voornamelijk als gevolg van het grootschalige 

reorganisatieprogramma Performance Now in Nederland. De verkoop van Athlon en 

personeelsreducties bij WRR in Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland en Chili droegen bij aan deze 

daling. De grootste personeelsreductie heeft plaatsgevonden bij de lokale Rabobanken. Naast 

de personeelsreductie heeft de versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden bijgedragen 

aan een afname van de personeelskosten naar 4.521 (4.786) miljoen euro. 

 



Andere beheerskosten stegen met 25% 

De andere beheerkosten stegen naar 3.635 (2.916) miljoen euro in 2016, vanwege de 

aanvullende voorziening van 514 (150) miljoen euro, nadat Rabobank het herstelkader voor de 

MKB-rentederivaten had doorgevoerd. De totale reorganisatiekosten bedroegen 515 (183) 

miljoen euro in 2016. Per 31 december 2016 bedroeg de omvang van de 

reorganisatievoorziening op de balans 461 (354) miljoen euro. Deze toename van de 

reorganisatiekosten kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan boventalligheid bij Rabobank 

en in mindere mate bij FGH Bank, DLL en ACC Loan Management. De digitalisering van 

diensten leidde tot een vermindering van de personele bezetting en een afname van het aantal 

kantoren. De herwaardering van vastgoed in eigen gebruik heeft eveneens bijgedragen aan de 

toename van de andere beheerskosten. Dit komt door de lagere bezettingsgraad van de lokale 

kantoren. De toename van de andere beheerskosten werd deels gecompenseerd door de vrijval 

van een juridische voorziening bij WRR. 

 

Afschrijvingen daalden met 1% 

Als gevolg van lagere afschrijvingen op immateriële vaste activa daalden de afschrijvingen naar 

438 (443) miljoen euro. 

Bijzondere waardevermindering van goodwill en investeringen in geassocieerde 

deelnemingen 

In 2016 stond het bedrijfsresultaat vóór belastingen onder druk door de waardevermindering van 

het belang van Rabobank in Achmea ter waarde van 700 miljoen euro. De vooruitzichten voor de 

toekomstige winstgevendheid van Achmea zijn verslechterd in 2016, waarbij rekening wordt 

gehouden met recente ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt en de resultaatontwikkeling 

gedurende de eerste zes maanden van 2016. Deze factoren, in combinatie met het 

verslechterende zakelijke klimaat voor Nederlandse verzekeraars de afgelopen jaren, gaven 

aanleiding tot mogelijke waardeverminderingen van het belang in Achmea. De toets om vast te 

stellen of deze mogelijke waardeverminderingen daadwerkelijk hadden plaatsgevonden, heeft 

geleid tot neerwaartse bijstellingen van de boekwaarde van het belang in Achmea.  

 

Onder invloed van de waardevermindering van goodwill werd het bedrijfsresultaat vóór 

belastingen met 623 miljoen euro gedrukt. Dit bedrag had voor 604 miljoen euro betrekking op 

Rabobank National Association (RNA) in de Verenigde Staten.  

 

Kosten kredietverliezen slechts 7 basispunten 

Met 310 (1.033) miljoen euro waren de kosten kredietverliezen in 2016 aanzienlijk lager dan in 

2015. Bij vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben zich verbeteringen voorgedaan. Als gevolg van 

het economisch herstel in Nederland en de economische groei wereldwijd, presteren alle 

bedrijfsonderdelen beter. Dit heeft geleid tot aanzienlijke vrijval  van voorzieningen voor 

kredietverliezen. Andere factoren die hebben bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling zijn 

onder andere beter dan voorziene dekkingswaarden en adequate eerder gevormde 



voorzieningen. Gerelateerd aan de gemiddelde kredietportefeuille bedroegen de kosten 

kredietverliezen 7 (24) basispunten. Dit is uitzonderlijk laag en valt aanzienlijk onder het 

langetermijngemiddelde (periode 2006-2015) van 36 basispunten. 

 

De niet-presterende leningen bedroegen per 31 december 2016 18.530 (19.503) miljoen euro. Er 

is sprake van een dekking van 40,7% (43,5%) wanneer de voorziening van 7.542 (8.478) miljoen 

euro wordt gerelateerd aan de niet-presterende leningen. In procenten van de private 

kredietportefeuille bedroegen de niet-presterende leningen per 31 december 2016 4,4% (4,6%). 

De afname van de voorziening voor kredietverliezen is het resultaat van aanzienlijke 

afboekingen voor een bedrag van meer dan 1,5 (2,3) miljard euro.  

 

 

Afname eigen vermogen 

In 2016 is het eigen vermogen van de Rabobank Groep gedaald tot 40.524 (41.197) miljoen 

euro. In juli 2016 heeft de Rabobank 2 miljard US dollar aan Capital Securities afgelost. In 

oktober 2016 heeft de bank tevens 1,5 miljard euro aan Trust Preferred Securities afgelost. 

Aangezien een groot deel van deze Trust Preferred Securities eerder al was teruggekocht, 

resulteerde deze aflossing in een daling van het eigen vermogen van slechts 716 miljoen euro. 

De additional tier 1 uitgifte van 1,25 miljard euro in april 2016 en de winstinhouding over het jaar 

(na de aftrek van betalingen op Rabobank Certificaten en hybride betalingsinstrumenten) van 0,7  

miljard euro, had een opwaarts effect op het eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat voor 

64% (62%) uit ingehouden winsten en reserves, voor 15% (15%) uit Rabobank Certificaten, voor 

20% (22%) uit hybride en achtergestelde vermogensinstrumenten en voor 1% (1%) uit overige 

belangen van derden. 

 

Verloopoverzicht eigen vermogen  

Bedragen in miljoenen euro's 

Eigen vermogen per eind december 2015   41.197 

Comprehensive income   1.870 

Vergoedingen op certificaten en hybride vermogen   -1.278 

Uitgifte additional tier 1 vermogen   1.250 

Call of Capital Securities  -1.753 

Aflossing van Trust Preferred Securities  -716 

Overig  -46 

Eigen vermogen per eind december 2016   40.524 

 

Afname kredietportefeuille private cliënten 

De verkoop van delen van de hypotheekportefeuille en vervroegde aflossingen op 

woninghypotheken hebben bijgedragen aan de afname van de kredietportefeuille private cliënten 

van de lokale Rabobanken in 2016. Obvion heeft een deel van de portefeuille met Nederlandse 

woninghypotheken verkocht en heeft 1 miljard euro op haar hypotheekportefeuille 

gesecuritiseerd. In deze transactie zijn de meer achtergestelde tranches eveneens aan 



investeerders verkocht, waardoor zij niet in de balans zijn opgenomen. Bij vastgoedfinancier 

FGH Bank is de commerciële vastgoedportefeuille verder gekrompen, en de verkoop van de 

vastgoedfinancieringsactiviteiten van RNHB droeg bij aan een afname van de kredietportefeuille.  

 

De kredietportefeuille van Wholesale, Rural & Retail (WRR) is toegenomen als gevolg van een 

aantal factoren, waaronder de toename van de rural banking-portefeuille en wijzigingen in de 

wisselkoers. Bij DLL, de in leasing gespecialiseerde dochteronderneming van Rabobank, is de 

kredietportefeuille toegenomen (exclusief de verkoop van Athlon) vanwege betere economische 

omstandigheden en fluctuaties in de wisselkoers. De omvang van de kredietportefeuille private 

cliënten is per eind 2015 aangepast en steeg met 8,3 miljard euro als gevolg van een wijziging in 

waarderingsgrondslagen met betrekking tot de netting van cash pools. De kredietportefeuille bij 

de Rabobank Groep nam in 2016 af met 9,7 miljard euro, inclusief de effecten van de 

stelselwijziging. 

 

Kredietportefeuille  

Bedragen in miljarden euro 

31-12-2016 

31-12-2015 
(aangepast 

voor cash 
pooling) 

31-12-2015 
(zoals 

gerapporteerd) 

Totaal kredieten aan cliënten 452,0 457,3 465,6 

Kredieten aan overheidscliënten 3,3 3,4 3,4 

Reverse repo- en effecteninleningen 16,3 19,7 19,7 

Afdekking renterisico (hedge accounting) 8,6 9,0 9,0 

Kredieten aan private cliënten 423,8 425,2 433,5 

 

De geografische verdeling van de kredietportefeuille was eind 2016 als volgt: 72% in Nederland, 

11% in Noord-Amerika, 3% in Latijns-Amerika, 7% in Europa (buiten Nederland), 5% in Australië 

en Nieuw-Zeeland en 2% in Azië. 

 

Toename toevertrouwde middelen 

Net zoals de kredietportefeuille private cliënten, zijn de toevertrouwde middelen eind 2015 

herzien en toegenomen met 8,3 miljard euro als gevolg van een verandering in 

waarderingsgrondslagen die gerelateerd is aan de netting van cash pools. De totale 

toevertrouwde middelen namen in 2016 met 1,8 miljard euro toe tot 347,7 miljard euro, inclusief 

het effect van de stelselwijziging. De toevertrouwde middelen bij het binnenlands 

retailbankbedrijf namen toe tot 223,3 (215,2) miljard euro. Toevertrouwde middelen bij WRR 

daalden met 6,1 miljard euro naar 123,7 (129,8) miljard euro. Particuliere spaargelden vormen 

de belangrijkste component van de toevertrouwde middelen. De spaarmiddelen bij de lokale 

banken waren stabiel. Vanwege de lage spaarrentes hebben klanten extra aflossingen op hun 

hypotheken gedaan en dit had een neerwaarts effect op de omvang van de particuliere 

spaargelden bij het binnenlands retailbankbedrijf als geheel. Dit werd ruim gecompenseerd door 

een toename van particuliere spaargelden bij WRR als gevolg van een toename van de 

spaarsaldi bij RaboDirect. Particuliere spaargelden zijn in 2016 toegenomen tot 142,2 (140,5) 

miljard euro.  



Toevertrouwde middelen  

Bedragen in miljarden euro’s 

31-12-2016 

31-12-2015 
(aangepast 

voor cash 
pooling) 

31-12-2015 
(zoals 

gerapporteerd) 

Particuliere spaargelden 142,2 140,5 140,5 

Bij binnenlands retailbankbedrijf 116,2 117,0 117,0 

Bij wholesalebankbedrijf en internationaal rural- en retailbankbedrijf 26,0 23,5 23,5 

Overige toevertrouwde middelen 205,5 197,1 205,4 

Bij binnenlands retailbankbedrijf 107,1 95,4 98,2 

Bij wholesalebankbedrijf en internationaal rural- en retailbankbedrijf 97,7 100,9 106,4 

Bij overige groepsentiteiten 0,7 0,8 0,8 

Totale toevertrouwde middelen na herrekening 347,7 337,6 345,9 

 

Ontwikkeling vermogensratio’s 

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

vormen samen de Europese omzetting van het Bazels kapitaal- en liquiditeitsakkoord van 2010 

(Basel III). Deze regels gelden vanaf 1 januari 2014 voor Rabobank en zullen over een periode 

van een aantal jaren worden ingevoerd. De fully loaded common equity tier 1 ratio betreft de 

common equity tier 1 (CET1) ratio na deze infasering. Op 31 december 2016 kwam de fully 

loaded common equity tier 1 ratio uit op 13,5% (12,0%). De huidige (transitional) CET1 ratio per 

31 december 2016 bedroeg 14,0% (13,5%). De ratio is voornamelijk toegenomen als gevolg van 

de inhouding van de nettowinst voor 2016 (na aftrek van betalingen op Rabobank Certificaten en 

hybride vermogensinstrumenten) en de verkoop van Athlon. Deze toename wordt gematigd door 

de invoering van CRD IV, waarbij ieder jaar op 1 januari verschillende correcties worden 

toegepast op het CET1 vermogen gedurende de overgangsperiode.  

 

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

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

fully loaded leverageratio bedroeg op 31 december 2016 4,6%. De transitional leverageratio 

bedroeg op 31 december 2016 5,5% (5,1%). De transitional leverageratio ligt ruim boven de 

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

  



 

Vermogensratio's       

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2015 

Ingehouden winsten 25.709 25.482 25.482 

Te verwachten dividenden -60 -126 -126 

Rabobank Certificaten 5.948 5.949 5.949 

Minderheidsbelangen 25 23 23 

Reserves 112 224 224 

Aftrekposten -3.302 -5.668 -5.539 

Overgangsbepalingen 1.186 1.884 2.741 

Common equity tier 1 vermogen 29.618 27.768 28.754 

CRD IV-compliant instrumenten 2.728 1.488 1.488 

Grandfathered instrumenten 5.462 5.462 6.373 

Minderheidsbelangen 5 5 5 

Aftrekposten -91 -76 -76 

Overgangsbepalingen -643 -1.017 -1.492 

Totaal additioneel tier 1 vermogen 7.461 5.862 6.298 

Tier 1-vermogen 37.079 33.629 35.052 

Achtergestelde schulden die fungeren als tier 2 
vermogen 

16.094 15.078 15.078 

Minderheidsbelangen 7 6 6 

Aftrekposten -99 -85 -85 

Overgangsbepalingen -208 -420 -596 

Toetsingsvermogen 52.873 48.208 49.455 

       

Risicogewogen activa 211.226 212.768 213.092 

       

Common equity tier 1 ratio (transitional) 14,0% 13,1% 13,5% 

Common equity tier 1 ratio (fully loaded) 13,5% 12,0% 12,0% 

Tier 1 ratio  17,6% 15,8% 16,4% 

Kapitaalratio  25,0% 22,7% 23,2% 

Equity capital ratio 15,0% 14,8% 14,7% 

 

  



Resultaatontwikkeling binnenlands retailbankbedrijf 

Resultaten 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2016 31-12-2015 Mutatie 

Rente 5.467 5.661 -3% 

Provisies 1.334 1.321 1% 

Overige resultaten 58 18 224% 

Totale baten 6.859 7.000 -2% 

Personeelskosten 1.798 2.134 -16% 

Andere beheerskosten 3.113 2.470 26% 

Afschrijvingen 117 116 1% 

Totale bedrijfslasten 5.028 4.720 7% 

Brutoresultaat 1.831 2.280 -20% 

Kosten kredietverliezen 25 343 -93% 

Bijdrage resolutiefonds en DGS 190 89 113% 

Bankenbelasting en -heffing 89 82 9% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.527 1.766 -14% 

Belastingen 400 445 -10% 

Nettowinst 1.127 1.321 -15% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 1 12 -92% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 73,3% 67,4%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 77,4% 69,9%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2016 31-12-2015   

Balanstotaal 315,5 325,2 -3% 

Kredietportefeuille private cliënten 275,8 284,5 -3% 

Toevertrouwde middelen 223,3 215,2 4% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 16.100 22.176 -27% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 1.355 2.165 -37% 

Totaal aantal medewerkers (in fte's) 17.455 24.341 -28% 

 

Toelichting resultaatontwikkeling 

Baten daalden met 2% 

De totale baten van het binnenlands retailbankbedrijf van Rabobank daalden in 2016 tot 6.859 

(7.000) miljoen euro. Marges op nieuwe kredietverlening verbeterden, terwijl de marges op 

betaalrekeningen daalden. In combinatie met de daling van de kredietverlening stonden de 

rentebaten onder druk en daalde de rentewinst tot 5.467 (5.661) miljoen euro. De opbrengsten 

uit boeterente, die zijn verantwoord onder de rentebaten, zijn gebruikt voor de recouponing van 

swaps. Door recouponing van een swap is de historische rentecoupon die wordt betaald 

verlaagd, waardoor de toekomstige totale renterisicokosten lager zijn.  Hogere provisies op 

betalingsverkeer droegen bij aan een stijging van de provisiewinst tot 1.334 (1.321) miljoen euro. 

De verkoop van hypotheken droeg bij aan een stijging van overige resultaten tot 58 (18) miljoen 

euro. 

 



Bedrijfslasten stegen met 7% 

De totale bedrijfslasten van het binnenlands retailbankbedrijf stegen tot 5.028 (4.720) miljoen 

euro. Exclusief reorganisatiekosten (325 (245) miljoen euro) en de aanvullende voorziening als 

gevolg van de aansluiting van Rabobank bij het herstelkader voor de MKB-rentederivaten (514 

(150) miljoen euro), bedroegen de bedrijfslasten 4.189 (4.325) miljoen euro. De 

personeelskosten daalden tot 1.789 (2.134) miljoen euro, omdat de virtualisering en 

centralisering gevolgen hadden voor de personele bezetting. Het aantal in- en externe 

medewerkers daalde in 2016 tot 17.455 (24.341) fte's. Deze afname is deels toe te schrijven aan 

de overplaatsing van medewerkers van lokale Rabobanken naar de centrale organisatie , wat 

heeft geleid tot een toename van de andere beheerskosten bij het binnenlands retailbankbedrijf . 

De andere beheerskosten stegen tot 3.113 (2.470) miljoen euro, grotendeels vanwege de 

aanvullende voorziening van 514 miljoen euro voor het herstelkader voor de MKB-

rentederivaten, die in eerste helft van 2016 door Rabobank is genomen. Bovendien stegen de 

reorganisatiekosten ook vanwege het grote aantal boventallige medewerkers ten opzichte van 

2015. Onder invloed van hogere afschrijvingen op immateriële vaste activa stegen de 

afschrijvingen tot 117 (116) miljoen euro. 

 

Kosten kredietverliezen bleven laag 

In Nederland was het verdere herstel van de economie duidelijk terug te zien in het beperkte 

aantal nieuwe defaults en de hoge vrijval in de voorziening voor kredietverliezen. Ook de 

voorzieningen voor kredieten waarvoor reeds eerder een voorziening was getroffen, bleek 

toereikend. De kosten kredietverliezen waren laag en daalden tot slechts EUR 25 (343) miljoen 

in 2016. Dit laat zich vertalen in 1 (12) basispunt van de gemiddelde kredietportefeuille - ver 

onder het langjarige gemiddelde van 23 basispunten. De lage kosten kredietverl iezen waren 

merkbaar in bijna alle sectoren, met uitzondering van de scheepvaart, waar de structurele 

problemen aanhouden. Alhoewel de kosten kredietverliezen in de glastuinbouw vanwege vrijval 

voor het tweede jaar op rij negatief waren, heeft de sector nog steeds te maken met kwetsbare 

marktomstandigheden. Ook voor de zuivelsector waren de kosten kredietverliezen laag, maar de 

sector heeft liquiditeitstekorten en er zijn onzekerheden over het fosfaatbeleid, waardoor de 

veestapel in de komende jaren fors zal worden teruggebracht. 

 

  



Kredietportefeuille daalt met 3%  

In maart 2016 verkocht Rabobank een deel van haar hypotheekportefeuille ter waarde van 1 

miljard euro aan verzekeringsmaatschappij VIVAT Verzekeringen (meer informatie over de 

verkoop vindt u hier). In juli 2016 verkocht Rabobank nog een deel ter waarde van 500 miljoen 

euro aan Delta Lloyd (meer informatie over de verkoop vindt u hier). Eveneens in juli 2016 

verkocht Obvion een deel van zijn hypotheekportefeuille ter waarde van 340 miljoen aan 

BinckBank en securitiseerde 1 miljard euro van zijn hypotheekportefeuille. Deze ontwikkelingen 

hebben bijgedragen aan de daling in de hypotheekportefeuille. In 2016 bedroegen de extra 

hypotheekaflossingen van klanten - betalingen bovenop de verplichte aflossingen, inclusief 

aflossingen van de volledige hypotheek - totaal circa 15,0 (12,9) miljard bij de lokale 

Rabobanken. De totale omvang van de woninghypotheekportefeuille van Rabobank kwam per 31 

december 2016 uit op 195,9 (201,5) miljard euro. De kredietpor tefeuille van Obvion van 28,0 

(29,5) miljard euro is onderdeel van de woninghypotheekportefeuille. 

 

De omvang van de kredietportefeuille van het binnenlands retailbankbedrijf per eind 2015 is 

aangepast en steeg met 2,6 miljard euro als gevolg van een wijziging in waarderingsgrondslagen 

met betrekking tot de netting van cash pools. De totale kredietportefeuille van het binnenlands 

retailbankbedrijf daalde met 8,7 miljard euro tot 275,8 (284,5) miljard euro. Wanneer de wijziging 

in waarderingsgrondslagen buiten beschouwing wordt gelaten, dan daalde de kredietportefeuille 

met 6,1 miljard euro. De kredietverlening aan particulieren (die nagenoeg geheel uit 

woninghypotheken bestaat) nam met 5,8 miljard euro af tot 196,9 (202,7) miljard euro. De 

kredietverlening aan de sectoren handel, industrie en dienstverlening bleef op 51,1 (51,1) miljard 

euro en de kredieten aan de food- en agrisector namen af met 1% tot 27,8 (28,2) miljard euro.  

 

Woninghypotheken 

De woningmarkt 

Het herstel van de Nederlandse markt zette zich in 2016 door, aangezien zowel de 

huizenprijsindex als het aantal woningtransacties stegen ten opzichte van 2015. Deze positieve 

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

rente en het economisch herstel. De hypotheekrente blijft naar verwachting voorlopig laag. Het 

afgelopen jaar kozen de meeste woningkopers voor hypotheken met een langere rentevaste 

periode. Hoewel hypotheken die onder water staan en strengere kredietcriteria de marktgroei 

hebben getemperd, staan er steeds minder hypotheken onder water. 

 

 

Marktaandeel 

Het marktaandeel van Rabobank Groep op de Nederlandse hypotheekmarkt is in 2016 

uitgekomen op 20,5% (19,7%) van de nieuw verstrekte hypotheken (bron: Kadaster). De 

marktaandelen van de lokale Rabobanken zijn gestegen naar 17,3% (15,5%), terwijl het 

marktaandeel van Obvion daalde naar 3,2% (4,2%). De stijging van het marktaandeel van de 

https://www.rabobank.com/en/press/search/2016/20160331-hypotheken-verkoop.html
https://www.rabobank.com/en/investors/irnews_research/investor_news/2016/20160727_Rabobank_sells_part%20of_mortgage_portfolio_to_Delta_Lloyd.html


lokale Rabobanken kan deels worden verklaard door de positieve resultaten van de campagne 

'Hypotheek binnen een week' die in 2016 werd gelanceerd.  

 

Hypotheekportefeuille 

De kwaliteit van de hypotheekportefeuille van Rabobank laat een verdere verbetering zien als 

gevolg van het herstel van de Nederlandse economie en het groeiende vertrouwen in de 

huizenmarkt. In 2016 bleef financiering via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ongeveer 

stabiel op 21% van de hypotheekportefeuille. Het aandeel klanten met een volledig 

aflossingsvrije hypotheek daalde tot 23,1% (23,9%) van de hypotheekportefeuille. Voornamelijk 

vanwege de stijging van de gemiddelde huizenprijs van bestaande particuliere woningen is de 

gewogen gemiddelde geïndexeerde loan-to-value (LTV) van de hypotheekportefeuille verbeterd 

tot 69% (73%). Van ongeveer 8% (13%) van de hypotheekportefeuille, exclusief NHG-

financiering, was de LTV hoger dan 100%.  

 

Kosten kredietverliezen en afboekingen 

Voor woninghypotheken bedroegen de kosten kredietverliezen in 2016 9 miljoen euro (0,5 

basispunt), wat aanzienlijk lager is dan in 2015. Voor het grootste deel is dit toe te schrijven aan 

eenmalige aanpassingen
1
 in 2015, die een opwaarts effect hadden op de kosten 

kredietverliezen. De verbeterde kwaliteit van de activa droeg ook bij aan deze gunstige 

ontwikkeling, zoals blijkt uit de positieve ontwikkeling van de achterstanden langer dan 90 

dagen. 

 

Woninghypotheken 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2016 31-12-2015 

Hypotheekportefeuille 195.909 201.498 

Gewogen gemiddelde LTV 69% 73% 

Niet-presterende leningen (bedrag) 1.526 1.837 

Niet-presterende leningen (als % van totale hypotheekportefeuille)  0,78% 0,91% 

Achterstand langer dan 90 dagen 0,48% 0,57% 

Aandeel NHG-portefeuille 20,6% 20,9% 

Aandeel klanten met volledig aflossingsvrije hypotheek 23,1% 23,9% 

Voorzieningen 227 319 

Dekkingsratio niet-presterende leningen 15% 17% 

  
 

  

Kosten kredietverliezen 9 286 

Kosten kredietverliezen (in basispunten, inclusief eenmalige 
effecten) 0,5 14,1 

Kosten kredietverliezen (in basispunten, exclusief eenmalige 
effecten) 2,7 7,5 

Afboekingen 119 156 

                                                           
1Twee eenmalige aanpassingen beïnvloedden de kosten kredietverliezen en de voorzieningen voor woninghypotheken in 2015. 

Rabobank heeft een nieuw kapitaalmodel ontwikkeld voor woninghypotheken; dit model wordt ook gebruikt om het 

voorzieningenniveau te bepalen. Bovendien heeft Rabobank besloten om kosten kredietverliezen voor woninghypotheken toegekend 

aan ondernemers die als particulier handelen, niet meer toe te rekenen aan zakelijke kredietverlening. Per 2015 worden deze volledig 

verantwoord als onderdeel van de particuliere hypotheekportefeuille. Deze veranderingen habben in 2015 161 miljoen euro aan extra 

kosten kredietverliezen tot gevolg. 



Resultaatontwikkeling wholesalebanking en internationaal rural- en 

retailbankbedrijf 

Resultaten 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2016 31-12-2015 Mutatie 

Rente 1.974 2.270 -13% 

Provisies 538 513 5% 

Overige resultaten 1.097 653 68% 

Totale baten 3.609 3.436 5% 

Personeelskosten 1.137 1.123 1% 

Andere beheerskosten 1.023 1.101 -7% 

Afschrijvingen 94 107 -12% 

Totale bedrijfslasten 2.254 2.331 -3% 

Brutoresultaat 1.355 1.105 23% 

Bijzondere waardevermindering van goodwill en investeringen in 
geassocieerde deelnemingen 0 612 - 

Kosten kredietverliezen 255 526 -52% 

Bijdrage resolutiefonds en DGS 78 66 18% 

Bankenbelasting en -heffing 73 73 0% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 949 -172 651% 

Belastingen 305 161 89% 

Nettowinst 644 -333 293% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 26 53 -51% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 62,5% 67,8%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 66,7% 71,9%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2016 31-12-2015   

Balanstotaal 489,9 494,2 
 

Kredietportefeuille private cliënten 104,5 103,6 1% 

Toevertrouwde middelen 123,7 129,8 -5% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 7.460 8.785 -15% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 348 794 -56% 

Totale aantal medewerkers (in fte's) 7.808 9.579 -18% 

 

Toelichting resultaatontwikkeling 

Totale baten stegen met 5% 

De totale baten van WRR en Treasury stegen in 2016 tot 3.609 (3.436) miljoen euro. Een sterke 

batenstijging is vooral zichtbaar in de regio's Noord -Amerika en Europa. Bij WRR waren de 

commerciële rentemarges stabiel. Onder andere de negatieve rentestand, de relatief vlakke 

rentecurve en de hogere kosten voor het in stand houden van onze liquiditeitsbuffer resulteerden 

in een daling van de rentewinst uit Treasury-activiteiten. Als gevolg hiervan daalde de rentewinst 

tot 1.974 (2.270) miljoen euro. De kredietportefeuille van WRR nam toe en verder lag de focus 

bij WRR, in lijn met haar strategie, op het vergroten van provisiegenererende business. Dit had 

als gevolg dat de provisiewinst steeg tot 538 (513) miljoen euro. Ten opzichte van 2015 

presteerden de markten beter en ook de vrijval van een vreemde valuta reserve in verband met 



het sluiten van het Rabobank-kantoor op Curaçao droeg bij aan de stijging van overige 

resultaten tot 1.097 (653) miljoen. 

 

Bedrijfslasten daalden met 3% 

De bedrijfslasten van WRR daalden in 2016 tot 2.254 (2.331) miljoen euro. Ondanks de 

waardestijging van de Amerikaanse dollar, bleven de personeelskosten min of meer stabiel op 

1.137 (1.123) miljoen euro. De andere beheerskosten daalden tot 1.023 (1.101) miljoen euro, 

voornamelijk vanwege de vrijval van een juridsche voorziening en vanwege kostenbesparende 

initiatieven met betrekking tot ons prestatieverbeterprogramma ''Performance Now''. 

Voorbeelden van deze initiatieven zijn onder meer een verdere standaardisatie van de 

organisatie en een vereenvoudiging van het IT-landschap. Onder invloed van lagere 

afschrijvingen op zelf ontwikkelde software daalden de afschrijvingen tot 94 (107) miljoen euro.  

 

Kosten kredietverliezen daalden met 52% 

De kosten kredietverliezen van Wholesale, Rural & Retail werden meer dan gehalveerd in 2016 

en daalden tot 255 (526) miljoen euro. Voor Wholesale lieten alle regio's, met uitzondering van 

Azië, in 2016 forse dalingen zien in de kosten kredietverliezen ten opzichte van 2015. Vooral in 

Nederland daalden de kosten kredietverliezen tot onder het langjarig gemiddelde vanwege de 

verbeterde economische omstandigheden. Voor Rural & Retail kan de daling hoofdzakelijk 

worden toegeschreven aan de uitzonderlijk lage kosten kredietverliezen van ACC Loan 

Management. De totale kosten kredietverliezen bedroegen 26 (53) basispunten van de 

gemiddelde kredietportefeuille en lagen daarmee ver beneden het langjarig gemiddelde van 59 

basispunten. 

 

Kredietportefeuille WRR groeide met 1% 

In 2016 nam de totale kredietportefeuille van WRR toe met 1% tot 104,4 (103,6) miljard euro. De 

omvang van de kredietportefeuille van WRR per eind 2015 is met 4,8 miljard euro naar boven 

bijgesteld als gevolg van een wijziging in waarderingsgrondslagen met betrekking tot de netting 

van cash pools. Wanneer het effect van deze wijziging in waarderingsgrondslagen buiten 

beschouwing wordt gelaten, steeg de kredietportefeuille met 5,6 miljard euro. Het totaal van de 

leningen aan de sectoren handel, industrie en dienstverlening (HID) steeg tot 38,5 (35,4) miljard 

euro. In lijn met onze Banking for Food-strategie steeg de omvang van de kredietverlening aan 

de food- en agrisector tot 63,6 (59,9) miljard euro. Per eind 2016 vormde de omvang van de 

kredietverlening aan de food- en agrisector 61% (61%) van de totale kredietportefeuille van dit 

bedrijfssegment. De kredietverlening aan particulieren kwam uit op 2,4 (3,5) miljard euro.  

  



Resultaatontwikkeling leasing 

Resultaten 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2016 31-12-2015 Mutatie 

Rente 1.086 1.094 -1% 

Provisies 90 57 58% 

Overige resultaten 816 568 44% 

Totale baten 1.992 1.719 16% 

Personeelskosten 616 601 2% 

Andere beheerskosten 285 277 3% 

Afschrijvingen 31 38 -19% 

Totale bedrijfslasten 932 916 2% 

Brutoresultaat 1.060 803 32% 

Bijzondere waardevermindering van goodwill en investeringen in 
geassocieerde deelnemingen 0 10 -100% 

Kosten kredietverliezen 101 85 19% 

Bijdrage resolutiefonds en DGS 11 9 22% 

Bankenbelasting en -heffing 11 10 10% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 937 689 36% 

Belastingen 197 191 3% 

Nettowinst 740 498 49% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 30 25 20% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 46,8% 53,3%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 47,3% 54,4%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2016 31-12-2015   

Leaseportefeuille 34,9 35,7 -2% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 4.323 5.402 -20% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 352 422 -17% 

Totale aantal medewerkers (in fte's) 4.675 5.824 -20% 

 

Toelichting resultaatontwikkeling 

Baten stegen met 16% 

De totale baten van het segment leasing namen in 2016 toe tot 1.992 (1.719) miljoen euro. De 

rentewinst was min of meer stabiel en kwam uit op 1.086 (1.094) miljoen euro. Als gevolg van 

het hogere activiteitenniveau steeg de provisiewinst tot 90 (57) miljoen euro. De overige 

resultaten bestonden voornamelijk uit de verkoop van activa aan het einde van de leasete rmijn 

en baten uit operationele leaseovereenkomsten. In december droeg de verkoop van Athlon, die 

resulteerde in een boekwinst van 251 miljoen euro, voor een groot deel bij aan de stijging van 

overige resultaten. Als gevolg hiervan stegen de overige resultaten tot 816 (568) miljoen euro. 

 

Bedrijfslasten stegen met 2% 

De totale bedrijfslasten van het segment leasing stegen tot 932 (916) miljoen euro. Als gevolg 

van de verkoop van Athlon in december daalde het totaal aantal medewerkers tot 4.675 (5.824) 



fte's, echter tot en met november droeg Athlon nog bij aan de personeelskosten van DLL. De 

personeelskosten lieten in 2016 een lichte stijging zien tot 616 (601)miljoen euro, die 

hoofdzakelijk toe te schrijven was aan de reguliere jaarl ijkse salarisaanpassingen. De andere 

beheerskosten kwamen hoger uit op 285 (277) miljoen euro, deels vanwege de hogere kosten 

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

een daling van de afschrijvingen tot 31 (38) miljoen euro. 

 

Kosten kredietverliezen 19% hoger 

De kosten kredietverliezen van het segment leasing stegen in 2016 tot 101 (85) miljoen euro. 

Ondanks deze stijging bleven de kosten op een relatief laag niveau, wat zichtbaar wordt wanneer 

deze worden uitgedrukt in basispunten van de gemiddelde portefeuille. De kosten 

kredietverliezen voor 2016 bedroegen 30 (25) basispunten, ver onder het langjarig gemiddelde 

van 66 basispunten. Aangezien de leaseportefeuille van DLL is verspreid over meer dan 30 

landen en acht industrieën, zijn de risico's ook goed gespreid. In 2016 waren er geen nieuwe 

significante individuele defaults. 

 

Leaseportefeuille daalde met 2% 

Indien wordt afgezien van de verkoop van Athlon Car Lease, waardoor de totale portefeuille 

afnam met 3,5 miljard euro, liet DLL in het boekjaar een sterke portefeuillegroei zien van 7,7% 

met haar core Vendor Finance business. Een vergelijkbare groei (7,9%) werd gerealiseerd 

binnen zowel de leaseportefeuille met Rabobank-klanten als met de activiteiten op het gebied 

van factoring en consumptieve financieringen in Nederland. De totale portefeuille daalde met 2% 

tot 34,9 (35,7) miljard euro. De kredietportefeuille (alleen financiële leases) bedroeg 31,8 (29,7) 

miljard euro. DLL ondersteunt de 'Banking for Food' en 'Bankieren voor Nederland' strategieën 

van de Rabobank door het ondersteunen van producten, distributeurs en eindconsumenten 

binnen de food- en agrisector, zowel internationaal als binnen Nederland. De businessline Food 

& Agriculture van DLL steeg tot 11,8 (11,1) miljard euro en vertegenwoordigt nu 34% (31%) van 

de portefeuille van DLL. De portefeuille lease, factoring en consumptieve financieringen van DLL 

daalde tot 5,9 (6,6) miljard euro en vertegenwoordigt nu 17% (18%) van de portefeuille van DLL.  

Deze daling in de Nederlandse markt is toe te schrijven aan de eerder genoemde verkoop van 

Athlon Car Lease. 

 

  



Resultaatontwikkeling vastgoed 

Resultaten 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2016 31-12-2015 Mutatie 

Rente 293 348 -16% 

Provisies 16 29 -45% 

Overige resultaten 379 302 26% 

Totale baten 688 679 1% 

Personeelskosten 215 196 10% 

Andere beheerskosten 142 124 15% 

Afschrijvingen 4 7 -43% 

Totale bedrijfslasten 361 327 10% 

Brutoresultaat 327 352 -7% 

Bijzondere waardevermindering van goodwill en investeringen in 
geassocieerde deelnemingen 0 1 -100% 

Kosten kredietverliezen -75 90 -183% 

Bijdrage resolutiefonds en DGS 6 7 -14% 

Bankenbelasting en -heffing 7 8 -13% 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 389 246 58% 

Belastingen 101 65 55% 

Nettowinst 288 181 59% 

        

Kosten kredietverliezen (in basispunten) -54 56 -196% 

        

Ratio's       

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 52,3% 48,2%   

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 53,3% 50,4%   

        

Balansgegevens (in miljarden euro's) 31-12-2016 31-12-2015   

Kredietportefeuille 11,3 15,3 -26% 

Beheerd vermogen 5,9 6,3 -6% 

Aantal verkochte woningen 9.905 8.386 18% 

        

Aantal interne medewerkers (in fte's) 1.193 1.358 -12% 

Aantal externe medewerkers (in fte's) 300 229 31% 

Totale aantal medewerkers (in fte's) 1.493 1.587 -6% 

 

Toelichting resultaatontwikkeling 

Totale baten stegen met 1% 

De totale baten van het segment vastgoed stegen in 2016 tot 688 (679) miljoen euro. De 

rentewinst daalde tot 293 (348) miljoen euro. De daling van de kredietportefeuille bij FGH Bank 

resulteerde in een lagere rentewinst, wat deels werd gecompenseerd door hogere opbrengsten 

uit boeterente in verband met de vervroegde aflossingen van leningen. De terugloop in de 

kredietportefeuille en de daling van beheerd vermogen werkten door in de provisiewinst, die 

daalde tot 16 (29) miljoen euro. De overige resultaten werden positief beïnvloed door de stijging 

van het aantal verkochte woningen en de verkoop van 'De Rotterdam' in juni. Dit had als gevolg 

dat de overige resultaten stegen tot 379 (302) miljoen euro.  

 

  



Bedrijfslasten stegen met 10% 

De totale bedrijfslasten van het segment vastgoed stegen in 2016 tot 361 (327) miljoen euro. Bij 

BPD hadden de verhoogde commerciële activiteiten een lichte stijging van het aantal 

medewerkers tot gevolg, maar dit werd meer dan geneutraliseerd door de daling in de personele 

bezetting bij RVG Holding. Het aantal medewerkers nam ook toe bij Rabo Real Estate Finance: 

de integratie van FGH Bank in Rabobank leidde tot extra activiteiten, waarvoor externe 

medewerkers werden aangenomen, waardoor de personeelskosten stegen tot 215 (196) miljoen 

euro. Wanneer de integratie is afgerond, zal het aantal medewerkers naar verwachting afnemen. 

Met name de reorganisatievoorziening voor boventallige medewerkers bij FGH Bank droeg bij 

aan een stijging van de andere beheerskosten met 15% tot 142 (124) mi ljoen euro. 

Afschrijvingen lieten een daling zien tot 4 (7) miljoen euro.  

 

Kosten kredietverliezen negatief 

Het economische herstel had een positief effect op de kosten kredietverliezen in het 

vastgoedsegment. Deze kosten kredietverliezen waren 75 miljoen euro negatief, dus op het 

niveau van het hele segment vielen in het verleden gevormde voorzieningen voor 

kredietverliezen vrij. In 2015 werd 90 miljoen euro toegevoegd aan deze voorzieningen. Onder 

meer door het economische herstel was er een grotere vraag naar logistiek vastgoed en 

winkelruimte, terwijl de beleggingsvastgoedmarkt aanzienlijke bedrijvigheid liet zien van zowel 

binnen- als buitenlandse investeerders. Voornamelijk vanwege initiatieven om leegstaande 

gebouwen te verbouwen, neemt het aantal leegstaande kantoor- en winkelpanden af. 

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

kosten kredietverliezen kwamen uit op min 54 (plus 56) basispunten van de gemiddelde 

kredietportefeuille. Het langjarig gemiddelde is 94 basispunten. 

 

Kredietportefeuille  

Rabo Real Estate Finance richt zich op de financiering van commercieel vastgoed. De 

kredietportefeuille van het segment vastgoed, vrijwel geheel verstrekt door FGH Bank, daalde 

verder tot 11,3 (15,3) miljard euro. In juli 2016 verkocht FGH Bank een deel van de portefeuille 

vastgoedfinancieringen. In september ging FGH Bank een overeenkomst aan om de 

vastgoedfinancieringsactiviteiten van RNHB, met een kredietportefeuille van ongeveer 1,7 

miljard euro, te verkopen. Deze transactie werd afgerond in december.  

 


