
5: Risicomanagement 

Kosten kredietverliezen en voorziening voor kredietverliezen 

In 2016 lagen de kosten kredietverliezen, in vergelijking met 2015 op een beduidend lager 

niveau, met name voor de Nederlandse portefeuille. Als belangrijkste oorzaak hiervan geldt het 

economische herstel met als gevolg weinig nieuwe defaults, herstel van bestaande defaults dan  

wel uitwinning tegen betere dan veronderstelde onderpandwaarden, en adequate bestaande  

voorzieningen. 

 

Kosten kredietverliezen en voorziening voor kredietverliezen 

  2016 2015 

Bedragen in miljoenen euro's 
Kosten 
krediet-

verliezen 

Kosten 
krediet-

verliezen in 
basispunten 

Voorziening 
Kosten 
krediet-

verliezen 

Kosten 
krediet-

verliezen in 
basispunten 

Voorziening 

Binnenlands retailbankbedrijf 25 1 3,246 343 12 3,963 

Wholesalebanking en 
internationaal rural- en 
retailbanking 255 26 3,089 526 53 2,962 

Leasing 101 30 318 85 25 344 

Vastgoed -75 -54 874 90 56 1,175 

Overig 4 n.a. 15 -11 n.a. 33 

Rabobank Groep 310 7 7,542 1,033 24 8,478 

 

Uitgedrukt in basispunten van de gemiddelde private kredietportefeuille was dat 7 in het eerste 

halfjaar en 8 in het tweede. Het tienjaarsgemiddelde (periode 2006-2015) van de kosten 

kredietverliezen ligt op 36 basispunten. 

 

Verloopoverzicht voorziening voor kredietverliezen 

Bedragen in miljoenen euro's 

Voorziening Afboeking 
Netto 

toevoeging 
Overig Voorziening 

Ontvangen 
na afboeking 

Kosten 
krediet-

verliezen 

31-12-2015 2016 2016 2016 31-12-2016 2016 2016 

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

8,478 -1,548 467 145 7,542 -157 310 

 

Forbearance 

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

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

alleen van toepassing zijn op de geclassificeerde portefeuille. Wanneer forbearance-maatregelen 

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

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

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

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

van twee jaar wordt ‘proeftijd’ genoemd.  

 



Forborne activa per 31-12-2016  

Bedragen in miljoenen 
euro's 

Krediet-
portefeuille 

private 
cliënten 

Forborne 
activa 
(bruto 
boek-

waarde) 

Preste-
rende 

forborne 
activa 

Waarvan 
(a): 

maatrege-
len met aan-
passingen in 
de contract-

voorwaarden 

Waarvan 
(b): her-

finan-
ciering 

Niet-
presteren-

de 
forborne 

activa 

Waarvan 
(a): 

maatrege-
len met aan-
passingen in 
de contract-

voorwaarden 

Waarvan 
(b): her-

finan-
ciering 

Voorzienin-
gen voor 

niet-
presterende 

forborne 
activa 

Binnenlands retailbankbedrijf 
      275,770         8,446         4,138         4,038  

         
100         4,308         4,038  

         
270         1,443  

Wholesalebanking en 
internationaal rural- en 
retailbanking       103,982         4,360         1,012           432  

         
580         3,348         2,553  

         
795         1,277  

Leasing 
      31,772           269           110           104             6           159            93  

          
66            44  

Vastgoed 
      11,332         1,827           132            90  

          
42         1,695         1,684  

          
12           592  

Overig          484            0             0             0             0             0             0             0             0   

Rabobank Groep 
     423,340  

      
14,902         5,392         4,663  

         
728         9,510         8,367  

       
1,143         3,357  

 

De niet-presterende leningen bedroegen per 31 december 2016 18.493 (19.503) miljoen euro. Er 

is sprake van een dekking van 40,8% (43,5%) wanneer de voorziening 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%).  

 

Niet-presterende leningen  

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

Binnenlands retailbankbedrijf 8,185 9,166 

Wholesalebanking en internationaal rural- en retailbanking 6,383 5,644 

Leasing 575 681 

Vastgoed 3,350 4,013 

Rabobank Groep 18,493 19,503 

 

Liquiditeitspositie 

Ook in 2016 bleef de liquiditeitspositie van de Rabobank sterk. De totale liquiditeitsbuffer per 31 

december 2016, gemeten in ‘High Quality Liquid Assets’ (HQLA), bedroeg 103 (98) miljard euro. 

De stijging (in absolute termen) is een gevolg van een stijging van kasgelden aangehouden bij 

de centrale bank. Per 31 oktober 2015 is de European Commission Delegated Act ‘Liquidity 

Coverage Ratio’ (LCR) een wettelijke vereiste. Met een LCR van 130% per 31 december 2016 

voldoet Rabobank aan de minimum 100% requirement zoals gesteld door DNB. De ‘Net Stable 

Funding Ratio’ (NSFR) ad 119% (2015: 116%), bleef eveneens ruim boven de (toekomstige) 

limieten. Daarnaast overschreed de aanwezige liquiditeit de minimum DNB-eis met gemiddeld 

32% (2015: 23%). 

 


