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Toetsingsvermogen gedeeld door de risicogewogen activa.

De BPV is het absolute verlies aan marktwaarde van het eigen vermogen bij een parallelle 

stijging van de gehele rentecurve met 1 basispunt.

Common equity tier 1-vermogen gerelateerd aan de risicogewogen activa.

Dit vermogen wordt bepaald op basis van eisen van de toezichthouder. Voor Rabobank betreft 

dit de som van ingehouden winsten, Rabobank Certificaten, deel minderheidsbelangen, reserves, 

overgangsbepalingen en dan verminderd met te verwachten dividenden en aftrekposten.

Ondernemingsbestuur. Term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en 

verantwoord geleid moet worden en het afleggen van verantwoording over het gevoerde 

beleid richting belanghebbenden.

De EAD is het verwachte obligo van de bank op het moment dat een tegenpartij in gebreke 

zou blijven.

De EatR geeft aan met welk percentage de marktwaarde van het eigen vermogen zal dalen 

wanneer de rentecurve met 1%-punt (parallel) stijgt.

Het economic capital is de minimale vermogensbuffer die nodig is om alle onverwachte 

verliezen op te vangen veroorzaakt door de diverse risico’s waaraan een bank is blootgesteld in 

een bepaalde tijdsperiode (1 jaar) en uitgaande van een bepaald betrouwbaarheidsinterval.

De bedrijfslasten gerelateerd aan de baten.

Ingehouden winsten en Rabobank Certificaten gerelateerd aan de risicogewogen activa.

Middelen waarmee de bank haar kredieten financiert.

Vermogen met elementen van eigen vermogen en schuld. Behoord tot het tier 1-vermogen 

van de bank.

De IatR geeft met een bepaalde betrouwbaarheid aan wat het maximale verlies aan rentewinst 

is door een sterke stijging of daling van de gelden kapitaalmarktrente in de eerstkomende 

twaalf maanden.

Bijzondere waardevermindering.

BIS-ratio of kapitaalratio:

BPV (basispuntgevoeligheid):

Common equity tier 1-ratio: 

Common equity tier 1-vermogen: 

Corporate governance: 

EAD (Exposure At Default): 

EatR (Equity at Risk): 

Economic capital of de interne 
vermogenseis: 

Efficiencyratio: 

Equity capital-ratio: 

Funding: 

Hybride vermogen: 

IatR Income at Risk: 

Impairment: 
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De kosten kredietverliezen worden gevormd door de bedragen die ten laste van de winst-en-

verliesrekening worden toegevoegd aan de voorziening voor kredietverliezen. De kosten 

kredietverliezen zijn het saldo van toevoeging, vrijval en ontvangsten na afboeking. 

Gewoonlijk worden de kosten kredietverliezen uitgedrukt in basispunten van de gemiddelde 

kredietverlening.

Kredietrisico wordt gedefinieerd als het risico op verlies als tegenpartijen aan de bank niet aan 

hun kredietverplichtingen voldoen.

Bij het landenrisico wordt een onderscheid gemaakt tussen transferrisico en collectief debiteuren-

risico. Transferrisico betreft de mogelijkheid dat een buitenlandse overheid beperkingen oplegt 

aan het overmaken van gelden aan buitenlandse crediteuren door debiteuren in het 

desbetreffende land. Collectief debiteurenrisico is het risico dat een groot aantal debiteuren in 

een land niet aan de verplichtingen zal kunnen voldoen vanwege dezelfde oorzaak.

De LGD is de schatting van het economische verlies in geval van default van de debiteur. 

De LGD wordt uitgedrukt als een percentage van de EAD.

Liquiditeitsrisico is het risico dat een bank niet tijdig aan al haar (terug)betalingsverplichtingen 

kan voldoen, maar ook het risico dat de bank de groei van de activa op enig moment niet, of 

niet tegen een redelijke prijs, kan financieren.

Ratio die de verhouding tussen de kredietverlening en de toevertrouwde middelen weergeeft.

Bij marktrisico gaat het om de waardeveranderingen van de handelsportefeuille door 

prijswijzigingen in de markt die onder andere betrekking hebben op rentes, aandelen, 

creditspreads, valuta’s en sommige goederen.

Leningen waarvoor een voorziening is getroffen.

Operationeel risico wordt gedefinieerd als de kans op verliezen veroorzaakt door ontoereikende 

of falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen.

De PD is de kans dat een tegenpartij binnen een jaar in gebreke blijft.

Het naar risico gewogen rendement op kapitaal, zorgt ervoor dat opbrengsten en risico’s 

consequent tegen elkaar worden afgewogen.

Dit is het totale vermogen dat door de toezichthouder als risicodragend vermogen wordt 

aangemerkt, bestaande uit het tier-1 en tier-2 vermogen.

Nettowinst gerelateerd aan het tier 1-vermogen per 31 december van het voorgaande boekjaar.

Renterisico is het risico dat het financiële resultaat en/of de economische waarde van de bank, 

gegeven de balanssamenstelling, negatief wordt beïnvloed door ontwikkelingen op de gelden 

kapitaalmarkt.

De activa van een financiële instelling vermenigvuldigd met een weging waarmee het relatieve 

risico van deze activa wordt weergegeven. Op basis van de hoogte van de naar risico gewogen 

activa wordt het vermogen berekend dat minimaal moet worden aangehouden.

Kosten kredietverliezen: 

Kredietrisico: 

Landenrisico: 

LGD (Loss Given Default): 

Liquiditeitsrisico: 

Loan-to-depositratio: 

Marktrisico: 

Onvolwaardige kredieten: 

Operationeel risico: 

PD (Probability of Default): 

RAROC (Risk Adjusted Return On 
Capital): 

Regulatory capital of de externe 
vermogenseis: 

Rendement tier 1-vermogen: 

Renterisico: 

Risicogewogen activa: 
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Het vermogen van een onderneming om aan haar verplichtingen te voldoen.

Het tier 1-vermogen gerelateerd aan de risicogewogen activa.

Dit vermogen wordt bepaald op basis van eisen van de toezichthouder. Voor Rabobank betreft 

dit de som van het common equity tier 1-vermogen, grandfathered instrumenten, deel 

minderheidsbelangen, en dan vermindert met overgangsbepalingen en aftrekposten.

Dit vermogen wordt bepaald op basis van eisen van de toezichthouder. Voor Rabobank betreft 

dit de som van het tier 1-vermogen, achtergestelde schulden, deel van de minderheids-

belangen, en dan vermindert met overgangsbepalingen.

Transferrisico betreft de mogelijkheid dat een buitenlandse overheid beperkingen oplegt aan het 

overmaken van gelden aan buitenlandse crediteuren door debiteuren in het desbetreffende land.

De VaR wordt gebruikt bij de berekening van het marktrisico en geeft op basis van één jaar 

historische marktontwikkelingen aan wat het maximale verlies is bij een gegeven 

betrouwbaarheidsniveau en horizon onder ‘normale’ marktomstandigheden. Voor de dagelijkse 

sturing wordt een betrouwbaarheidsniveau van 97,5% gebruikt en een horizon van 1 dag.

Solvabiliteit: 

Tier 1-ratio: 

Tier 1-vermogen: 

Toetsingsvermogen: 

Transferrisico: 

Value at Risk (VaR): 
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