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Het beroep van ING tegen de beslissing van de Europese Commissie
(EC) & kort overzicht herstructurering en staatssteun:
Op 2 maart 2012 deed het Gerecht van de Europese Unie uitspraak over het door ING aangetekende
beroep tegen specifieke onderdelen van de in 2009 door de Europese Commissie (EC) genomen
beslissing, waarbij goedkeuring werd verleend aan de staatssteun die ING vanwege de financiële crisis
had ontvangen. ING is verheugd over de uitspraak tot gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de
Europese Commissie. In deze factsheet wordt een kort overzicht gegeven van de staatssteun, het
herstructureringsplan van ING en de voortgang hierop, en het ingestelde beroep.
STAATSSTEUN EN TERUGBETALING
 In 2008 en 2009 ontving ING vanwege de financiële crisis steun van de Nederlandse Staat. Het ging
hierbij om een kapitaalinjectie en een steunfaciliteit voor illiquide activa.
 In oktober 2008 besloot ING haar kernkapitaal te versterken door kernkapitaaleffecten zonder
stemrecht ter waarde van EUR 10 miljard uit te geven aan de Nederlandse Staat.
 In 2009 sloot ING een overeenkomst met de Nederlandse Staat over een steunfaciliteit voor illiquide
activa, de zogenoemde Illiquid Assets Back-up Facility. Hierin werd het risico met betrekking tot 80%
van de portefeuille Amerikaanse Alt-A-RMBS (in obligaties herverpakte woninghypotheken) volledig
aan de Nederlandse Staat overgedragen.
 ING kocht op 21 december 2009 voor EUR 5 miljard aan kernkapitaaleffecten terug en betaalde
daarnaast circa EUR 600 miljoen aan rente en premie. In mei 2011 volgde de terugbetaling van
EUR 3 miljard (inclusief een terugkooppremie van EUR 1 miljard).
 Bij de eerste aflossing werden ING en de Nederlandse Staat het eens over een verlaging van de
terugkooppremie. De Nederlandse Staat kreeg hierbij vervroegd geld terug tegen een aantrekkelijk
rendement van 15% na één jaar. De EC ziet deze premieverlaging als additionele staatssteun ter
waarde van circa EUR 2 miljard. ING is het hiermee oneens.
HERSTRUCTURERINGSPLAN EN VOORTGANG
 Alle in Europa gevestigde ondernemingen die in verband met de financiële crisis steun ontvingen
van hun overheden boven een bepaalde drempelwaarde moesten herstructureringsplannen bij de
Europese Commissie indienen om hun levensvatbaarheid op lange termijn te bewijzen en onnodige
concurrentieverstoring te voorkomen.
 ING heeft daarom, naast haar Back to Basics-programma (2009-2010), gericht op vermindering van
de complexiteit van de Groep, een herstructureringsplan opgesteld en dit in oktober 2009 bij de EC
ingediend.
 Het plan voorziet onder meer in splitsing van het bank- en verzekeringsbedrijf, bepaalde
desinvesteringen en beperkingen op het gebied van prijsleiderschap en overnames.
De splitsing van ING Bank en ING Verzekeringen/Investment Management is een zeer omvangrijke
operatie geweest, bestaande uit ruim 1100 projecten. Op 1 januari 2011 was de operationele
splitsing een feit. In het eerste kwartaal van 2012 resteren nog slechts enkele af te ronden projecten,
naast een paar grotere, langlopende IT-projecten.
 ING heeft beslissende stappen genomen om aan de andere herstructureringseisen te voldoen. Zo is
ING Direct USA verkocht en is deze transactie in februari 2012 afgerond. Voorts zijn in 2011 de
pensioen-, levensverzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten in Latijns-Amerika van de hand
gedaan. Tegelijkertijd heeft ING sinds 2009 stappen ondernomen om de risico’s te verminderen, het
vreemd vermogen te verlagen en de balans van de Bank te verkorten. Ten slotte is in november
2010 WestlandUtrecht Bank commercieel onafhankelijk geworden van ING en wordt gezocht naar
mogelijkheden voor desinvestering.
BEROEP VAN ING TEGEN BESLISSING EC
Tijdlijn
 In januari 2010 tekende ING beroep aan bij het Gerecht van de Europese Unie.
 In juli 2011 vond over het beroep een hoorzitting plaats.
 Op 2 maart 2012 werd de uitspraak van het Gerecht bekend gemaakt.




Sinds deze uitspraak houdt ING zich bezig met een zorgvuldige bestudering van de volledige tekst
van de uitspraak en de consequenties daarvan. Mededelingen over eventuele vervolgstappen zullen
volgen als daar aanleiding toe is.
Tegen de uitspraak van het Gerecht kan, tot 2 maanden en 10 dagen na 2 maart (tot 12 mei 2012),
beroep aangetekend worden bij het Hof van Justitie, echter uitsluitend met betrekking tot
rechtsvragen.

Inhoud van het beroep
Het beroep had betrekking op specifieke onderdelen van de beslissing van de EC van 18 november
2009, waarbij goedkeuring werd verleend aan de staatssteun die aan ING was verleend en aan het
herstructureringsplan van ING.
ING vroeg het Gerecht de beslissing van de EC nietig te verklaren voor zover:
 Er beweerd wordt dat de tussen ING en de Nederlandse Staat overeengekomen verlaging van de
terugkooppremie voor de eerste tranche kernkapitaaleffecten ter waarde van EUR 5 miljard
resulteert in extra staatssteun ter waarde van EUR 2 miljard.
 De Commissie de goedkeuring van de staatssteun afhankelijk stelt van de aanvaarding van
beperkingen ten aanzien van prijsleiderschap.
 De Commissie de goedkeuring van de staatssteun afhankelijk stelt van disproportionele
herstructureringseisen.
ING vecht de beperkingen ten aanzien van prijsleiderschap aan omdat:
 Wij deze onnodig en disproportioneel vinden.
 Het toezien op de naleving hiervan onze bedrijfsvoering complexer en duurder maakt.
 De EC naar onze mening deze verstrekkende maatregel niet voldoende heeft gemotiveerd.
 Toen de beperkingen ten aanzien van het prijsleiderschap in het herstructureringsplan werden
opgenomen, ING ervan uitging dat andere banken die staatssteun hadden ontvangen aan
vergelijkbare beperkingen onderworpen zouden worden. Gebleken is echter dat dit niet geldt voor
enkele van onze concurrenten die ook staatssteun ontvangen hebben.
ING vecht de herstructureringseisen in het algemeen aan, omdat:
 De aan ING opgelegde balansverkorting van 45% in onze ogen excessief is (ook in vergelijking met
en aantal andere financiële instellingen die hebben moeten herstructureren) wat mede te wijten is
aan diverse door de Commissie gemaakte fouten.
 Wij als gevolg hiervan sterke bedrijfsonderdelen hebben moeten afstoten; wij denken dat de eisen
van de EC disproportioneel zijn geweest.
ING tekende niet als enige beroep aan:
 De Nederlandse Staat heeft zich aangesloten bij het door ING in 2010 ingestelde beroep bij het
Gerecht van de Europese Unie tegen de beslissing van de EC voor zover hierin de verlaging van de
terugkooppremie op de kernkapitaaleffecten wordt aangemerkt als extra staatssteun.
 De Nederlandsche Bank heeft in de beroepsprocedure geïntervenieerd ter ondersteuning van het
beroep van ING.
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ING PROFILE
ING is a global financial institution of Dutch origin, offering banking, investments, life insurance and retirement services to meet the
needs of a broad customer base. Going forward, we will concentrate on our position as an international retail, direct and commercial
bank, while creating an optimal base for an independent future for our insurance and investment management operations.

IMPORTANT LEGAL INFORMATION
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future
expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve
known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those
expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements
due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in ING’s core markets, (2)
changes in performance of financial markets, including developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the
euro, (4) the implementation of ING’s restructuring plan to separate banking and insurance operations, (5) changes in the availability
of, and costs associated with, sources of liquidity such as interbank funding, as well as conditions in the credit markets generally,
including changes in borrower and counterparty creditworthiness, (6) the frequency and severity of insured loss events, (7) changes
affecting mortality and morbidity levels and trends, (8) changes affecting persistency levels, (9) changes affecting interest rate levels,
(10) changes affecting currency exchange rates, (11) changes in customer and policyholder behaviour, (12) changes in general
competitive factors, (13) changes in laws and regulations, (14) changes in the policies of governments and/or regulatory authorities,
(15) conclusions with regard to purchase accounting assumptions and methodologies, (16) changes in ownership that could affect
the future availability to us of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, and (17) ING’s ability to achieve
projected operational synergies. ING assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as
a result of new information or for any other reason. This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to
buy, any securities.
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