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Geachte heer, 
 

1. PROCEDURE  

(1) De Nederlandse autoriteiten hebben de bovenbedoelde maatregel, een kapitaalinjectie 
van 10 000 000 000 euro in de vorm van speciale effecten die zijn uitgegeven door 
ING Groep N.V. en die door de Nederlandse Staat in hun geheel zijn verworven, op 
22 oktober 2008 bij de Commissie aangemeld (hierna "de maatregel"). De Commissie 
heeft per e-mail van dezelfde datum om aanvullende inlichtingen verzocht. De 
Nederlandse autoriteiten antwoordden per e-mail van 24 oktober 2008. Bijkomende 
informatie werd toegezonden met een schrijven van 10 november 2008.  

2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

2.1. De begunstigde onderneming 

(2) ING Groep N.V. is een in Nederland gevestigde wereldwijde financiële instelling die 
diensten levert op het gebied van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en 
pensioenen. ING opereert in meer dan vijftig landen in Europa, de Verenigde Staten, 
Canada, Latijns-Amerika, Azië en Australië. 

(3) ING bestaat uit ING Groep N.V., de moeder-houdstermaatschappij die volledige 
zeggenschap heeft over ING Bank N.V. en ING Verzekeringen N.V., twee dochter-
houdstermaatschappijen die op hun beurt zeggenschap hebben over de 
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dochterondernemingen van ING op het gebied van, respectievelijk, banken en 
verzekeringen. 

(4) ING is een van de 20 grootste wereldwijde financiële instellingen. Aan het eind van 
het financiële jaar 2007 had ING circa 124 000 medewerkers (VTE1) in dienst en een 
balanstotaal van 1 313 miljard euro. 

(5) ING heeft zes hoofddivisies2: 

1. Verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten in Europa. De belangrijkste 
verzekeringsactiviteiten bevinden zich in Nederland, België, Spanje, Griekenland en 
Centraal-Europa. In deze landen biedt ING levensverzekeringen aan, met bijzondere 
aandacht voor pensioenen. In Nederland en België worden ook schadeverzekeringen 
aangeboden. 

2. Producten en diensten op het gebied van verzekeren, beleggen, pensioenen en 
vermogensbeheer in Noord- en Latijns-Amerika. ING beweert dat zij, gemeten naar 
de omzet, in de VS tot de tien grootste van pensioenverzekeraars behoort. Verder 
zegt zij op basis van bruto-premies in Canada de grootste schadeverzekeraar te zijn, 
evenals een toonaangevend pensioen - en levensverzekeringsbedrijf in een aantal 
Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Argentinië, Mexico, Chili, Peru en Brazilië. 

3. Levensverzekerings- en vermogensbeheerdiensten en vermogensopbouwdiensten in 
Azië/Stille Oceaan. ING heeft een goede marktpositie in Australië, Hong Kong, 
Japan, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Taiwan. 

4. Wereldwijde wholesale banking. De primaire focus ligt op Nederland en België, 
waar een volledig scala aan producten wordt aangeboden aan bedrijven en 
instellingen. ING Real Estate, de grootste vastgoedvermogensbeheerder in de 
wereld, gemeten naar beheerd vermogen, is ook onderdeel van Wholesale Banking. 

5. Retail Banking. ING verzorgt bankdiensten voor particulieren op de volgroeide 
markt van Nederland en België en op de opkomende markten van Polen, Roemenië, 
Turkije, India en China. Privatebankingdiensten worden aangeboden in Nederland, 
België, Luxemburg, Zwitserland en in verschillende landen in Azië, Latijns-
Amerika en Centraal- en Oost-Europa. 

6. ING Direct. ING Direct houdt zich bezig met direct bankieren voor klanten in 
Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, Italië, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. De belangrijkste producten zijn spaarrekeningen 
en hypotheken en in toenemende mate beleggingsfondsen en betaalrekeningen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  VTE: Voltijds Equivalent. 
2  Bron: www.ing.com. 
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Winstverdeling per business line (geheel 2007)3 

 
 

(6) In Nederland is de positie van ING als volgt: 

Marktaandeel ING in Nederland 
       
Retail banking   Commercial banking  

Primaire bank relaties [35-45]4% Primaire bank relaties MKB [15-25]%

Betaalrekeningen [35-45]% MKB deposito's [25-35]%

Spaarrekeningen [20-30]% MKB leningen [15-25]%

Consumentkrediet 
[10-20]% Handelsfinanciering (documentair 

krediet) 
[15-25]%

Hypotheken [10-20]% Nationale betalingen [25-35]%

    Internationale betalingen [20-30]%

Verzekering      
Leven (*) 21%     
Onroerend goed/ongevallen 
(**) [10-20]%     
       
Bronnen:       
Data aangeleverd door de Nederlandse autoriteiten op basis van de analyse van de Europese Commissie naar aanleiding van de fusie 
tussen FBNH en ABN AMRO september 2007 (data per 2006) 

(*) NRC Handelsblad      
(**) Schatting De Nederlandsche Bank        
 
2.2. De gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot de maatregel 

(7) In de periode na 8 oktober 2008 werd het niveau van het eigen vermogen dat voor 
financiële instellingen adequaat werd geacht, aanzienlijk opgeschroefd. Dit hogere 
niveau van het eigen vermogen werd noodzakelijk doordat de markt de risico's op de 
balansen van de banken plotseling veel hoger inschatte. 

                                                 
3  Bron: www.ing.com. 
4  Valt onder de geheimhoudingsplicht 
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(8) Bij ING baarde vooral de […]5 Alt-A-portefeuille6 […] zorgen. Ook was de markt 
beducht voor verdere afschrijvingen, evenals voor de kapitaalbehoeften van ING 
Verzekeringen en de verslechterende verhouding tussen de schulden op lange termijn 
en het eigen vermogen van ING Groep (zie ook punt (59)). 

(9) […]7  namen de spreads bij de kredietverzuimswaps (credit default swaps) van ING 
aanzienlijk toe. De aandelenkoers van de bank daalde van 12,78 euro op 8 oktober tot 
10,11 euro op 16 oktober en nam op 17 oktober verder af tot 7,34 euro, hoewel de 
daling van de aandelenkoers op 17 oktober volgens de Nederlandse autoriteiten 
grotendeels te wijten was aan geruchten dat ING in gesprek was met het Ministerie van 
Financiën over een omvangrijke kapitaalinjectie en de vrees van aandeelhouders dat 
hun rechten in ING door deze injectie aanzienlijk zouden verwateren. […]8 

(10) Markten en ratingbureaus hebben steeds meer een voorkeur voor tier-1 of zelfs core-
tier-1 in plaats van de BIS-ratio9. Bovendien vereisen de kapitaalmarkten (afhankelijk 
van de activiteiten van de bank) core-tier-1 ratio's tussen 7-9% voor banken die 
internationaal actief zijn, tegen 5-7% tot voor kort, en enkel instrumenten die 
permanent beschikbaar zijn en die verliezen kunnen opvangen op een "going concern"-
basis.  Deze observatie is heel relevant voor de kapitaalinjectie bij ING.  De injectie 
beoogt niet alleen de bescherming van de depositohouders maar beoogt evenzeer […]10 
ING, een systeembank.  De enige vorm van kapitaal die dit beschermingsniveau kan 
bieden is core-tier-1 kapitaal, dit wil zeggen, kapitaal dat een zelfde mogelijkheid heeft 
om verliezen op te vangen als aandelen en waarvoor geen risico bestaat dat het 
teruggekocht moet worden wanneer de instelling het het meest nodig heeft (permanent 
karakter) en dat verliezen kan opvangen op een "going concern"-basis.  

2.3. De maatregel 

Beschrijving van de uitgegeven effecten 
(11) De maatregel betreft een injectie van 10 000 000 000 euro aan core-Tier-1-kapitaal in 

de vorm van 1 000 000 000 geregistreerde effecten die door ING Groep N.V. zijn 
uitgegeven en die door de Nederlandse Staat zijn verworven. De nominale waarde is 
0,24 euro per stuk en de uitgiftekoers bedraagt 10 euro per stuk. 

(12) De coupon per stuk die jaarlijks op 12 mei wordt uitbetaald is het hoogste van: 

• 0,85 euro per stuk, niet-cumulatief, jaarlijks achteraf te betalen.  
Een korte eerste coupon van 0,425 per stuk zal op 12 mei 2009 worden uitgekeerd 
voor 200811. 

                                                 
5  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
6  Een Alt-A hypotheek is een Amerikaanse hypotheek die om verschillende redenen riskanter wordt geacht 

dan A- of "prime"-hypotheken, en minder riskant dan "subprime"-hypotheken, de meest riskante 
categorie. 

7  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
8  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
9  De BIS-ratio vergelijkt de naar risico gewogen activa met al het beschikbare kapitaal  
10  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
11  Als gevolg van het feit dat in 2008 een interim-dividend van 0.74 euro was uitgekeerd. ING heeft reeds 

aangekondigd dat er in mei 2009 geen extra einddividend zal worden uitgekeerd ten aanzien van 2008. 
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• 110% van het dividend op de gewone aandelen in 2009;   
120% van het dividend op de gewone aandelen in 2010;  
125% van het dividend op de gewone aandelen vanaf 2011. 

De coupon wordt uitsluitend betaald indien dividend op de gewone aandelen12 wordt 
uitgekeerd, en zal in de vorm van scrips worden uitgekeerd die recht geven op effecten 
wanneer op gewone aandelen een scripdividend wordt uitgekeerd. 

Aan de effecten zijn geen stemrechten verbonden in de algemene 
aandeelhoudersvergaderingen van ING Groep. De effecten zijn sterk achtergesteld en 
hebben dezelfde rang als gewone aandelen (wat betekent dat ze evenzeer verliezen 
opvangen). 

(13) De Staat mag de maatregel niet intrekken of annuleren. De effecten zijn uitsluitend 
overdraagbaar met goedkeuring van ING en DNB (De Nederlandsche Bank, de 
Nederlandse Centrale Bank).  In het algemeen moet DNB als toezichthouder akkoord 
gaan rekening houdend met de kapitaaltoereikendheidspositie zowel vóór als na de 
verrichting. 

(14) Op initiatief van ING kunnen de effecten ofwel worden teruggekocht voor 15 euro per 
stuk, of na drie jaar worden geconverteerd in gewone aandelen op één-op-één-basis. 
Indien ING besluit de effecten te converteren, dan mag de Nederlandse Staat ervoor 
kiezen de aankoopprijs via een cashbetaling van de effecten terug te krijgen voor 
10 euro per stuk plus rente13. Voor al deze opties is de goedkeuring van DNB vereist 
als toezichthouder. 

Gebruik van de opbrengst 
(15) Het doel van de maatregel is de vermogensbasis van ING te versterken […]14. De 

maatregel verhoogt de Tier-1-kapitaalratio van ING van 8,5 tot 10% en de core-Tier-1-
ratio van 6,5 tot 8%.  

Corporate Governance en bezoldiging 
(16) Onverminderd het toepasselijke recht en de corporate-governancepraktijken die 

gangbaar zijn uit hoofde van de op beursnoteringen toepasselijke regelgeving, heeft de 
Nederlandse Staat het recht twee kandidaten aan te bevelen voor benoeming tot lid van 
de Raad van Commissarissen, welke benoeming zal plaatsvinden tijdens de volgende 
algemene vergadering van aandeelhouders die in 2009 zal worden gehouden. Deze 

                                                 
12  Vroeger dividend-beleid van ING 
 interim finaal Totaal 
1999 0.315 0.5 0.815 
2000 0.41 0.715 1.125 
2001 0.47 0.5 0.97 
2002 0.48 0.49 0.97 
2003 0.48 0.49 0.97 
2004 0.49 0.58 1.07 
2005 0.54 0.64 1.18 
2006 0.59 0.73 1.32 
2007 0.66 0.82 1.48 
2008 0.74 - 0.74 
2009    
13  Zoals gebruikelijk voor een dergelijk instrument (pro rata deel van gegenereerde interest) 
14  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
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twee commissarissen beschikken over een goedkeuringsrecht ten aanzien van de 
volgende hieronder genoemde beslissingen: 

a) uitgifte en verkrijging van aandelen door de vennootschap (tenzij in verband met 
de uitgifte van de core-Tier-1-effecten, als onderdeel van gebruikelijke 
afdekkingsverrichtingen dan wel de uitgifte van aandelen in verband met 
werknemersaandelen(optie)plannen); 

b) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;  

c) het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op 
een gereglementeerde markt 

d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of 
een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan 
wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of 
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van 
ingrijpende betekenis is voor de vennootschap, dat wil zeggen 25% of meer 
beloopt van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de 
balans met toelichting van de vennootschap; 

e) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het 
bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met 
toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het 
kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of 
verminderen van zulk een deelneming; 

f) investeringen welke een bedrag gelijk aan tenminste een vierde gedeelte van het 
geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met 
toelichting vereisen; 

g) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; 

h) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; 

i) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal (tenzij in verband met de 
uitgifte van de core-Tier-1-effecten); 

j) een voorstel tot fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap,  

k) en een voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders tot wijziging van 
het bezoldigingsbeleid.’ 

(17) De beide commissarissen zullen ook toetreden tot het Audit Committee, het 
Remuneration and Nomination Committee en het Corporate Governance Committee 
van de Raad van commissarissen van ING Groep. 

(18) Indien de maatregel wordt gebruikt voor kapitaalinjecties van meer dan 
300 miljoen euro, dan is het gebruik van de opbrengst voor investeringen in 
dochterondernemingen buiten de EU onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door 
de DNB. 

(19) Als onderdeel van de transactie heeft ING zich ertoe verbonden een duurzaam 
bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en het senior management te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat dit in overeenstemming is met nieuwe 
internationale normen. Hierbij zullen, rekening houdend met het gelopen risico, de 
prikkels worden versterkt voor waardevorming op lange termijn en het minimaliseren 
van "rewards for failure". Bovendien doen alle leden van de Raad van Bestuur van 
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ING afstand van hun bonussen over 2008 (zowel in contanten als in opties of 
aandelen). Daarnaast wordt de vertrekregeling beperkt tot één vast jaarsalaris. 

3. STANDPUNT VAN NEDERLAND 

(20) De Nederlandse autoriteiten beschrijven ING als een fundamenteel gezonde instelling, 
waarbij zij onder meer wijzen op de AA-rating die op 8 oktober 2008 door S&P werd 
bevestigd. S&P noemde de kapitaalpositie van ING Bank "zeer comfortabel" vanuit 
het oogpunt van het economisch kapitaal en "bevredigend" vanuit het oogpunt van 
regelgeving en rating. 

(21) Nederland is van mening dat de maatregel geen staatssteun inhoudt. 

(22) Doordat van ad hoc-effecten gebruik wordt gemaakt en niet van gewone aandelen is de 
maatregel zodanig ontworpen dat verwatering voor de bestaande aandeelhouders wordt 
voorkomen en tegelijkertijd een toereikend rendement voor de Nederlandse Staat kan 
worden verwacht. 

(23) Volgens de Nederlandse autoriteiten dienen de effecten, hoewel zij vanuit 
civielrechtelijk oogpunt obligaties zijn, op één lijn te stellen met gewone aandelen 
omdat zij zich in economisch opzicht hetzelfde gedragen als aandelen. Daarom dient 
een beoordeling van het instrument volgens de Nederlandse autoriteiten ook gebaseerd 
te zijn op die vergelijking. 

(24) Om de doeltreffendheid van de maatregel te verhogen werd het noodzakelijk geacht 
een core-Tier-1-instrument te gebruiken; vandaar de keuze van dit hybride instrument. 

(25) Volgens DNB houden de vereisten in verband met core-Tier-1-kapitaal in, dat de 
onderneming alle rechten behoudt (zoals ook in geval van aandelen geldt), waaronder 
het recht om het dividend vast te stellen en het recht om de participatie te beëindigen. 
De effecten zijn […]15, binnen de grenzen van core-Tier-1, zodanig gestructureerd dat 
1) de waarde ervan vergelijkbaar is met die van gewone aandelen en 2) de beëindiging 
van de participatie mogelijk en aantrekkelijk voor ING wordt wanneer de 
winstgevendheid en de aandelenkoers zich herstellen. In die zin menen de Nederlandse 
autoriteiten dat het instrument als een soort aandeel moet worden beschouwd, doch 
met hogere couponopbrengsten. 

(26) Het instrument gedraagt zich derhalve op een wijze die marktconform is en de 
economische belangen van de Nederlandse Staat in aanmerking neemt terwijl 
tegelijkertijd de solvabiliteit van ING wordt verbeterd. Dat het rendement onzeker is 
betekent niet dat er sprake is van staatssteun – waar het om gaat is het gemiddelde 
verwachte rendement en het risicoprofiel van het instrument. 

(27) De Nederlandse autoriteiten erkennen dat de uitgifteprijs van het instrument, 10 euro, 
hoger is dan de slotkoers van de ING-aandelen van 7,34 euro op 17 oktober 2008. Zij 
voeren aan dat de aandelenkoers op 17 oktober sterk schommelde, van 10,98 euro in 
de loop van de dag tot een slotkoers van 7,34 euro (een verlies van bijna 30% in één 
dag). Andere Nederlandse beursgenoteerde financials leden op die dag niet zo'n groot 
verlies. Volgens de Nederlandse autoriteiten was de lage slotkoers van het ING-
aandeel op 17 oktober geen getrouwe weergave van de marktwaarde. […]16. Een beter 
referentiepunt voor de waarde van het aandeel zou de slotkoers van 16 oktober zijn, 

                                                 
15  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
16  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
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voordat de geruchten werden verspreid, namelijk 10,11 euro. De volumegewogen 
gemiddelde prijs voor de gehele week bedroeg 10,82 euro. 

(28) Zou de Commissie oordelen dat de maatregel steun vormt, dan zou hij volgens de 
Nederlandse autoriteiten toch verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt 
omdat hij op grond van artikel 87, lid 3, onder b), van het Verdrag noodzakelijk is om 
een ernstige verstoring in de Nederlandse economie op te heffen. Een door DNB op 
27 oktober 2008 gezonden brief bevestigt dat de aangemelde maatregel dringend 
noodzakelijk is om een schadelijk spill-overeffect voor het gehele Nederlandse 
financiële stelsel en op de economie als geheel te voorkomen. De Nederlandse 
autoriteiten menen tevens dat de maatregel geen zeer nadelige uitwerking op andere 
lidstaten heeft of de mededinging al te zeer verstoort. 

(29) De Nederlandse autoriteiten hebben, tezamen met ING, de volgende toezeggingen 
gedaan. 

(30) Om concurrentievervalsing te beperken, met name om aanzienlijke groei van ING's 
marktaandeel als gevolg van de kapitaalinjectie te voorkomen, verplichten de 
Nederlandse autoriteiten en ING zich ertoe dat de groei van alle bank- en 
verzekeringsactiviteiten17 van ING in de EU het hoogste van de volgende percentages 
niet zal overschrijden: 

• de jaarlijkse groei van het Nederlandse nominale BBP in het voorafgaande 
jaar, of 

• de gemiddelde historische groei van de balansen in de Nederlandse banksector 
gedurende de periode 1987-2007, of 

• de gemiddelde groei van de balansvolumes in de banksector in de EU in de 
voorafgaande zes maanden. 

Indien deze drempels worden overschreden nemen de Nederlandse autoriteiten 
onverwijld de nodige maatregelen om de discipline te herstellen, tenzij er bewijzen 
zijn, welke bij de Commissie moeten worden aangemeld en door haar moeten worden 
goedgekeurd, dat de drempels werden overschreden om redenen die geen verband 
houden met de kapitaalinjectie. 

 
(31) De Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd alles in het werk te stellen om een totaal 

rendement op de effecten te bewerkstelligen van tenminste 10%. De Nederlandse 
autoriteiten menen dat het zeer waarschijnlijk is dat een dergelijke vergoeding wordt 
verwezenlijkt door een combinatie van coupons van 8,5% (mogelijk meer, afhankelijk 
van het niveau van uitgekeerde dividenden) en de terugkoopoptie. ING heeft tevens 
verklaard dat zij het bestaande dividendbeleid zal handhaven. 

 
(32) De effecten moeten worden behandeld als core-Tier-1-kapitaal, d.w.z. de permanentie 

van het instrument moet worden gewaarborgd evenals het vermogen om, zowel onder 
normale omstandigheden als bij liquidatie, potentiële verliezen te absorberen. Dit 
houdt in dat er geen zekerheid bestaat of kan bestaan met betrekking tot het 
bovengenoemde rendement, dat afhangt van de beslissingen van ING en de 

                                                 
17 In mei 2009 zou dit gebaseerd zijn op gecontroleerde gegevens; voor andere regelmatige 

verslagleggingsdoeleinden is het mogelijk dat cijfers nog niet door accountants zijn onderzocht. 
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bevestiging van DNB dat na de uitbetaling van coupon en dividend, het niveau en de 
kwaliteit van het vermogen van ING in overeenstemming zijn met het risicoprofiel van 
ING overeenkomstig de tweede pijler van Bazel II. De Commissie heeft de maatregel 
beoordeeld op basis van een totaal rendement van minstens 10% per jaar.  Daarom 
hebben de Nederlandse autoriteiten toegezegd de maatregel opnieuw te zullen 
aanmelden overeenkomstig artikel 88, lid 3, EG indien zich een van de volgende 
situaties voordoet waardoor het heel wat minder waarschijnlijk wordt dat een totaal 
jaarlijks rendement van tenminste 10% wordt bereikt: 

– er wordt geen dividend uitbetaald gedurende een periode van twee 
achtereenvolgende jaren of gedurende drie van de eerstkomende vijf jaar; of 

– de aandelenkoers blijft, na een overgangsperiode van één jaar volgend op de datum 
van de huidige beschikking, gedurende een periode van twee achtereenvolgende 
jaren gemiddeld lager dan 13 euro. 

Hoewel de Commissie in het licht van de bevindingen hierna over de verenigbaarheid 
van de maatregel op grond van Artikel 87(3)(b) oordeelt dat bovengenoemde 
scenario's de kapitaalinjectie zelf niet ter discussie kunnen stellen, kan een dergelijke 
ontwikkeling de voorwaarden voor de verenigbaarheid in twijfel trekken en daarom   
kan de Commissie met name aanvullende beperkingen als voorwaarde voor de verdere 
verenigbaarheid van de maatregel. 

 
(33) De Nederlandse autoriteiten en ING verbinden zich ertoe gezamenlijk binnen zes 

maanden een plan in te dienen waaruit blijkt op welke wijze ING haar 
levensvatbaarheid op lange termijn zal waarborgen en ook de 
mededingingsverstoringen een noodzakelijke minimum niet te boven gaan. 

(34) ING heeft zich ertoe verbonden af te zien van een uitbreiding van haar 
bedrijfsactiviteiten indien deze uitbreiding zonder de kapitaalinjectie niet mogelijk zou 
zijn geweest. Evenzo heeft ING zich ertoe verplicht haar solvabiliteitsratio van core-
Tier-1 van […]%18 te handhaven. 

 
(35) Wat de gevolgen voor de mededinging betreft verklaren de Nederlandse autoriteiten 

dat ING zich ertoe verbindt geen grootscheepse marketingcampagnes te voeren 
waarbij de herkapitalisatiemaatregel als voordeel bij de mededinging wordt 
aangewend. 

4. BEOORDELING 

4.1. De vraag of er sprake is van staatssteun 

(36) De Commissie beoordeelt allereerst of de maatregel staatssteun vormt in de zin van 
artikel 87, lid 1, EG. Volgens deze bepaling is staatssteun alle steun die door een 
lidstaat wordt toegekend of in welke vorm ook met staatsmiddelen wordt bekostigd, 
die de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen door begunstiging van bepaalde 
ondernemingen, voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig 
beïnvloedt. 

 

                                                 
18  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
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(37) Anders dan de Nederlandse autoriteiten is de Commissie van mening dat de 
bovenbeschreven maatregel, waarbij de Nederlandse Staat de speciaal uitgegeven 
effecten verwerft, overeenkomstig artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag staatssteun 
vormt aan ING Groep N.V. 

 
(38) Aangezien ING actief is in de financiële sector die aan felle internationale concurrentie 

onderhevig is, kan elk voordeel dat met staatsmiddelen aan ING wordt toegekend ertoe 
leiden dat de intracommunautaire handel ongunstig wordt beïnvloedt en de 
mededinging wordt vervalst. 

 
(39) Aangezien de Nederlandse Staat 10 miljard euro investeert om de effecten te 

verwerven, is het ook duidelijk dat indien er door middel van de maatregel een 
voordeel wordt toegekend, hierbij staatsmiddelen betrokken zijn. 

 
(40) Tenslotte moet worden onderzocht of de maatregel ING Groep N.V. begunstigt, in 

welk geval de maatregel staatssteun inhoudt. 
 
(41) De Nederlandse autoriteiten hebben verklaard dat een omvangrijke kapitaalinjectie in 

ING nodig was. Gezien de huidige slechte marktomstandigheden kan worden 
opgemerkt dat de maatregel ING in staat stelt het vereiste core-Tier-1-kapitaal op 
voordelige voorwaarden te verkrijgen. 

(42) Normaal gesproken zou, indien de core-Tier-1-ratio moet worden versterkt, een 
verhoging van het aandelenkapitaal de aangewezen weg zijn. De Nederlandse 
autoriteiten zijn inderdaad van mening dat de effecten met aandelen te vergelijken zijn. 
Er werd echter een uniek hybride kapitaalinstrument gebruikt dat zowel kenmerken 
van eigen vermogen als van vreemd vermogen heeft. 

(43) Wanneer het instrument met aandelen vergeleken wordt, merkt de Commissie op dat 
het effect, in tegenstelling tot aandelen, een opwaarts risico heeft dat expliciet beperkt 
is tot 50%, een niveau dat slechts bereikt wordt indien ING gebruik maakt van haar 
terugkoopoptie. Er zijn tevens meer beperkte stemrechten aan verbonden dan waarop 
een aandeelhouder aanspraak zou maken indien hij een belang van 30% in de 
onderneming zou hebben. Anderzijds is de couponstroom van het instrument hoger 
dan bij gewone aandelen, en is het neerwaartse risico vrij beperkt (terugkoop tegen 
100% van de uitgifteprijs), wat voor gewone aandelen niet mogelijk is, maar waarbij 
het initiatief opnieuw aan ING wordt gelaten. 

(44) Wanneer het instrument met andere hybride Tier-1-instrumenten wordt vergeleken 
(bijvoorbeeld gebruikelijke preferente aandelen), dan valt op dat het effect sterker is 
achtergesteld. In tegenstelling tot gangbare hybride effecten wordt de coupon pas 
betaald wanneer ING besluit een dividend aan gewone aandeelhouders uit te keren, en 
de terugkooppremie van 50% hangt opnieuw af van de beslissing van ING om van de 
terugkoopoptie gebruik te maken. Anderzijds zou het rendement, indien de coupon 
geregeld wordt betaald en het effect binnen een kort tijdsbestek wordt teruggekocht, 
marktconform kunnen zijn. 

(45) Uit het voorafgaande valt naar het oordeel van de Commissie op te maken dat ING en 
haar aandeelhouders een voordeel hebben ontvangen. De core-Tier-1-ratio is versterkt 
zonder verwatering van de belangen of van de operationele zeggenschap van de 
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aandeelhouders […]19. ING zou niet als in gebreke blijvende onderneming worden 
beschouwd indien zij de jaarlijkse coupon niet betaalt, omdat zij slechts rente behoeft 
te betalen indien zij besluit dividend uit te keren en zij de effecten kan terugkopen op 
een door haar gekozen tijdstip. 

(46) Deze zienswijze wordt nog versterkt door het feit dat het ingrijpen van de staat is 
bepaald door overwegingen van openbaar beleid en de behoeften van ING, en niet 
door het mogelijke rendement voor de Staat als investeerder. 

(47) Verder werden door de Nederlandse Staat andere overwegingen in aanmerking 
genomen waarmee een particuliere investeerder geen rekening zou houden, zoals het 
feit dat een dergelijke kapitaalinjectie door de bestaande aandeelhouders als uiterst 
schadelijk zou worden ervaren waardoor de aandeelhouders van ING en andere op zich 
gezonde financiële instellingen zouden kunnen worden afgeschrikt. Dit zou als 
averechts effect kunnen hebben dat de beursgenoteerde financiële sector verder wordt 
benadeeld en zou de mogelijkheden van andere financiële ondernemingen in en buiten 
Nederland om kapitaal op de markten aan te trekken, kunnen aantasten. 

(48) Zoals in de toelichting wordt gesteld gaf ING de voorkeur aan de uitgifte van deze 
speciale effecten omdat zij daarmee onmiddellijk over het kapitaal kon beschikken. De 
uitgifte van gewone aandelen zou de goedkeuring van de algemene 
aandeelhoudersvergadering hebben gevergd. Een particuliere investeerder zou dit 
tijdsbestek hebben gebruikt om een verdere verhoging van het vergoedingsniveau te 
bewerkstelligen. 

(49) Een en ander blijkt ook uit de prijs van de effecten. Zoals hierboven is opgemerkt (zie 
punt (23)) beweren de Nederlandse autoriteiten dat de effecten met gewone aandelen te 
vergelijken zijn. Hierbij moet evenwel worden aangetekend dat de effecten tegen 
10 euro per effect zijn uitgegeven, terwijl de marktwaarde op de dag dat de transactie 
werd verricht 7,34 euro per aandeel bedroeg zoals hierboven in punt (27) is 
uiteengezet. Een particuliere investeerder zou niet van mening zijn geweest dat een 
beurskoers geen getrouwe weergave van de marktwaarde is.  Bovendien is ook na de 
verrichting de aandelenprijs beneden 10€ gebleven (8.61€ op 10/11/2008). 

(50) Gezien de voorafgaande analyse is er sprake van een voordeel voor ING. Zonder het 
staatsoptreden had ING een dergelijk financieringsbedrag niet in zo korte tijd en op 
vergelijkbare voorwaarden kunnen bijeenbrengen, met name in het licht van de zeer 
wisselvallige marktomstandigheden. 

(51) De Commissie komt derhalve tot de conclusie dat de maatregel staatssteun inhoudt in 
de zin van artikel 87, lid 1, EG. 

 
4.2. Verenigbaarheid van de steun met de gemeenschappelijke markt  

Verenigbaarheid uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag 

(52) De Nederlandse autoriteiten beroepen zich op artikel 87, lid 3, onder b) indien de 
Commissie tot de conclusie komt dat de maatregel steun inhoudt.   

                                                 
19  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
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(53) Artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag biedt de Commissie de mogelijkheid 
steun verenigbaar te verklaren met de gemeenschappelijke markt indien die is bestemd 
"om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen". De 
Commissie herhaalt dat het Gerecht van eerste aanleg heeft benadrukt dat artikel 87, 
lid 3, onder b), van het EG-Verdrag strikt moet worden toegepast en een verstoring in 
de hele economie van een lidstaat moet aanpakken20.  

Voorwaarden voor verenigbaarheid van de steun uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder b), 
van het EG-Verdrag 

(54) In overeenstemming met de mededeling van de Commissie "De toepassing van de 
staatssteunregels op maatregelen in het kader van de huidige wereldwijde financiële 
crisis genomen met betrekking tot financiële instellingen" moet een steunmaatregel of 
een steunregeling, om als verenigbaar te worden beschouwd uit hoofde van artikel 87, 
lid 3, onder b), van het EG-Verdrag, voldoen aan algemene criteria voor 
verenigbaarheid uit hoofde van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag, gezien in het 
licht van de algemene doelstellingen van het Verdrag en met name van artikel 3, lid 1, 
onder g) en artikel 4, lid 2), die vereisen dat aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan21: 

a. Geschiktheid: De steun moet doelgericht zijn om daadwerkelijk de doelstelling een 
ernstige verstoring in de economie op te heffen, te verwezenlijken. Dit zou niet het 
geval zijn indien de maatregel niet geschikt is om de verstoring op te heffen  

b. Noodzakelijkheid van de steun: De steunmaatregel moet, naar bedrag en vorm, 
noodzakelijk zijn om de doelstelling te bereiken. Dit impliceert dat deze het 
minimumbedrag moet behelzen dat nodig is om de doelstelling te bereiken en dat 
deze een vorm moet hebben die het meest geschikt is om de verstoring op te 
heffen. Met andere woorden: indien een geringer steunbedrag of een maatregel in 
een minder mededingingsverstorende vorm (bijvoorbeeld een tijdelijke en 
beperkte  garantie in plaats van een kapitaalinjectie) zou volstaan om de ernstige 
verstoring in de gehele economie op te heffen, zouden de maatregelen in kwestie 
niet nodig zijn. Dit wordt bevestigd door de vaste rechtspraak van het Hof van 
Justitie22. 

                                                 
20  Zie voor dit beginsel, het arrest van 15 december 1999, gevoegde zaken T-132/96 en T-143/96, Freistaat 

Sachsen, Volkswagen AG en Volkswagen Sachsen GmbH / Commissie, Jurispr. 1999, blz. II-3663, punt 
167. Bevestigd bij Beschikking 98/490/EG van de Commissie betreffende de door Frankrijk aan de groep 
Crédit Lyonnais verleende steun, PB L 221 van 8.8.1998, blz. 28, punt 10.1; Beschikking 2005/345/EG 
van de Commissie betreffende herstructureringssteun van Duitsland ten gunste van Bankgesellschaft 
Berlin AG, PB L 116 van 4.5.2005, blz. 1, de overwegingen 153 e.v., en Beschikking 2008/263/EG van 
de Commissie betreffende de door Oostenrijk aan BAWAG-PSK verleende staatssteun C 50/2006, PB L 
83 van 26.3.2008, blz. 7, de overwegingen 166 e.v. Zie ook het besluit van de Commissie betreffende 
steunmaatregel NN 70/2007 - Northern Rock, PB C 43 van 16.2.2008, blz. 1; het besluit van de 
Commissie betreffende steunmaatregel NN 25/2008 - Reddingssteun voor WestLB, PB C 189 van 
26.7.2008, blz. 3, en de beschikking van de Commissie van 4 juni 2008 betreffende steunmaatregel nr. C 
9/2008 - Sachsen LB (nog niet bekendgemaakt). 

21  Zie Besluit van de Commissie van 10 oktober 2008 in zaak NN 51/2008 Garantieregeling voor banken in 
Denemarken (nog niet gepubliceerd), punt 41. 

22  Zie het arrest van 17 september 1980 in zaak 730/79, Philip Morris, Jurispr 1980, blz. 2671. De teneur van 
dit arrest is recentelijk opnieuw door het Hof van Justitie bevestigd in zaak C-390/06, Nuova Agricast 
tegen Ministero delle Attività Produttive van 15 april 2008, waarin het Hof voor recht verklaarde: "Zoals 
blijkt uit het arrest van 17 september 1980 […], is een steunmaatregel die leidt tot een verbetering van de 
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c. Evenredigheid: Het positieve effect van de maatregelen moet in voldoende mate 
opwegen tegen de mededingingsverstoringen om ervoor te zorgen dat de 
verstoringen beperkt blijven tot het minimum dat nodig is om de doelstellingen 
van de maatregelen te bereiken. Zulks vloeit voort uit artikel 3, lid 1, onder g), van 
het EG-Verdrag en artikel 4, lid 1 en lid 2 van het EG-Verdrag, waarin wordt 
bepaald dat de Gemeenschap ervoor zorgt dat de interne markt een naar behoren 
functionerende markt met vrije concurrentie is. Daarom verbiedt artikel 87, lid 1, 
van het EG-Verdrag alle selectieve overheidsmaatregelen die het handelsverkeer 
tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden. Bij iedere afwijking van artikel 87, 
lid 3, onder b), van het EG-Verdrag waarbij staatssteun wordt goedgekeurd moet 
ervoor worden gezorgd dat deze steun beperkt blijft tot hetgeen noodzakelijk is om 
het gestelde doel te bereiken. 

(55) In het vierde hoofdstuk van de mededeling over de financiële crisis zet deze algemene 
beginselen vervolgens om in specifieke voorwaarden voor herkapitalisatieregelingen. 
De hierin vervatte beginselen zijn mutatis mutandis ook van toepassing op 
afzonderlijke gevallen. De Commissie zal hieronder daarom de verenigbaarheid van de 
aangemelde maatregel met deze criteria beoordelen. 

Belang van ING voor de Nederlandse economie 

(56) Gelet op de specifieke positie van ING in Nederland en wereldwijd, zoals hierboven is 
beschreven in de punten (2) tot (6), erkent de Commissie het belang van ING voor de 
Nederlandse economie.  Dit wordt mede bevestigd in een brief van DNB waarin wordt 
verklaard "Aangezien ING binnen de Nederlandse financiële sector een spilfunctie 
heeft, zou een verlies van vertrouwen in een dergelijke belangrijke instelling zonder 
twijfel tot een verdere verstoring van de huidige situatie en schadelijke spill-
overeffecten naar de gehele economie hebben geleid." (vertaling) De Commissie is 
daarom van oordeel dat een kapitaalinjectie in ING van de overheid een gepast middel 
is om het marktvertrouwen in de Nederlandse financiële sector te versterken en aldus 
te herstellen. 

(57) De herkapitalisatie is een noodmaatregel om de financiële instelling door de crisis heen 
te helpen, waarna er een plan moet komen zoals bepaald in punt 35 van de mededeling 
over de financiële crisis, waarbij er een onderscheid moet worden gemaakt tussen  
fundamenteel gezonde instellingen23 en instellingen die daarnaast met meer structurele 
solvabiliteitsproblemen te kampen hebben. 

(58) De Commissie acht het positief dat de Nederlandse autoriteiten en ING zich ertoe 
hebben verbonden binnen zes maanden een plan in te dienen waarin wordt uiteengezet 
op welke wijze ING haar levensvatbaarheid op de lange termijn zal waarborgen en hoe 
mededingingsverstoringen tot het strikte minimum worden beperkt. 

Beperking van de steun tot het strikt noodzakelijke minimum 

(59) De Nederlandse autoriteiten hebben verklaard dat op de financiële markten al sinds het 
eerste kwartaal 2008 bezorgdheid over de kapitaalpositie van ING heerste. Voor dit 

                                                                                                                                                         
financiële positie van de begunstigde onderneming zonder noodzakelijk te zijn om de in artikel 87, lid 3, 
EG voorziene doelstellingen te bereiken, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt […]." 

23  Zoals, volgens de Nederlandse autoriteiten, het geval is bij ING, zie punt (20). 
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scepticisme op de kapitaalmarkten ten aanzien van de kapitaaltoereikendheid van ING 
waren drie redenen:  

a) ING had een aanzienlijke positie in probleemactiva die tegen het einde van het 
tweede kwartaal al had geresulteerd in een negatieve herwaarderingsreserve voor 
probleemactiva van […]24 euro voor ING-bank en nog eens […] euro voor ING-
verzekeringen (in totaal […] euro) en volgens de verwachtingen in het derde 
kwartaal verder zou verslechteren; 

b) Vanwege de omvangrijke verzekeringstak van ING heeft de onderneming 
aanzienlijke posities in aandelen en vastgoed die sinds het begin van de 
kredietcrisis onder enorme druk stonden. Dit betekende dat het economische 
kapitaal van ING-verzekeringen was geslonken ten opzichte van haar beschikbare 
financiële middelen; 

c) Door de achteruitgang van de financiële situatie steeg de interne leverage van ING 
Groep, die een houdstermaatschappij is voor de bank- en verzekeringsactiviteiten, 
van een verhouding van 10% vreemd vermogen/eigen vermogen tot een 
verhouding van 15%[…]2526. Op een tijdstip van onzekerheid op de markt vormt dit 
soort leverage een risico voor de sector en daarom achtte de markt het nodig dat 
ING deze leverage zou verminderen. Het rapport van Merrill Lynch, getiteld 
"Taking decisive steps"27, bevestigt dat de leverage van 15% van de Groep de 
markt zorgen baarde. Gelet op de zenuwachtigheid bij investeerders, werd een 
dergelijke verandering als bewijs gezien dat ING niet voldoende gekapitaliseerd 
was. 

(60) De probleempunten die in punt (58) worden uiteengezet brachten DNB en ING tot de 
conclusie dat ING-bank, om de vrees op de markt over haar levensvatbaarheid weg te 
nemen, een kapitaalinjectie van in totaal 10 miljard euro nodig had, met 5 miljard euro 
[…]28 in ING-bank, 3 miljard euro voor ING-verzekeringen om de beschikbare 
financiële middelen boven het niveau van haar economisch kapitaal te brengen en 2 
miljard euro voor ING Groep om de verhouding tussen de schulden op lange termijn 
en het vermogen van 15% tot 10% te verlagen. De Commissie is, rekening houdend 
met de deskundige mening van DNB, tot de vaststelling gekomen dat een bedrag van 
10 miljard euro het minimumbedrag was dat vereist was om de bezorgdheid over de 
stabiliteit van ING, en derhalve van het Nederlandse financiële stelsel, weg te nemen.  

(61) Bij kapitaalinterventies moet ervoor worden gezorgd dat het steunbedrag tot een 
minimum wordt beperkt. Het instrument dat is gekozen voor de kapitaalinjectie in ING 
is zeer specifiek. Het heeft kenmerken van zowel gewone als preferente aandelen. De 

                                                 
24  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
25  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
26  ING Groep is een houdstermaatschappij die slechts twee activa heeft, namelijk een 100% participatie in 

ING Bank N.V. en een 100% participatie in ING Insurance N.V. "Core debt" is (schuld)financiering door 
de Groep die als kapitaal in de operationele (bank en verzekering) vennootschappen ingebracht wordt.  De 
Groep is van oordeel dat het een gepaste interne financieringsstructuur is dat "Core debt" rond 15% van 
het totale kapitaal van de twee houdstermaatschappijen ligt. it wordt ook de diversificatie-korting 
(diversification discount) genoemd. Echter, als teken van een behoudend beleid, stelt ING zich als doel 
om normaliter een diversificatie-korting van 10% aan te houden. […]   

27  Reseach report van Merrill Lynch over ING, gedateerd 20 oktober 2008, "Taking decisive steps". 
28  Valt onder de geheimhoudingsplicht. 
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Nederlandse autoriteiten houden staande dat de effecten moeten worden vergeleken 
met gewone aandelen.   

(62) De Commissie is echter de mening toegedaan dat het rendement op deze effecten het 
beste kan worden vergeleken met een hybride vorm van Tier-1-capital, aangezien de 
effecten ook soortgelijke kenmerken hebben als hybride kapitaal, zoals de vergoeding 
uit obligaties en het feit dat zij niet kunnen verwateren, wat gunstig is voor de aandelen 
van de aandeelhouders van de bank. Gelet echter op het bijkomende kenmerk van de 
zekerheid, dat dicht bij de aard van aandelen aanleunt en waarbij het rendement 
derhalve onzekerder is, zal het verwachte rendement normaal gesproken hoger zijn dan 
het rendement dat van andere vormen van hybride Tier-1-capital wordt verwacht. 

(63) Uit recente gegevens blijkt dat, een markt weerspiegelend die in een crisis verkeert, het 
huidige rendement voor hybride Tier-1-capital rond de 15% of hoger ligt29.  De 
Commissie erkent dat, indien de vergoeding op de hoogte van het huidige 
clearingniveau zou worden vastgesteld, dit de banken ervan zou weerhouden dit soort 
maatregelen te gebruiken. Daarenboven wil de Commissie de marktvoorwaarden op de 
lange termijn bijstellen en niet de huidige ongunstige voorwaarden aan de banken 
opleggen. Daarnaast heeft zij in recente besluiten betreffende de 
herkapitaliseringsregelingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland 
vergoedingsniveaus van 12% respectievelijk 10% aanvaard30, met bovendien strikte 
restricties op het gebied van gedrag.  

(64) Daarom is de Commissie, gelet op de specifieke kenmerken en met name het 
risicoprofiel van de effecten, van oordeel dat een verwacht totaal rendement van meer 
dan 10% in dit geval vereist zou zijn.  

(65) De Nederlandse autoriteiten menen dat het zeer waarschijnlijk is dat een dergelijke 
rendement zou worden verwezenlijkt door een combinatie van coupons op 8,5% 
(mogelijk meer afhankelijk van het uitbetaalde dividendniveau), de 
conversiemogelijkheid in gewone aandelen of de terugkoopmogelijkheid door ING aan 
150% (15€ per effect). De Commissie beschouwt een dergelijk niveau als het 
noodzakelijke minimum in de huidige omstandigheden.  De Nederlandse autoriteiten 
hebben immers verscheidene scenario's voorgelegd waaruit blijkt dat het eventuele 
rendement aanzienlijk kan zijn, wat in grote mate afhankelijk is van de resultaten van 
de Nederlandse economie en de wereldeconomie en derhalve van de toekomstige 
performance van de aandelen van ING. Wat de betaling van coupons betreft, valt te 
verwachten dat ING, ervan uitgaande dat de financiële resultaten van de onderneming 
verbeteren en dat de prijs van een aandeel ING binnen de komende 3 jaar boven de 15 
euro ligt, in de komende drie jaar enig dividend zal uitkeren. Wat de 
terugkoopmogelijkheid betreft, geldt dat hoe verder de prijs van een aandeel ING de 
drempel van 15 euro overschrijdt, hoe aantrekkelijker het voor de aandeelhouders 
wordt om het instrument terug te kopen. Deze stimulans is gebaseerd op het feit dat 1) 

                                                 
29  Bijvoorbeeld JP Morgan, Europe Credit Research, 27.10.2008; Merrill Lynch gegevens over "euro 

denominated tier 1 debt from at least investment grade rated financial institutions, publicly issues in the 
Eurobond market or in the domestic market of Member States' having adopted the Euro".  Gegevens 
werden aangeleverd door ECOWIN (ml:et10yld) 

30  Zie het besluit van de Commissie van 13.10.2008 in steungeval N507/2008 Financial Support Measures 
to the banking Industry in the UK (financiële steunmaatregelen voor de banksector in het Verenigd 
Koninkrijk), en het besluit van de Commissie van 27.10.2008 in steungeval N512/2008 Support measures 
for financial institutions in Germany (steunmaatregelen voor financiële instellingen in Duitsland) 
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het instrument in dit scenario altijd duurder is dan gewone aandelen en 2) indien de 
prijs van een aandeel materieel boven de 15 euro ligt, er een extra prikkel zal zijn voor 
ING om ten behoeve van haar aandeelhouders de indruk weg te nemen dat er een 
verwatering plaatsvindt doordat het instrument in gewone aandelen kan worden 
geconverteerd.  

(66) Bij dit scenario zou, ingeval de onderneming het instrument na 3 jaar aflost (en 
uitgaande van de veronderstelling dat jaarlijks dividend wordt betaald maar dat de 
Staat alleen de coupon van 8,5% ontvangt), het totale door de Staat gegenereerde 
rendement 22,1% per jaar bedragen. Indien de aflossing na 5 jaar zou plaatsvinden, 
zou het rendement dalen tot 16% per jaar, en ingeval gedurende deze periode geen 
dividend zou worden uitgekeerd, zou het rendement dalen tot 15,9% respectievelijk 
9,3%.  

(67) Gelet op de punten (65) en (66) acht de Commissie aannemelijk dat het verwachte 
rendement van de investeringen van de Staat meer dan 10% zal bedragen: zij herinnert 
eraan dat het eigen is aan sterk achtergesteld core-Tier-1-kapitaal dat er enige 
onzekerheid bestaat over het rendement; het is precies om die reden alsook omwille 
van de aard van het instrument dat het verwachte rendement hoger moet liggen dan 
10%.  Daarnaast oordeelt zij gunstig over de in punt (31) genoemde toezeggingen die 
door ING en de Nederlandse autoriteiten ten aanzien van de betaling van dividenden 
zijn gedaan. De Commissie neemt ook akte van het feit dat de Nederlandse autoriteiten 
zich ertoe verbonden hebben om opnieuw aan te melden, zoals uiteengezet in punt (32) 
ingeval het verwachte rendement uitblijft, hoewel de Commissie aanvaardt dat omtrent 
het rendement geen zekerheid kan bestaan. 

(68) Zoals bepaald in de mededeling over de financiële crisis, moet de steun tot het strikte 
minimum zijn beperkt om te voorkomen dat de begunstigde instelling in de 
gelegenheid is agressieve commerciële strategieën te ontwikkelen of haar activiteiten 
uit te breiden of andere doelstellingen na te streven die tot buitensporige 
mededingingsverstoringen leiden. Het aanhouden van versterkte minimum 
solvabiliteitsvereisten en de beperking van de totale balansomvang van de financiële 
instelling wordt positief beoordeeld.  

(69) Hiertoe heeft ING toegezegd te zullen afzien van de uitbreiding van haar 
bedrijfsactiviteiten indien deze uitbreiding zonder de kapitaalinjectie niet mogelijk zou 
zijn geweest. Ook neemt de Commissie kennis van de in de punten (30), (33), (34) en 
(35) genoemde toezeggingen van de Nederlandse autoriteiten en ING. Deze beperken 
de uitbreiding van de activiteiten van ING, vereisen van de onderneming dat zij voor 
de gehele duur van de overheidsinterventie hogere solvabiliteitsratio's aanhoudt en 
verplichten haar ertoe binnen 6 maanden een herstructureringsplan in te dienen. 

4.3. Conclusie 

(70) Gelet op het bovenstaande kan de Commissie concluderen dat de maatregel voldoet 
aan de voorwaarden die in de mededeling over de financiële crisis zijn vervat.   
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5. BESLUIT 

(71) De Commissie concludeert dat de aankoop door de Nederlandse Staat van de ING-
effecten onder de hogervermelde voorwaarden staatssteun inhoudt in de zin van artikel 
87, lid 1, van het EG-Verdrag. 

(72) Overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag hebben de Nederlandse 
autoriteiten de maatregel van tevoren aangemeld en hebben zij de inwerkingtreding 
ervan opgeschort tot 12 november 2008. 

(73) Aangezien deze maatregel overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder b), van het 
EG-Verdrag verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, maakt de Commissie 
geen bezwaar ertegen en keurt zij deze goed als noodsteun in het licht van de 
financiële crisis voor een periode van 6 maanden.     

(74) Na de periode van 6 maanden moet de maatregel opnieuw worden beoordeeld, met 
name hoe de levensvatbaarheid van ING op lange termijn verzekerd wordt. Wanneer 
uw autoriteiten binnen 6 maanden een dergelijk geloofwaardig plan31 hebben 
ingediend, wordt de geldigheid van dit besluit automatisch verlengd totdat de 
Commissie over het plan tot een besluit komt.  

(75) De Commissie verwacht dan ook van uw autoriteiten dat zij hun in punt (57) 
genoemde toezegging nakomen om uiterlijk op 12 mei 2009 een geloofwaardig en 
goed onderbouwd plan voor de levensvatbaarheid van ING op lange termijn bij de 
Commissie aan te melden.  

(76) De Commissie zal vervolgens de verenigbaarheid van de steun aan de hogervermelde 
algemene beginselen toetsen.  Zoals bepaald in de mededeling over de financiële crisis, 
moet er in dit verband een onderscheid worden gemaakt tussen instellingen die 
fundamenteel gezond zijn en instellingen die daarnaast met meer structurele 
solvabiliteitsproblemen te kampen hebben.  In dat verband zullen de Nederlandse 
autoriteiten zich ook tot regelmatige verslaglegging moeten verbinden.  

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de 
ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de 
vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met 
mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de 
authentieke taal op internet:  
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 

 
Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of per faxbericht te worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Staatssteun 
Wetstraat 200 
B-1049 Brussel België 
Faxnr.: (+32)-2-296.12.42 

                                                 
31  Overeenkomstig de vereisten in de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en 

herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden , Pb. Nr. 244 van 1/10/2004 blz. 2 – 17. 
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Hoogachtend, 

 
Voor de Commissie 

 

Neelie KROES 
Lid van de Commissie 

 
 


