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Excellentie, 
 

I. De procedure 

 
(1) Op 8 april 20091 heeft de Commissie de procedure van artikel 108, lid 2, VWEU ingeleid 

ten aanzien van mogelijke steun aan Fortis Bank Nederland en de activa van ABN Amro 
die eigendom zijn van de Nederlandse Staat (procedure geregistreerd onder 
nummer C 11/2009).  

(2) Op 17 juli 2009 heeft Nederland formeel aanmelding gedaan van een aanvullende 
herkapitalisatie ten belope van 2,5 miljard EUR (geregistreerd onder nummer N 429/2009); 
deze herkapitalisatie bestond uit twee maatregelen: een Capital Relief Instrument (CRI) en 
een Mandatory Convertible Security (MCS). Deze beide maatregelen zijn in juli en 
augustus 2009 door de Nederlandse Staat ten uitvoer gelegd vooraleer daarvoor 
goedkeuring van de Commissie was verkregen. Daarom is deze steunmaatregel 
overgeheveld naar het register van de niet-aangemelde steun, als 
steunmaatregel NN 2/2010.   

(3) Op 15 januari 2010 heeft de Nederlandse overheid formeel aanmelding gedaan van een 
herstructureringsplan, daaronder begrepen verdere steunmaatregelen ten belope van 

                                                 
1 Steunmaatregel C 11/09 (ex NN 53/B/08) - Nederland - Mogelijke steun ten behoeve van Fortis Bank Nederland 

en de onderdelen-ABN Amro, PB C 124 van 4.6.2009, blz. 19. 
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4,39 miljard EUR (naast de maatregelen die op 17 juli 2009 waren aangemeld). Deze 
aanmelding werd geregistreerd als steunmaatregel N 19/2010. 

(4) Op 5 februari 2010 heeft de Commissie een besluit vastgesteld2 waarmee zij de 
onderzoekprocedure betreffende steunmaatregel C 11/2009 heeft uitgebreid tot de 
aanvullende maatregelen (de maatregelen dus die als steunmaatregelen NN 2/2010 en 
N 19/2010 zijn geregistreerd). In datzelfde besluit heeft de Commissie deze aanvullende 
maatregelen tijdelijk goedgekeurd als reddingssteun die tot en met 31 juli 2010 verenigbaar 
is op grond van artikel 107, lid 3, onder b), VWEU. 

(5) In de procedure betreffende steunmaatregel C 11/2009 is nog geen eindbesluit vastgesteld. 

(6) Op 20 juli 2010 heeft Nederland formeel verzocht om een verlenging van de tijdelijke 
goedkeuring die bij besluit C(2010) 726 voor zes maanden was verleend. 

II. Beschrijving  

 
(7) De staatssteunmaatregelen waarop het onderhavige besluit betrekking heeft, zijn de 

maatregelen die als steunmaatregelen N 19/2010 en NN 2/2010 (ex N 429/2009) werden 
geregistreerd. Een beschrijving daarvan is te vinden onder hoofding 2.2 van het besluit van 
5 februari 2010. Deze maatregelen zijn in datzelfde besluit tijdelijk tot 31 juli 2010 
goedgekeurd als reddingssteun die verenigbaar is uit hoofde van artikel 107, lid 3, onder b), 
VWEU.   

(8) Deze maatregelen zijn op hun verenigbaarheid beoordeeld onder hoofding 4.3 van het 
besluit van 5 februari 2010. Meer bepaald is in punt 144 van dat besluit aangegeven dat 
deze reddingssteun geen buitensporige mededingingsdistorsies doet ontstaan omdat Fortis 
Bank Nederland en ABN Amro toezeggingen hebben gedaan om een verbod inzake 
prijsleidersschap in acht te nemen en naar beste vermogen te proberen de doelstellingen 
(inclusief nettointerestinkomsten) te behalen uit het herstructureringsplan dat bij de 
Commissie werd ingediend. Met het toezicht op de tenuitvoerlegging van de 
prijsleiderbepaling is een trustee belast, die op 18 mei 2010 is aangesteld en die in juni zijn 
opdracht heeft aangevat.  

 

III. Het standpunt van Nederland 

 
(9) Zoals aangegeven in punt 3 van het besluit van 5 februari 2010 voert Nederland aan dat de 

overheidsmaatregelen geen staatssteun vormen.  

(10) Nederland betoogt dat een aantal maatregelen (de maatregelen A, B1, B2, B3, D en E) geen 
staatssteun vormt, aangezien deze voortvloeien uit de contractuele verplichtingen in het 

                                                 
2 Steunmaatregel C 11/2009 (verband houdend met steunmaatregelen NN 2/10 (ex N 10/2009) en N 19/2009) - 

Nederland - Herkapitalisatiemaatregelen ten faveure van Fortis Bank Nederland en ABN Amro Group, PB C 95 
van 15.4.2010, blz. 10. 
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kader van de consortiumovereenkomst waarbij de Nederlandse Staat partij is, en zij niet ten 
goede komen aan ABN Amro. 

(11) Voorts heeft Nederland aangevoerd dat de maatregelen die verband houden met de merger 
remedy en de integratiekosten (de maatregelen B4 en B5) geen staatssteun vormen 
aangezien een particuliere investeerder handelend in een markteconomie in dezelfde 
situatie dezelfde maatregelen had genomen om de waarde van zijn investering veilig te 
stellen en te versterken. 

(12) Ten slotte voert Nederland ook aan dat op de maatregel met betrekking tot de conversie van 
Tier 2-kapitaal in Tier 1-kapitaal (maatregel C) in lijn is met het beginsel van de 
particuliere investeerder handelend in een markteconomie, aangezien de toezichthouder een 
verhoging van het Tier 1-kapitaal had geëist om Fortis Bank Nederland verder te laten 
opereren. 

IV. Beoordeling 
 

(13) In punt 4.1 van het besluit van 5 februari 2010 heeft de Commissie in het midden gelaten of 
de ondersteuningsmaatregelen van de overheid staatssteun vormen.  

(14) In punt 4.3 van haar besluit van 5 februari 2010 is de Commissie tot de bevinding gekomen 
dat, mochten deze maatregelen steun blijken te zijn, zij tot en met 31 juli 2010 verenigbare 
reddingssteun zouden zijn uit hoofde van artikel 107, lid 3, onder b).  

(15) De Commissie heeft over deze maatregelen nog geen eindbesluit vastgesteld. Hoewel de 
Nederlandse autoriteiten de Commissie tijdig en in een geest van samenwerking informatie 
hebben verschaft, was de Commissie tot dusver niet bij machte een eindbesluit vast te 
stellen door het grote aantal complexe overheidsmaatregelen dat de Commissie te 
beoordelen heeft. Daarom heeft de Nederlandse Staat formeel om een verlenging van de 
tijdelijke goedkeuring verzocht. De Commissie doet opmerken dat de conclusie van punt 
4.3 van het besluit van 5 februari 2010 dat de maatregelen verenigbare reddingssteun 
vormen, nog steeds geldt. Met name hebben de Nederlandse autoriteiten en de bank de 
toezegging verlengd om een verbod op prijsleiderschap in acht te nemen en naar beste 
vermogen de prognoses (daaronder begrepen die inzake de nettorentebaten) te proberen te 
behalen zoals die in het herstructureringsplan aan de Commissie zijn gepresenteerd, en dit 
totdat de Commissie een definitief besluit heeft bereikt3 (de toezeggingen die begin 2010 
werden aangeboden, zouden eind december 2010 zijn afgelopen). Mitsdien was de 
Commissie van oordeel dat de tijdelijke goedkeuring van de maatregelen als uit hoofde van 
artikel 107, lid 3, onder b), VWEU verenigbare reddingssteun dient te worden verlengd, 
totdat de Commissie de onderzoekprocedure met een eindbesluit heeft afgesloten.  

                                                 
3 Of tot en met 30 juni 2011, indien dit eerder is. 
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V. BESLUIT 

De tijdelijke goedkeuring van de maatregelen die bij besluit C(2010) 726 van 5 februari 2010 is 
verleend, wordt bij dezen verlengd totdat de Commissie haar onderzoek heeft afgerond en een 
eindbesluit heeft vastgesteld betreffende de aangemelde en de niet-aangemelde maatregelen.  

Nederland wordt verzocht onverwijld een afschrift van deze brief aan de potentiële begunstigde 
van de steunmaatregel te doen toekomen. 

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 de 
bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op Internet: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm. Dit verzoek dat moet 
aangeven welke gegevens vertrouwelijk zijn, dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te 
worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Directoraat Staatssteun 
Jozef II-straat 70 
B-1000 Brussel. 
Fax: +32 229-61242.  

 

Met bijzondere hoogachting, 
 

Voor de Commissie 

 

 

Joaquín ALMUNIA 
Vicevoorzitter van de Commissie 


