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125.175
Aantal kinderen dat via ING 
Chances for Children toegang 
kreeg tot basisonderwijs in 2010

14,9%
van onze ING 
Management Council 
bestaat uit vrouwen 

+40
Wereldwijd meer dan 
40 landen met ING-
kantoren

€2.120m
Duurzaam beheerd vermogen

72/100
ING heeft een score 
van 72 in de Dow Jones 
Sustainability Index

100%
ING is sinds 2007 100% 
klimaatneutraal 

101.000
Aantal ING medewerkers wereldwijd

€54.887m
Totale baten

Het is onze missie om onze klanten te helpen bij het maken 
van financiële keuzes voor de toekomst. Wij vervullen meer 
dan alleen een economische rol in de samenleving en zijn ons 
ervan bewust dat de manier waarop we zakendoen direct 
invloed heeft op de wereld om ons heen. Wij zien het als 
onze verantwoordelijkheid om te investeren in een betere 
toekomst. Daarom houden we rekening met een groot aantal 
sociale, ethische en milieuaspecten. Daarnaast proberen we 
door samenwerking met lokale en internationale 
partnerorganisaties blijvende positieve veranderingen te 
bewerkstelligen op gebieden als financiële zelfredzaamheid, 
educatie en natuurbescherming. 

ING in het kort

Waar we zitten en wat we doen 
ING is een wereldwijd actieve financiële instelling van Nederlandse origine 
die opereert op basis van duidelijke zakelijke principes en gedeelde 
waarden. In 2011 hebben we onze bank- en verzekeringsactiviteiten 
(inclusief vermogensbeheer) van elkaar gescheiden.  
Onze jaarverslagen kunt u online raadplegen op www.ing.com 
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Over dit verslag
Dit verslag geeft een actueel beeld van ons streven naar transparantie en 

het afleggen van verantwoording. Het verslag gaat in op onze strategie 

ten aanzien van verantwoord ondernemen en op de resultaten die we in 

2010 hebben behaald. Deze resultaten worden onderbouwd met data, 

voorbeelden en commentaar van verschillende belanghebbenden. 

Een gedetailleerd beeld van onze inspanningen op het gebied van 

verantwoord ondernemen kunt u vinden op de ‘ING for Something 

Better’ website. Deze website biedt informatie op basis van de G3-

richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting 

Initiative (GRI) en verwijzingen naar de millenniumdoelstellingen en de 

principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.  

www.ingforsomethingbetter.com/report
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Onze agenda voor verantwoord ondernemen is 
een onlosmakelijk onderdeel van onze strategie. 
Hierin combineren wij onze waarden en 
overtuigingen, onze zakelijke ambities en onze 
visie op de toekomst, met als doel het op een 
duurzame manier realiseren van economische 
groei. Wij zijn ervan overtuigd dat onze 
niet-financiële en financiële doelstellingen met 
elkaar in overeenstemming moeten zijn als we 
het succes van ons bedrijf in de toekomst willen 
waarborgen. 

Daarom houdt iedereen binnen ING bij zijn of 
haar dagelijkse werkzaamheden en 
besluitvorming rekening met mens, milieu en 
maatschappij. Dit is niet alleen onze 
gezamenlijke ambitie, maar ook onze plicht en 
we zetten ons iedere dag opnieuw in om 
vooruitgang te boeken. Dit commitment wordt 
verder vormgegeven door de inzet en oprechte 
betrokkenheid van onze medewerkers overal ter 
wereld. 

In deze elfde editie van het verslag ’ING in de 
Samenleving’ willen wij de resultaten die we in 
2010 hebben behaald met u delen. Zo zijn wij 
afgelopen jaar doorgegaan met het integreren 
van Verantwoord Ondernemen in de 
persoonlijke prestatiedoelstellingen van ons 
senior management. Wij zijn er van overtuigd 
dat verantwoord ondernemen verankerd moet 
zijn in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. 
Mijn persoonlijke doelstellingen betroffen 
diversiteit, de deelname van medewerkers aan 
de ING Chances for Children Global Challenge 
en onze prestaties op het gebied van 
duurzaamheid in het algemeen. 

Beste belanghebbende, 

2010 was een overgangsjaar voor 
ING, waarin we hard hebben 
gewerkt om onze toekomst vorm 
te geven. We hebben solide 
financiële resultaten behaald in 
een turbulente tijd en 
voorbereidingen getroffen voor 
de splitsing van onze bank-, 
verzekerings- en 
vermogensbeheeractiviteiten.
ING wil vertrouwen verdienen 
door het neerzetten van goede 
financiële prestaties, grotere 
klantgerichtheid, uitstekend 
operationeel management en 
maatschappelijke betrokkenheid.

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Jan Hommen
Voorzitter van de Raad van Bestuur

In de loop van het jaar hebben we tal van 
activiteiten ondernomen om de klant nog 
nadrukkelijker centraal te stellen. Zo zijn we in 24 
van onze bedrijfsonderdelen gestart met de ‘Net 
Promoter Score’, een nieuwe en effectieve manier 
om te meten wat klanten van onze producten en 
diensten vinden. En ook dit jaar zijn we veelvuldig 
met onze belanghebbenden in gesprek gegaan. 
Dit helpt ons de juiste beslissingen te nemen, en 
producten en diensten te ontwikkelen die passen 
bij de behoeften en de verwachtingen van onze 
belanghebbenden. 

In 2010 vierden we het vijfjarig bestaan van het 
ING Chances for Children programma en ons 
wereldwijde partnerschap met UNICEF. Ik ben er 
trots op dat we samen met onze medewerkers 

inmiddels meer dan een half miljoen kinderen 
wereldwijd toegang hebben kunnen geven tot 
kwalitatief basisonderwijs. Ruim 20.000 ING-
medewerkers uit 38 landen namen als vrijwilliger 
of fondsenwerver deel aan ons jaarlijkse 
vrijwilligersevenement, de Global Challenge. 

Ik ben dankbaar voor de professionaliteit, de 
toewijding, de betrokkenheid en de steun van 
onze medewerkers. Samen met onze klanten en 
andere belanghebbenden zullen wij blijven werken 
aan een duurzamere toekomst. We zijn en blijven 
vastberaden in ons enthousiasme en onze 
bereidheid om het juiste te doen. 

Jan Hommen 
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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De strategie, cultuur en dagelijkse 
activiteiten van ING berusten op vier 
bedrijfsprincipes. Deze ‘ING Business 
Principles’, die in 1999 zijn 
geïntroduceerd en om de vijf jaar 
worden herzien, geven weer wat we 
belangrijk vinden, waar we in geloven 

en waar we naar streven. Om te 
waarborgen dat medewerkers volgens 
deze principes denken en handelen, 
hebben we een trainingsprogramma 
ontwikkeld waaraan al meer dan 
70.000 van onze 101.000 
medewerkers hebben deelgenomen. 

Wij 
respecteren 
elkaar

Respect is cruciaal in al onze 
relaties; met elkaar en met onze 
klanten. Ik vind het belangrijk om 
altijd stil te staan bij de mens 
achter de cijfers en de zaken. 
Ook in moeilijke gesprekken met 
klanten of onze medewerkers. 

Door naar ze te luisteren, en ze 
tijdens gesprekken ruimte te 
geven om te zeggen wat ze 
vinden en denken, laten we zien 
dat we hun ideeën, behoeften en 
zorgen serieus nemen. Annerie Vreugdenhil 

Directeur Commercial 
Banking ING Nederland 

ING BUSINESS PRINCIPLES

Wij hechten 
aan onze 
integriteit

Als mij tien jaar geleden was gevraagd 
of integer handelen moest worden 
opgenomen als één van de ING 
Business Principles, had ik vreemd 
opgekeken; dat is toch logisch? 

Als je de waarheid niet vertelt of 
misbruik maakt van het vertrouwen 
van mensen, hoor je niet thuis in  
deze sector. 

Maar het laatste decennium werd 
duidelijk dat aandacht voor integriteit 
bepaald niet overbodig is. Laat ik het 
zo zeggen: het feit dat we open en 
eerlijk zijn over wat we verkopen, 
geeft ons een duidelijk 
concurrentievoordeel. En we kunnen 
gerust zijn in de wetenschap dat wat 
we doen goed is. 

Peter Aceto  
CEO ING Direct Canada 
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business principles

We zijn open  
en helder

Ieder bedrijf, ook het onze, is afhankelijk 
van open en heldere communicatie met 
alle belanghebbenden. Dit vormt de 
basis voor vertrouwen, duurzame 
relaties en het soort beslissingen waar 
iedereen profijt van heeft. 

Open zijn betekent gevoelig zijn voor, 
en echt luisteren naar, wat de ander 
zegt. Helder zijn betekent zeggen wat je 
meent en menen wat je zegt. Dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan, maar 
bij ING nemen we dit heel serieus. 

Hans Hagenaars 
Directeur Advies en Kantoren  
ING Nederland 

Meer informatie
www.ingforsomethingbetter.com/businessprinciples

Wij ondernemen 
maatschappelijk 
verantwoord en 
milieubewust 

In veel landen ter wereld zijn er enorme 
verschillen in de levensstandaard van 
mensen. Bij ING zien we het als onze 
missie om mensen te helpen hun 
financiële toekomst in eigen hand te 
nemen en zo mogelijk de status quo van 
ongelijkheid te doorbreken. 

Maar het opbouwen van een goede 
toekomst is vaak alleen mogelijk als je 
onderwijs hebt genoten. Daarom 
betekent investeren in de samenleving 
voor ons investeren in educatie, ook op 
het gebied van financiële kennis. En als 
maatschappelijk betrokken bedrijf vinden 
wij het van belang om het milieu zo min 
mogelijk te belasten en bij te dragen aan 
oplossingen voor het klimaatprobleem.

Vaughn Richtor  
CEO Banking Asia
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Na de succesvolle operationele splitsing 
behouden ING Bank en ING Verzekeringen/
Investment Management hun onderlinge 
commerciële relatie. Niettemin zullen zij zich 
verder ontwikkelen als afzonderlijke 
organisaties met een eigen cultuur en 
strategie. 

In de toekomst zal ING Bank voortbouwen 
op haar internationale netwerk, haar 
toonaangevende positie in het aantrekken 
van spaargeld, multidistributiekanalen, 
eenvoudige producten en marketing. ING 
Bank zal de nadruk leggen op 
klantgerichtheid, operationeel uistekende 
prestaties en topwerkgeverschap. 

De verzelfstandiging van ING Insurance/ 
Investment Management wordt gerealiseerd 
via twee beursgangen. Eén daarvan vindt 
plaats in Europa (ook voor onze activiteiten 
in Azië), waar ING kan bogen op een solide 
kasstroom en sterke groeiposities in 
opkomende markten. De andere beursgang 
vindt plaats in de VS met een toonaangevend 
bedrijf op het gebied van pensioenen. Ter 
voorbereiding op de beursgangen zal ING 
Insurance/Investment Management zich 
concentreren op een verdere verbetering van 
haar operationele resultaten en het vormen 
van sterke managementteams. 

Na twee moeilijke jaren van 
wereldwijde financiële crisis 
hebben we in 2010 met 
succes onze bankactiviteiten 
en onze verzekerings- en 
vermogensbeheeractiviteiten 
van elkaar gescheiden. Met 
deze splitsing, die in oktober 
2009 is aangekondigd en op 
1 januari 2011 is gerealiseerd, 
willen wij vertrouwen 
terugwinnen door meer 
transparantie en de 
vereenvoudiging van onze 
activiteiten. Wij zijn ervan 
overtuigd dat deze 
veranderingen ons sterker 
maken als bedrijf en als 
partner voor onze 
belanghebbenden. 

Nu de operationele splitsing van de bancaire en 
verzekerings-/ vermogensbeheeractiviteiten in 2010 is 
afgerond, kan ING Groep zich richten op het creëren van 
slagvaardiger en meer klantgerichte bedrijven en 
terugbetaling van de schuld aan de Nederlandse Staat. We 
streven naar duurzame winst op basis van gezonde zakelijke 
ethiek en maatschappelijke betrokkenheid. We blijven ook 
intensief in gesprek met onze klanten en andere belangrijke 
belanghebbenden. Dit is een integraal onderdeel van de 
algemene strategie van zowel bank, als de verzekerings- en 
vermogensbeheeronderdelen.

DE TOEKOMST VAN ING

Meer informatie kunt u vinden op  
www.ing.com
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Als wereldwijd actieve financiële 
dienstverlener hebben onze 
activiteiten invloed op alle sectoren 
van de economie. Wij zien het als 
onze verantwoordelijkheid om met 
deze invloed ook veranderingen te 
realiseren op milieu- en sociaal 
gebied. We zijn er van overtuigd dat 
activiteiten die niet zijn gebaseerd op 
een duidelijk besef van verantwoord 
ondernemerschap, op de lange 
termijn niet succesvol zullen zijn. 
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ONZE STRATEGIE 

Wij hebben een visie op ethische, sociale en 
milieugerelateerde kwesties en proberen 
mogelijke schadelijke activiteiten te 
voorkomen of te beperken. Wij vinden dat het 
nemen van verantwoordelijkheid ook betekent 
dat we onze invloed aanwenden voor het 
bevorderen van positieve verandering. 

Ons standpunt over de belangrijkste sociale en 
milieukwesties is in overeenstemming met 
internationale standaarden, zoals de 
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en de principes van het Global Compact 
van de Verenigde Naties. De ING Business 
Principles zetten de toon voor de manier 
waarop wij onze activiteiten uitvoeren, deze 
richtlijnen zijn bindend voor alle ING-
medewerkers. We hebben een helder 
Environmental and Social Risk Policy 
Framework (milieu- en sociaal risicokader) 
geïmplementeerd in al onze operaties om 
betrokkenheid bij illegale, schadelijke en 
onethische praktijken te voorkomen. Dankzij 
dit beleid zijn we ook in staat klanten te 
helpen met het verbeteren van hun prestaties 
op duurzaamheid. 

Omdat wij ons bewust zijn van onze rol in de 
samenleving, investeren we in initiatieven ter 
bevordering van (financiële) educatie, 
toegankelijkheid en natuurbescherming. We 
integreren nadrukkelijk onze visie op mens, 
milieu en maatschappij in ons dagelijks zakelijk 
handelen door duurzame producten en 
diensten als standaardopties aan te bieden.  

Verantwoord ondernemen 
maakt een integraal deel uit 
van de strategie, cultuur en 
activiteiten van ING. Het 
uitgangspunt voor ons 
verantwoord handelen is het 
leveren van kwalitatief 
hoogstaande financiële 
producten en diensten aan 
onze klanten. 

Meer informatie
www.ingforsomethingbetter.com/

"Bedrijven die zijn opgenomen in de DJSI ondervinden 

voordeel van de maatschappelijke erkenning van hun rol als 

vooraanstaand in duurzaamheid ten aanzien van 

strategische gebieden zoals economie, sociale kwesties en 

milieu. Belangrijke belanghebbenden zoals klanten, 

medewerkers en wetgevers erkennen ook dat de 

onderneming binnen zijn sector tot de koplopers in 

duurzaamheid behoort." - Dow Jones Sustainability 

Index

In 2010 is ING opnieuw geselecteerd 

voor de Dow Jones Sustainability Index. 

Terwijl het gemiddelde van de sector 

was gedaald naar 49, kreeg ING 72 van 

de 100 punten. ING is opgenomen in de 

DJSI sinds 1999, het jaar waarin de index 

voor het eerst werd samengesteld. Op 

dit moment staat ING in de Dow Jones 

Sustainability World Indexes en de Dow 

Jones STOXX Sustainability Indexes. 

"De FTSE Group bevestigt dat ING onafhankelijk is beoordeeld 

volgens de FTSE4Good criteria en aan de voorwaarden heeft 

voldaan om opgenomen te worden in de FTSE4Good Index 

Series. De FTSE4Good index is opgezet door het wereldwijde 

indexbedrijf FTSE Group en ontworpen om het makkelijker te 

maken om te beleggen in bedrijven die voldoen aan 

wereldwijd aanvaarde normen voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Bedrijven die zijn opgenomen in 

de FTSE4Good Index Series voldoen aan strikte sociale en 

milieugerelateerde criteria en zijn in staat om de vruchten te 

plukken van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” 

- FTSE4Good

In 2010 is ING opnieuw opgenomen in 

de FTSE4Good Index. Van de 2.400 

bedrijven die zijn beoordeeld voor deze 

index, zijn er in totaal 900 aangewezen 

als de best presterende bedrijven op het 

gebied van duurzaamheid en ING was er 

één van. ING is sinds 2001 opgenomen 

in FTSE4Good, het jaar waarin de index 

is opgericht. 

ING is in 2010 zowel in de FTSE4Good Index, als 
in de Dow Jones Sustainability Index opgenomen
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onze strategie 

ONZE KLANTEN

Onze klanten zijn onze bestaansreden. 
We willen een partner zijn die haar 
beloftes nakomt en waarmee het 
gemakkelijk zakendoen is. Alleen als 
we aan de verwachtingen van onze 
klanten voldoen of die overtreffen, 
kunnen we ook onze andere 
belanghebbenden tevredenstellen.  

ONZE MEDEWERKERS

Onze medewerkers vormen de spil 
van ons bedrijf. We investeren in hun 
persoonlijke ontwikkeling en streven 
ernaar ieder van hen een 
stimulerende, gezonde en veilige 
werkomgeving te bieden. Wij 
waarderen inzet en belonen 
behaalde resultaten. 

ONZE AANDEELHOUDERS

Onze aandeelhouders investeren in 
onze onderneming. We streven naar 
solide prestaties en een toenemende 
aandeelhouderswaarde op de lange 
termijn.  

DE SAMENLEVING ALS GEHEEL 

De samenleving als geheel omvat 
de leden van de gemeenschappen 
waarin wij actief zijn, zoals 
overheidsinstanties, 
toezichthoudende autoriteiten, 
non-gouvernementele organisaties, 
brancheorganisatie en multilaterale 
organisaties. Zij zorgen ervoor dat 
wij ons werk kunnen doen en zij 
bepalen ons succes op de lange 
termijn. We willen actief invulling 

geven aan onze maatschappelijke 
betrokkenheid.

Wij voeren eveneens geregeld 
overleg met consumentengroepen 
en leveren bijdragen aan 
branchewijde discussies over 
actuele onderwerpen, waarbij we 
de resultaten op onze website 
publiceren. 

ONZE ZAKENRELATIES EN 
TOELEVERANCIERS 

Onze zakenrelaties en toeleveranciers 
zijn onze partners. We gaan oprecht en 
respectvol met hen om. 

Meer informatie
www.ingforsomethingbetter.com/stakeholders



16  |  Maatschappelijk Jaarverslag 2010 ING & Verantwoord ondernemen  |  17

Nudge is een online platform dat beoogt consumenten bij elkaar te brengen om duurzaamheid in de samenleving te bevorderen. ING is partner van Nudge. 

BETROKKENHEID VAN BELANGHEBBENDEN

“Ondernemers zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en lopen 
dus vaak voorop bij ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
producten en diensten. Zij signaleren in een vroeg stadium trends en 
zien zakelijke kansen. De bijeenkomsten die we organiseren zijn niet 
alleen gericht op het bijhouden van trends in de sector; zij helpen ons 
ook te begrijpen welke specifieke ondersteuning duurzame 
ondernemers van hun financiële partner nodig hebben.” 

Ruud van Dusschoten 
Directeur Business Banking ING Nederland 

"Problemen zoals armoede, werkloosheid en watertekort zijn overweldigend en 
systeemgebonden. Nudge beoogt bottom-up oplossingen voor deze problemen 
te bevorderen. We hebben een platform opgezet waarmee mensen, bedrijven en 
belanghebbenden uit de publieke sector met elkaar in contact komen en kunnen 
innoveren op het gebied van duurzaamheid. Als onze financiële partner zorgt 
ING met haar expertise en netwerk voor een betere commerciële 
levensvatbaarheid van onze duurzame oplossingen.” 

Jan van Betten 
Oprichter, Nudge 

Wij voeren continu een open dialoog met onze 
belanghebbenden als integraal onderdeel van 
onze strategie. Hierdoor ontwikkelen wij meer 
begrip voor hun standpunten en kunnen we met 
hen delen wat we nastreven en waarom. Ook 
biedt het ons de kans onze eigen inspanningen 
kritisch te beoordelen en zodoende het 
vertrouwen van onze belanghebbenden te 
winnen.

We hebben geïnvesteerd in een breed scala aan 
communicatiemiddelen om deze dialogen te 
voeren. Deze omvatten zowel online en offline 
platforms, als grootschalige kwantitatieve 
opiniepeilingen. Speciaal voor onze Nederlandse 
klanten hebben wij meer dan 80 ‘financiële 
informatie avonden’ (FIA’s) georganiseerd in onze 
lokale bankfilialen. Daarnaast hebben we in 
Nederland zo'n 40 debatten georganiseerd over 
onderwerpen als ING's rol in de samenleving, 

klantgerichtheid en duurzaam ondernemerschap. 
Aan de debatten namen allerlei verschillende 
belanghebbenden deel (waaronder klanten, 
beleggers, medewerkers en sociale partners). 

Samenwerking met duurzame ondernemers  
In 2010 hebben we een serie dialogen 
georganiseerd met ondernemers die actief zijn op 
het gebied van duurzame diensten of producten. 
Senior managers van ING wisselden met hen van 
gedachten over hoe ING de ondernemers zou 
kunnen helpen om te groeien en hun doelen te 
realiseren. 

In lijn met deze bijeenkomsten hebben we in 
Nederland diverse workshops georganiseerd, 
waarin koplopers op het gebied van duurzaam 
ondernemerschap klanten uit het MKB hielpen bij 
de omschakeling naar een duurzamer business 
model. 

ING is partner van de volgende 
organisaties: 

•	 UNICEF 
•	 het Rode Kruis 
•	 het Carbon Disclosure Project (CDP) 
•	 Nudge 

ING onderschrijft:

•	 de Universele Verklaring van de  
Rechten van de Mens 

•	 de belangrijkste verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) 

•	 de Principes van Verantwoord Beleggen 
van de Verenigde Naties (UNPRI) 

•	 de Equator Principles 
•	 het Global Reporting Initiative (GRI)

ING is lid van of deelnemer aan:
•	 United Nations Environmental 

Programme Finance Initiative (UNEP FI)
•	 UNEP Finance Initiative Climate Change 

Working Group (UNEP FICCWG) 
•	 United Nations Global Compact 
•	 The European Academy of Business in 

Society (EABIS)
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VOORTGANGSRAPPORT 

We volgen en monitoren onze 
prestaties op het gebied van 
duurzaamheid sinds 1995. 
Ieder jaar evalueren we onze 
resultaten en stellen we 
doelen voor de komende 
jaren. Hierdoor zijn we in 
staat om onze prestaties 
continu te verbeteren. 

Ambitie 
Ontwikkelen van een cultuur waarbij wij openstaan 
voor feedback, en financiële dienstverlening 
makkelijker maken voor onze klanten 

Doelen voor 2010
•	 De Net Promoter Score in 15 landen uitrollen
•	 Video’s op het gebied van financiële educatie 

ontwikkelen (beschikbaar op www.ing.com) 

Voortgang  in 2010
•	 De Net Promoter Score is van start gegaan in 21 

landen en 24 business units 
•	 ING heeft ‘Be Good at Money’ gelanceerd, een online 

initiatief dat financiële informatie toegankelijk maakt 
•	 Er zijn belangrijke resultaten geboekt in het 

implementeren van Customer Suitability programma's 
voor producten van zowel Bank als Verzekeringen/IM  

Doelen en ambities voor 2011   
en daarna
•	 De Net Promoter Score in alle business units van ING 

introduceren 
•	 Customer Suitability programma’s implementeren in 

alle bedrijfsactiviteiten 
•	 Initiatieven op het gebied van financiële educatie 

verder ontwikkelen 

Ambitie 
Een leiderschapsrol vervullen op het gebied van sociaal en 
milieurisicobeheer (ESR) in de Europese banksector  

Doelen voor 2010
•	 10% hogere score met betrekking tot de ING Business Principles 

in de wereldwijde enquête over medewerkersbetrokkenheid 
•	 Jaarlijkse scan van de sociale en milieurisico’s (Environmental 

Social Risk - ESR) 
•	 Een vooraanstaande positie binnen de financiële dienstensector 

in de Dow Jones Sustainability Index

Voortgang  in 2010
•	 78% van alle medewerkers (in fte’s) heeft kennis genomen  

van de vernieuwde ING Business Principles door e-learning 
•	 Sociale en milieurisicoscan uitgevoerd 
•	 443 medewerkers kregen een training in milieu- en sociaal 

risicobeleid (ESR) 
•	 ING behield ‘Silver class’ positie in de Dow Jones  

Sustainability Index

Doelen en ambities voor 2011   
en daarna
•	 Ons bestaande ESR-beleidskader verder versterken en nog  

beter in de organisatie verankeren 
•	 Meer algemene en specifieke training van medewerkers op  

het gebied van ESR-beleid 
•	 Onze klanten helpen om hun duurzame prestaties te verbeteren 
•	 Blijven investeren in de implementatie van de ING Business 

Principles 
•	 De onderliggende (SAM-) score voor de Dow Jones  

Sustainability Index verhogen   

Ondernemen

Wij behandelen onze klanten eerlijk Wij ondernemen verantwoord 

   Doel behaald 
   Doel gedeeltelijk behaald 
   Doel niet behaald 

   Doel behaald
   Doel gedeeltelijk behaald
   Doel niet behaald
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Chapter 3 Business - Sustainable

voortgangsrapport 

Ambitie 
Een voorkeursleverancier zijn van duurzame 
bankproducten en –diensten, onder de reguliere 
internationale financiële instellingen 

Doelen voor 2010
•	 5% groei van het duurzaam beheerd vermogen in 

vergelijking met het totaal beheerd vermogen (15% 
in 2013) 

•	 Nieuwe duurzame producten of diensten 
ontwikkelen en aanbieden  

Voortgang  in 2010
•	 Een toename van het duurzaam beheerd vermogen 

van 5% 
•	 Een toename van het ING Private Banking Duurzaam 

Portefeuillebeheer van 43% 
•	 Groei van de hernieuwbare energieportefeuille    

Doelen en ambities voor 2011   
en daarna
•	 5% groei van het duurzaam beheerd vermogen in 

vergelijking met 2010 
•	 Nieuwe duurzame producten en diensten 

ontwikkelen en aanbieden

Ondernemen (vervolg)

We bieden onze klanten 
duurzame producten 

Ambitie 
Een werkgever zijn waar mensen graag voor werken 

Doelen voor 2010
•	 15% vrouwen in de ING Management Council (33% 

in 2015)   

Voortgang  in 2010
•	 Het percentage vrouwen in de ING Management 

Council is gestegen van 12,8% naar 14,9% 
•	 Medewerkersbetrokkenheid is opgenomen als key 

performance indicator in de persoonlijke 
doelstellingen van het senior management 

•	 De medewerkersbetrokkenheid is volgens de jaarlijkse 
enquête onder alle ING-medewerkers met 4% 
toegenomen (75% van al onze medewerkers is er trots 
op om voor ING te werken)  

Doelen en ambities voor 2011   
en daarna
•	 Landspecifieke, op maat gemaakte, diversiteitsplannen 

implementeren en de voortgang volgen 
•	 In 2015 moet 33% van de leden van de ING 

Management Council uit vrouwen bestaan    

Mens

Wij gaan eerlijk met onze medewerkers om 

   Doel behaald
   Doel gedeeltelijk behaald
   Doel niet behaald

   Doel behaald
   Doel gedeeltelijk behaald
   Doel niet behaald
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Ambitie 
Koploper zijn in milieuvriendelijke inkoop, onder financiële 
instellingen   

Doelen voor 2010
•	 25% van de bedrijfsonderdelen hanteert doelstellingen op het 

gebied van papierverbruik, energiegebruik en zakenreizen 
•	 Een programma ontwikkelen om duurzaam ondernemerschap 

te stimuleren    

Voortgang  in 2010
•	 33% van de business units heeft maatregelen getroffen voor 

efficiënt energiegebruik 
•	 ING heeft 332.843 MWh aan groene elektriciteit ingekocht, 

1% meer dan in 2009 
•	 Er is een programma ontwikkeld ter bevordering van duurzaam 

ondernemerschap, dat onder andere workshops voor 
ondernemers en rondetafelgesprekken omvat 

•	 Bank en Verzekeringen/Investment Management hebben een 
manifest duurzaam inkopen getekend waarmee zij zich 
verbinden om milieu- en sociale criteria mee te wegen in al hun 
inkoopbesluiten.

Doelen en ambities voor 2011   
en daarna
•	 Het milieubeleid van ING verder ontwikkelen 
•	 Onze eigen milieu en sociale criteria ontwikkelen voor de 

beoordeling van producten en diensten in ruim 22 
grensoverschrijdende inkoopcategorieën 

•	 Landspecifieke plannen ontwikkelen voor de verdere 
implementatie van het papierbeleid van ING 

•	 Onze CO2-uitstoot verlagen met 30% ten opzichte van 2007 

Milieu

Wij beperken onze impact op het milieu 

Ambitie 
Een uitstekende reputatie in 
gemeenschapsontwikkeling opbouwen in termen van 
resultaten, partnerschappen en betrokkenheid   

Doelen voor 2010
•	 De deelname van medewerkers aan de ING Global 

Challenge verhogen tot 20% 
•	 Ervoor zorgen dat dankzij de vrijwillige sociale bijdragen 

van ING in het kader van ons wereldwijde partnerschap 
met UNICEF per ING-medewerker minimaal één kind 
toegang krijgt tot onderwijs (EUR 30 per kind)  

Voortgang  in 2010
•	 20% van ons wereldwijde personeelsbestand heeft 

deelgenomen aan de Global Challenge  
(een toename van 3,8%) 

•	 Dankzij ING Chances for Children kregen 125.175 
kinderen toegang tot het basisonderwijs  
(een toename van 16%) 

•	 Vijfjarig jubileum van het partnerschap van ING  
met UNICEF 

Doelen en ambities voor 2011   
en daarna
•	 Het percentage medewerkers dat deelneemt aan de 

Global Challenge verhogen tot 25% (30% in 2013) 
•	 Ervoor zorgen dat dankzij de donaties van ING in het 

kader van ons wereldwijde partnerschap met UNICEF per 
ING-medewerker minimaal één kind toegang krijgt tot 
onderwijs (EUR 30 per kind) 

Maatschappij

We spelen een actieve rol in de maatschappij

voortgangsrapport 

   Doel behaald
   Doel gedeeltelijk behaald
   Doel niet behaald

   Doel behaald
   Doel gedeeltelijk behaald
   Doel niet behaald
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1978

2010
Maatschappij

Medewerkers van 
Nationale-

Nederlanden 
helpen 

basisschool- 
kinderen in 

Rotterdam en Den 
Haag leren lezen

1992

Ondernemen

ING onderschrijft 
de Equator 
Principles voor 
projectfinanciering 

2003

Ondernemen

Eerste Nederlandse 
sociale jaarverslag 

van ING

Mens

Start werkervaring-
proefproject voor 

jonge mensen 
uit etnische 

minderheids-
groeperingen

1994

Mens

Introductie van 
een business 
principle waarin 
expliciet de 
Universele 
Verklaring voor 
de Rechten van 
de Mens wordt 
onderschreven

2004

Milieu

Oprichting ING 
Groenbank. Deze 

bank verstrekt 
leningen aan 

milieuvriendelijke 
projecten

Milieu

ING wordt 
hoofdsponsor 

Stichting 
Natuur-

monumenten 
1996

Milieu

ING CO2-neutraal 
door energie-
besparende 
maatregelen, het 
gebruik van 
groene stroom 
en compensatie 
van de overige 
CO2 - uitstoot

2007

Mens

ING ondertekent 
‘Talent-to-the-Top 
Charter’, een 
belofte om meer 
vrouwen in 
topposities te 
benoemen 

Milieu

In Nederland, de 
VS en België stapt 
ING volledig over 
op groene stroom

2008

Mens

Oprichting  
van de ING 

Diversity 
Council

2000

Ondernemen

ING is 
opgenomen in 
de Dow Jones 
Sustainability 
Index World 

en Dow Jones 
Sustainability 
Index STOXX 

sinds 1999 
1999

Ondernemen

Duurzaamheid is 
geïntegreerd in de 
persoonlijke 
doelstellingen van 
senior management

2010

Maatschappij

ING doneert EUR 3,7 
miljoen aan UNICEF in 
2010

Milieu

Een duurzaam 
papierbeleid is 
geïntroduceerd om alle 
bedrijfsonderdelen te 
stimuleren hun 
papierverbruik te 
reduceren.  

2010

Maatschappij

ING Direct 
lanceert de 
‘Planet Orange’ 
website. Een 
platform voor 
financiële 
educatie gericht 
op Amerikaanse 
kinderen 
2002

Milieu

Eerste ING 
milieujaarverslag

1995

Milieu

De CO2 uitstoot 
veroorzaakt door 
zakenreizen wordt 
100% 
gecompenseerd

2006

Ondernemen

Introductie van 
de ING Business 

Principles 
1999

Maatschappij 
ING lanceert de ‘Global 
Challenge’

Ondernemen

ING heeft de reikwijdte 
van het Defensiebeleid 
uitgebreid naar alle 
bedrijfsactiviteiten 

2009

Ondernemen

ING ontwikkelt 
beleid voor 
milieu- en 

maatschappelijke 
risico’s 

2001

Milieu

ING wordt lid van 
‘Global Roundtable 
on Climate Change’, 
gericht op de 
ontwikkeling van 
beleid voor 
klimaatverandering

Maatschappij 

ING Chances for 
Children gelanceerd, 
samen met UNICEF

2005

Maatschappij

Oprichting van het 
ING Personeels-

donatiefonds 
1998

VERANTWOORD ONDERNEMEN DOOR DE JAREN HEEN 

Ondernemen

Oprichting van 
ING Groep 

1991

Maatschappij

ING 
Foundation 

Australia 
wordt 

opgericht, met 
als doel het 

leven van 
minder 

bevoorrechte 
Australiërs te 

verbeteren

1978
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Onze aanpak op het gebied van 
verantwoord ondernemen is 
gebaseerd op een heldere visie en 
strategie. Het is onderdeel van onze 
cultuur en dagelijkse werkzaamheden, 
waardoor we op lokaal niveau het 
verschil kunnen maken op basis van 
concrete acties. Wereldwijd streven 
onze 101.000 collega’s ernaar een 
goed resultaat neer te zetten voor 
onze klanten en andere 
belanghebbenden. De volgende 
pagina’s geven een overzicht van 
onze resultaten. 
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Chapter 1 Business - Customers

De klant centraal
1

In 2009 is ons ‘Customer Suitability’ 
programma van start gegaan om de 
cruciale verschuiving van 
productgerichtheid naar klantgerichtheid 
in onze gehele bedrijfscultuur en al onze 
activiteiten te versnellen. Mede op basis 
van dit programma willen we ervoor 
zorgen dat iedere klant de juiste 
producten en diensten krijgt, via de juiste 
distributiekanalen en tegen een  
eerlijke prijs. 

“In India is het leven soms moeilijk: zelfs eenvoudige 
dingen als woon-werkverkeer of toegang tot 
basisvoorzieningen kunnen een hele opgave zijn. Ons 
doel in het kader van het Customer Suitability 
programma was onze klanten het leven gemakkelijker 
maken. In 2010 hebben we onze bankprocessen onder 
de loep genomen en bepaald welke gebieden voor 
verbetering in aanmerking kwamen. 

Als gevolg hiervan hebben we het proces van het openen 
van een bankrekening aangepast. Als een klant nu een 
rekening opent bij een willekeurig ING-kantoor, loopt hij 
of zij naar buiten met een complete ‘bank kit’ in zijn of 
haar hand. Dit omvat een bankrekeningnummer, een 
chequeboek, een bankpas en wachtwoorden voor 
automatische geldopname en internetbankieren. 

De feedback van onze klanten en medewerkers was zeer 
bemoedigend en daarom hebben we Customer Suitability 
in onze hele dienstverlening geïntegreerd. Onze klanten 
hebben er duidelijk behoefte aan en het geeft ons een 
streepje voor op onze concurrenten.” Uday Sareen  

Country Head - ING Retail Banking, India

klanttevredenheidsscore landen die de 'Net Promotor Score' 
hebben uitgerold69,1% 21

ondernemen

KLANTEN
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María Ana Matthias 
Marketing Directeur ING Chili 

De klant in de hoofdrol 
We hebben de relevantie van alle 
bestaande producten, diensten en 
adviesprocessen voor particuliere klanten 
overal ter wereld onder de loep 
genomen. Na het bepalen van de 
belangrijkste aandachtsgebieden hebben 
zowel ING Bank als ING Verzekeringen/
Investment Management oplossingen 
ontwikkeld voor de specifieke wensen en 
behoeften van hun klantgroepen. Dit 
leidde in 2010 tot een groot aantal 
concrete verbeteringen en 
ontwikkelingen met betrekking tot onze  
producten en diensten. 

Verbetering van de 
klanttevredenheid 
We stellen de feedback van onze klanten 
op prijs en willen er zeker van zijn dat we 
die structureel ontvangen. Daarom 
hebben we in onze bedrijfsonderdelen de 
zogenaamde Net Promoter Score (NPS) 
uitgerold. Korte tijd nadat klanten 
contact met ons hebben gehad, 
ontvangen zij per e-mail een enquête om 
te meten wat we goed doen en wat we 
kunnen verbeteren. We volgen de 

enquêtes op met een telefoontje om de 
klant een oplossing te bieden of de 
oorzaak van eventuele problemen te 
achterhalen. 

Het analyseren van de feedback van 
klanten helpt ons bij het verbeteren van 
onze lokale activiteiten. Dit resulteert in 
tevreden klanten die ING in hun 
omgeving aanbevelen. ING heeft NPS 
inmiddels uitgerold bij 24 van onze 
business units in 21 landen; ons doel is 
het NPS-programma in 2011 uit te rollen 
in de gehele Retail organisatie. 

Meer financiële kennis  
Uit een van onze onderzoeken is 
gebleken dat klanten vaak heel basale 
financiële vragen hebben, bijvoorbeeld 
hoe te beginnen met sparen of waarom 
een levensverzekering belangrijk is. De 
meeste klanten gaan bij familie of 
vrienden te rade en slechts een gering 
percentage zoekt professioneel advies. 
Wij vinden het belangrijk om te 
investeren in een vergroting van de 
financiële kennis van onze klanten. 

In 2010 realiseerde ING Chili een stijging van de 
klanttevredenheid van 23% ten opzichte van 
2009*. Volgens Marketingdirecteur María Ana 
Matthias is dit het directe resultaat van een 
verschuiving van productgerichtheid naar 
klantgerichtheid. 

“We hebben eerst ons klantenbestand opgedeeld 
in segmenten. Hierdoor kregen we een goed 
beeld van de behoeften, gedragingen en 
kenmerken van onze klanten. Dit maakte het 
voor ons weer makkelijker om in de behoeften 
van onze klanten te kunnen voorzien in alle 
stadia van hun leven.” 

ING Chili heeft haar volledige salesforce getraind 
om te verkopen wat de klant wenst en nodig 
heeft. Bovendien zijn in een nieuw 
verkoopprotocol standaardprocedures voor 
correct klantenadvies vastgelegd. De 
klanttevredenheid en aanbeveling door klanten 
worden nu bijgehouden en gemeten voor ieder 
contactkanaal en segment. 

“Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat een 
financieel bedrijf vandaag de dag klantgericht 
moet zijn om succesvol te blijven. Bedrijven 
zullen hun manier van zakendoen moeten 
veranderen en zo’n verandering is niet eenvoudig. 
Maar het is op de lange termijn de moeite waard, 
want het is in het belang van de klant.” 

* Resultaten van de Net Promoter Score

ondernemen de klant centraal

In het belang van de klant
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In 2010 heeft ING ‘Be Good at Money’ 
gelanceerd, een online initiatief dat 
klanten toegang geeft tot makkelijk te 
begrijpen financiële informatie. In 
Nederland hebben we het tijdschrift 'Mijn 
Geld' geïntroduceerd, waarin klanten 
informatie kunnen vinden over 
pensioenen, hypotheken en andere 
producten. De behoefte aan dergelijke 
informatiebronnen is evident: een in 2010 
uitgevoerd onderzoek van CentiQ liet zien 
dat 4,7 miljoen Nederlanders vonden dat 
zij onvoldoende kennis over financiële 
producten hadden. 

Jong beginnen  
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is 
het goed als mensen op jonge leeftijd al 
kennismaken met geldzaken. ING biedt 
haar jonge klanten diverse platforms 

waarmee zij op een leuke en educatieve 
manier kennis over geld kunnen opdoen. 
ING Direct lanceerde in de Verenigde 
Staten en Canada bijvoorbeeld ‘Planet 
Orange’, een website voor kinderen over 
financiële educatie, vormgegeven rond 
het thema ruimte(vaart). Er horen twee 
Planet Orange Activity Books bij, voor 
gebruik op school of thuis. 

Verder biedt ING ouders informatie over 
financiële educatie, om hen te helpen hun 
kinderen goed te begeleiden. 
Bijvoorbeeld met behulp van de Jeugd & 
Geldwijzer, een online tool. Na 
beantwoording van een aantal vragen 
kunnen ouders direct zien hoe hun 
situatie zich verhoudt tot het landelijk 
gemiddelde. 

Jane Lobbrecht  
Manager Productmanagement 
Creditcards, Nederland 

ondernemen

"Ik ben in 1998 bij ING komen werken en in de loop 
van de jaren ben ik mij ervan bewust geworden 
hoeveel vertrouwen mensen in onze producten 
hebben. Financiële producten als hypotheken kunnen 
heel complex zijn en klanten vertrouwen op ons 
advies bij het kiezen van oplossingen die voor hen 
geschikt zijn. 

Het is niet eenvoudig om criteria te ontwikkelen om 
te meten in hoeverre een product of dienst geschikt is 
voor een klant. In Nederland moesten we echt in de 
huid van de klant kruipen om de belangrijkste 
verbeterpunten te kunnen bepalen. Dit resulteerde in 
veranderingen die het bankieren bij ons eenvoudiger 
en beter maken. We hebben de hoogste prioriteit 
gegeven aan een heldere en toegankelijke 
informatieverschaffing over al onze rentetarieven via 
onze website. Klanten kunnen nu gemakkelijk 
informatie per productdomein (interne en externe 
kosten) vergelijken via een link op de homepage van 
onze Nederlandse website. 

Om de spanning tussen klantgerichtheid en 
winstgevendheid te verkleinen, moesten we ons 
business model herzien. We hebben onderzocht welk 
verkoopgedrag we beloonden en zijn begonnen met 
het meten van prestaties met het oog op zowel 
kwalitatieve, als kwantitatieve doelen." 

de klant centraal

Isabelle Conner  
Global Head of Marketing, ING

“Klanten willen zeker weten dat ze over alle benodigde informatie 
beschikken, voordat ze een beslissing nemen. Door onze klanten educatie 
en advies te bieden, maken we hen wegwijs in financiële kwesties. Zo 
winnen we stukje bij beetje het vertrouwen van de klant terug.” 
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Klanten helpen te beslissen op basis 
van feiten  
Financiële beslissingen, vooral bij grote 
geldbedragen, kan men het beste nemen 
op grond van feiten en ervaring. Daarom 
biedt ING al haar Nederlandse klanten 
'Tim' (Transacties Inzichtelijk Maken) aan, 
een digitaal huishoudboekje. 

'Tim' is gekoppeld aan de betaalrekening 
van de klant en werkt binnen de veilige 
online omgeving van ING. Het 
huishoudboekje boekt bij- en 
afschrijvingen van de betaalrekening 
automatisch in categorieën zoals ‘eten en 
drinken’, ‘leven’, ‘auto’ en ‘vakantie’. 

De gegevens kunnen in grafieken 
zichtbaar worden gemaakt en gebruikers 
kunnen gemakkelijk een budget opstellen 
en een alert krijgen als ze dat dreigen te 
overschrijden. Met 'Tim' is het ook 
mogelijk het uitgavenpatroon anoniem te 
vergelijken met dat van andere ING-
klanten met hetzelfde inkomen en 
opleidingsniveau. 

In april 2010 heeft ING alle 2.600 
ING Geldautomaten in Nederland 
aangepast om ze toegankelijker 
te maken voor slechtzienden. Dit 
is gebeurd nadat de leesbaarheid 
van de beeldschermen van de 
machines in 2009 was onderzocht 
in samenwerking met Viziris, een 
Nederlandse organisatie voor 
mensen met een visuele 
beperking. Naar aanleiding 
hiervan is er een nieuw ontwerp 
voor de beeldschermen gemaakt. 
Deze zijn nu veel beter leesbaar 
voor mensen met een visuele 
beperking. 

“Wij vinden het belangrijk dat 
slechtzienden hun bankzaken op 
hun gemak en met vertrouwen 
kunnen regelen. ING-klanten die 
blind of slechtziend zijn, kunnen 
bijvoorbeeld al jarenlang 
afschriften in braille ontvangen. 
ING geldautomaten waren al 
uitgerust met opties om 
slechtzienden te helpen, zoals 
toetsen in reliëf, maar we hadden 
het gevoel dat er nog wel wat te 
verbeteren viel”, aldus Hans van 
der Horst, Directeur Kantoren, 
ING Nederland. 

Geldautomaten voor 
slechtzienden 

ondernemen

Johan van der Zanden 
Directeur Particulieren Acquisitie en Inkomen 
ING Nederland 

“Tijdens onze pilot in 2009 gaven klanten aan 'Tim' praktisch en nuttig te 
vinden. Bovendien bleken ze het geweldig te vinden om hun 
uitgavenpatroon met dat van anderen te kunnen vergelijken.” 

de klant centraal

Meer informatie
www.ing.com/begoodatmoney

'Tim' illustraties
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VERANTWOORD
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Chapter 2 Business - Responsible

Kazakhstan China Pipeline (KCP) bezit en 
exploiteert een pijpleiding voor het 
transport van ruwe olie vanuit Kazachstan 
naar China. Door het verlengen van de 
pijpleiding met 980 kilometer tot in het 
olieveld in de Kaspische Zee, kon de 
transportcapaciteit worden uitgebreid tot 
bijna het dubbele van de oorspronkelijke 
200.000 vaten per dag. KCP is een joint 
venture van China National Petroleum 
Corporation (CNPC) en KazMunaiGaz, het 
Kazachstaanse nationale olie- en 
gasbedrijf.

ING werd geselecteerd voor de 
financiering van USD 1,18 miljard die 
nodig was voor de nieuwe sectie van de 
pijplijn. Naast ING is ook een aantal 
prominente Chinese banken betrokken bij 

de financiering. Zoals bij elke 
projectfinanciering paste ING de Equator 
Principles toe om inzicht te krijgen in de 
sociale en milieu risico’s en het project te 
toetsen aan internationale standaarden. 

Deze set van 10 principes is een 
benchmark voor de financiële sector voor 
het vaststellen, beoordelen en beheersen 
van sociale- en milieurisico’s. De Equator 
Principles gaan uit van prestatienormen 
en –richtlijnen zoals gedefinieerd door de 
International Finance Corporation 
(onderdeel van de Wereldbank) en zijn 
van toepassing op belangrijke 
projectfinancieringen. 

Deze projecten worden geëvalueerd op 
grond van criteria volgens de Equator 

Principles voordat ze in gang worden 
gezet. Het KCP-project is gecontroleerd 
door een onafhankelijke milieuconsultant. 
Op basis van diens bevindingen zijn KCP 
en ING een projectaanpak 
overeengekomen, waardoor het project 
voldoet aan de relevante materiële 
milieu- en sociale normen. 

De toepassing van de Equator Principles 
hielp in dit geval bij het aanscherpen van 
de milieu- en sociale normen van KCP en 
het project. Verder kreeg ING de kans om 
haar expertise op het gebied van de 
Equator Principles te delen met CNPC en 
de participerende Chinese banken. 

ondernemen

€2.120m 43%

Een stap verder dan 
’business as usual’ 

duurzaam beheerd vermogen, 
een stijging van 5% ten 
opzichte van 2009

stijging van de duurzame fondsen 
die worden beheerd door Private 
Banking in Nederland 

We hebben in al onze 
bedrijfsonderdelen een helder 
'Environmental and Social Risk' 
(milieu- en sociaal risico/ESR) beleid 
geïmplementeerd, om betrokkenheid 
bij illegale, schadelijke en onethische 
praktijken te voorkomen en klanten te 
ondersteunen bij het verbeteren van 
hun duurzame prestaties. Het ESR 
beleid is de praktische uitwerking van 
de ING Business Principles en beschrijft 
de richtlijnen met betrekking tot 
specifieke sectoren, mensenrechten  
en milieukwesties. 

Toepassing van de Equator Principles op de uitbreiding van een oliepijpleiding 



38  |  Maatschappelijk Jaarverslag 2010 ING in actie  |  39

Waar mogelijk, streven we ernaar onze klanten te 
stimuleren duurzamer te ondernemen. Op deze manier 
heeft ons milieu en sociaal risicobeleid (ESR-beleid) ook 
een positieve invloed op andere bedrijven en de 
maatschappij in brede zin.

Ons ESR beleid bestaat uit drie verschillende onderdelen: 

•	 Beleid dat duidelijke regels stelt voor branches en 
praktijken waarbij ING niet betrokken wil zijn. Een 
voorbeeld is ons beleid met betrekking tot 
controversiële wapens. 

•	 Richtlijnen voor klanten die opereren in gevoelige maar 
acceptabele sectoren, die over het algemeen voldoen 
aan internationale standaarden. Met deze richtlijnen 
kunnen wij onze klanten helpen de lat hoger te leggen 
voor hun milieu- en sociale prestaties. 

•	 Specifieke processen voor klanten die behoren tot de 
beste in hun categorie, of tot sectoren die 
duurzaamheid bevorderen, ter vereenvoudiging van het 
beslissingstraject bij projecten. 

 
 

Het screenen van milieurisico’s en sociale risico’s 
Met 80 miljoen klanten over de hele wereld hebben de 
activiteiten van ING grote invloed op de economie en de 
samenleving. Deze invloed willen wij voor zover mogelijk 
positief aanwenden. Daarom wordt iedere nieuwe 
zakelijke klant die de bank en het verzekeringsbedrijf 
benadert, gescreend op sociale risico’s en milieurisico’s. 
Als uitkomst van deze screening wordt het advies 
‘doorgaan’, of ‘afwijzen’ of ‘doorgaan onder 
voorwaarden’ gegeven. Als de zakelijke relatie tot stand 
komt, wordt de scan jaarlijks herhaald. Bij een 
voorwaardelijke goedkeuring kunnen we onze invloed 
aanwenden om de duurzame prestaties van een bedrijf 
helpen te verbeteren.

Het gespecialiseerde ESR-team van ING ziet erop toe dat 
ons beleid wereldwijd op een consistente wijze wordt 
uitgevoerd. Bovendien bieden wij het hele jaar door 
specifieke ESR-training aan om het bewustzijn van 
medewerkers te versterken en hun kennis te vergroten. 
Deze training wordt gegeven aan alle riskmanagers en 
commerciële teams binnen ING. In 2010 hebben we 443 
mensen getraind, in 2009 waren dat er 413.

ondernemen een stap verder dan ’business as usual’ 

Meer informatie
www.ingforsomethingbetter.com/esr

"Het Kazachstan–China pijpleidingproject is het eerste project in Kazachstan, en het eerste buitenlandse 
project voor CNPC dat het belangrijke niveau van het voldoen aan de Equator Principles heeft bereikt. Dit 
bewijst niet alleen hoeveel waarde wij hechten aan milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid, maar 
weerspiegelt ook de toewijding van, en het harde werk dat is verricht door, alle partijen die hebben 
bijgedragen aan het succes van het project. Als de grootste olie- en gasproducent in China erkennen wij het 
belang van de Equator Principles in onze toekomstige buitenlandse zakelijke activiteiten."

Wang Guoliang  
CFO China National Petroleum Corporation 
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Resultaat 2010
Invloed van ING door het toepassen van 
de internationaal erkende Equator 
Principles  

Totaal beoordeelde 
projectvoorstellen

74

Negatief advies 2

Positief advies 45

Advies onder voorwaarden 27

Equator Principles 
De Equator Principles zijn een benchmark 
voor de financiële sector voor het 
beheersen van milieu en sociale risico’s in 
projectfinanciering. Door deze principes te 
onderschrijven, heeft ING zich 
gecommitteerd aan het naleven van 
internationale milieu en sociale normen. 
ING past deze principes niet alleen toe op 
projectfinancieringen, maar op al haar 
producten en diensten die betrekking 
hebben op projecten. 

ING levert ook belangrijke inspanningen 
om het gebruik van internationale 
standaarden zoals de Equator Principles te 
bevorderen bij marktpartijen in de 
opkomende markten in India en China.

ING is een actief lid van de Equator Principles 
stuurgroep. Wij pleiten er sterk voor dat de Equator 
Principles wereldwijd als universele standaard 
worden aangenomen in de financiële sector. 
Daarnaast leidt ING binnen de Equator Principles  
de discussie om tot wereldwijde standaarden voor 
mensenrechten te komen, bijvoorbeeld door in 
overleg te treden met de Verenigde Naties. 

ondernemen

Advies volgens de Equator PrinciplesAfrika

Infrastructuur

Natuurlijke bronnen

Overige

Power & Utilities 

Totaal

Negatief Positief Advies onder 
voorwaarden

Negatief Positief Advies onder 
voorwaarden

Negatief Positief Advies onder 
voorwaarden

Negatief Positief Advies onder 
voorwaarden

Negatief Positief Advies onder 
voorwaarden

Negatief Positief Advies onder 
voorwaarden

Negatief Positief Advies onder 
voorwaarden

1

1

1

1

2 2

4

11111

Advies volgens de Equator PrinciplesAzië 

Infrastructuur

Natuurlijke bronnen

Overige

Power & Utilities 

Totaal

4

1

1

1

6

1

113

6 11

17

1

1

111117

Advies volgens de Equator PrinciplesEuropa

Infrastructuur

Natuurlijke bronnen

Overige

Power & Utilities 

Totaal

1

2

2

1

1

1 12 1

14

111116

113

Advies volgens de Equator PrinciplesNoord-
Amerika

Infrastructuur

Natuurlijke bronnen

Overige

Power & Utilities 

Totaal

1

1

10 1

11

4 111117

113

Advies volgens de Equator PrinciplesCentraal 
Oost Europa

Infrastructuur

Natuurlijke bronnen

Overige

Power & Utilities 

Totaal

2

1

1

1

1

10 10

20

Advies volgens de Equator PrinciplesLatijns
Amerika

Infrastructuur

Natuurlijke bronnen

Overige

Power & Utilities 

Totaal

1 1

1

1

1 2 1

4

Advies volgens de Equator Principles
Midden-

Oosten
Infrastructuur

Natuurlijke bronnen

Overige

Power & Utilities 

Totaal

1

1

1

3 1

4

2

een stap verder dan ’business as usual’ 
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een stap verder dan ’business as usual’ 

Het defensiebeleid 
van ING 

Het defensiebeleid van ING 
stamt uit 2003. In de loop der 
jaren heeft het zich verder 
ontwikkeld op basis van onze 
toenemende ervaring, en naar 
aanleiding van het 
aangescherpte maatschappelijk 
debat over controversiële 
wapens en wapenhandel. 
Vandaag de dag financieren wij 
geen bedrijven die controversiële 
wapens produceren of 
verhandelen. Hieronder vallen 
anti-personeelslandmijnen, 
clustermunitie, biologische/
chemische wapens en wapens 
die verarmd uranium bevatten. 

ING zal geen eigen geld 
investeren in dergelijke bedrijven 
en er waar mogelijk voor zorgen 
dat het geld van klanten niet via 
de door ING beheerde 
beleggingsfondsen in dergelijke 
bedrijven wordt geïnvesteerd 
(behalve in het geval van 
‘index-trackers’ en expliciete 
opdrachten van klanten). ING 
financiert evenmin wapenhandel 
naar landen waar een hoog risico 
bestaat dat de wapens worden 
gebruikt voor schendingen van 
mensenrechten, onderdrukking 
van de bevolking, of voor 
activiteiten die geen verband 
houden met legitieme vormen 
van nationale veiligheid. 

In 2005 heeft ING de zakelijke 
relatie met een van de 
wereldleiders in de defensie-
industrie verbroken. De 
betrokkenheid van dit bedrijf bij 
de productie van clustermunitie 
was in strijd met ons 
defensiebeleid. De afgelopen tijd 
heeft ING tientallen bedrijven 
geïdentificeerd die in strijd 
handelen met ons defensiebeleid 
of andersoortig ESR-beleid. Deze 
bedrijven zijn volledig uitgesloten 
van onze financierings- en 
beleggingsactiviteiten. 

ondernemen

Wat is volgens u de rol van de 
financiële sector, met name van 
banken, bij het creëren van een 
CO2-arme economie?  
De CO2 footprint van een bank wordt 
bepaald door de manier waarop de bank 
haar geld uitzet. Bij het investeren van dat 
geld moet zij rekening houden met 
sociale en economische aspecten. 

Het eerste aspect betreft het beleggen in 
aandelen, waarbij winst wordt 
gegenereerd door handel in fossiele 
energiebronnen. Dit belemmert het 
streven van de internationale 
gemeenschap om de wereldwijde 
opwarming van de aarde tot twee graden 
te beperken. Greenpeace vindt dat 
financiële instellingen niet moeten 
investeren in nieuwe fossiele 
energiebronnen. In plaats daarvan 
moeten zij hun klanten wijzen op de 
consequenties van het ondernemen in 

sectoren die zich kenmerken door een 
hoge uitstoot van schadelijke stoffen. 

Waar men ook rekening mee moet 
houden is dat een groot deel van de 
wereldwijd geproduceerde CO2 niet kan 
worden verbrand. Als op een gegeven 
moment CO2-belasting wordt ingevoerd, 
zal dit de productiekosten doen stijgen en 
zal CO2 dus een financieel risico gaan 
vormen. Banken moeten hierover 
nadenken vanuit twee perspectieven: hun 
sociale verantwoordelijkheid en hun 
beleggingsverantwoordelijkheid. 

Daarom vragen wij banken mee te 
investeren in sectoren die bijdragen aan 
het verder CO2-vrij maken van de 
economie, zoals in groene technologieën. 
Momenteel belegt ING meer in 
technologieën die gebaseerd zijn op 
fossiele bronnen dan in groene 
technologieën. Ik vind dat ING deze 

balans moet aanpassen en zich intensiever 
moet bezighouden met hernieuwbare 
energiebronnen. 

Wat kan ING nog meer doen?  
Een bank is uiteraard gericht op het 
genereren van winst. Daarom is het 
zakelijk gezien logisch dat ING in wind 
belegt in Duitsland en niet in Nederland, 
omdat Duitland een goed 
investeringskader biedt en Nederland niet. 

Maar buiten dat, zou ING meer 
initiatieven moeten steunen die 
investeringen in oplossingen voor het 
verder CO2-vrij maken van de economie 
bevorderen. Niet alleen door ideeën te 
ontwikkelen, maar door die ideeën ook 
aan onze politici voor te leggen en hen 
deskundig advies te geven over het 
scheppen van een milieuvriendelijk 
investeringsklimaat. 

Stefan Flothman 
Climate Change Director 
bij Greenpeace  

INTERVIEW
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Chapter 3 Business - Sustainable

De windportefeuille van ING* nam 
toe van 2% tot 33% (EMEA 2005 
t/m 2010) 

van de stroomvoorziening op 
Cyprus is afkomstig van een door 
ING gefinancierd windmolenpark 33% 8%

Duurzaamheid biedt kansen

De huidige sociaal-economische situatie 
kent veel uitdagingen, waaronder 
klimaatverandering, een groeiende vraag 
naar energie en bevolkingstoename. Om 
op de lange termijn succesvol te zijn, heeft 
ING ethische, sociale en milieutechnische 
aspecten in haar business model 
geïntegreerd. Door ons te richten op het 
verantwoord uitvoeren van onze 
kernactiviteiten, kunnen we bijdragen aan 
het omzetten van deze uitdagingen in 
kansen voor economische groei. 

ondernemen

In 2010 groeide de duurzame portefeuilles 
binnen alle bedrijfsactiviteiten van ING. Dit 
illustreert de consistentie van ons streven 
onze financiële doelstellingen te realiseren, 
op basis van gezonde zakelijke ethiek, en 
duurzame prioriteiten. Dit geldt met name 

voor onze betrokkenheid bij hernieuwbare 
energieprojecten, die vanaf 2005 tot en 
met 2010 exponentieel is toegenomen. 
Eind 2010 bedroeg het volume van door 
ING Structured Finance gefinancierde 
projecten op het gebied van 

energieopwekking wereldwijd EUR 3,3 
miljard. Ongeveer 29% hiervan betrof de 
financiering van hernieuwbare 
energieopwekking. 

Momentopname energieportefeuille Europa, Midden-
Oosten en Afrika* 

Stoom- en 
gascentrale 
67%

Stoom- en 
gascentrale 
47%

Windenergie
33%

Windenergie
2%Diesel

2%

Steenkool
29% Steenkool

14%

Overige
3%

Zonne-energie 
3%

2005 2010

*ING Structured Finance, Utilities and Power
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Adrien Pinsard 
Investment Manager  
Platina Partners  

ondernemen

“Wij streven naar langdurige relaties met 
onze partners, waaronder banken die met 
ons willen samenwerken aan diverse 
projecten. ING past goed bij ons door haar 
commitment aan hernieuwbare energie en 
de aanhoudende bereidwilligheid om 
leningen binnen deze sector te verstrekken.”

duurzaamheid biedt kansen

Beleggen in windenergie op Cyprus 

In december 2010 voltooide Platina Partners 
de aanleg van een windpark met een 
vermogen van 82 MW op de Oritesberg. De 
41 windturbines in het park zijn goed voor 
8% van de lokale energieopwekking en 
vervullen voor het land 13% van de 
EU-doelstellingen voor hernieuwbare 
energie. ING heeft aan het project 
bijgedragen met haar expertise en 
praktische hulp. 

De grootste uitdaging voor ING en haar 
investeringspartners was de financiële 
levensvatbaarheid van het 170 miljoen euro 
kostende park. Het opwekken van energie 
uit wind is duurder dan conventionele 
energieopwekking en Cyprus is geen land 
met hoge gemiddelde windsnelheden. 

Zonder extra steun zou het windpark 
onvoldoende inkomsten opleveren voor een 
adequaat rendement op de investeringen. 

De Cypriotische overheid steunde 
hernieuwbare energieprojecten en had 
’feed-in tariffs’ (vast elektriciteitstarief) 
ingevoerd om investeringen in deze sector 
te bevorderen. Er werd echter weinig 
vooruitgang geboekt in het installeren van 
nieuwe capaciteit, omdat het niveau van de 
’feed-in tariffs’ niet aansloot op de 
windbronnen op het eiland. Hierdoor was 
het project niet rendabel en was het zaak 
om de structuur van de lokale ’feed-in 
tariffs’ aan te passen. Deze aanpassing 
moest echter bij wet worden bekrachtigd, 
zowel op lokaal niveau, als op EU-niveau. 

Na een jaar van intensieve samenwerking 
tussen ING, haar investeringspartners en de 
Cypriotische overheid, heeft de Europese 
Commissie uiteindelijk een nieuwe structuur 
geratificeerd. Verder vergde het project veel 
ontwikkelingsinspanning om te waarborgen 
dat het zou voldoen aan de normen van de 
Equator Principles die ING heeft 
ondertekend. 

Dankzij de aangepaste structuur van ’feed-in 
tariffs’ kon het project worden gefinancierd 
met een lange aflossingsperiode van 18 jaar. 
Het succes van dit project heeft een 
precedent geschapen voor andere 
toekomstige projectfinanciering in de 
hernieuwbare energiesector op het eiland. 
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De businesscase voor duurzaamheid  
Binnen ING verrichten onderzoeksteams 
uitgebreide studies naar de businesscase voor 
de betrokkenheid van ING en haar klanten bij 
duurzame initiatieven. In 2010 publiceerde 
een ING-team van beleggingsanalisten het 
rapport ‘The Third Industrial Revolution’ over 
de toenemende schaarste aan natuurlijke 
hulpbronnen en de ecologische achteruitgang 
van onze planeet. 

In het rapport werd de conclusie getrokken 
dat ‘Multi Committed Companies’ – bedrijven 
die meer nastreven dan financieel resultaat 
op de korte termijn – een voorsprong 
hebben, aangezien dit een tijdperk is waarin 
het regeringen en consumenten niet altijd 
voldoende lukt het voortouw te nemen. 

Later in het jaar sloot het Economisch Bureau 
van ING zich hierbij aan met een rapport 
genaamd ‘From Waste to Profit’, waarin een 
perspectief wordt geschetst op de 
afvalproductie, investeringen en de 
geschiktheid van leasing als 
financieringsmiddel in die sector. ING Lease 
Nederland heeft het rapport gebruikt om 
zakelijke kansen te identificeren ter 
uitbreiding van de eigen portefeuille. In de 
loop van het jaar verschenen diverse andere 
onderzoeksrapporten over uiteenlopende 
sectoren, variërend van zakelijke argumenten 

voor duurzame visserij tot duurzaamheid in 
supermarkten. Deze rapporten helpen ons en 
onze klanten bij het nemen van 
onderbouwde beslissingen over het 
investeren in duurzame bedrijven en 
initiatieven. 

ING biedt duurzame producten  
ING biedt klanten maatschappelijk 
verantwoorde beleggingsmogelijkheden zoals 
de wereldwijde duurzame aandelenfondsen 
van ING Investment Management. Voor 
maatschappelijk verantwoorde 
beleggingsproducten combineren onze 
fondsbeheerders de traditionele financiële 
analyse met het toetsen van de prestaties op 
het gebied van duurzaamheid. Deze fondsen 
worden door onze bedrijfsonderdelen in 
Europa, de VS en Australië onder lokale 
namen op de markt gebracht. 

Een snel groeiend aantal vermogende klanten 
is niet langer alleen geïnteresseerd in 
financiële resultaten van de bedrijven waarin 
zij beleggen, maar wil ook weten hoe 
bedrijven zich gedragen. Naast de 
gebruikelijke financiële informatie die zij 
ontvangen over een bedrijf, nemen zij ook 
maatschappelijke, ethische en milieucriteria in 
overweging bij het nemen van hun 
beleggingsbeslissingen. In Nederland 
verstrekt ING deze extra informatie al sinds 

Green Gas 
International

Green Gas International is 
gespecialiseerd in het omzetten van 
schadelijk afval uit kolenmijnen en 
afvalstortplaatsen in schone 
energie. Het bedrijf werkt 
wereldwijd aan 50 projecten en 
biedt oplossingen die de hele keten 
omvatten, van mijngasafvoer en 
het opslaan van gas tot aan de 
verkoop van warmte, stroom en 

CO2-rechten. In 2009 heeft het 
door het bedrijf herwonnen gas 
120 MW aan elektriciteit 
opgeleverd en de C02-uitstoot 
verlaagd met ongeveer 3,3 miljoen 
ton. 

Met het oog op de omvang van 
Green Gas International wilde het 
bedrijf zijn treasury-activiteiten 

centraliseren voor een beter inzicht 
in, en beheersing van de 
wereldwijde geldstromen, 
valutaposities en de daaraan 
verbonden risico’s. Hiertoe zocht 
het bedrijf een financiële partner 
met internationale aanwezigheid in 
de landen waar Green Gas 
International actief is. Zij kozen 
voor ING. 

ondernemen

Sebastiaan de Jonge 
Relatiemanager  
ING Corporate Clients 

duurzaamheid biedt kansen

“Green Gas is een perfect voorbeeld 
van een bedrijf dat duurzame doelen 
combineert met een gezonde manier 
van zakendoen. Dit past heel goed in 
onze visie van duurzaamheid en hoe 
deze zowel de maatschappij als de 
economie ten goede kan komen.” 
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1999 aan beleggers, waaronder 
liefdadigheidsinstellingen en stichtingen. 

In 2010 verhoogde het Private Banking 
team van ING in Nederland zijn 
duurzaam beheerde vermogen met 
43%, van EUR 363 miljoen tot EUR 517 
miljoen. Dit weerspiegelt de 
wereldwijde trend van een toename van 
duurzame beleggingen, en laat zien dat 
vermogende klanten van ING hun 
mandaat verschuiven van traditionele 
beleggingen naar duurzame 
alternatieven. 

Mystery shopper  
VBDO, de Nederlandse Vereniging van 
Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, 
onderzoekt jaarlijks met behulp van 
‘mystery shoppers’ de duurzame 
beleggingsopties die door de 
Nederlandse banken worden 
aangeboden. Hiertoe behoort ook ING, 
die klanten de mogelijkheid biedt om 
hun geld op een verantwoorde manier 
te beleggen, waaronder ook in diverse 
specifieke duurzame beleggings-
portefeuilles. 

De beleggingsadviseurs van ING werden 
door VBDO in de hoogste categorie 
ingedeeld voor het proactief adviseren 

van klanten op het gebied van 
duurzaam beleggen. Uit het onderzoek 
kwam verder naar voren dat de 
ING-adviseurs zich niet alleen actief 
inzetten voor het promoten van een 
duurzame beleggingsportefeuille, maar 
ook vaker over adequate kennis 
beschikken en in staat zijn alle opties uit 
te leggen. ING kreeg ook de hoogste 
score voor de toegankelijkheid van 
informatie op haar website, waar 
bezoekers slechts twee keer hoeven te 
klikken om informatie over duurzame 
beleggingen te kunnen vinden. 

ondernemen

"In de afgelopen jaren hebben beleggers 
gemerkt dat duurzame portefeuilles het 
even goed doen als traditionele 
portefeuilles. Via onze eigen portefeuille 
streven wij naar een goede balans tussen 
financieel rendement en sociaal 
rendement. 

We hebben sinds 1991 een commerciële 
relatie met ING. In het begin maakten wij 
gebruik van het systeem van ING ter 
beoordeling van milieu- en sociale risico’s 
als hulpmiddel bij het voorkomen van 
beleggingen in zaken waarbij sprake was 
van kinderarbeid, aantasting van het 
milieu en oneerlijke arbeidsverhoudingen. 
Uiteindelijk wilden we echter een stap 
verder gaan en proactief zoeken naar 
bedrijven en investeringen die 
duurzaamheid bevorderen. 

In 2010 hebben we besloten gebruik te 
maken van de duurzame 
beleggingsportefeuille van ING. Dit bleek 
ook nog eens goedkoper te zijn, omdat 
binnen deze portefeuille minder 
aanpassingen gemaakt hoeven te worden. 
We zijn blij dat we goede financiële 
resultaten kunnen behalen door te 
beleggen in projecten die duurzaamheid 
stimuleren." 

Kiezen voor een duurzame 
portefeuille 

Ron Rijnbende 
Directeur bestuurder UnieNzv

duurzaamheid biedt kansen
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Steun aan een verlicht idee 

Eneco koopt CO2-
rechten en betaalt ING

ING 
leent geld aan het 
Luz Verde project 

Luz Verde koopt één 
miljoen spaarlampen 
van Philips 

Mexicaanse families  
vervangen gloeilampen 

Kostenbesparing voor 
Mexicaanse families en 
ontstaan van CO2-
emissierechten

ING Groen 
Bank 

Het ‘Luz Verde’ (groen licht) project in 
Mexico, waarin ING als financiële partner 
optreedt, heeft de prijs ‘Carbon Finance 
Deal of the Year 2010’ toegekend 
gekregen door het tijdschrift 
‘Environmental Finance Magazine’. 

Luz Verde verving gratis 1 miljoen 
milieuonvriendelijke gloeilampen door 
energiebesparende compacte 
fluorescentielampen (CFL, of 
spaarlampen) bij families in de Puebla 
regio van Mexico. Voor 40% van deze 
families is de jaarlijkse besparing op hun 
energiekosten gelijk aan een weeksalaris. 

Het idee voor dit project is afkomstig van 
Cool nrg, een Australisch bedrijf dat 
gericht is op het maximaliseren van de 
waarde van CO2. Dit bedrijf zag een kans 
voor dit, naar verluidt, eerste Kyoto 
Protocol-project waarvan de financiering 
uitsluitend is gebaseerd op toekomstige 
inkomsten uit CO2-rechten. 

Deze innovatieve benadering had echter 
niet kunnen slagen zonder een alliantie 
van drie Nederlandse bedrijven. Philips 
leverde de energie-efficiënte lampen, 
het energiebedrijf Eneco ging een 
langetermijnverbintenis aan om 

CO2-emmissies op te kopen tegen een 
vaste prijs en ING structureerde de 
financiering van het project. 

De geplande uitbreiding van het Luz 
Verde programma voorziet in de 
distributie van maar liefst vijfenveertig 
miljoen CFL-lampen aan families in 
andere Mexicaanse regio’s binnen de 
komende twee jaar. 

In 2010 heeft de Nederlandse 
regering besloten de 
belastingvoordelen voor 
milieuvriendelijke investeringen 
geleidelijk te verlagen. Dit pakt 
negatief uit voor ongeveer 250.000 
particulieren en 4.000 bedrijven. 
ING is tijdelijk gestopt met het 
aanbieden van groene deposito’s en 
schuldpapier, en heeft haar klanten 
hierover ingelicht. 

ING begon in 1995 met het 
aanbieden van groenfondsen, 
bedoeld om investeringen in 
milieuvriendelijke projecten te 
bevorderen. Het rendement van 
groene investeringen was lager dan 
de marktrente. De overheid 
compenseerde dit door beleggers 
belastingvoordeel te geven. 
Hierdoor konden banken zoals ING 
voor groene projecten een lagere 
rente in rekening brengen. 

Met ingang van 1 januari 2011 is het 
belastingvoordeel verlaagd van 
2,5% naar 2,2%; de regering is van 
plan dit in 2014 verder te verlagen 
naar 1,2%. Een groep Nederlandse 
banken, waaronder ING, heeft bij de 
regering haar zorgen geuit  over de 
verwachte nadelige consequenties 
van de afschaffing van deze fiscale 
regeling op duurzame investeringen 
in Nederland. 

ondernemen duurzaamheid biedt kansen

ING heeft een lening verschaft aan ‘Fair 
Climate Fund’ voor het financieren van 
projecten in opkomende economieën, die 
de samenleving ten goede komen en leiden 
tot lagere CO2-emissies. De resultaten van 
dergelijke projecten worden omgezet in 
CO2-rechten, die worden geverifieerd door 
standaardiseringsinstellingen. Vervolgens 
worden deze rechten aan particulieren en 
organisaties in Nederland aangeboden, die 
de CO2-emissies kunnen kopen ter 
compensatie van hun CO2-uitstoot. 

Projecten van het Fair Climate Fund helpen 
gezinnen in ontwikkelingslanden met de 
reductie van hun CO2-emissies, door het 
bouwen van biogasinstallaties en 
verbeterde kachels, en het opzetten van 
onderwijsprojecten. Zo kunnen 
bijvoorbeeld 18.000 gezinnen in India nu 
op een milieuvriendelijke manier koken met 
behulp van biogasinstallaties. Dit scheelt 
jaarlijks 50.000 ton aan CO2-uitstoot. 

Fair 
Climate 
Fund
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Chapter 4 People

van de ING-medewerkers 
geeft aan er trots op te zijn 
voor ING te werken

vrouwen in de ING 
Management Council75% 14,9% 

Medewerkers betrekken bij 
wat we doen 

Zonder betrokken en enthousiaste 
medewerkers kan ING haar 
doelstellingen niet verwezenlijken. 
Daarom streven we ernaar dat al onze 
medewerkers zich gemotiveerd, 
gerespecteerd en gesteund voelen, 
zowel door hun directe collega’s als 
door het management. Door onze 
medewerkers een open, veilige en 
stimulerende werkomgeving te bieden, 
waar iedereen gelijkwaardig is, kunnen 
zij optimaal bijdragen aan de toekomst 
van ons bedrijf. 

mens

"Ik geloof oprecht dat diversiteit draait om 
goed zaken doen. Als we succesvol willen 
zijn, is diversiteit van ons 
medewerkersbestand essentieel. In onze 
ING-kantoren in Luxemburg werken meer 
dan 800 mensen. Luxemburg is een klein, 
open en internationaal land, maar naar 
mijn mening is het erg op mannen gericht. 
Dit vindt zijn weerslag in de 
personeelssamenstelling van ING, en met 
name in het hoger management zijn er 
onvoldoende vrouwen. 

Naar mijn idee komen gemengde groepen 
de innovatie in een bedrijf ten goede. Ik 
ben ervan overtuigd dat we er 
ambitieuzer van worden, omdat 
verschillende groepen mensen op een 
gezonde manier kritisch zijn ten opzichte 
van elkaars ideeën en percepties. Verder 
zijn we voortdurend op zoek naar de 
beste mensen. Gezien het feit dat meer 

dan 50% van de afgestudeerde academici 
op dit moment vrouw is, zouden we gek 
zijn om al dat talent te negeren. We 
weten ook dat veel financiële beslissingen 
worden genomen door vrouwen; dit zijn 
de klanten die voor ons inkomen zorgen. 
Het is logisch dat we ons functioneren en 
onze structuur aanpassen opdat onze 
klanten zich in ons herkennen. 

Daarom hebben wij een plan gemaakt dat 
de man-vrouwverhouding moet verbeteren. 
Dit plan heeft drie hoofdcomponenten: 

•	 Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen 

•	 Een betere werk/privébalans voor onze 
medewerkers

•	 Het bevorderen van carrièrekansen  

We hebben ook bekeken op welke 
gebieden we concreet actie kunnen 
ondernemen om te zorgen voor gelijke 

kansen. Zo was er een aanzienlijk verschil 
in het aantal trainingsdagen dat door 
vrouwen en mannen werd opgenomen. 
Dit is belangrijk, want een goed opgeleide 
medewerker zal sneller doorstromen naar 
een hogere functie. We moedigen 
vrouwen ook aan hun ambities duidelijker 
kenbaar te maken; mannen zijn 
traditioneel vaak doortastender in hun 
communicatie.

Op basis van deze initiatieven zijn wij tot 
verschillende inzichten gekomen en 
hebben wij de meeste medewerkers 
kunnen betrekken bij een 
bewustwordingsprogramma; dat was het 
begin. In oktober 2010 zijn onze 
inspanningen door de Luxemburgse 
overheid beloond met een diversiteitsprijs 
(Meilleure Pratique D'egalite entre les 
femmes et les hommes dans les 
entreprises 2010)." 

Rik van den Berghe  
(en zijn team)  
CEO ING Luxemburg 

(tweede van links) 
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‘ MIJN IDEEËN  
 EN SUGGESTIES  
 TELLEN MEE’ 

Voor onze medewerkers was de splitsing van de 
Bank en Verzekeringen/Investment Management in 
2010 een belangrijk thema. Zij voelden als eersten 
het effect van de verandering en moesten zich 
aanpassen aan een nieuwe structuur en een 
nieuwe manier van werken. Om onze mensen bij de 
veranderingen te begeleiden en te betrekken, 
hebben we hen geregeld voorzien van informatie 
over de voortgang en bijeenkomsten georganiseerd 
waar zij vragen konden stellen aan leden van het 
management. 

De mening van medewerkers telt 
Voor een beter begrip van kwesties die belangrijk 
zijn voor ING-medewerkers en om hun mening te 
peilen, houdt ING jaarlijks een enquête naar de 
werknemersbetrokkenheid. Deze enquête gaat over 
onderwerpen als merkbeleving, integriteit en 
naleving van wetten en waarden, diversiteit en 
verantwoord ondernemen. De onderwerpen die 
aan bod komen zijn relevant voor onze eigen 

medewerkers, maar ook voor de klanten die we 
bedienen en de samenlevingen waar we als bedrijf 
deel van uitmaken. 

In 2010 hebben 74.266 ING-medewerkers de 
enquête ingevuld, een respons van 74%, evenveel 
als in 2009. Wij zijn er trots op dat we ondanks alle 
veranderingen in staat zijn geweest de score voor 
belangrijke zaken zoals medewerkerstrots en 
-tevredenheid te verhogen. 

Onze cultuur  
De financiële crisis heeft ons gesterkt in onze 
overtuiging dat integriteit de kern is van goed 
zakendoen. Integriteit is essentieel voor het behoud 
van het vertrouwen van onze klanten en de 
maatschappij, en voor het onderhouden van 
productieve relaties binnen ons eigen bedrijf. Om er 
zeker van te zijn dat alle werknemers begrijpen hoe 
hun handelen en gedrag kan bijdragen aan het 
verdienen en behouden van het klantvertrouwen, is 

mens betrokkenheid van onze medewerkers

"Als medewerker vond ik de manier waarop ING koers 
wist te houden op de woelige zee van de recente 
financiële crisis heel indrukwekkend. Het wereldwijde 
ING-team heeft aangetoond niet alleen prima te 
functioneren bij mooi weer, maar ook ongunstige 
marktomstandigheden goed aan te kunnen. Ik ben er 
trots op dat ik aan het succes heb mogen bijdragen." 

Vojtech Benda 
Senior Economist, ING Commercial Banking
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“Het is voor ons belangrijk om te weten welke financiële dienstverleners ons 
streven naar het waarborgen van gelijke kansen voor de diverse groepen in de 
samenleving met ons delen, opdat zij kunnen slagen als ondernemers, werkgevers 
en werknemers.  
Voor het derde jaar op rij heeft ING in de Verenigde Staten de hoogste score 
behaald op de ‘Corporate Equality Index’. Deze wordt samengesteld op basis van 
een jaarlijks onderzoek van de ‘Human Rights Campaign (HRC) Foundation’.  
Ook is ING door de ‘National Gay & Lesbian Chamber of Commerce’ (NGLCC) 
uitgeroepen tot ‘Financial Services Diversity Corporation of the Year 2010’. Dit is 
een erkenning van de diversiteit van het personeelsbestand en het 
leveranciersnetwerk van ING, en van de partnerships die ING heeft met non-profit 
organisaties gericht op mensen met alle mogelijke achtergronden.” 

Justin Nelson 
Medeoprichter en president van de National Gay & Lesbian Chamber of Commerce 

“Het ‘Inclusive Leadership Journey’-programma is voor mij heel waardevol. Het 
heeft me een forum gegeven met inspirerende rolmodellen van wie ik kan leren, 
en met wie ik mijn eigen ervaringen als leider kan delen. Het is ontzettend 
bemoedigend om te zien dat ons topmanagement zich inzet voor meer 
diversiteit binnen ons bedrijf. Het ILJ-programma is een belangrijke component 
van het succes van ons wereldwijde diversiteitsprogramma op de lange termijn.” 

Priya Gopalakrishnan 
Director - Human Resources ING Vysya 

mens

ING gestart met het Promoting Integrity Programme 
(PIP). Dit is een wereldwijd trainingsprogramma voor 
medewerkers dat is uitgerold binnen ING Bank en ING 
Verzekeringen/Investment Management. Het is 
gebaseerd op het verder integreren van de waarden van 
ING en op de rol die deze waarden spelen in de 
dagelijkse gang van zaken. 

De eerste PIP-module stond volledig in het teken van de 
ING Business Principles, omdat deze uitdrukking geven 
aan ons streven de hoogste ethische normen voor het 
omgaan met klanten, de maatschappij en het milieu na 
te leven. Ruim 73.000 werknemers hebben de e-learning 

cursus gedaan, die werd gevolgd door gesprekken onder 
leiding van managers. Hierin discussieerden 
medewerkers over wat integriteit voor hen betekent en 
hoe de Business Principles op hun eigen werk kunnen 
worden toegepast. In 2011 zullen we voortbouwen op 
de PIP-module met nieuwe bewustwordingscampagnes 
voor werknemers in verschillende landen. 

Diversiteit hoog op de agenda  
Wij zijn ervan overtuigd dat een divers samengesteld en 
betrokken personeelsbestand ons beter maakt in wat we 
doen en ons aantrekkelijker maakt voor nieuw talent. In 
2010 bestond het wereldwijde personeelsbestand van 

"Ik werk nu drie jaar voor ING en ben daar heel trots op. Ik sta echt 
persoonlijk achter onze Business Principles en ben aangenaam verrast door 
de verantwoordelijkheid die ING aan de dag legt, niet alleen in de 
samenlevingen waar wij onderdeel van uitmaken, maar ook voor het milieu." 

Alejandra Rangel Pérez 
Methodology and Business Management  
ING Mexico

betrokkenheid van onze medewerkers

ING voor 50,3% uit vrouwen, maar waren de 
topposities slechts voor 26,4% bezet door 
vrouwen. Het verbeteren van deze cijfers, die 
gelijke tred houden met de rest van de financiële 
sector, staat hoog op de agenda bij ING. 

Wij hebben onszelf als doel gesteld om het 
percentage vrouwen in de International 
Leadership Council (ILC) en de ING Management 
Council (IMC) te verhogen tot 33% in 2015. 
Momenteel bestaat de IMC voor 14,9% uit 
vrouwen. De IMC bestaat uit 200 managers, 
waarvan er 20 in de ILC zitten. De Raad van 
Bestuur verwacht dat het gehele topmanagement 
van ING actief betrokken is bij de toekomstige 
ontwikkeling van ING. De IMC en ILC vormen hier 
een integraal onderdeel van. 

In juni 2010 zijn we gestart met het ‘Inclusive 
Leadership Journey’-programma, dat gericht is op 
de versnelling van de carrières van 43 
getalenteerde vrouwen uit de internationale 
ING-organisatie. Het programma legt de nadruk 
op persoonlijke ontwikkeling, zodat zij hun 
zichtbaarheid kunnen vergroten, hun netwerk 
binnen ING verder kunnen versterken en zo 
eerder een toppositie kunnen bereiken. 

Echter, wij zijn ons ervan bewust dat het voor een 
grote internationale onderneming als ING niet 
haalbaar is om een standaardaanpak na te streven 
op het gebied van diversiteit en het bevorderen 
van gelijke kansen. Omdat alle landen hun eigen 
specifieke uitdagingen kennen, moedigen we 
ieder land aan om een op maat gemaakt 
diversiteitsplan op te stellen. 
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Chapter 6 Environment

Minder impact op  
het milieu

ING is sinds 2007 CO2-neutraal. Dit 
hebben we bereikt door de CO2-
footprint van onze eigen bedrijfsvoering 
zoveel mogelijk te minimaliseren, 
bijvoorbeeld door minder elektriciteit te 
gebruiken, betere inkoopprocedures te 
hanteren, en door te investeren in 
duurzame energieprojecten. Vanwege 
onze wereldwijde activiteiten is één 
enkele aanpak van CO2-reductie niet 
efficiënt. Daarom hebben we duidelijke 
gezamenlijke ambities geformuleerd en 
stimuleren we lokale kantoren om zelf 
specifieke acties te ondernemen. Hierbij 
faciliteren wij het uitwisselen van kennis 
en ervaring tussen de verschillende 
bedrijfsonderdelen. 

62% 33%van de stroom die we inkopen 
is afkomstig van water-, wind- 
en zonne-energie 

van onze bedrijfsonderdelen voerde 
in 2010 extra energiebesparende 
maatregelen door  

In 2002 hebben 35 investeerders, waaronder 
ING, hun naam gezet onder het allereerste 
CDP-verzoek aan de 500 grootste bedrijven ter 
wereld. Er werd hen gevraagd te rapporteren 
over gegevens met betrekking tot 
klimaatverandering. ING is ook betrokken bij 

het jaarlijkse CDP-verzoek dat naar ongeveer 
5.000 internationale bedrijven wordt 
verzonden, en waarin wordt gevraagd te 
rapporteren over CO2-footprint, en over beleid, 
risico’s en kansen op het gebied van 
klimaatverandering. 

Carbon Disclosure 
Project (CDP)

milieu
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Joanna Lee 
Carbon Disclosure Project 
Chief Partnerships Officer 

Waarom is CO2-rapportage zo 
belangrijk?  
Je kunt niet managen wat je niet meet. 
Meten helpt bedrijven bij het begrijpen 
van de impact die zij hebben op het 
milieu en bij het bereiken van meer 
efficiëntie. CO2-rapportage laat ook aan 
de markt zien hoe bedrijven omgaan met 
klimaatgerelateerde kwesties, en wat hun 
positie is ten aanzien van risico’s en 
kansen op dit vlak. Investeerders, 
overheden en klanten gebruiken deze 
gegevens om onderbouwde beslissingen 
te kunnen nemen over hun zakelijke 
relaties met bedrijven. Het effect van 
klimaatverandering wordt steeds 
duidelijker en daarom is het logisch dat 

Aankoop van Voluntary Carbon Units  
Hoewel 62% van de wereldwijde door ING 
ingekochte stroom wordt opgewekt door 
water-, wind- en zonne-energie, is 
duurzame energie nog niet overal en altijd 
een haalbaar alternatief. Vliegreizen dragen 
bijvoorbeeld bij aan onze CO2-uitstoot en 
dus aan onze CO2-footprint. Wij meten en 
reduceren onze CO2-footprint en 
compenseren onze emissies door de 
aankoop van Voluntary Carbon Units 
(VCU’s) uit hernieuwbare energieprojecten. 

In 2010 heeft ING VCU’s gekocht uit twee 
projecten: een windmolenpark in de 
Chinese Autonome Regio Binnen-Mongolië 
en een kleine waterkrachtcentrale in de 
Yunnan provincie van China. Beide 
projecten zijn geregistreerd onder het 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change. De VCU’s van beide 
projecten zijn op grond van een externe 
verificatie beoordeeld en voldoen aan de 
Voluntary Carbon Standard. Deze 
standaard is opgezet door de Climate 
Group, de International Emissions Trading 

Association, het World Economic Forum en 
de World Business Council for Sustainable 
Development. 

Zakelijk verkeer  
Ongeveer 60% van onze werknemers 
wordt actief aangemoedigd om het 
openbaar vervoer te gebruiken voor het 
woon-werkverkeer. Zo biedt ING al haar 
medewerkers in Nederland een OV 
Jaarkaart. Videoconferentie faciliteiten 
bieden een alternatief voor zakenreizen per 
vliegtuig, en voor ING-medewerkers die 
recht hebben op een lease-auto zijn er 
zuinige opties beschikbaar. 

Papierbeleid  
Grootschalig papierverbruik is zowel 
kostbaar als milieuonvriendelijk. In het 
kader van de inspanningen om onze 
footprint te verkleinen, hebben we hard 
gewerkt aan een reductie van ons 
papierverbruik. Tot 2010 hebben we ons 
vooral gericht op de bewustmaking van 
onze medewerkers zodat zij hun 
papierverbruik konden verminderen. 

INTERVIEW

bedrijven investeren in activiteiten die 
leiden tot lagere emissies en efficiënter 
energiegebruik. 

Wat is de betekenis van de 
samenwerking van ING met het CDP 
in Nederland?  
ING onderschrijft onze doelstellingen al 
vele jaren en roept daarmee als 
investeerder andere bedrijven op te 
rapporteren. Tegelijkertijd rapporteert 
ING zelf ook via het CDP. In 2009 
hebben we onze relatie in Nederland 
geïntensiveerd en was ING nauw 
betrokken bij de publicatie van ons 
rapport. ING wordt in 2011 een van onze 
partners.

Waarom is Nederland belangrijk 
voor het CDP?  
Nederland heeft de kracht om 
veranderingen tot stand te brengen, 
omdat het een rijk land is dat veel 
investeert. Het heeft ook een diepgaand 
begrip van klimaatverandering, wat 
bijvoorbeeld blijkt uit de 
stormvloedkeringen van het land. We 
benaderen tegenwoordig de 50 grootste 
Nederlandse bedrijven en vragen hen via 
ons te rapporteren. We verwachten dat 
dit aantal in de toekomst verder zal 
toenemen. Dit zal Nederlandse bedrijven 
helpen begrijpen waarom zij 
klimaatverandering en CO2-beheer 
serieus zouden moeten nemen. 

milieu

Het weloverwogen beleid van ING om haar footprint 
te verkleinen heeft ertoe bijgedragen dat ING op de 
15e plaats staat van de Newsweek Green Ranking van 
de top 100 internationale bedrijven. ING kreeg een 
totaalscore van 85,56 toebedeeld op basis van drie 
criteria: de Environmental Impact Score (EIS), de Green 
Policies Score (GPS) en de Reputation Survey Score 

(RSS). Deze drie criteria wegen voor respectievelijk 45 
procent, 45 procent en 10 procent mee. Met de 
ranking van Newsweek worden de daadwerkelijke 
footprint en het milieubeleid van elk bedrijf (inclusief 
beleid en aanpak) beoordeeld, samen met de reputatie 
onder milieudeskundigen. 

ING nummer 
15 op Ranking 
van Newsweek 

minder impact op het milieu
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ING gaat duurzaam inkopen 

ING en 15 andere Nederlandse multinationals, 
waaronder Philips, KLM en Heineken, hebben het 
‘Manifesto Sustainability’ opgesteld. De Chief 
Procurement Officers van zowel ING Bank als ING 
Verzekeringen/Investment Management hebben het 
Manifesto in december 2010 ondertekend. 

Met deze verbintenis committeert ING zich aan: 

•	 Het definiëren en toepassen van milieu- en sociale 
criteria voor de wereldwijd gezamenlijke 
inkoopcategorieën van ING (kantoorbenodigdheden, 
meubilair, het huren van kantoorruimte etc.)

•	 Het informeren van leveranciers over het feit dat bij 
besluiten over het al dan niet aanschaffen van 
goederen of diensten, ING milieucriteria en sociale 
criteria hanteert 

•	 Het motiveren van huidige en potentiële leveranciers 
tot het bieden van groenere alternatieven en 
innovatieve producten/diensten die in 
overeenstemming zijn met de milieunormen en 
sociale normen van vandaag en morgen 

milieu minder impact op het milieu

“Ik ben ervan overtuigd dat dit Manifesto een positief effect zal 
hebben op ING. We zullen hiermee niet alleen onze footprint 
verkleinen en onze sociale impact vergroten, maar we kunnen 
ook medewerkers betrekken en hen een goed gevoel geven 
over het feit dat de producten die zij op kantoor gebruiken zo 
milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord mogelijk zijn.” 

Pien Oosterman  
Domain Manager of Professional Services 
Global Procurement ING Bank

ING Vysya Bank, hoofdkantoor in Mumbai

We verwachten binnen ons bedrijf een sterke 
toename van initiatieven op dit gebied, zoals 
het project opgezet door ING Insurance in de 
Verenigde Staten, dat leidde tot 38% minder 
papierverbruik in de periode van 2007 tot nu. 

Twee nieuwe kantoren LEED-
gecertificeerd  
We zijn er trots op dat de nieuwe ING-
kantoren in Singapore en India een certificaat 
toegekend hebben gekregen voor 
“Leadership in Energy and Environmental 
Design” (LEED). In Singapore zijn 200 ING 
medewerkers verhuisd naar een nieuw 
ontwikkelde kantoorverdieping in het 
‘Tampines Grande’ gebouw. In dit gebouw 
zijn zonnepanelen geïntegreerd in de gevel 
om het energieverbruik terug te dringen met 
2.000 kWh. Het hoofdkantoor van ING Vysya 
Bank in Mumbai is op basis van 
milieuvriendelijke uitgangspunten 
ontworpen. Het feit dat 60% van de 
materialen binnen een straal van 800 km 
vanaf het bouwproject zijn geproduceerd en 
dat 100% van het bouwafval naar een 
stortplaats is afgevoerd, is beloond met de 
Green Building Standard van LEED India. 
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milieu

Een kleine stap voor een ING-klant 
betekent een enorme sprong voor 
duurzaam bankieren, aangezien 
3,3 miljoen ING-klanten in 
Nederland volledig zijn overgestapt 
van papieren afschriften naar 
online maandafschriften. 

Voor ING geldt dat dit soort 
initiatieven waarmee klanten 

worden gestimuleerd om te kiezen 
voor het ‘niet ontvangen’ van 
papieren afschriften, tot 
aanzienlijke verminderingen van 
onze footprint kan leiden. Alleen al 
in Nederland zal ING naar schatting 
450.000 kilo papier per jaar 
besparen. Door minder papieren 
afschriften te verzenden, wordt er 

jaarlijks bovendien 620 ton CO2 
minder uitgestoten. 

Aan klanten die liever papieren 
afschriften ontvangen, blijft ING 
één gratis papieren afschrift per 
maand verstrekken. 

ING steunt sinds 2009, samen met 
duizenden andere bedrijven en 
miljoenen particulieren over de hele 
wereld, het Earth Hour initiatief van 
het Wereld Natuur Fonds. In de 
afgelopen drie jaar zijn steeds meer 
ING kantoren gaan deelnemen. Er 
worden verschillende activiteiten 
ondernomen, variërend van het 
rondsturen van e-mailpetities tot 
aan het uitschakelen van het licht 
in ING-gebouwen. Via 
bewustmakingscampagnes op 
landelijk en mondiaal niveau 
moedigt ING zowel medewerkers 
als klanten aan om mee te doen. 

Online 
afschriften 
sparen papier 

Earth Hour

minder impact op het milieu
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Chapter 5 Community

573.707 12%

Investeren in de 
samenleving

Uiteindelijk gaat bankieren en verzekeren 
over het realiseren en beschermen van de 
dromen en ambities van onze klanten. 
Banken en verzekeringsmaatschappijen 
helpen mensen bij het beheren van hun 
financiën tijdens elke fase van hun leven. 
We helpen klanten bij de financiering van 
een huis, bij het sparen voor hun oude 
dag of bij het investeren in de groei van 
hun onderneming. 

Daarnaast investeren we in de lokale 
gemeenschappen waar we deel van 
uitmaken, door financiële steun te geven, 
vrijwilligerswerk te doen of door onze 
kennis en expertise te delen.

ING heeft sinds 2005 meer dan 
500.000 kinderen toegang 
gegeven tot het basisonderwijs 

meer donaties aan 
UNICEF dan in 2009

maatschappij

Viering van 5-jarig jubileum met UNICEF 

Onderwijs is een essentiële component van 
het oplossen van langdurige armoede en 
van het bouwen van sterkere lokale 
gemeenschappen. Het is ook de manier om 
kinderen te helpen bij het vormgeven van 
hun leven en toekomst. Het waarborgen 
van universeel basisonderwijs voor alle 
kinderen is dan ook de tweede 
Millenniumdoelstelling van de Verenigde 
Naties.

In 2005 heeft ING de handen 
ineengeslagen met UNICEF, en ‘ING 
Chances for Children’ opgericht, ons 
wereldwijde charitatieve programma. Net 
als ING heeft UNICEF een mondiaal bereik 
en gelooft het in een integrale, lange 

termijnbenadering van de 
gemeenschapsontwikkeling  in 
samenwerking met overheden. 

In 2010 vierden we het 5-jarig jubileum van 
‘ING Chances for Children’. In deze vijf jaar 
zijn we er samen met onze medewerkers en 
klanten in geslaagd om 537.707 kinderen in  
Zambia, Ethiopië, India, Brazilië, Haïti en 
Zuid-Afrika toegang te geven tot 
basisonderwijs. 

Onze jaarlijkse ING Marketing Dag in 
Nederland stond geheel in het teken van 
UNICEF. Ongeveer 600 medewerkers van 
onze marketing - en daaraan gerelateerde -  
afdelingen hebben hun kennis en expertise 

ingezet om UNICEF te helpen met het 
werven van fondsen voor 
onderwijsprojecten in Zambia. De 
deelnemers werden in vijf groepen verdeeld 
en iedere groep kwam met een uniek 
marketingplan voor UNICEF. 

Meer details over onze activiteiten op het 
gebied van maatschappelijke betrokkenheid 
zijn te vinden op ‘ING for Something 
Better’, ons online platform voor 
werknemers. Via deze website kunnen 
ING-medewerkers over de hele wereld zich 
aansluiten bij de diverse initiatieven die 
bijdragen aan het succes van het ING/
UNICEF partnerschap. 

Meer informatie
www.ingforsomethingbetter.com
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ING Chances for Children  
Investeren in de economie van morgen is de kern 
van wat wij doen als financiële instelling. En, wij 
willen ook kinderen helpen bij het waarmaken van 
hun dromen en het vervullen van hun ambities. ING 
is zich ervan bewust dat een goede opleiding 
kinderen een grotere kans biedt op een betere 
toekomst. Toegang tot onderwijs kan levens 
veranderen, leiden tot economische groei en tot de 
ontwikkeling van gezonde lokale gemeenschappen. 
Vandaag investeren in onderwijs voor iedereen is 
investeren in toekomstige economieën en 
samenlevingen. 

Door het steunen van kwalitatief goede 
onderwijsprogramma’s helpt ons wereldwijde 

maatschappelijke programma ING Chances for 
Children om steeds meer kinderen naar school te 
laten gaan. Hierdoor krijgen zij de kans om te 
groeien en zich te ontwikkelen als individu en 
kunnen zij een bijdrage leveren aan de welvaart van 
de gemeenschappen waarin zij leven. Ons 
programma richt zich op de meer dan 40 landen 
waar ING-ers wonen en werken, maar we willen 
ook ons steentje bijdragen in minder bevoorrechte 
gebieden in de wereld. Sinds de start van het 
programma hebben duizenden ING-medewerkers 
zich ingezet als donateur of vrijwilliger. Zij maken 
het verschil door fondsen te werven of door in hun 
eigen gemeenschappen aan de slag te gaan als 
bijvoorbeeld huiswerkassistent of mentor. 

investeren in de samenlevingmaatschappij

20.000 medewerkers doen mee aan 
de Global Challenge 
Ieder jaar organiseren we in het kader 
van het wereldwijde ING Chances for 
Children programma een evenement 
voor onze medewerkers. De actie heet 
'Global Challenge' en wordt gehouden 
op of rond 20 november, de dag 
waarop de Verenigde Naties het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
aangenomen. Op deze dag slaan 
medewerkers overal ter wereld de 
handen ineen - hetzij als vrijwilliger, 
hetzij om fondsen te werven, hetzij om 
stil te staan bij de geweldige prestaties 
van hun team op het gebied van 
gemeenschapsontwikkeling.

In 2010 nam een recordaantal van 38 
ING-landen deel, 5 meer dan in 2009. Er 
hebben maar liefst 20.000 medewerkers 
meegedaan, waarmee we onze 
doelstelling van 20% van deelname 
door 20% van ons medewerkersbestand 
hebben gehaald. Samen haalden zij een 
bedrag op van EUR 927.569; de 
fondsenwerving en het vrijwilligerswerk 
varieerden van sponsorlopen tot 
veilingen onder medewerkers en 
theateruitjes. Veel medewerkers staken 
ook vrijwillig tijd in het steunen van 
lokale onderwijsgerelateerde projecten 
gericht op het verbeteren van kansen 
van kinderen in hun eigen stad of regio. 

Impressie van de ING 
Global Challenge 2010 

Met een bezoek aan een 

middelbare school voor 

voorbereidend beroepsonderwijs 

in Amsterdam hebben leden van 

ons topmanagement dit jaar de 

aftrap gegeven voor de Global 

Challenge in Nederland. Zij gaven 

leerlingen sollicitatietips en 

werkten interactief met een 

groep leerlingen aan het 

verbeteren van hun vaardigheden 

tijdens sollicitatiegesprekken. 
Ban Pong Gate School, 
Provincie Saraburi, Thailand 

Leerling van de SG Reigersbos in Amsterdam met 
Diederik van Wassenaer, Global Head Clients and CF & 
EM

December 2010, bijna 400 vrijwilligers van ING Polen lezen boeken voor aan 
kinderen, Czechowice- Dziedzice, Polen 
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maatschappij

In Khayelitsha, een van de grootste 
townships van Zuid-Afrika, wonen 600.000 
tot 1,5 miljoen mensen. Deze township is 
ontstaan in de jaren ‘80 en kent hoge 
werkloosheids- en criminaliteitscijfers. 
Mensen wonen er in overvolle, zelfgemaakte 
huizen van oud ijzer, blik, hout en karton. 

In 2010 ondersteunde ING een ‘Sports for 
Development’ programma in Khayelitsha. 
Dit wordt uitgevoerd door Score, een lokale 
NGO-partner van UNICEF. Volgens Shiwe 
Nyhila, een lerares aan de Zola Business 

School, heeft het programma de kinderen 
geholpen beter om te gaan met dagelijkse 
problemen zoals drugs, criminaliteit, geweld, 
tienerzwangerschappen en HIV/AIDS. 

“Dit is geen gemakkelijk milieu om in op te 
groeien. We proberen kinderen zelfredzaam 
te maken en moedigen hen aan de juiste 
beslissingen te nemen. Als leraren nemen 
wij deel aan Sports for Development 
workshops, die ons helpen kinderen bij 
sport te betrekken. En ze vinden het 
fantastisch! Het was een openbaring voor 

ons dat sport kan helpen om kinderen op 
het rechte pad te houden en 
verantwoordelijkheid te dragen”, aldus 
Shiwe Nyhila. 

Lithao Buxeka, een van de ongeveer 800 
kinderen tussen de 14 en 18 jaar op deze 
school, zit in de eindexamenklas en is een 
getalenteerd voetballiefhebber. Lithao is  
gek op sport. “Sporten is geweldig en ik blijf 
erdoor uit de problemen. In de toekomst 
zou ik wel professioneel voetballer willen 
worden of in het toerisme willen werken.” 

Het Sports for Development programma is 
gericht op het creëren van een veilige 
omgeving voor kinderen waarin zij hun 
leidinggevende en organisatorische 
vaardigheden kunnen ontwikkelen. Door 

middel van positieve en leuke interactie 
verbeteren de kinderen hun fysieke en 
persoonlijke vaardigheden en 
zelfvertrouwen. Door het 
samenhorigheidsgevoel ontstaat er een 

omgeving voor de kinderen waarin zij 
beter in staat zijn weerstand te bieden 
aan geweld, criminaliteit en bendegedrag. 

Khayelitsha, Township in Kaapstad, Zuid-Afrika 

Sports for Development

Shiwe Nyhila 
Lerares aan de Zola Business School

“In juni 2010 waren alle ogen gericht op Zuid-Afrika 
vanwege het WK voetbal. ING is de hoofdsponsor 
van het Nederlands elftal. Tegelijkertijd wilden we 
in het kader van ons ING Chances for Children 
programma een positieve bijdrage leveren aan het 
leven van kinderen die opgroeien onder zware 
omstandigheden in achtergestelde stadswijken in 
Zuid-Afrika. Daarom steunen wij het Sports for 
Development programma van UNICEF.” 

Hans van der Noordaa 
Lid van de ING Management 
Board Banking 

Lithao Buxeka

investeren in de samenleving
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Maria Montalvo

Women in 
Business 
Challenge 

Vrouwelijke ondernemers leveren een belangrijke 
bijdrage aan de economische groei in 
ontwikkelingslanden. Maar veel vrouwen met 
goede zakelijke ideeën hebben geen toegang tot 
financiering of andere vormen van steun die ze 
nodig hebben om te starten en te slagen als 
ondernemer. Om vrouwelijke ondernemers verder 
te helpen, heeft ING met de Stichting Business in 
Development Network (BiD) de 'Women in 
Business Challenge' opgezet. Na het indienen van 
twee pagina’s met hun commerciële ideeën 
worden aspirant-zakenvrouwen uit Azië, Afrika en 

Latijns Amerika aan ING-medewerkers gekoppeld. 
Onze mensen coachen vervolgens de vrouwen bij 
het opzetten en uitbouwen van hun onderneming. 

- Aantal vrouwelijke ondernemers die zich  
hebben aangemeld:  

- Aantal ingediende ondernemingsplannen: 

- Aantal geregistreerde ING-coaches: 

- Aantal ING-coaches die aan een  
onderneemster zijn gekoppeld:

maatschappij

Financiële educatie en 
ondernemerschap  
Zonder gedegen kennis van financiële 
zaken kan het lastig zijn om 
persoonlijke en professionele doelen te 
realiseren. Daarom geloven wij dat 
financiële educatie wereldwijd tot de 
ontwikkeling van lokale 
gemeenschappen en economieën kan 
bijdragen. In 2010 hebben wij 
geïnvesteerd in de verbetering van de 
financiële vaardigheden van jongeren 
en kinderen in zowel ontwikkelde als 
minder ontwikkelde landen. 

Onze ING Foundation in de Verenigde 
Staten biedt bijvoorbeeld een uniek 
programma aan met de naam ING-Girls 
Inc. Investment Challenge. Dit is erop 
gericht Amerikaanse meisjes van 12 tot 
18 jaar de vaardigheden bij te brengen 
die nodig zijn om goed met geld om te 
gaan. ING Direct in Italië lanceerde de 
campagne 'Coltiva il tuo sogno' (‘Creër’ 
je droom), waarmee zij kinderen tussen 
de zes en tien jaar willen motiveren om 
te sparen. In Nederland gaven ING-
medewerkers op basisscholen gast-
lessen tijdens de ‘Week van het Geld’. 

investeren in de samenleving

271 

139

59

24

Leaders beyond Borders 

Tijdens een bijzondere en intensieve week hebben leden uit ons 
internationale senior managementteam hun handen uit de mouwen 
gestoken in Bangalore, India. Samen met de leiders van twee 
Indiase maatschappelijke organisaties - die zich richten op de 
zelfredzaamheid van kinderen en jongeren - hebben zij zich 
gebogen over een aantal strategische en financiële dilemma’s. Het 
Leaders beyond Borders programma combineert 
managementontwikkeling met maatschappelijke betrokkenheid, en 
is tot stand gekomen door de samenwerking tussen het ING 
Corporate Responsibility team en de ING Business School.
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“Op de dag van de aardbeving was ik thuis. Het voelde alsof er een 
tractor door het huis denderde. Ik ben drie maanden niet op 
school geweest. Ik ben blij weer terug te zijn op deze school … ik 
voel me veilig in de nieuwe klaslokalen en probeer te vergeten 
wat er is gebeurd.” 

Christie, 11 jaar oud  
Haïti 

Annabelle Birnie 
Hoofd ING Art Management 

Noodhulp  
ING zet zich via ons Disaster Relief 
Fund (Noodhulpfonds) in voor steun 
aan landen of regio’s die zijn 
getroffen door rampen. Het fonds is 
in 2009 opgericht in samenwerking 
met het Nederlandse Rode Kruis. 
Wanneer zich waar ook ter wereld 
een ernstige ramp voordoet, streven 
we ernaar binnen 72 uur te 
reageren door middel van een 
financiële bijdrage. In 2010 
doneerde het fonds middelen voor 
nood- en herstelhulp ten gevolge 
van de aardbevingen in Haïti en 
Chili, en de uitbarsting van de 
vulkaan Mount Merapi en de 
daaropvolgende tsunami op de 
Mentawai-eilanden in Indonesië. 

Onze lokale kantoren zijn ook actief 
op dit gebied. Zo hebben de ING 
verzekeringsactiviteiten in Noord, 
Midden en Zuid-Amerika 
bijvoorbeeld een bijdrage geleverd 
aan de wederopbouw van scholen 
na een natuurramp, samen met de 
maatschappelijke organisatie 
‘Happy Hearts Foundation’. De 
samenwerking met deze organisatie 
is aanvankelijk gestart door ING 
Peru na de aardbeving van 2007 in 
Zuid-Lima, en daarna verder 
uitgebouwd. Samen met Happy 
Hearts werkt ING ook aan de 
wederopbouw van scholen in 
Mexico na de zware overstromingen 
in de staat Tabasco. 

maatschappij

Meer informatie
www.ingforsomethingbetter.com

investeren in de samenleving

ING Art Management

Dit jaar heeft ING Art Management meer dan 2.300 van 
haar 22.500 kunstwerken aan musea gedoneerd, zoals het 
Drents Museum in Assen en het Gemeentemuseum in Den 
Haag, twee gerenommeerde instellingen in Nederland. In 
het kader van onze maatschappelijke en culturele 
verantwoordelijkheid wil ING dat een deel van de ING-
collectie permanent toegankelijk is voor een breed publiek. 
Annabelle Birnie, verantwoordelijk voor ING Art 
Management: “Het is fantastisch dat binnenkort een deel 
van de collectie permanent kan worden bewonderd door 
museumbezoekers. Wij hopen dat deze donatie wezenlijk zal 
bijdragen aan de positie van kunstenaars in Nederland." 

Hulp aan Haïti 

In 2010 werd Haïti niet alleen getroffen 
door een verwoestende aardbeving, ook 
kampte het land met politieke en sociale 
onrust en een cholera-epidemie. Het 
Ministerie van Onderwijs en meer dan 
4.000 scholen werden verwoest - een 
enorme tegenslag voor de ontwikkeling, 
en de kinderen, van Haïti.  

Via ons ING Disaster Relief Fund hebben 
wij geld gedoneerd voor de operaties van 
het Rode Kruis in Haïti, en daarnaast 
hebben klanten en medewerkers van ING 
UNICEF geholpen tijdens de nasleep van 
de ramp. Dankzij hun donaties kon 
UNICEF hulp geven aan 720.000 
kinderen door te voorzien in 2.000 

nieuwe scholen en van tijdelijke scholen 
in tenten. In gevaarlijke en chaotische 
omstandigheden boden deze scholen de 
kinderen een veilig heenkomen, waar zij 
beschermd waren tegen kinderhandel en 
mishandeling. Bovendien werden 15.000 
leraren speciaal getraind in het verlenen 
van psychische en fysieke ondersteuning. 
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Ieder jaar meten wij onze 
belangrijkste economische, 
milieugerelateerde en sociale 
prestaties. Deze gegevens 
gebruiken wij om onze 
doelstellingen te bepalen en 
onze resultaten te blijven 
verbeteren. 
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Dit is een momentopname 
van onze financiële positie 
in 2010. De percentages 
tellen op tot EUR 1.247.110 
miljoen.

De balans 
van ING
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Ultimo 2010 Ultimo 2009

Equator Principles (Aantal beoordeelde projecten) 74 77

Duurzaam beheerd vermogen (in miljoenen euro's) 2.120 2.028 (4)

Klanttevredenheidsindex (2) 69,1% 69,1%

Economische waarde (in miljoenen euro's)

Balanstotaal 1.247.110 1.163.643

Eigen vermogen 41.555 33.863

Totale baten 54.887 47.765

Resultaat voor belastingen 4.477 -1.525

Nettoresultaat 3.220 -935

Personeelslasten: salarissen 5.502 5.076

Personeelslasten: overig 2.269 2.262

Medewerkersbetrokkenheid (3) 75% 71%

Diversiteit % vrouwelijke leden van de ING Management Council 14,9% 12,8%

ING Chances for Children  
Aantal kinderen met toegang tot onderwijs 125.175 107.575

Groene energie MWh aan elektriciteit, ingekocht door ING en betrokken uit 
water-, wind- en zonne-energie 332.843 330.582

Dow Jones Sustainability Index (5) 72 75

FTSE4Good index opgenomen opgenomen 

(1)  Accountantskantoor Ernst & Young heeft de betrouwbaarheid van de KPI’s gecontroleerd.
(2)  Tevredenheidsscores zijn gebaseerd op de ‘American Customer Satisfaction Index’ (ACSI)-methode, aangepast voor de financiële 

dienstverleningssector en gebaseerd op een combinatie van vragen die te maken hebben met algehele (klant)tevredenheid en de ideale 
dienstverlener. Deze score is niet marktgewogen. De selectie van landen verandert jaarlijks, met name vanwege strategische beslissingen van 
ING (investeringen, desinvesteringen). Dit heeft echter geen wezenlijk effect op de totale score van de klanttevredenheidsindex. De 
klanttevredenheidsscores van ING Direct zijn niet opgenomen. ING Direct meet klanttevredenheid op een andere manier.

(3)  De index voor de betrokkenheid van medewerkers is het percentage ING-medewerkers dat heeft aangegeven er trots op te zijn bij ING te 
werken. Het onderzoek is uitgevoerd door Kenexa.

(4)  Het cijfer over 2009 sluit niet aan op het Jaarverslag 2009 noch het CR-rapport 2009 vanwege desinvesteringen in Australië. 
(5)  De score van ING in de onderliggende duurzaamheidsbeoordeling van bedrijven door SAM (1–100).

Key Performance Indicators (1)

ING heeft tien KPI’s vastgesteld voor de verslaglegging. Deze KPI’s zijn rechtstreeks gekoppeld aan het beleid 
van ING voor verantwoord ondernemen en zijn van cruciaal belang voor het meten van onze prestaties.

Key Performance Indicators (KPIs)

Equator Principles  
In 2010 heeft het Environmental and Social Risk team 74 
projectfinancieringstransacties gescreend op eventuele 
milieu of sociale risico’s aan de hand van de Equator 
Principles. Voor meer informatie zie pagina 38 t/m 41.  

Duurzaam beheerd vermogen  
Ons duurzaam beheerd vermogen is in 2010 met 5% 
toegenomen. De grootste bijdrage aan deze toename 
was de groei van 43% in de duurzame portefeuille van 
het Private Banking team in Nederland. Dit weerspiegelt 
de wereldwijde trendmatige toename van duurzame 
beleggingen. Op pagina 50 t/m 86 is nadere informatie 
te vinden over de redenen voor onze huidige klanten van 
Private Banking om te kiezen voor een duurzame 
portefeuille. 

De portefeuille van de ING Groenbank liet een 
geleidelijke krimp zien als gevolg van het besluit van de 
Nederlandse regering om het belastingvoordeel voor 
investeringen in ‘groene’ fondsen te verlagen. Voor 
nadere informatie zie pagina 53 en 86. 

Klanttevredenheidsindex  
De Klanttevredenheidsindex is in 2010 niet veranderd 
ten opzichte van 2009. De tevredenheidsscores zijn 
gebaseerd op de methodologie van de American 
Customer Satisfaction Index (ACSI), aangepast voor de 
markt van de financiële dienstverlening, en zijn 
gebaseerd op een combinatie van vragen over algehele 
tevredenheid, ‘customer delight’ en de ideale 
dienstverlener. Voor nadere informatie zie pagina 89.

Economische waarde  
Nadere financiële informatie is te vinden in het ING 
jaarverslag 2010. 

Index voor de betrokkenheid van medewerkers  
In 2010 steeg de algehele score voor de betrokkenheid 
van medewerkers (gebaseerd op vier subcriteria) met 4% 
van 65% naar 69%. Ook het aantal werknemers die 
aangaven trots te zijn om voor ING te werken, steeg in 
2010 met 4%. Voor nadere informatie zie pagina 56 t/m 
58.

Diversiteit  
Het percentage vrouwen in de ING Management Council 
is gestegen met 1,9% in 2010. Voor nadere informatie 
zie pagina 58 en 59.

ING Chances for Children 
Het aantal kinderen dat toegang kreeg tot 
basisonderwijs nam in 2010 toe met 16%. Voor nadere 
informatie zie pagina 68 en 70.

Groene energie  
De hoeveelheid door ING ingekochte energie uit 
hernieuwbare bronnen is in 2010 gestegen met 1%. 

Dow Jones Sustainability Index 
De Dow Jones Sustainability World Indexes houden de 
prestaties bij van de mondiale koplopers op het gebied 
van duurzaamheid. De top 10 van de 2.500 grootste 
bedrijven in de Dow Jones Global Indexes wordt 
opgenomen in DJSI World.  

FTSE4Good Index 
FTSE4Good is een duurzaamheidsindex waarvan ING al 
deel uitmaakt sinds 2001. 

Voor nadere informatie over de indexen zie pagina 13.
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Aan het management van ING Groep N.V.

Opdracht en criteria
Wij hebben een assurance-opdracht uitgevoerd 
overeenkomstig Standaard 3000 ‘Assurance-
opdrachten anders dan opdrachten tot controle of 
beoordeling van historische financiële informatie’. 
Onze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen 
van een redelijke mate van zekerheid dat in het 
maatschappelijk jaarverslag 2010 van ING Groep N.V: 

•	 de tien Key Performance Indicators (‘KPI’s’), zoals 
gedefinieerd op bladzijde 83, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten betrouwbaar zijn, en

•	 de beschrijving op bladzijde 97 een juiste en 
toereikende weergave is van de verslaggevingprocessen 
binnen de ING Groep N.V. (‘ING’) overeenkomstig de 
verslaggevingsprincipes in de ‘Sustainability Reporting 
Guidelines’ (G3) van het Global Reporting Initiative (GRI) 

en het verslaggevingsbeleid van ING.

Beperkingen in onze assurance-opdracht
•	 De overige in het maatschappelijk jaarverslag 2010 

opgenomen informatie, buiten de hierboven genoemde 
KPI’s, is geen onderdeel van de assurance opdracht.

•	 Ten aanzien van de Equator Principles hebben wij de 
juistheid van de meldingen, acceptatie en 
categoriebepaling van de beoordeelde projecten 
gecontroleerd. De volledigheid van het aantal projecten 
volgens de Equator Principles is geen onderdeel van de 
assurance opdracht.

Verantwoordelijkheid van het management
Het management van ING is verantwoordelijk voor 
de inhoud van het verslag en het opmaken ervan in 
overeenstemming met de richtlijnen van het Global 
Reporting Initiative (GRI) en het gedocumenteerde 
verslaggevingsbeleid van ING. Deze 
verantwoordelijkheid omvat onder meer het 
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een 
intern beheersingssysteem relevant voor het 
opmaken van een maatschappelijk verslag dat geen 
onjuistheden van materieel belang bevat, het kiezen 
en toepassen van aanvaardbare 
verslaggevingsgrondslagen die de GRI 
verslaggevingsprincipes bevatten en het gebruiken 
van meetmethoden en schattingen die onder de 
gegeven omstandigheden redelijk zijn. De door het 
management gemaakte keuzes, de reikwijdte van het 
verslag en de verslaggevingsgrondslagen, inclusief de 
inherente specifieke beperkingen die de 
betrouwbaarheid van de in het verslag opgenomen 
informatie kunnen beïnvloeden, zijn uiteengezet op 
bladzijde 97 van dit verslag.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht.  Hierin 
staan onder meer gedragsregels, inclusief eisen voor 
onafhankelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid 
om op verzoek van het management van ING een 
conclusie te formuleren over de onderdelen die in de 
paragraaf ‘opdracht en criteria’ staan beschreven en 
is alleen aan het management van ING. 
 

Assurance Rapport

Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd die wij 
nodig achtten om tot onze conclusies te komen.

Onze belangrijkste werkzaamheden waren:
•	 Het vaststellen op welke wijze ING de 

verslaggevingsprincipes van de ‘Sustainability Reporting 
Guidelines’ (G3) van het Global Reporting Initiative 
heeft gebruikt bij het bepalen van haar 
verslaggevingsproces; 

•	 Het beoordelen van de aanvaardbaarheid en 
consistente toepassing van de verslaggevingsrichtlijnen 
die bij het opmaken van het maatschappelijk jaarverslag 
2010 zijn toegepast;

•	 Het beoordelen van de betrouwbaarheid van de tien 
KPI’s door: 
•	 het verkrijgen van inzicht in de opzet en de werking 

van de systemen en methoden die zijn gebruikt 
voor het verzamelen en verwerken van de 
gerapporteerde KPIs, inclusief het 
consolidatieproces;

•	 het identificeren van inherente risico’s in verband 
met de betrouwbaarheid van de KPI’s en het 
beoordelen in hoeverre deze risico’s worden 
afgedekt door interne beheersingsmaatregelen;

•	 het beoordelen van de effectieve werking van de 
interne beheersingsmaatregelen, voor zover deze 
relevant waren voor onze assurance-opdracht; 

•	 het op basis van een risicoanalyse uitvoeren van 
aanvullende werkzaamheden door een combinatie 
van:
•	 interviews met verantwoordelijk personeel op 

zowel groepsniveau als op het niveau van de 
bedrijfsonderdelen om de beschrijvende 
informatie in het verslag te staven;

•	 kwantitatieve analyses op zowel groepsniveau 
als op het niveau van de bedrijfsonderdelen 
gericht op het beoordelen van de kwantitatieve 
gegevens;

•	 afstemmingen met de gecontroleerde 
jaarrekening;

•	 het op basis van deelwaarnemingen uitvoeren 
van detailcontroles op zowel het groepsniveau 
als van de bedrijfsonderdelen, met behulp van 
interne en externe informatiebronnen om de 
betrouwbaarheid van de verschafte informatie te 
toetsen.

Conclusies
Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden en 
met inachtneming van de keuzes die door ING zijn 
gemaakt zoals uiteengezet in het 
verslaggevingsbeleid, zijn wij van mening dat in het 
maatschappelijk jaarverslag 2010 van ING:

•	 de tien KPI’s, zoals gedefinieerd op bladzijde 83, in alle 
van materieel belang zijnde opzichten betrouwbaar zijn;

•	 de beschrijving op bladzijde 97 een juiste en toereikende 
weergave is van de verslaggevingsprocessen binnen de 
ING overeenkomstig de verslaggevingsrichtlijnen in de 
‘Sustainability Reporting Guidelines’ (G3) van het Global 
Reporting Initiative (GRI) en het verslaggevingsbeleid van 
ING.

Amsterdam, 4 april 2011

Ernst & Young Accountants LLP
namens deze 
w.g. drs. C.B. Boogaart
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Duurzaam beheerd vermogen

In miljoenen euro' 2010 2009

ING Groenbank 829 992

992

Duurzaam beheerd vermogen door ING Investment Management

ING Duurzaam Aandelen Fonds 63 57

INI Duurzaam Rendement Fonds 511 446

ING (L) Invest Sustainable Growth 61 55

ING (B) Invest Solidarity Mixed/Child Focus EUR 2 2

ING (L) Renta Sustainable Fixed Income 20 14

Europe Sustainable Mandate 60 43

Enhanced Core Socially Responsible Equity Common Trust 26 23

Duurzaam beheerd vermogen door ING Private Banking

Duurzaam Portefeuillebeheer 517 362

ING Liric Duurzaam Top 50 30 34

Totaal exclusief duurzaam vermogen extern beheerd 2.120 2.028

Thematische fondsen

ING (L) Climate Focus 10 10

ING Thai Global Water Fund 5 5

ING Green Focus Fund 1

Totaal thematische fondsen 15 16

Totaal 2.135 2.044

Projecten van  ING Groenbank, 
onderverdeling naar type

In percentage 

 
2010

Stadsverwarming 34%

Kassen met Groenlabel 22%

Duurzame energie (wind & zon) 9%

Duurzaam bouwen 12%

Natuur 11%

Internationaal 1%

Biologische landbouw 3%

Overig/innovatieve projecten 8%

Sociale insluiting

In percentage bedrijfsonderdelen - producten 
aangeboden aan specifieke groepen klanten

Ja

Nee

0 20 40 60 80 100

Mensen in minder ontwikkelde  
gebieden

Ouderen

Mensen die een niet autochtone  
taal spreken

Mensen met beperkingen

Jongeren

Overige

Presetatiegegevens: Ondernemen

Het duurzaam beheerd vermogen is met 5% gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. Meer informatie op pagina 82.

Meer informatie over de ING Groenbank activiteiten 
op pagina 53.



Gegevensoverzicht  |  8988  |  Maatschappelijk Jaarverslag 2010

Klanttevredenheidsindex (Brand Monitor)

In percentages 2010 2009

Australië N.v.t. 74,0

België 66,0 64,0

Bulgarije (levensverzekeringen) 69,0 67,0

Bulgarije (pensioenen) N.v.t. N.v.t.

Canada N.v.t. N.v.t.

Chili (levensverzekeringen) N.v.t. N.v.t.

Chili (pensioenen) 69,0 64,0

China 73,0 81,0

Colombia 74,0 77,0

Tsjechische Republiek (levensverzekeringen) 66,0 64,0

Tsjechische Republiek (pensioenen) N.v.t. N.v.t.

Griekenland 61,0 62,0

Hong Kong 64,0 68,0

Hongarije 71,0 63,0

India (bankieren) 70,0 69,0

India (levensverzekeringen) 69,0 68,0

Korea 63,0 62,0

Maleisië 66,0 66,0

Mexico 78,0 71,0

Nederland 65,0 60,0

Nieuw-Zeeland N.v.t. 69,0

Peru 73,0 68,0

Polen (bankieren) 71,0 66,0

Polen (levensverzekeringen) 67,0 66,0

Polen (pensioenen) 70,0 65,0

Roemenië (bankieren) 78,0 77,0

Roemenië (levensverzekeringen) 73,0 72,0

Slowakije 64,0 74,0

Spanje (levensverzekeringen) 73,0 76,0

Thailand 70 77,0

Turkije (bankieren) 59,0 55,0

Turkije (pensioenen) 63,0 N.v.t.

Uruguay N.v.t. 89,0

VS (pensioenen) 76,0 N.v.t.

VS (levensverzekeringen) 74,0 70,0

ING Totaal 69,1 69,1

Toegankelijkheid

In werkelijke aantallen 2010 2009

Aantal klanten dat actief gebruik maakt van de 
ING-internetdiensten 36.387.216 38.141.108

Aantal ING-geldautomaten 7.899 7.157*

Aantal ING-kantoren 6.063 6.748

*  Het aantal ING-geldautomaten dat vorig jaar is gerapporteerd sluit niet aan met deze data door 
verkopen van bedrijfsonderdelen. Een voorbeeld hiervan is Australië Investment Management.

Beleid ter bescherming van de klant

In percentage bedrijfsonderdelen

(Nationale) wetgeving

Ondernemingsbeleid en/of procedures buiten de wetgeving om

Niet aangeboden

0 20 40 60 80 100

Het niveau van de verantwoorde marketing opgelegd door

Het niveau van de bescherming van de privacy van de klant 
opgelegd door

Het niveau van de schuldsanering opgelegd door

Het niveau van de productinformatie opgelegd door

prestatiegegevens ondernemen

De totale klanttevredenheidsindex 
toonde geen veranderingen van 
2009 naar 2010. Meer informatie 
op pagina 82.
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Onderverdeling personeelsbestand naar leeftijd

In percentages werknemers 2010 2009

0 to 25 6 8

26 to 35 37 38

36 to 45 31 30

46 to 55 20 18

56+ 6 6

Geografische spreiding van werknemers

In percentages werknemers 2010 2009

Azië 9 9

Australië 1 1

België 11 11

Nederland 28 28

Noord-Amerika 13 14

Rest van Europa 31 31

Zuid- en Midden-Amerika 7 6

Onderverdeling personeelsbestand naar soort contract

In percentages 2010 2009

Contract voor onbepaalde tijd 97,2 97,5

Tijdelijk contract 2,8 2,5

Onderverdeling personeelsbestand naar type dienstverband

In percentages 2010 2009

Full-time 88,5 88,4

Part-time 11,5 11,6

Verhouding man/vrouw bij ING wereldwijd

In percentages werknemers 2010 2009

Vrouw 50,3 50,3

Man 49,7 49,7

Senior management*

In percentages werknemers 2010 2009

Vrouw 24,6 26,4

Man 75,4        73,6

* Het senior management bestaat uit alle managers die leiding geven aan andere managers

ING Management Council

In percentages werknemers 2010 2009

Vrouw 14,9 12,8

Man 85,1 87,2

ING heeft de volgende aanvullende 
prestatie-indicatoren vastgesteld die ING’s 
prestaties in de categorie ‘mens’ 
weerspiegelen: werknemersprofiel naar 
leeftijd, geslacht (inclusief senior 

management en ING Management Council), 
geografische spreiding, parttime/fulltime, 
ziekteverzuim, budget voor opleidingen, 
secundaire arbeidsvoorwaarden en beleid op 
de werkvloer.

De gegevens in de voorgaande tabellen 
zijn verzameld en geanalyseerd door 
Workforce Analytics, ING Group HR. 

Prestatiegegevens: Mens
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Budget voor opleidingen

in euro's 2010 2009

Budget voor opleidingen per fte 1.082 933

Totaal budget in miljoenen euro's 109,6 97,8

 

Toezicht op resultaten beleid

Beleid geïmplementeerd

Beleid geformuleerd

N.v.t.

Geen beleid

0 20 40 60 80 100

Beleid op seksuele intimidatie

Beleid op andere vormen van intimidatie

Beleid op het indienen van klachten

Beleid op de werkvloer
In percentages bedrijfsonderdelen

 

Eigen initiatief

Wettelijk verplicht

N.v.t.

Niet aangeboden

0 20 40 60 80 100

Flexibele werktijden

Korting op ING-producten

Pensioenregelingen

Opleidingen

Kinderopvang

Zwangerschaps-/ouderschapsverlof

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ziektekostenverzekering

Secundaire arbeidsvoorwaarden
In percentages bedrijfsonderdelen

 

Alleen voor management

Voor alle medewerkers

Niet aangeboden

0 20 40 60 80 100

Winstdeling

Aandelen als onderdeel van een 
variabele beloning

Secundaire arbeidsvoorwaarden (winst en aandelen) 
In percentages bedrijfsonderdelen

prestatiegegevens mens

Redenen van vertrek van medewerkers bij ING

In absolute aantallen 2010 2009

Eigen initiatief 8.526 11.669

Initiatief ING 6.157 11.044

(Pre)pensionering 889 794

Arbeidsongeschikt 100 55

Overlijden 92 92

Totaal 15.764 23.654

Ziekteverzuim

In percentages van het aantal gewerkte 
dagen

2010 2009

Ziekteverzuim 2,3 3,7
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Onderverdeling energieverbruik

in MWh, gebaseerd op een dekkingsgraad van 97% 2010 2009

Elektriciteit (grijs) 205.553 201.403

Elektriciteit (groen) 332.843 330.582

Aardgas 142.851 157.938

Stookolie 10.414 14.959

Stadsverwarming 49.338 39.987

Totaal 741.00 744.869

Energieverbruik in kWh per fte 7.79 7.73

Dienstreizen per auto en vliegtuig

in km, gebaseerd op een gemid. dekkingsgraad van 92% 2010 2009

Dienstreizen per auto 87,0 mln 71,3 mln

Dienstreizen per auto per fte 944 808

Dienstreizen per vliegtuig 227 mln 188 mln

Dienstreizen per vliegtuig per fte 2.536 2.030

Totale CO2-uitstoot

in kg, gebaseerd op een gemiddelde dekkingsgraad van 
94%

 
2010

 
2009

Elektriciteit 110,9 110,2

Aardgas 28,9 31,8

Stookolie 2,7 3,9

Stadsverwarming 5,2 4.2

Dienstreizen per vliegtuig 30,1 24,9

Dienstreizen per auto 21,2 17,4

Totaal dienstreizen 199,0 192,4

CO2-uitstoot per fte in ton 2,15 2,03

Totale CO2-uitstoot geëxtrapoleerd 208,3 205,7

Papierconsumptie

in kg, gebaseerd op een dekkingsgraad van 96% 2010 2009

Papier met ecolabel 3.555 3.819

Papier zonder ecolabel 1.054 1.162

Totaal 4.609 4.981

Totaal kantoorpapierverbruik per fte 48,79 53,77

Prestatiegegevens: Milieu

Onderverdeling van donaties per categorie

in duizenden euro's 2010 2009

Kind en educatie 10.805 9.489

Financiële educatie 2.936 1.296

Milieu 881 291

Gezondheid en welzijn 3.225 2.363

Kunst en cultuur 5.591 3.816

Noodhulp 750 439

Lokale projecten N.v.t. 500

Overig 2.898 2.447

Totaal 27.086 20.641

Prestatiegegevens: Maatschappij

Stichtingen van ING 
Diverse bedrijfsonderdelen van ING hebben stichtingen of programma's opgezet die ten doel hebben 
werknemers te betrekken bij lokale gemeenschapsontwikkeling. Details hierover zijn te vinden op de 
volgende websites: 

ING Group (Nederland) www.ingforsomethingbetter.com ING for Something Better

Australië www.ingfoundation.com.au ING Foundation

België www.ing.be ING Mecenaatfonds

India www.ingvysyafoundation.com ING Vysya Foundation

Polen www.ing.pl ING for Children Foundation

Roemenië www.ing.ro ING Foundation 'O Lume Mai Buna'

VS www.ing-usa.com ING Foundation

www.savekidsnow.org ING Direct Kids Foundation

62% van de elektriciteit die ING wereldwijd 
afnam, was afkomstig uit groene bronnen 
(wind-, water-, en zonne-energie). Dit is 
gelijk aan het percentage in 2009 (62%). Het 
totale energieverbruik is licht gedaald 
(-0.5%). 

Het aantal dienstreizen per auto en vliegtuig 
is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2009 
en bevindt zich weer op het niveau van 
2008. Vooral het aantal reizen per vliegtuig 
per fte is fors toegenomen: met 25%. Veel 
kantoren hadden in 2009 het aantal 
dienstreizen verminderd om kosten te 
besparen. Het aantal per auto afgelegde 
kilometers was in 2010 nog steeds lager dan 
in 2008. Een aantal business units gaf aan in 
2010 vaker naar het ING-hoofdkantoor te 
zijn gereisd. 

Het totale papierverbruik is in 2010 met 7% 
afgenomen. Het verbruik van papier zonder 
milieukeurmerk is relatief harder gedaald dan 
het verbruik van papier met milieukeurmerk. 
Hierdoor nam het aandeel van papier met 
milieukeurmerk in het totale papierverbruik 
licht toe (77,1% in 2010 ten opzichte van 
76,7% in 2009). 

De totale (geëxtrapoleerde) CO2-footprint is 
in 2010 toegenomen met 1% ten opzichte 
van 2009. De CO2-emissie per fte is 
toegenomen met 6%. De toename van het 
aantal auto- en vliegtuigreizen draagt bij aan 
deze stijging. 
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Ondernemingsbestuur en compliance

Wij zijn van mening dat goed ondernemingsbestuur (governance) en 
juiste naleving van wet- en regelgeving (compliance) belangrijke 
fundamenten vormen voor een gezonde onderneming. Governance 
en compliance zijn ook in het belang van onze klanten, personeel en 
andere belanghebbenden. Wij streven ernaar de wet- en regelgeving, 
alsmede de ethische, sociale en milieunormen te allen tijde na te 
leven. Simpelweg aan de minimumeisen op het gebied van 
compliance risk management voldoen, is echter niet genoeg. Om 
onze reputatie te behouden, willen we dat onze mensen altijd integer 
handelen en verder gaan dan alleen naleving.

Governancestructuur 
Kijk voor meer informatie over onze governancestructuur, onze 
organisatie, onze rechten en de manier waarop we werken, evenals 
de kwalificaties en deskundigheid van de Raad van Bestuur en de 
Raad van Commissarissen op onze website www.ing.com/cg. Ons 
jaarverslag 2010 bevat details over beloningen, nevenfuncties en 
beleid met betrekking tot mogelijk tegenstrijdig belang van leden van 
de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Beleid 
We hebben heldere, praktische beleidslijnen en procedures in de 
bedrijfsprocessen van alle ING-bedrijfsonderdelen geïntegreerd. Wij 
beschikken over systemen waarmee het bestuur huidige en 
toekomstige compliancerisico’s kan opsporen en deze risico’s naar 
interne en externe belanghebbenden gecommuniceerd kunnen 
worden. Dit is een proces dat onderhevig is aan voortdurende 
verbetering. ING begrijpt dat het voor een goed beheer van 
compliancerisico’s belangrijk is om te weten wat klanten en andere 
belanghebbenden verwachten en dat ING hier ook aan voldoet, 
zodat de kwaliteit van deze belangrijke relaties nog beter wordt.

De beleidslijnen en procedures voor niet-financiële risico’s omvatten:

•	 De charter en het raamwerk van ING Groep
•	 Insiderregelingen
•	 Klokkenluidersregeling
•	 Beleid inzake financieel-economische criminaliteit 

 
De afdeling ING Groep Corporate Responsibility 
De afdeling ING Groep Corporate Responsibility (het CR-team) valt 
onder de verantwoordelijkheid van onze bestuursvoorzitter. De rol 
van het team is:

•	 overkoepelende strategie en beleid te ontwikkelen inzake 
verantwoord ondernemen

•	 het gesprek aan te gaan met maatschappelijke organisaties en 
andere belanghebbenden

•	 de prestatieverslaglegging te coördineren en het maatschappelijke 
jaarverslag te publiceren

•	 informatie te verschaffen aan duurzame beleggers en 
ratingbureaus

•	 deel te nemen aan leiderschapsfora over duurzaamheid
•	 interne opleidingsprogramma’s over verantwoord ondernemen te 

ontwikkelen
•	 interne gemeenschapsontwikkelings- en 

milieubewustzijnsprogramma’s op te zetten
•	 in kaart brengen van goede werkwijzen en ‘best practices’
•	 aandacht te vragen voor, en te adviseren over, mogelijke trends en 

andere zaken die aandacht behoeven op het gebied van 
duurzaamheid

Het CR-team ontwikkelt ING's strategie op het gebied van 
verantwoord ondernemen. Deze wordt vervolgens wereldwijd in alle 
bedrijfsonderdelen toegepast. Bedrijfsonderdelen kunnen aanvullend 
beleid ontwikkelen, dat is afgestemd op hun lokale strategische focus 
en marktomstandigheden. 

Naast het CR-team zijn er verschillende andere afdelingen, elk met 
hun eigen expertise, die erop toezien dat het beleid wordt ontwikkeld 
en nageleefd. Dit zijn o.a. de volgende afdelingen:

•	 Corporate Credit Risk Management
•	 Operational Risk Management
•	 Group Compliance
•	 ING Group Human Resources
•	 Global Diversity Office

Deze afdelingen coördineren de voor ING geldende initiatieven en 
geven beleidsadviezen aan de Raad van Bestuur, verschillende 
commissies en het CR-team.

Voor meer informatie: www.ing.nl/cg

Verslaggevingsgrondslagen

In dit maatschappelijk jaarverslag geeft ING een overzicht 
van de manier waarop ING het verantwoord ondernemen 
in 2010 vorm heeft gegeven. ING geeft sinds 2000 jaarlijks 
een internationaal maatschappelijk verslag uit. In dit 
rapport staan een groot aantal verwijzingen naar 
aanvullende informatie op dewebsite  
www.ingforsomethingbetter.nl.

Inhoud 
De inhoud van dit verslag kwam tot stand na:

•	 overleg met onze bedrijfsonderdelen om te kijken wat 
de meest relevante onderwerpen op het gebied van 
verantwoord ondernemen waren voor ons bedrijf

•	 beschouwing van naar redelijkheid ingeschatte 
gevolgen, risico’s of kansen op het gebied van 
duurzaamheid zoals vastgesteld door de afdeling ING 
Groep Corporate Responsibility.

•	 beschouwing van onze invloed op de verwachtingen 
van klanten en leveranciers vastgelegd in internationale 
normen

•	 beschouwing van zorgen die zijn geuit door onze 
belanghebbenden (kijk voor meer informatie over 
betrokkenheid van belanghebbenden op  
www.ingforsomethingbetter.nl/stakeholders).

Gegevensverzameling 
We hebben een geïntegreerde Corporate Responsibility 
Tool (CR-instrument) gebruikt om informatie over 
verantwoord ondernemen voor dit verslag te verzamelen, 
extraheren, valideren en communiceren. Jaarlijks leveren 
alle bedrijfsonderdelen met managementcontrole en meer 
dan 100 fte’s (fulltime-equivalenten, m.a.w. de totale 
personeelssterkte inclusief parttime werknemers, uitgedrukt 
in volledige werkweken) gegevens aan via het CR-
instrument. Onze interne deskundigen en een 
onafhankelijke consultant controleren deze gegevens. Onze 
afdelingen Group Compliance, Credit Risk Management, 
Operational Risk Management, Corporate Procurement en 
Human Resources leveren wereldwijde prestatiegegevens 
en beschrijvingen van ondernemingsbeleid, -procedures en 
-controlesystemen.

Waar mogelijk is de financiële informatie in het verslag van 
dit jaar gebaseerd op geconsolideerde cijfers uit het 
Jaarverslag 2010. In 2010 zijn er geen significante 
wijzigingen aangebracht in de meetmethoden van de 
belangrijkste economische, milieutechnische en sociale 
gegevens. 

Hoewel wij uitgaan van de betrouwbaarheid van de 
gerapporteerde gegevens, beseffen we dat er voor 
sommige gegevens een bepaalde mate van onzekerheid 
bestaat die inherent is aan het meten, berekenen en 
schatten van gegevens.

Restatement  
Vanwege het afstoten van Australia Investment 
Management zijn de cijfers voor duurzaam beheerd 
vermogen van 2009 niet te vergelijken met die van het jaar 
daarvoor. 

Begrenzingen 
De informatie in dit verslag betreft onze bedrijfsonderdelen 
in 36 landen en omvat ongeveer 90% van alle fte’s. We 
hebben de joint ventures die in dit verslag zijn opgenomen 
beoordeeld alsof zij dochterondernemingen waren. Het 
verslag bevat koppelingen naar zowel de ING-website als 
andere websites. In 2009 verkochten we onze 
levensverzekering- en vermogensbeheerbedrijven in 
Australië en Nieuw-Zeeland, onze lijfrente- en 
hypotheekactiviteiten in Chili, drie onafhankelijke 
effectenmakelaars in de VS, Private Banking in Azië en 
Zwitserland, ons aandeel in ING Canada en onze Taiwanese 
levensverzekeringsactiviteiten. We droegen onze 
Amerikaanse herverzekeringsactiviteiten over aan een 
derde partij. Deze activiteiten zijn niet meer opgenomen in 
het Maatschappelijk Jaarverslag 2010.
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Colofon
Het Corporate Responsibility Report is te downloaden als PDF file op www.ing.com/cr 
en www.ingforsomethingbetter.com/nl/report 
‘ING in de Samenleving’ is de Nederlandse versie van de ‘ING in Society’ uitgave. Het 
betreft geen letterlijke vertaling.
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Global Reporting Initiative 
THet Global Reporting Initiative (GRI) heeft richtlijnen voor 
duurzaamheidverslaggeving opgesteld die tot doel hebben de 
transparantie en controleerbaarheid van economische, 
milieugerelateerde en sociale prestaties te vergroten. Wij 
rapporteren volgens de GRI-richtlijnen en menen dat op ons 
Maatschappelijk Jaarverslag 2010 niveau A+ van toepassing is 
(gecontroleerd door GRI). Daarnaast rapporteren we op 
prestatie-indicatoren die specifiek zijn voor de financiële 
dienstverlening, opgenomen in het supplement voor de financiële 
sector van het GRI. Voor sommige indicatoren is nog 
onvoldoende informatie beschikbaar. We streven er echter naar 
deze indicatoren in toekomstige verslagen op te nemen. Kijk voor 
de volledige GRI-tabel op  
www.ingforsomethingbetter.nl/gri.

Vanwege de relevantie hebben we een gedeelte van de GRI 
indicatoren gepubliceerd op onze website 
www.ingforsomethingbetter.com.

Key performance indicators 
In 2007 hebben we voor het eerst acht key performance 
indicators (KPI’s) in ons maatschappelijke jaarverslag opgenomen. 
In 2008 hebben we er daar nog twee aan toegevoegd (de Dow 
Jones Sustainability Index en de FTSE4Good Index). Alle KPI’s zijn 
rechtstreeks gekoppeld aan het beleid van ING voor verantwoord 
ondernemen en worden binnen ING gebruikt om de prestaties op 
dit gebied te meten. Ze zijn het resultaat van de feedback die wij 
hebben gekregen van beleggers, analisten, NGO’s, klanten, 
werknemers en de ING-bedrijfsonderdelen. We hebben 
accountantskantoor Ernst & Young gevraagd de betrouwbaarheid 
van de tien KPI’s in het verslag van 2010 te controleren.

Assurance 
Het accountantskantoor Ernst & Young heeft de betrouwbaarheid 
van de tien hierboven beschreven KPI’s beoordeeld. Ernst & 
Young oordeelde ook dat de omschrijving van het 
verslaggevingsproces een nauwkeurige weergave is van de 
processen binnen ING, overeenkomstig de principes van de 
GRI-richtlijnen: betrokkenheid van belanghebbenden, 
materialiteit, duurzaamheidscontext, volledigheid, 
evenwichtigheid, vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid, tijdigheid 
en duidelijkheid. Het volledige assurance-rapport vindt u op 
bladzijde 84-85. Definities of criteria die in dit prestatieverslag 
worden gebruikt zullen waar nodig zijn worden toegelicht.
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Disclaimer
Dit ING Maatschappelijk Jaarverslag ‘ING in de Samenleving’ 2010 is opgesteld met als doel onze belanghebbenden te informeren 
en gedetailleerde informatie te verschaffen over de betrokkenheid en de prestaties van ING ten aanzien van verantwoord 
ondernemen. Dit document is niet opgesteld met het oogmerk om bestaande verplichtingen van ING aan klanten, 
aandeelhouders en andere belanghebbenden uit te breiden of te wijzigen. Alle beleidslijnen, procedures, richtlijnen, verklaringen 
of soortgelijke uitingen, die zijn vermeld in dit verslag, zijn uitsluitend bestemd voor interne doeleinden en derden kunnen daaraan 
op geen enkele wijze rechten ontlenen. Bij de beoordeling of aan beleids- en richtlijnen is voldaan, wordt gebruik gemaakt van 
subjectieve maatstaven en elke beslissing daaromtrent valt binnen de beoordelingsvrijheid van ING. ING aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het niet voldoen aan haar beleid, procedures, criteria, instructies, 
verklaringen en richtlijnen. ING behoudt zich het recht voor om haar beleid, procedures, richtlijnen en verklaringen te allen tijde 
naar eigen inzicht te wijzigen of in te trekken, en kan naar eigen oordeel besluiten om (onderdelen van) haar beleid, procedures, 
richtlijnen, verklaringen of soortgelijke uitingen, die zijn vermeld in dit verslag, aan derden beschikbaar te stellen.

© 2011 ING Groep N.V.

Copyright © 2011 ING Groep N.V.
Gedrukt in Nederland, mei 2011
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Een verstandige aanpak ten aanzien van papierverbruik, inkoop en recycling is een 
essentieel onderdeel van de zorg van ING voor het milieu. Daarom is dit rapport gedrukt 
op Forest Stewardship Council (FSC) gecertificeerd papier met plantaardige inkten en 
zonder schadelijke oplosmiddelen.

Ecodrukkers heeft een duidelijke filosofie bij het maken van Ecodrukwerk®; hoogwaardig 
kwaliteitsdrukwerk gekoppeld aan een duurzaam productieproces. Dit rapport is gedrukt 
op een Ecocolor drukpers met inkten op plantaardige basis. De productie en gebruikte 
grondstoffen zijn klimaatneutraal. Het complete productieproces is Grafimedia 
Milieuzorg gecertificeerd en gevoed door 100% groene stroom. 
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