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(“Over dit verslag”) en het KPI overzicht en een 

beoordeling met een beperkte mate van zekerheid 

uitgevoerd over ons voortgangsrapport. Het 

assurance rapport is te vinden op pagina 105. 

Bijzondere termen of criteria die in het verslag 

worden gebruikt, zullen binnen het bestek van dit 

verslag worden gedefinieerd.

VERBETERINGEN 

Dit verslag is op een aantal punten verbeterd 

ten opzichte van het verslag van vorig jaar. Deze 

aanpassingen en verbeteringen zijn gebaseerd op 

aanbevelingen van onze belanghebbenden.

•	 Gedetailleerdere informatie omtrent de  

visie van belanghebbenden op resultaten 

en verslaggeving. Inclusief de uitkomst van 

structureel overleg over verslaggeving en 

relevante issues, en reacties op negatieve 

feedback (pagina’s 22-27);

•	 Meer informatie over de manier waarop 

we relaties met klanten, NGO’s, overheden, 

toezichthouders, aandeelhouders en andere 

groepen belanghebbenden vormgeven en 

onderhouden (zie pagina’s 22-27);

•	 Meer aandacht voor de door onze 

belanghebbenden vastgestelde relevante 

issues, en voor de uitdagingen waar onze 

bedrijfsonderdelen mee te maken hebben (zie 

pagina’s 14-27);

•	 Een vollediger overzicht van de opbouw 

van onze activiteiten, inclusief onze posities 

in verschillende economische sectoren (zie 

pagina’s 14-15);

•	 Meer aandacht voor de invloed van onze 

bankactiviteiten op het milieu en de 

samenleving (zie pagina 107);

•	 Een uitgebreidere accountantsverklaring (naast 

controle van onze KPI’s ook controle van ons 

voortgangsrapport) (zie pagina 105-106).

HET INTEGREREN VAN FINANCIËLE EN NIET-

FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ING neemt al sinds 1995 in haar financiële 

jaarverslag een hoofdstuk op over haar 

duurzaamheidsstrategie. In 2011 zijn we begonnen 

met het opnemen van gegevens omtrent onze 

duurzaamheidsprestaties in onze kwartaalcijfers. Dit 

maatschappelijke verslag (‘ING in de samenleving’) 

gaat een stap verder door zichtbaar te maken 

hoe de economische, sociale en milieuaspecten 

van onze activiteiten met elkaar verbonden zijn. 

Wij denken dat een dergelijke geïntegreerde 

manier van verslaggeven lezers meer inzicht 

biedt in de achtergrond van onze resultaten, 

het duidelijker laat zien hoe duurzaamheid 

aansluit bij onze bedrijfsstrategie en het beter 

tegemoet komt aan de informatiebehoefte 

van onze belanghebbenden. Echter, in onze 

optiek betekent volledig geïntegreerde 

verslaggeving niet het simpelweg samenvoegen 

van verschillende financiële en niet-financiële 

verslaggevingscomponenten. We zullen verder 

moeten investeren in de ontwikkeling van een 

effectieve vorm van geïntegreerde verslaggeving. 

Dit kunnen we alleen bereiken door nauw samen 

te werken met de verschillende afdelingen binnen 

ING en met specifieke groepen belanghebbenden, 

zoals beleggers, duurzaamheidsdeskundigen en 

accountantskantoren.

Dit verslag gaat over onze rol in de samenleving en onze duurzame initiatieven in 2011. 
Het omvat het gehele boekjaar, lopende van januari 2011 tot en met december 2011.

oVER dIT VERSLAG

Dit verslag is bedoeld voor institutionele 

beleggers, onze klanten, non-

gouvernementele organisaties (NGO’s) 

en iedereen die geïnteresseerd is in 

ING’s prestaties op het gebied van 

duurzaamheid. Naast dit maatschappelijk 

jaarverslag publiceert ING het ING 

Jaarverslag 2011 met daarin de financiële 

prestaties en het corporate governance 

beleid. Dit verslag is terug te vinden op 

www.ing.com.

  

De inhoud van dit verslag is bepaald aan 

de hand van de volgende factoren en 

criteria:

•	 Vraagstukken die momenteel 

het belangrijkst zijn voor 

onze belanghebbenden, onze 

bedrijfsactiviteiten en voor onze 

financiële resultaten;

•	 Onderwerpen op het gebied van 

samenleving, milieu en ethiek, die onze 

bedrijfsonderdelen het meest relevant 

vinden;

•	 Risico’s en kansen die door de afdeling 

Sustainability van ING Groep in kaart 

zijn gebracht;

•	 Criteria die expliciet worden gemaakt in 

internationale richtlijnen.

In 2009 lanceerden we ‘ING for 

Something Better’, een programma 

waarin al onze duurzaamheidsinitiatieven 

in een concept zijn samengebracht. 

Dit is in 2011 verder uitgewerkt, en de 

opbouw van dit verslag is aan dit concept 

ontleend. Zie pagina 28 voor meer 

informatie over dit programma. 

VERZAMELEN VAN GEGEGEVENS 

VooR dIT VERSLAG

ING verzamelt, extraheert en valideert 

gegevens ten behoeve van onze 

jaarlijkse cyclus op het gebied van 

maatschappelijkeverslaggeving. Alle ING 

bedrijven waar ING managementcontrole 

over heeft en die over meer dan 100 

fte’s beschikken, leveren gegevens aan 

die goedgekeurd zijn door een senior 

manager. We gebruiken een eigen 

instrument om deze gegevens online 

te verzamelen. De gegevens worden 

vervolgens met behulp van analytische 

procedures en vervolgonderzoeken 

gecontroleerd door onze interne 

deskundigen en een onafhankelijk extern 

adviesbureau (DHV).

De duurzaamheidsgegevens in dit verslag 

betreffen bedrijfsonderdelen in 33 landen 

met in totaal ongeveer 90% van ons 

medewerkersbestand (gebaseerd op 

voltijd dienstverbanden). Het verslag bevat 

verwijzingen naar zowel de ING-website 

als andere websites.

Voor prestatie-indicatoren die niet zijn 

opgenomen in onze database, verzamelen 

we informatie op verschillende niveaus 

binnen de organisatie. De afdelingen 

ING Group Compliance, Corporate Legal, 

Credit Risk Management, Operational Risk 

Management, Corporate Procurement, 

Facility Management, Human Resources, 

Public & Government Affairs, Corporate 

Communications en Investor Relations 

leveren gegevens en beschrijvingen van 

ondernemingsbeleid, -procedures en 

-controlesystemen.

Alle informatie omtrent ING’s financiële 

prestaties in dit verslag is gebaseerd op 

de geconsolideerde cijfers vermeld in het 

Jaarverslag 2011, met uitzondering van de 

paragrafen ’Financiering en transparantie’ 

op pagina’s 60-61 en 70-71. Hiervoor is 

ook gebruik gemaakt van interne data 

met betrekking tot het in kaart brengen 

van kredietrisico.

dUURZAAMHEId 

Vanaf nu zullen wij de term 

‘duurzaamheid’ gebruiken om te refereren 

aan de inspanningen die wij leveren 

om sociale, ethische en milieuaspecten 

te integreren in onze strategie. Deze 

term sluit goed aan bij onze manier van 

denken en de plannen en doelen die 

we hebben voor de toekomst van onze 

onderneming. Wij zijn van mening dat 

we het beste kunnen bijdragen aan de 

samenleving door te doen waar we als 

financiële instelling goed in zijn, door 

verantwoordelijkheid te nemen voor de 

invloed die onze producten en diensten 

hebben op de wereld om ons heen, 

en door bij te dragen aan positieve 

veranderingen die ervoor zorgen dat 

ook toekomstige generaties in welvaart 

kunnen leven. 

VERSLAGGEVINGSSTANdAARdEN EN 

ACCoUNTANTSVERKLARING

Wij gebruiken het Global Reporting 

Initiative (GRI G3.1) als ons voornaamste 

kader voor de verslaggeving over 

duurzaamheid en rapporteren op niveau 

A+ (gecontroleerd door GRI). Daarnaast 

rapporteren we over prestatie-indicatoren 

die specifiek zijn voor financiële 

dienstverlening, volgens het supplement 

voor de financiële sector van het GRI 

(FSSS). In gevallen waarin wij niet in 

staat zijn om ten aanzien van bepaalde 

indicatoren verslag uit te brengen, streven 

wij ernaar onze systemen te verbeteren 

om deze onderdelen in toekomstige 

verslagen op te kunnen nemen. Vanuit 

het oogpunt van materialiteit hebben wij 

een deel van de GRI standaard disclosures 

op onze website gepubliceerd. Ga naar 

www.ingforsomethingbetter.com/report 

voor meer informatie over de manier 

waarop wij voldoen aan GRI-standaarden.

Wij rapporteren over onze resultaten 

afgezet tegen de vastgestelde doelen en 

voornemens, zoals opgenomen in onze 

KPI’s en ons voortgangsrapport. 

Alle KPI’s houden direct verband met de 

duurzaamheidsstrategie van ING. Ernst & 

Young heeft een controle uitgevoerd met 

een redelijke mate van zekerheid over de 

beschrijving van het rapportageproces 



“De samenleving 
  eist van financiele 
  instellingen dat zij 
  zichzelf opnieuw 
  uitvinden.”
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te midden van aanhoudende economische 

onzekerheid, met name in Europa en de VS, eist 

de samenleving van financiële instellingen dat ze 

zichzelf opnieuw uitvinden: het belang van de klant 

vooropstellen, zorgen voor financiële stabiliteit, 

duidelijker en opener zijn over producten en 

diensten, risicobeheer en ondernemingsbestuur 

versterken, het beloningsbeleid matigen en meer 

en sterkere inspanningen verrichten om duurzame 

economische groei te ondersteunen. 

Het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke 

vooruitgang geboekt bij het omvormen van 

onze onderneming. Zo hebben we onze bank-, 

verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten 

gesplitst en over de hele linie duurzaamheid verder 

geïntegreerd in onze ondernemingsstrategie en 

bedrijfsactiviteiten. Verder vooruitkijkend beschouw 

ik het als onze belangrijkste uitdaging om nog beter 

aan te tonen dat we de waarde leveren waar onze 

klanten en de samenleving van profiteren. 

Het vertrouwen van klanten winnen blijft een 

belangrijke prioriteit voor ING. In onze dagelijkse 

gang van zaken brengen we onze kernfunctie als 

bank terug naar de voorgrond: het aantrekken 

van spaargelden van klanten om deze vervolgens 

te herinvesteren in de economie, door ze in de 

vorm van leningen uit te zetten bij consumenten 

en bedrijven. We willen onze diensten en 

bedrijfsactiviteiten nog beter laten aansluiten bij 

de belangen van onze klanten, bijvoorbeeld door 

ons productenpakket te toetsen aan de hand 

van strengere criteria voor goede klantenzorg. 

Hierbij denk ik aan eenvoud, transparantie en 

een verantwoorde mate van risicobereidheid. 

Daarnaast investeren we actief in het verbeteren 

van de financiële vaardigheden van onze klanten, 

om ze meer inzicht te geven in hun eigen 

financiële situatie en ze te helpen goede financiële 

beslissingen te nemen. 

ING heeft een visie ontwikkeld op sociale, ethische 

en milieuvraagstukken. Deze visie hebben we 

vertaald in beleid en procedures die we overal 

ter wereld toepassen om de potentieel negatieve 

sociale en milieurisico’s van transacties of van 

onze betrokkenheid bij bepaalde klanten te 

managen. In 2011 hebben we ons Environmental 

and Social Risk Policy Framework (sociaal en 

milieurisicobeleidskader) verder verbeterd, onder 

andere door het invoeren van een visserijbeleid en 

het implementeren van de nieuwe OESO-richtlijnen 

voor Multinationale Ondernemingen, zoals 

ontwikkeld door het UN Global Compact Office en 

het OESO-secretariaat.

Wij streven ernaar onze maatschappelijke 

betrokkenheid op een hoger plan te brengen en bij 

te dragen aan positieve verandering. Dit betekent 

concreet dat we meer en sterkere inspanningen 

verrichten om innovatieve financiële oplossingen 

te bieden voor de grote sociale financierings- en 

beleggingsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied 

van gezondheidszorg en transitie naar duurzame 

energiebronnen. En onze onderzoeksteams bekijken 

de zakelijke mogelijkheden die duurzaamheid biedt.

Daarnaast nodigen we onze medewerkers uit 

om deel te nemen aan onze maatschappelijke 

programma’s en zo een actieve rol te spelen in 

de samenleving. In november en december 2011 

namen er in totaal 24.433 ING´ers deel aan de 

‘ING Chances for Children Global Challenge’. Dat 

is maar liefst 27,5% van ons totale wereldwijde 

medewerkersbestand. Hoewel we geloven dat 

we op de goede weg zijn, zal ik de eerste zijn 

die erkent dat we ons moeten blijven inzetten 

om het vertrouwen van klanten te herwinnen en 

duurzaamheid te integreren in de kern van ons 

bedrijf. Het brede maatschappelijke ongenoegen 

ten aanzien van het beloningsbeleid van de 

financiële sector is wat dat betreft een zeer 

actueel onderwerp. Bij het vaststellen van ons 

beloningsbeleid houden we zorgvuldig rekening 

met de verwachtingen van onze belanghebbenden 

op het gebied van verantwoord belonen. Als 

reactie op het publieke debat dat in Nederland in 

2011 werd gekenmerkt door forse economische tegenwind 
en een verhit debat over de toekomstige rol van de financiële 
dienstverlenende sector; kwesties die ook in 2012 hoog op de 
agenda zullen blijven staan.

Beste lezer,

Jan Hommen
Voorzitter van de Raad 

van Bestuur



“Wij zijn vast-
besloten om bij 
te dragen aan 
een duurzamere 
toekomst.”
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maart 2011 speelde, besloot de Raad van Bestuur 

af te zien van de hen over 2010 toegekende 

variabele beloning, en geen enkele vorm van 

variabele beloning aan te nemen zolang de 

kapitaalsteun van de Nederlandse Staat nog niet 

volledig is terugbetaald. Bovendien hebben we 

het beloningsbeleid voor al onze medewerkers, 

met name het senior management, verder herzien 

en aangepast. Hiermee hebben we als doel ons 

nog meer te richten op waardecreatie voor de 

lange termijn, op risico’s en op niet-financiële 

doelstellingen.

ten aanzien van het debat over de toekomstige rol 

van de financiële sector steunen wij maatregelen 

die het financiële stelsel robuuster maken, zoals 

hogere kapitaalbuffers en strengere liquiditeitseisen. 

En we implementeren reeds een groot deel van 

deze maatregelen. tegelijkertijd is het belangrijk om 

ervoor te zorgen dat het voor financiële instellingen 

mogelijk blijft de reële economie te financieren. 

Financiële instellingen met voldoende expertise 

en mogelijkheden om kapitaal te genereren, 

kunnen een cruciale rol spelen bij het ontwikkelen 

en implementeren van de financierings- en 

beleggingsoplossingen die nodig zijn om de huidige 

sociale en economische uitdagingen het hoofd te 

bieden.

Wij zijn vastbesloten om bij te dragen aan een 

duurzamere toekomst, samen met onze klanten 

en andere belanghebbenden, en dankzij de 

professionaliteit, de betrokkenheid en de toewijding 

van onze medewerkers. We blijven onze middelen,

vaardigheden en expertise inzetten om het lange

termijn succes van onze onderneming veilig te

stellen door bij te dragen aan economische

ontwikkeling, een gezond milieu en een stabiele

samenleving.

Jan Hommen

Voorzitter van de Raad van Bestuur
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CoMPLIANCE EN oNdERNEMINGSBESTUUR

Goed ondernemingsbestuur (governance) 

en strikte naleving van wet- en regelgeving 

(compliance) vormen onmisbare fundamenten 

voor een verantwoorde bedrijfsvoering. 

Governance en Compliance zijn ook essentieel 

in de belangenbehartiging van onze klanten, 

aandeelhouders en medewerkers. Wij streven ernaar 

om zowel wet- en regelgeving als ethische, sociale 

en milieunormen na te leven. Voldoen aan slechts 

de minimumeisen op het gebied van compliance 

risk management volstaat niet. Voor het opbouwen 

en borgen van een uitstekende reputatie, willen we 

dat onze mensen verder gaan dan alleen minimale 

naleving en te allen tijde integer handelen.  

GoVERNANCESTRUCTUUR

Meer informatie over onze governancestructuur 

en onze organisatie, alsmede over de kwalificaties 

en deskundigheid van de Raad van Bestuur en de 

Raad van Commissarissen, is terug te vinden op 

onze website www.ing.com/cg. Het Jaarverslag 

2011 bevat details over financiële en niet-financiële 

beloningen en nevenfuncties van de leden van de 

Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

De vooruitgang van onze performance op het 

gebied duurzaamheid wordt regelmatig bekeken 

en formeel beoordeeld door onze CEO en de 

Raad van Bestuur. Zij informeren op hun beurt de 

Raad van Commissarissen van ING. Dit zorgt voor 

draagvlak en verantwoordelijkheid ten aanzien van 

duurzaamheid op het hoogste niveau binnen ING.

BELEId

We streven naar integratie van heldere, 

praktische beleidslijnen en procedures in onze 

bedrijfsprocessen. We hebben systemen en 

processen die ons management helpen bij het 

in kaart brengen van actuele en potentiële 

risico’s, de communicatie naar interne en externe 

belanghebbenden, en het doorvoeren van 

verbeteringen. Goed risicobeheer vergt begrip 

voor de wensen en behoeften van onze klanten en 

andere belanghebbenden. Door hierin te investeren, 

versterken we de banden met onze belangrijkste 

relaties. 

De beleidslijnen en procedures voor niet-financiële 

risico’s omvatten:

•	 De charter en het raamwerk van ING Groep

•	 Insiderregelingen

•	 De Klokkenluidersregeling

•	 Beleid inzake financieel-economische 

criminaliteit

dE AFdELING ING dUURZAAMHEId

De duurzaamheidsactiviteiten van ING worden 

vanuit ons hoofdkantoor in Nederland geleid en 

gecoördineerd door een gespecialiseerde afdeling 

Duurzaamheid (Sustainability). Het Global Head of 

Sustainability rapporteert sinds 2011 direct aan de 

CEO van ING. De verantwoordelijkheden van deze 

afdeling omvatten onder meer:

•	 het ontwikkelen van visie en strategie op het 

gebied van duurzaamheid 

•	 het onderhouden van relaties met 

maatschappelijke organisaties en andere 

belanghebbenden

•	 het coördineren van voortgangsrapportages en 

het jaarlijks publiceren van het verslag ‘ING in 

de Samenleving’

•	 het verschaffen van informatie aan duurzame 

beleggers en ratingbureaus 

•	 het ondersteunen van onze bedrijfsonderdelen 

bij het ontwikkelen van duurzame producten 

en diensten

•	 het opzetten van interne maatschappelijke - en 

milieubewustzijnsprogramma’s 

•	 het beheren van (inter)nationale partnerships

•	 het managen van de communicatie met de 

‘ING for Something Better’ Foundation.

 

ING beschikt door haar gehele organisatie heen 

over een netwerk van deskundigen op het gebied 

van duurzaamheid. Zij geven vorm aan ING’s beleid 

met betrekking tot duurzame innovatie, risico’s en 

maatschappelijke activiteiten en zorgen voor de 

realisatie aan onze gezamenlijke doelstellingen. 

Vele andere afdelingen binnen de Groep zijn 

medeverantwoordelijk voor de uitvoering van 

onze duurzaamheidsagenda.Hieronder vallen de 

afdelingen Environmental and Social Risk, Corporate 

Credit Risk Management, Corporate Procurement, 

Operational Risk Management, Group Compliance, 

Human Resources, Corporate Communications, 

Public & Government Affairs, Investor Relations en 

verschillende gespecialiseerde teams die dagelijks in 

contact staan met klanten. Samen coördineren zij 

groepsbrede initiatieven en adviseren zij de afdeling 

Sustainability, commissies van senior management, 

de Raad van Bestuur van de Groep en de besturen 

Bank en Verzekeringen/Investment Management. Ga 

voor meer informatie naar www.ing.com/cg.

Voor het veiligstellen van haar reputatie, integriteit en resultaten 
verwacht ING van haar medewerkers, en in het bijzonder van haar 
management, dat zij de hoogste standaarden op het gebied van gedrag 
en integriteit in acht nemen.   
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wij hechten aan onze 
integriteit

we zijn open en helder

wij respecteren elkaar

wij ondernemen 
maatschappelijk 
verantwoord en 
milieubewust

oNZE BUSINESS PRINCIPLES

Als internationale financiële dienstverlener maakt ING 
economische en sociale veranderingen mogelijk die van invloed 
zijn op het leven van veel mensen. Daarom streven we ernaar 
zowel winstgevend als rechtvaardig te zijn en bij te dragen aan 
positieve economische en sociale verandering. We kunnen alleen 
goed presteren als we de belangen van al onze belanghebbenden 
zo goed mogelijk behartigen.

In onze business draait het om mensen en 

vertrouwen. Wij beschouwen het als een grote 

verantwoordelijkheid om het geld van anderen te 

beheren. Een verantwoordelijkheid die we zeer 

serieus nemen. Alleen door professioneel en integer 

te handelen, kunnen we het vertrouwen van onze 

stakeholders en onze reputatie behouden. De ING 

Business Principles spelen daarbij een belangrijke 

rol. 

De ING Business Principles werden in 1999 

geïntroduceerd en zijn een leidraad voor het 

gedrag dat ING wenst van haar medewerkers, 

waar ook ter wereld. Elke vijf jaar worden de ING 

Business Principles aangepast om in te spelen op 

maatschappelijke veranderingen. Iedere Business 

Principle is even belangrijk, opgeteld vormen ze ons 

collectief geweten. Zij vormen de basis voor onze 

strategie, cultuur en dagelijkse werkzaamheden. De 

ING Business Principles helpen ons bij het maken 

van de juiste keuzes - keuzes die ook op de lange 

termijn aantonen waar we voor staan. 

De Principles zijn geen vrijblijvende suggesties. 

Ze staan niet ter discussie en alle ING’ers worden 

geacht ze na te leven. De ING Business Principles 

stellen ons in staat om te doen waar we goed in 

zijn, zowel vandaag als in de toekomst: klanten 

helpen bij hun financiële keuzes voor de toekomst.
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in met name Europa, heeft ING besloten andere 

strategische opties voor de Aziatische verzekerings-/

vermogensbeheeractiviteiten te onderzoeken. Voor 

de Europese activiteiten blijven de voorbereidingen 

voor een zelfstandige toekomst in volle gang, 

inclusief de mogelijkheid van een beursgang. 

Daarnaast blijft ING werken aan het basisscenario 

van een beursgang voor de Amerikaanse 

verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten.

FINANCIËLE RESULTATEN ING GRoEP 2011

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden 

heeft ING Groep de jaarresultaten ten opzichte 

van 2010 verbeterd. Over heel 2011 bedroeg het 

nettoresultaat EUR 5.766 miljoen, vergeleken 

met een nettoresultaat van EUR 2.810 miljoen 

over 2010. In het nettoresultaat over 2011 is 

een winst op desinvesteringen meegenomen van 

EUR 1.866 miljoen, waarvan EUR 995 miljoen 

afkomstig is uit de verkoop van onze Latijns-

Amerikaanse levensverzekerings-, pensioen- en 

vermogensbeheeractiviteiten, EUR 347 miljoen uit de 

verkoop van ING Car Lease en EUR 466 miljoen uit 

de verkoop van Real Estate Investment Management. 

Het onderliggend nettoresultaat over heel 2011 

bedroeg EUR 3.675 miljoen, een stijging met 15,1% 

ten opzichte van EUR 3.192 miljoen over het jaar 

ervoor. Het onderliggend nettoresultaat betreft het 

totale nettoresultaat exclusief herinvesteringen en 

bijzondere posten. ING Bank noteerde over 2011 

een onderliggend resultaat voor belastingen van EUR 

4.740 miljoen, een daling met 17,4% vergeleken 

met 2010. Deze daling is vooral veroorzaakt door 

de minder gunstige marktinvloeden in 2011 van in 

totaal EUR 783 miljoen, waaronder EUR 588 miljoen 

aan bijzondere waardeverminderingen op Griekse 

staatsobligaties. ING Verzekeringen/IM rapporteerde 

een onderliggend resultaat voor belastingen van EUR 

314 miljoen, een stijging met EUR 1.386 miljoen 

vergeleken met het verlies van EUR 1.072 miljoen 

in 2010. Beide jaren werden sterk beïnvloed door 

marktomstandigheden (EUR –1.547 miljoen in 2011 

tegenover EUR –2.567 miljoen in 2010). 

De kapitaalpositie van ING bleef sterk, ondanks de 

terugbetaling van EUR 3 miljard aan de Nederlandse 

Staat in mei 2011. De kernkapitaalratio van ING 

Bank is stabiel gebleven op 9,6% (ultimo 2011). 

Hierin zijn de hogere naar risico-gewogen activa 

ter grootte van EUR 9 miljard conform Capital 

Requirements Directive III (CRD III) meegenomen. De 

kapitaaldekkingsratio van het verzekeringsbedrijf is 

gedaald van 230% (ultimo 2010) naar 225% (ultimo 

2011). Uitgebreidere informatie over de financiële 

resultaten van ING is terug te vinden in het ING 

Groep Jaarverslag 2011.

TRANSACTIES MET dE STAAT dER 

NEdERLANdEN 

In oktober 2008 ontving ING voor EUR 10 miljard 

aan kapitaalsteun van de Nederlandse Staat. In 

december 2009 betaalde ING hiervan een eerste 

tranche terug aan de Nederlandse Staat ter waarde 

van EUR 5 miljard plus een premie. In mei 2011 

was ING in staat om een tweede tranche van EUR 

2 miljard plus een premie terug te betalen uit 

ingehouden winsten. Daarmee was ultimo 2011 in 

totaal EUR 7 miljard terugbetaald door ING. Inclusief 

rente en premie ging het om een totaalbedrag 

van EUR 9 miljard. ING streeft ernaar om de 

resterende EUR 3 miljard terug te betalen als de 

omstandigheden het toestaan, en op voorwaarden 

die voor alle belanghebbenden acceptabel zijn.

 

ING Groep en de Staat der Nederlanden bereikten 

op 26 januari 2009 ook overeenstemming over 

een Illiquid Assets Back-up Facility (steunfaciliteit 

voor illiquide activa, de ‘steunfaciliteit’). Deze 

steunfaciliteit was opgezet voor dekking van de 

Alt-A RMBS-portefeuilles van zowel ING Direct 

USA als ING Insurance US, welke een nominale 

waarde hebben van ongeveer EUR 30 miljard. 

Onder de steunfaciliteit heeft ING 80% van het 

economisch eigendom van de Alt-A-portefeuille 

aan de Nederlandse Staat overgedragen. Over 

heel 2011 hebben de Alt-A-waarden zich ten 

opzichte van 2010 verder hersteld, waarbij verdere 

terugbetalingen zijn gedaan en verliezen beperkt 

bleven. Meer informatie hierover, alsmede over de 

aanpassingen aan de steunfaciliteit voorvloeiende uit 

de verkoop van ING Direct USA in 2011, is terug te 

vinden in het ING Groep Jaarverslag (zie toelichting 

33 in de geconsolideerde jaarrekening).

SPLITSING ING BANK EN ING 

VERZEKERINGEN/INVESTMENT 

MANAGEMENT (IM)  

Om het belang van verschillende 

stakeholders te kunnen dienen, de 

managementfocus te vergroten 

en waarde te creëren voor haar 

aandeelhouders, werkt ING aan een 

splitsing van haar bank- en verzekerings-/ 

vermogensbeheeractiviteiten. Wij zijn 

van mening dat dit met het oog op de 

wijdverbreide vraag naar meer eenvoud, 

betrouwbaarheid en transparantie de 

beste aanpak is. Deze splitsing maakt ook 

deel uit van het herstructureringsplan 

waarover overeenstemming is bereikt met 

de Europese Commissie, om goedkeuring 

te verkrijgen voor de steun die ING tijdens 

de financiële crisis van de Nederlandse 

Staat heeft ontvangen. 

BERoEP TEGEN HET EC-BESLUIT

In januari 2010 heeft ING beroep 

aangetekend bij het Gerecht van 

de Europese Unie tegen bepaalde 

onderdelen van het besluit van de 

Europese Commissie van 18 november 

2009 waarin de ontvangen staatssteun 

en het herstructureringsplan van ING 

werden goedgekeurd. In juli 2011 vond 

de mondelinge behandeling plaats. 

De uitspraak volgde op 2 maart 2012. 

Het Gerecht vernietigde het EC-besluit 

gedeeltelijk. ING is verheugd over deze 

uitspraak. Sinds 2 maart bestudeert 

ING de volledige uitspraak en de 

consequenties daarvan nauwgezet. Meer 

informatie over dit beroep (waaronder het 

besluit van de Nederlandse Staat om zich 

deels bij ING aan te sluiten) is terug te 

vinden op pagina 15 van het ING Groep 

Jaarverslag 2011. 

PRoFIEL EN BEdRIJFSSTRATEGIE ING 

BANK

ING Bank is een grote internationale 

speler met een uitgebreid netwerk in 

meer dan 40 landen. De Bank heeft 

toonaangevende posities in haar 

thuismarkten in Nederland, België, 

Luxemburg, Duitsland en Polen, alsmede 

sleutelposities in andere markten 

in West-, Centraal- en Oost-Europa 

en turkije. Daarnaast heeft ING ook 

potentieel buiten Europa met interessante 

groeimogelijkheden voor de lange termijn. 

De retailbankingactiviteiten zijn gericht 

op het aanbieden van eenvoudige en 

transparante producten tegen lage kosten 

via verschillende distributiekanalen. 

Commercial Banking bedient haar 

internationale klanten door middel van 

een uitgebreid internationaal netwerk. 

Per 1 januari 2011 opereert ING Bank als 

zelfstandige onderneming binnen ING 

Groep. Het is onze ambitie om een sterke 

Europese bank te blijven, met leidende 

posities in onze stabiele thuismarkten. 

Daarnaast willen we een toonaangevende 

bank voor onze zakelijke klanten zijn in 

de Benelux en Centraal- en Oost-Europa. 

De verschillende ING Direct onderdelen 

zullen zorgvuldig worden omgevormd 

tot meer complete bankmodellen. Deze 

activiteiten in Europa, tezamen met onze 

posities buiten Europa, moeten de bank 

interessante groeikansen voor de lange 

termijn verschaffen. 

ING zal voortbouwen op haar ervaring 

en internationale netwerk en zal haar 

leidende positie blijven aanwenden 

voor het aantrekken van spaargelden, 

meervoudige distributiekanalen, het 

ontwikkelen van toegankelijke producten 

en diensten, en marketing.

PRoFIEL EN BEdRIJFSSTRATEGIE ING 

VERZEKERINGEN/IM

De verzekerings-/

vermogensbeheeractiviteiten van 

ING omvatten levensverzekeringen, 

schadeverzekeringen, pensioenen en 

vermogensbeheer. Deze activiteiten zijn 

ondergebracht in zes divisies: Insurance 

Benelux, Insurance Centraal- & Overig 

Europa, Insurance US (exclusief de 

gesloten portefeuille Amerikaanse lijfrente 

– US Closed Block Variable Annuity), 

US Closed Block VA, Insurance Azië/

Pacific en ING Investment Management. 

Investment Management (IM) biedt een 

breed scala aan beleggingsoplossingen 

en adviesdiensten in Europa, Noord- en 

Zuid-Amerika, Azië/Pacific en het Midden-

Oosten.

In 2011 begonnen we met de 

voorbereidingen voor twee beursgangen: 

een voor de Amerikaanse verzekerings- en 

vermogensbeheeractiviteiten en een voor 

de Europese en Aziatische verzekerings- 

en vermogensbeheeractiviteiten. Op 12 

januari 2012 maakte ING echter een 

aanpassing bekend ten aanzien van de 

herstructurering van haar verzekerings-/

vermogensbeheeractiviteiten. 

Vanwege de onzekere economische 

vooruitzichten en de volatiele markten 

oVERZICHT VAN oNZE oNdERNEMING

ING is een wereldwijde financiële instelling van Nederlandse oorsprong 
die momenteel diensten levert op het gebied van bankieren, beleggen, 
levensverzekeringen en pensioenen om tegemoet te komen aan de wensen van 
een breed klantenbestand. Wij zijn een sterke Europese bank met aantrekkelijke 
thuismarktposities in Noord-Europa en met groeimogelijkheden in Centraal- 
en Oost-Europa en Azië. tegelijkertijd creëren we een optimale basis voor de 
onafhankelijke toekomst van onze verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten.  
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VERHIT dEBAT oVER dE ToEKoMST VAN 

dE FINANCIËLE SECToR

In reactie op de financiële crisis van 2008 en 2009 

heeft een groot aantal nationale en internationale 

toezichthouders stappen gezet om tot een stabieler 

financieel stelstel te komen. Het afgelopen jaar 

stond de toekomst van de financiële sector opnieuw 

volop in de publieke belangstelling. Financiële 

instellingen leden reputatieschade door discussies 

rondom bonussen, reddingsoperaties door 

regeringen en het beeld van ‘roekeloos handelen’. 

ING heeft begrip voor de bezorgdheid die leeft in 

de maatschappij. In reactie hierop herstructureren 

we niet alleen onze onderneming, maar nemen we 

ook actief deel aan de discussie. 

In 2011 gingen wij met toezichthouders, 

beleidsmakers en wetenschappers uitgebreid het 

debat aan over de toekomst van de financiële 

sector, inclusief die van onze eigen onderneming. 

Over het algemeen steunen wij een groot deel 

van de nieuwe maatregelen en regelgeving (zoals 

hogere kapitaalbuffers, strengere liquiditeitseisen 

en striktere regelgeving ten aanzien van onder 

andere beloningsbeleid en productontwikkeling) 

zoals die door deze belanghebbenden voorgesteld 

zijn. Het betreft maatregelen die wij momenteel al 

grotendeels implementeren. 

tegelijkertijd zijn we bezorgd dat de uiteindelijke 

en geaggregeerde consequenties van alle 

hervormingen nog steeds niet volledig helder zijn, 

dat er te veel ongecoördineerde toevoegingen 

zijn aan de regelgeving, dat de focus te veel ligt 

op kortetermijnmaatregelen en dat er te weinig 

gekeken wordt naar hoe de financiële sector 

kan bijdragen aan het realiseren van duurzame 

economische groei. Een uitgebreide toelichting op 

deze punten is terug te vinden op pagina 13 en 14 

van het ING Groep Jaarverslag 2011.

Wij achten het bovenal van cruciaal belang dat er 

sterk rekening wordt gehouden met het feit dat 

sommige van de voorgestelde maatregelen ook 

schadelijke gevolgen hebben voor de samenleving, 

bijvoorbeeld in de vorm van minder mogelijkheden 

voor financiële instellingen om de reële economie 

te financieren. Met het oog op de huidige 

economische recessie, kan dit ernstige gevolgen 

hebben voor zowel de groeiontwikkelingen als 

het vermogen van financiële instellingen om de 

investeringen te financieren die nodig zijn om 

grote maatschappelijke problemen op te lossen, 

bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, 

onderwijs, de huizenmarkt en de transitie naar 

hernieuwbare energiebronnen.

 

Deze gevolgen zouden vooral voelbaar zijn als 

retail- en commercial banking activiteiten van 

elkaar zouden worden gescheiden, zoals sommigen 

hebben voorgesteld. Een van de grootste voordelen 

van het ‘universal banking model’ is dat het een 

financiële instelling in staat stelt om consumenten 

eenvoudige producten en betaaldiensten aan 

te bieden tegen een aantrekkelijke prijs en met 

concurrerende rentetarieven voor spaarrekeningen 

en deposito’s.

ECoNoMISCH WoELIGE TIJdEN  

Als gevolg van de Europese schuldencrisis 

verslechterden de macro-economische 

omstandigheden in de tweede helft van 

2011. Binnen de eurozone daalden het 

consumenten- en producentenvertrouwen 

aanzienlijk, liet de internationale 

handel geen groei meer zien, waren 

ondernemingen minder bereid 

om te investeren en begonnen de 

werkgelegenheidsvooruitzichten duidelijk 

te verslechteren. terwijl Europa in 2011 in 

een recessie leek af te glijden, vertoonde 

de Amerikaanse economie in de tweede 

helft van het jaar tekenen van herstel. 

Banen- en werkloosheidscijfers gaven de 

markt vertrouwen en zelfs de huizenmarkt 

deed het minder slecht dan verwacht. 

Het groeiniveau van de Amerikaanse 

economie bleef in 2011 echter nog steeds 

laag.

 

Daartegenover stond dat in veel 

opkomende economieën zoals China, 

India en Brazilië de gezinsconsumptie 

en bedrijfsinvesteringen hoog bleven, 

waardoor meer banen gecreëerd konden 

worden. Dit was echter niet genoeg 

om de angst voor verdere uitbreiding 

van onevenwichtigheden in de wereld 

weg te nemen. Er blijft grote onbalans 

bestaan tussen Azië en de Westerse 

wereld, en tussen Noord- en Zuid-

Europa. Dit vormt een bedreiging voor de 

economische groei en voor de stabiliteit 

van het internationale financiële stelsel. 

Vooruitkijkend vormen de onderliggende 

kwetsbaarheden van overheden en van 

financiële stelsels een belangrijk punt van 

zorg. Voor een groot gedeelte van de 

wereldeconomie lijken de prognoses voor 

2012 dan ook enigszins somber.

CRISIS IN dE EURoZoNE  

Met name voor de eurozonelanden was 

2011 een jaar met twee gezichten. In 

de eerste helft van 2011 waren er nog 

tekenen van aanhoudend economisch 

herstel. Echter in het tweede halfjaar 

verdiepte zich de in 2010 ontstane 

schuldencrisis binnen de eurozone 

wat een negatief domino-effect op de 

economie veroorzaakte. Hierop ontstond 

een verhit debat over de vraag of het 

wenselijk zou zijn om ook de particuliere 

sector gedeeltelijk op te laten draaien 

voor met name een herstructurering van 

de Griekse staatsschuld.

ING gaf aan bereid te zijn om 

deel te nemen aan een vrijwillige 

herstructurering. De totale bijzondere 

waardeverminderingen op Griekse 

staatsobligaties die de bank in 2011 

noteerde bedroegen EUR 978 miljoen. 

Daarmee is circa 80% op ING’s totale 

Griekse staatsobligatieportefeuille 

afgeschreven. Met het oog op de 

toekomst maakt ING zich sterk voor 

Europese maatregelen die het toezicht en 

de controle op begrotingen van lidstaten 

vergroten. Mark Cliffe, hoofdeconoom 

van ING, publiceerde in 2011 een rapport 

op www.ing.com waaruit bleek dat 

het uiteenvallen van de eurozone zal 

leiden tot een significante daling van de 

Europese economische groei, waar vooral 

Nederland de negatieve gevolgen van zal 

ondervinden. Daarom acht ING het van 

buitengewoon belang dat de Europese 

leiders het vertrouwen in de Europese 

eenwording herstellen.

SoCIALE oNRUST EN dE 

ToEGENoMEN INVLoEd VAN 

SoCIALE MEdIA

Het afgelopen jaar is de wereldwijde 

sociale onrust veel in het nieuws geweest. 

De Arabische lente begon in januari 

2011 in tunesië. Daarna zou nog een 

aantal opstanden volgen, die de val 

inluidden van verschillende leden van 

Arabische autocratische regimes die al 

decennia lang aan de macht waren. De 

Occupy-beweging, ontstaan in een park 

in de buurt van Wall Street, ontwikkelde 

zich razendsnel tot een beweging met 

kampen in een groot aantal steden. De 

stijgende inkomensongelijkheid in zowel 

ontwikkelde als opkomende landen 

manifesteerde zich in toenemende 

mate als een oorzaak voor sterke 

sociale spanningen. In Zuid-Europa 

protesteerden burgers tegen de 

bezuinigingsmaatregelen die door 

hun respectievelijke regeringen waren 

uitgevaardigd om de crisis in de eurozone 

te bestrijden. In Londen braken er rellen 

uit waarbij woedende menigten zich 

tegen politie en winkeliers keerden. 

Veel mensen uitten via het internet 

hun bezorgdheid over de bestaande 

politieke en economische structuren en de 

noodzaak tot verandering. Sociale media, 

die een belangrijke ondersteunende rol 

speelden bij de protesten, ontwikkelden 

zich tot een krachtig platform voor 

sociale en politieke actie. Ook 

ondernemingen zagen zich in 2011 in 

toenemende mate geconfronteerd met 

maatschappelijke discussies via sociale 

media, bijvoorbeeld over de wenselijkheid 

van overheidsingrijpen door middel 

van wijzigingen in de regelgeving, de 

belastingpolitiek of andere afspraken. 

ING’S EXTERNE oMGEVING IN 2011 

2011 was een turbulent jaar. De eurocrisis, de sociale onrust in de Arabische wereld, 
belangrijke nieuwe wettelijke vereisten voor financiële instellingen en de gevolgen van 
klimaatverandering, zijn slechts enkele voorbeelden van wat er speelde. Wij willen bij 
de uitvoering van onze activiteiten rekening houden met dit soort economische, sociale 
en milieuontwikkelingen. Ook veel van onze belanghebbenden vroegen naar onze 
visie op deze onderwerpen. In dit hoofdstuk geven we daarom bij de belangrijkste 
ontwikkelingen een korte toelichting op onze aanpak.
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PRoBLEMEN oP dE NEdERLANdSE 

HUIZENMARKT

In 2011 zagen Nederlandse 

huizenbezitters en -kopers zich in 

toenemende mate geconfronteerd met 

problemen als gevolg van de slecht 

presterende Nederlandse huizenmarkt. 

Volgens de NVM (Nederlandse Vereniging 

van Makelaars) werden er in 2011 in 

totaal 7% minder woningen verkocht en 

daalde de gemiddelde koopsom met 4%. 

Over het algemeen wordt de oorzaak van 

deze achterblijvende prestatie enerzijds 

gezocht bij het ongunstige economische 

klimaat, en anderzijds bij de aanhoudende 

onzekerheid over het voortbestaan van de 

huidige fiscale faciliteiten in Nederland. 

Een structureel probleem waar de 

Nederlandse huizenmarkt mee kampt 

is dat een aantal regels, richtlijnen en 

fiscale instrumenten voor zowel de 

huur- als de koopsector niet goed op 

elkaar aansluiten. Als een van de grootste 

hypotheekverstrekkers van Nederland, 

met kennis van de markt en economische 

deskundigheid op dit gebied, denkt ING 

de verantwoordelijkheid te hebben om 

het vertrouwen in de huizenmarkt te 

helpen herstellen. In 2011 publiceerden 

we een ‘position paper’ met verschillende 

mogelijke beleidsmaatregelen die in 

onze optiek zouden bijdragen aan een 

stabielere Nederlandse huizenmarkt. 

Deze voorstellen bespraken we met de 

relevante belanghebbenden.

dISCUSSIE oVER HANdEL IN 

GRoNdSToFdERIVATEN

ING kreeg in 2011 te maken met 

een verhevigde discussie rondom 

financiële investeringen op markten 

voor grondstofderivaten en de invloed 

daarvan op voedselprijzen. SOMO, een 

Nederlands non-profit onderzoeks- 

en adviesbureau, concludeerde 

in een rapport dat buitensporige 

investeringen en een overschot aan 

kapitaal op de markt kunnen zorgen 

voor meer volatiliteit en stijgende 

prijzen van landbouwgrondstoffen. 

SOMO onderzocht de activiteiten van 

Nederlandse financiële instellingen en 

pensioenfondsen op de markten voor 

agrarische derivaten.

De agrarische derivatenpositie van ING 

is uiterst klein. Wij handelen niet voor 

eigen rekening in landbouwgoederen en 

beheerden slechts voor EUR 12 miljoen 

aan beleggingen in maïs- en graanfutures 

namens beleggingsklanten. Meer 

informatie hierover is terug te vinden op 

pagina’s 52, 53, 64 en 65 van dit verslag. 

In reactie op het SOMO-onderzoek 

heeft ING aangegeven dat zij passende 

maatregelen zou nemen, mocht er sprake 

zijn van een verband tussen beleggingen 

in grondstofderivaten en stijgende prijzen 

van landbouwgrondstoffen alsmede 

toegenomen volatiliteit.

VERANdERENdE PUBLIEKE oPINIE TEN 

AANZIEN VAN ENERGIETRANSITIE

De ramp in de Fukushima Daiichi-

kerncentrale die werd veroorzaakt door 

de ernstige tsunami die Japan in maart 

2011 trof, bleek een katalysator voor een 

significante verschuiving in de publieke 

opinie met betrekking tot de manier 

waarop regeringen bij het bepalen van 

hun energiebeleid prioriteiten stellen 

op het gebied van volksgezondheid, 

veiligheid en het milieu. Hoewel ING 

kernenergie niet uitsluit van financiering, 

voeren wij wel een zeer restrictief beleid. 

Zo eisen wij dat wordt voldaan aan de 

hoogste standaarden op het gebied van 

gezondheid, veiligheid en vereisten ten 

aanzien van het technische ontwerp 

(waaronder geografische ligging en 

mogelijke kans op aardbevingen). 

Daarnaast verrichten we steeds meer 

inspanningen om onze directe impact op 

het milieu te verkleinen (zie pagina 73 

voor meer informatie over dit onderwerp), 

en zijn we over dit onderwerp actief in 

gesprek met onze klanten om hen te 

stimuleren ook hun eigen invloed op het 

milieu in kaart te brengen. Ook bieden 

we innovatieve financiële oplossingen 

om klanten te helpen hun CO2
 uitstoot 

terug te dringen (meer informatie over dit 

onderwerp is te vinden op pagina 46). 

VN-KLIMAATToP IN dURBAN

In oktober 2011, een maand voor de 

aftrap van de VN-klimaattop in het 

Zuid-Afrikaanse Durban, publiceerde 

een groep van 285 investeerders een 

gezamenlijke verklaring getiteld ’Global 

Investor Statement on Climate Change’. 

Deze investeerders, waaronder ING, 

zijn samen goed voor een beheerd 

vermogen van meer dan USD 20 

biljoen. In hun verklaring riepen zij 

dringend op tot de ontwikkeling van 

nieuw beleid dat de private sector 

moet stimuleren om te investeren in 

oplossingen die klimaatverandering 

tegengaan, dat banen creëert en de 

houdbaarheid en de stabiliteit van het 

mondiale economische systeem op de 

lange termijn waarborgt. ING heeft 

zich aangesloten bij deze oproep uit de 

investeerderswereld om te zorgen voor 

een goed gestructureerd en effectief 

geïmplementeerd langetermijnbeleid 

tegen klimaatverandering en voor schone 

energie.

Als universele bank, combineren wij activiteiten om zowel de 

traditionele rol van financiële bemiddelaar te vervullen (de reële 

economie te financieren door spaargelden uit diezelfde economie 

te transformeren), als activiteiten te ondernemen waarmee we 

voorzien in de behoeften van onze grotere zakelijke klanten. Al 

deze activiteiten kunnen als volgt worden onderverdeeld:

a. Betalingsverkeer

Wij streven ernaar efficiënte en veilige verwerking van 

binnenlandse betalingen tegen relatief lage kosten aan te bieden. 

Ook verwerken we buitenlandse betalingen voor particulieren, 

ondernemingen en overheidsinstellingen.

b. Beheer van spaargelden van particulieren en 

liquiditeitsoverschotten van ondernemingen

Wij trekken spaargelden aan, beheren deze zorgvuldig en 

betalen klanten in ruil daarvoor rente. Liquiditeitsoverschotten 

van ondernemingen en de overheid worden op dezelfde manier 

beheerd.

c. Kredietverlening aan particulieren

Kredietverlening aan particulieren behoort tot onze 

kerntaken. De hypothecaire lening is de belangrijkste vorm 

van kredietverlening aan particulieren. In Nederland heeft 

bijvoorbeeld 85% van alle vastgoedbezitters een bankhypotheek.

d. Kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb)

Met name in Europa is het mkb-segment voor haar financiering 

bijna volledig afhankelijk van banken. Het midden- en kleinbedrijf 

heeft een relatief hoog risicoprofiel, hetgeen tot uiting komt in 

relatief hoge risicokosten. Met kredietverlening aan het mkb is 

ook een hoog concentratierisico gemoeid, dat we door middel 

van spreiding proberen te beperken.

e. Kredietverlening aan grotere ondernemingen

Grotere ondernemingen zijn minder afhankelijk van bancaire 

kredietverlening dan het mkb, maar voor het dekken van hun 

financieringsbehoefte maken zij voor ongeveer de helft van hun 

investeringsuitgaven gebruik van banken als ING. Met name 

grote internationale bedrijven hebben behoefte aan complexere 

kredietvormen voor financiering en benutten hierbij onze 

specifieke deskundigheid ten aanzien van deze instrumenten.

f. Financiering van investeringsuitgaven van de publieke 

sector, met name in Nederland

De Nederlandse overheid en semi-overheid hebben substantiële 

financieringsbehoeften en laten deze voor een aanzienlijk 

deel dekken door de Nederlandse bankensector. Voorbeelden 

hiervan zijn sectoren als de gezondheidszorg en onderwijs en 

investeringen voor infrastructuur en hernieuwbare energie.

g. Advies en dienstverlening aan ondernemingen

Wij bieden zakelijke klanten een breed pakket producten en 

diensten voor het beheren van hun kredietrisico, marktrisico, 

renterisico, valutarisico en andere soorten financiële risico’s, 

aangezien dit voor hen geen onderdeel is van hun primaire 

bedrijfsproces. Sommige individuele risico’s van klanten worden 

binnen onze bankbalans gecompenseerd, omdat spreiding over 

het algemeen leidt tot lagere kosten voor andere risico’s.

Onze buitenlandse netwerken zijn bekend met lokale regelgeving 

en gebruiken. Daarom zijn we vaak een belangrijke partner 

bij grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven die op 

export gericht zijn. Ook adviseren we bij fusies en overnames. 

Tenslotte voorzien we grotere ondernemingen ook van advies bij 

kapitaalmarkttransacties, zoals het inzetten van een beursgang 

of het uitgeven van obligaties. Het is inherent aan dit soort 

processen dat we daarbij af en toe ook voor korte tijd beleggen 

in dit type zekerheden. 

h. ‘ALM-boek’, Asset Liability Management

Veel van de voorgenoemde activiteiten zijn deels op beide zijden 

van onze balans opgenomen. Wij houden op de financiële 

markten posities aan om de mismatch tussen activa en passiva 

te beperken. We hebben verschillende ALM-technieken tot 

onze beschikking, waaronder derivaten en andere financiële 

instrumenten. Deze dagelijkse activiteiten op de financiële 

markten maken integraal onderdeel uit van alle bovenstaande 

activiteiten.

i. ’Tradingboek’, trading voor klanten

In het tradingboek zijn alle posities van de bank in financiële 

instrumenten opgenomen. De bank onderneemt de meeste 

tradingactiviteiten om haar klanten te bedienen, met name grote 

zakelijke klanten en overheidsorganen. Een klein deel van deze 

activiteiten zijn nodig om een kleine ‘voorraad’ op te bouwen 

waarmee klanten altijd en tegen concurrerende prijzen geholpen 

kunnen worden (‘market-making’). Een voorbeeld hiervan is het 

afsluiten van afdekkingstransacties voor klanten die hun rente- 

en/of valutarisico willen afdekken.

j. ’Tradingboek’, trading voor eigen rekening

In het tradingboek zijn ook transacties en posities in financiële 

instrumenten opgenomen die niet direct in verband staan met 

dienstverlening aan klanten, maar vooral uitgevoerd worden om 

een bepaald resultaat te bereiken dat vervolgens weer gebruikt 

kan worden om bijvoorbeeld activiteiten te ondersteunen die 

anders niet levensvatbaar zouden zijn, zoals market-making 

voor staatsobligaties. De trading voor eigen rekening en de 

bijbehorende risico’s waren voor ING Bank zeer beperkt: in 

januari 2012 bedroegen zij minder dan 1% van de totale naar 

risico gewogen activa.

ING’s ‘universal banking model’
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Wij staan open voor feedback van onze 

belanghebbenden over verschillende vraagstukken 

en proberen continu een open constructieve 

dialoog met hen te voeren. Dit maakt dat we hun 

belangrijkste issues leren kennen en helpt ons te 

bepalen hoe we onze eigen zakelijke belangen en 

de belangen van onze stakeholders het beste op 

elkaar kunnen laten aansluiten.

oNZE AANPAK   

In plaats van eenmalige gesprekken over een 

specifiek onderwerp hanteren wij als het gaat 

om betrokkenheid van belanghebbenden een 

integrale aanpak. Dit houdt in dat we, zowel 

per bedrijfsonderdeel als op groepsniveau, 

voortdurend in gesprek zijn over onze rol in de 

samenleving, onze producten en diensten, onze 

bedrijfsresultaten en andere onderwerpen.  

Voor deze continue dialoog maken we gebruik 

van onder andere de volgende instrumenten: 

periodieke informatiebijeenkomsten voor 

particuliere en zakelijke klanten over 

klantbescherming; dialogen met belanghebbenden 

over onderwerpen als financiële regelgeving en 

verantwoord ondernemen; vertegenwoordiging 

in verschillende internationale organen; 

rondetafelbijeenkomsten met beleidsmakers en 

wetenschappers; periodieke bilaterale contacten 

met toezichthouders en overheidsinstellingen, 

maatschappelijke organisaties (waaronder 

non-gouvernementele organisaties, vakbonden 

en brancheorganisaties), persconferenties, 

periodieke conference calls, technische 

informatiebijeenkomsten en roadshows voor 

journalisten, analisten, ratingbureaus en beleggers. 

Ook maken we gebruik van enquêtes, uitgebreide 

interviews en onderzoekspanels.

VERWACHTINGEN VAN BELANGHEBBENdEN 

IN KAART BRENGEN 

De wijze waarop financiële instellingen 

verantwoording afleggen over hun bedrijfsvoering 

is voortdurend onderwerp van discussie. 

Van banken en verzekeringsmaatschappijen 

wordt verwacht dat zij hun belanghebbenden 

actief betrekken bij het (her)inrichten van hun 

bedrijfsstrategieën. Dit geldt in het bijzonder voor 

financiële instellingen zoals ING, die in 2008/2009 

staatssteun ontvingen en momenteel ingrijpende 

herstructureringsprogramma’s doorvoeren.

De verwachtingen van belanghebbenden kunnen 

onderling echter sterk variëren. De prioriteiten van 

aandeelhouders zullen doorgaans verschillen van 

die van medewerkers of toezichthouders. Voor een 

helder overzicht van de diverse posities van onze 

belanghebbenden hebben we de Amsterdamse 

organisatie ‘De Argumentenfabriek’ gevraagd 

deze te visualiseren aan de hand van een serie 

dialogen met belanghebbenden die in de loop van 

2011 plaatsvonden. Het resultaat hiervan is te zien 

op de volgende twee pagina’s.

ING legt voortdurend haar oor te luister bij verschillende 
belanghebbenden, met name bij haar klanten, medewerkers, 
toezichthouders, aandeelhouders alsmede bij maatschappelijke 
organisaties, burgers en regelgevende instanties. 
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MaatschappelijKe 
organisaties 
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      belang rijkste vv 

 verwacht ingen die  

   de belang hebbenden    

    hebben van ING?

◦ ...ING haar basisdienstverlening op orde heeft

...ING producten en diensten levert die aansluiten bij hun behoeften. 
...ING door redelijke prijzen en efficiënte afhandeling de kosten voor de klant laag houdt. 

...ING hen gebruiksgemak biedt: flexibiliteit in het moment en de manier waarop ze hun bankzaken regelen. 
...ze gerust zaken kunnen doen met ING: hun geld en gegevens moeten bij ING veilig zijn. 

...ING klantvriendelijk is, zowel in het persoonlijke contact als via internetdiensten. 
...ING helder met hen communiceert en de verwachtingen die ze daarbij schept ook waarmaakt. 

 ◦  ◦ 

...ING ook voorziet in de meer complexe behoeften van haar zakelijke klanten

...ING met zakelijke klanten meedenkt over hun onderneming en haar netwerk ter beschikking stelt. 
...ING hen helpt bij hun grensoverschrijdende activiteiten en haar kennis over lokale markten met hen deelt. 

...ING hen financiering en advies biedt bij grote investeringen, fusies en overnames. 
...ING hen diensten en producten levert om hun krediet-, markt-, rente- en valutarisico’s te kunnen beheren. 

  ◦ 

...ING het belang van de klant voorop zet 

...ING actief adviseert in het belang van de klant, ook als dit tegen het organisatiebelang in gaat. 
...ING hen helpt om financiële producten en hun eigen financiële situatie beter te begrijpen. 

...ING transparant is over prijzen en over wat ING op de producten en diensten verdient. 
...ING ook met een oplossing komt als het in financieel opzicht even wat minder gaat met de klant. 

  ◦ 

...ING als financiële instelling verantwoord opereert 

...ING voorkomt dat haar activiteiten schade berokkenen aan mens, maatschappij en milieu. 
...ING-medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om zelf verantwoorde keuzes te maken. 

...ING haar zakelijke klanten helpt om duurzamer te produceren. 

...ING het belang van de klant voorop zet 

...ING alleen producten in de markt zet waarin het klantbelang voorop staat. 
...ING zo helder communiceert dat de klant alles begrijpt. 

...in het beloningsbeleid van ING geen prikkels zitten voor onzorgvuldige klantbehandeling. 
...ING zorgt dat alle klanten in staat blijven om goed afgewogen beslissingen te nemen. 

 ◦ 

...ING een financieel solide bedrijf is 

...ING financiële en operationele risico’s beheerst, zodat de kans op (grote) verliezen minimaal is. 
...ING een goede governancestructuur heeft waaruit blijkt wie waarvoor verantwoordelijk is. 

...ING haar interne besluitvormingsprocessen op orde heeft en deze in de prakijk ook hanteert. 
...ING een gezond bedrijf is dat genoeg rendeert en reserveert om financiële tegenslagen op te kunnen vangen. 

...ING als financiële instelling verantwoord opereert 

...ING geen activiteiten ontplooit of financiert die milieu- of maatschappelijke schade tot gevolg hebben. 
...ING haar beloningsbeleid mede baseert op duurzaamheidscriteria. 

...ING weet wat er in de samenleving speelt door middel van intensieve dialoog met belanghebbenden. 
 ◦ 

...ING een bijdrage levert aan de maatschappij 

...ING tijd en geld beschikbaar stelt om maatschappelijke organisaties te steunen. 
...ING een visie heeft en toont op mondiale crises, zoals op grondstoffenschaarste en klimaatverandering. 

...medewerkers hun expertise beschikbaar stellen voor de samenleving (bijvoorbeeld in het onderwijs). 
...ING transparant is over haar maatschappelijke doelen en welke resultaten ze hiermee behaalt. 

...ING een goede werkgever is 

...ING haar uiterste best doet om hen zekerheid te geven over hun baan. 

...het beoordelings- en beloningsbeleid van ING objectief en rechtvaardig is. 

...ING hen met respect behandelt en waardering toont voor hun inzet. 

...ING diversiteit in de hele organisatie nastreeft met gelijke kansen voor iedereen. 

...de werkdruk bij ING niet te hoog is. 

...ING personeelsbeleid voert dat rekening houdt met lokale omstandigheden en gebruiken. 

...ING een werkgever is om trots op te zijn 

...ING hen in staat stelt om zich in te zetten voor de maatschappij en hun bijdrage zichtbaar maakt. 

...ING als organisatie zo opereert dat medewerkers er trots op kunnen zijn. 

...ING structureel waarde creëert voor haar aandeelhouders 

...ING de financiële risico’s beheerst, zodat de kans op (grote) verliezen minimaal is. 

...ING operationele risico’s minimaliseert door op een eerlijke manier geld te verdienen. 

...ING voldoende rendement genereert en op termijn kan groeien. 

...ING via het beloningsbeleid de werknemers motiveert om structureel aandeelhouderswaarde te genereren. 

...het hogere management divers is samengesteld en kundig, ervaren en stabiel is. 

...ING duurzaamheid onderdeel maakt van haar kernprocessen en van haar verslaggeving. 

...ING open en transparant is 

...ING transparant is over financiële risico’s en tijdig communiceert over mogelijke tegenvallers. 

...ING transparant is over de manier waarop het management de organisatie aanstuurt. 

...ING laat zien wat de effecten van haar duurzaamheidsbeleid zijn op de winstgevendheid. 

...ING geen beroep hoeft te doen op overheidssteun 

...ING voldoende kapitaal en liquide middelen heeft om financiële stabiliteit te garanderen.

...ING geen speculatieve financiële activiteiten onderneemt met het spaargeld van burgers en bedrijven. 

...ING activiteiten die nodig zijn voor het goed functioneren van de maatschappij afsplitst van overige activiteiten. 

...ING zich bij het vormgeven van de financiële sector dienend opstelt 

...ING zich vooral inzet om het voor burgers en bedrijven mogelijk te maken om te werken en te ondernemen. 

...ING zich in de reactie op nieuwe regelgeving bewust toont van de rol van de financiële sector in de crisis. 

...ING haar bonussen minimaliseert en baseert op duurzaamheidscriteria. 

...ING een actieve rol speelt in het maatschappelijk debat over ontwikkelingen in de sector. 

...ING aan het publiek helder uitlegt waarom zij staatssteun heeft ontvangen. 

...ING stappen zet om de te hoge hypotheekschuld van huishoudens te verminderen. 

aandeelhouders 

verwachten dat...

verwachten dat...

verwachten dat...

verwachten dat...

verwachten dat...

verwachten dat...
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Werkzekerheid

Diversiteit 

Mogelijkheden voor medewerkers om deel 
te nemen en bij te dragen aan maatschap-
pelijke en ecologische projecten en 
initiatieven

Productontwikkeling en productgoedkeur-
ingsprocessen

Financiële gezondheid van de onderne-
ming / vermogen om onverwachte schok-
ken op te vangen

Structuur ondernemingsbestuur die open-
heid aangaande verantwoordelijkheden en 
competenties waarborgt

Een aanpak van risicomanagement en 
systemen voor risicobeheer die garand-
eren dat ING risico’s die haar financiële 
en bedrijfsprestaties en/of het financiële 
stelsel/de economie als geheel zouden 
kunnen beïnvloeden, effectief beoordeelt 
en beheert

per functie, sector en land. ING heeft activiteiten in meer dan 40 landen en ruim 97.000 
medewerkers, van wie er circa 71.000 buiten Nederland werkzaam zijn (meer dan 54% van 
het senior management is niet-Nederlands). Voor zover dat mogelijk is bij een wereldwijde 
financiële instelling van een dergelijke omvang, streeft ING ernaar rekening te houden met al 
deze verschillen, alsmede met de normen die worden toegepast binnen soortgelijke financiële 
instellingen in de diverse landen waar zij opereert. In reactie op de huidige veranderingen in 
de financiële sector en het daarmee verband houdende maatschappelijke debat en de ont-
wikkelingen in regelgeving, werkt ING sinds 2008 voortdurend aan het herzien en aanpassen 
van haar beloningsbeleid. Op pagina 83 leest u meer over dit onderwerp.

Hoewel het onmogelijk is om onder alle omstandigheden werkzekerheid te garanderen, 
hecht ING er buitengewoon veel waarde aan haar medewerkers een open, veilige, en stimu-
lerende werkomgeving te bieden, waarin iedereen gelijkwaardig is. Wij zien dit als een van de 
belangrijkste succesfactoren. Het anticiperen op, en ondersteunen van, langdurige inzetbaar-
heid is voor ING van groot belang. Dit vraagt om permanente aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers en om maatregelen die inzetbaarheid vergroten. ING en de 
medewerker hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kennis 
en kunde van medewerkers gelijke tred houdt met veranderende vereisten. 

Wij geloven in de waarde van een diverse samenstelling van ons personeelsbestand, met 
respect voor de verschillende persoonlijke talenten, overtuigingen of opvattingen van onze 
medewerkers. Diversiteit is voor ons meer dan alleen de man-/vrouwverhouding: ING is een 
werkgever voor mensen van verschillende rassen, geslachten, leeftijden, seksuele geaardhe-
den, fysieke capaciteiten en persoonlijke overtuigingen. Voor het stimuleren van diversiteit, 
ondersteunt een gespecialiseerd team de ING bedrijfsonderdelen bij het opstellen van hun 
diversiteitsplannen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 80.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de ge-
meenschappen waarin we actief zijn. We faciliteren en stimuleren onze medewerkers hierin 
te participeren – zij zijn het immers die de programma’s mogelijk maken. Naast wereldwijde 
maatschappelijke programma’s investeren we ook in projecten die gericht zijn op lokale 
gemeenschappen. Meer informatie op pagina 88.

Het bepalen van de geschiktheid van een product voor onze klanten is een van de belangrijk-
ste elementen in onze aanpak om klanttevredenheid verder te verbeteren. Dit gaat een stap 
verder dan ons streven om te handelen conform richtlijnen voor consumentenbescherming 
en financiële dienstverlening. We hebben op basis van aangescherpte criteria voor goede 
klantzorg een aantal belangrijke stappen gezet in het aanpassen van onze productportefeuille 
en productgoedkeuringsprocessen. Op pagina 36 van dit verslag vindt u meer informatie.

Dankzij solide winst en een sterke kapitaal- en financieringspositie kan ING haar klanten 
ook in onzekere tijden ondersteunen. De kernkapitaalratio (tier 1 ratio) van de Bank, een 
belangrijke maatstaf van financiële kracht, was ultimo 2011 9,6%, en daarmee ruim boven 
de vereiste 9%. Het operationeel resultaat van ING Verzekeringen/Investment Management 
verbeterde over het geheel genomen gedurende 2011. Het ING Groep Jaarverslag 2011 
bevat uitgebreide informatie over de financiële kracht van ING.

Goed ondernemingsbestuur brengt een zorgvuldige afweging van de korte- en langetermijn-
belangen van de onderneming met zich mee. Voor haar ondernemingsbestuur streeft ING 
naar een structuur die transparant is en recht doet aan de belangen van al haar belangheb-
benden. Kijk op www.ing.com/cg voor meer informatie.

Het nemen van afgewogen risico’s is inherent aan de bedrijfsvoering van ING. Om ervoor 
te zorgen dat die risico’s weloverwogen worden genomen, heeft ING het risicobeheer in 
de dagelijkse activiteiten en strategische planning geïntegreerd. We hanteren een risico-
raamwerk met ‘drie verdedigingslinies’, waarbij de verantwoordelijkheid voor risico’s op alle 
niveaus binnen de Groep wordt genomen. De eerste verdedigingslinie wordt gevormd door 
de commerciële afdelingen. De tweede verdedigingslinie wordt gevormd door de risicobe-
heerorganisatie, onder leiding van de chief risk officer en de afdeling Group Legal. De derde 
verdedigingslinie wordt gevormd door de interne – onafhankelijke – audit-afdeling die niet 
alleen toezicht houdt op het functioneren en de effectiviteit van de eerste twee linies, maar 
deze ook beoordeelt. Meer informatie hierover in het ING Groep Jaarverslag 2011.

weRknemeRs

ISSUE ING’S STANdPUNT

TOeZICHTHOUDeRs

ISSUE ING’S STANdPUNT

De Verwachtingenkaart biedt een 

uitgebreid overzicht van de voor 

onze belanghebbenden belangrijke 

vraagstukken. Hoewel deze niet 

volledig is, geeft het een beeld van 

de complexe omgeving waarin ING 

actief is. De verwachtingen van onze 

belanghebbenden zijn duidelijk niet 

altijd consistent, en soms zelfs met 

elkaar in tegenspraak. Doordat ze 

vaak uiteenlopen, worden wij bij onze 

dagelijkse gang van zaken voortdurend 

voor dilemma’s geplaatst.

Een groot aantal van onze belang-

hebbenden legt bijvoorbeeld terecht 

de nadruk op de verantwoordelijkheid 

die wij hebben om risico’s zo beperkt 

mogelijk te houden. tegelijkertijd is 

een zekere mate van risico inherent 

aan financiële dienstverlening. Zo geeft 

de Verwachtingenkaart aan dat voor 

optimale bediening van zakelijke klanten 

wij hen op bepaalde momenten dienen 

te ondersteunen bij het beheren van hun 

krediet-, markt-, rente- en valutarisico’s.

Regelgevende en toezichthoudende 

instanties verwachten van ons dat we 

kapitaalbuffers aanhouden en onze 

liquiditeitspositie verbeteren, terwijl 

onze klanten op hun beurt verwachten 

dat we ons flexibel opstellen en met 

financiële oplossingen komen, ook als 

zij er financieel minder goed voorstaan. 

En, als onderdeel van de discussie 

over klimaatverandering en de rol 

van banken, stellen wij ons de vraag: 

moeten we wel of niet ingaan op een 

financieringsverzoek voor een moderne 

en efficiënte kolencentrale, wanneer 

deze een oude en inefficiënte centrale 

vervangt?

Ondanks deze verschillende dilemma’s 

willen we als financiële instelling onze 

verantwoordelijkheid nemen en ernaar 

streven om na zorgvuldige afweging 

zoveel mogelijk aan de verwachtingen van 

onze belanghebbenden te voldoen. Het 

in kaart brengen van die verwachtingen 

is één ding. Maar, het vertalen van 

deze verwachtingen naar effectieve 

oplossingen die passen binnen onze eigen 

visie en strategie, vergt voortdurende 

inzet. We vinden het daarom belangrijk 

om inzicht te geven in de wijze waarop 

we de input van belanghebbende 

meenemen in de vormgeving van 

ons beleid en de strategische keuzes 

die we maken. Op basis van de 

Verwachtingenkaart en het directe 

contact met onze belanghebbenden 

hebben we per groep de belangrijkste 

issues vastgesteld. Onderstaand 

schema biedt per onderwerp een korte 

uiteenzetting van onze standpunten, 

strategieën en/of de acties die we hebben 

ondernomen.

ING’s standpunten ten aanzien van vraagstukken die relevant zijn voor 
haar belanghebbenden 

Vaststelling van prijzen, kosten en tarieven 
van producten en diensten van ING

Veiligheid van systemen voor internet-
bankieren

ING’s betrokkenheid bij het verbeteren 
van de financiële vaardigheden van haar 
klanten 

ING’s inspanningen om ervoor te zorgen 
dat het spaargeld van haar klanten niet 
wordt gebruikt om activiteiten te finan-
cieren die schadelijk zijn voor het milieu of 
de samenleving
 

Beloningen voor medewerkers en de
Raad van Bestuur van ING 

Een belangrijk onderdeel van ons beleid vormt het streven naar een transparante uitleg over 
de samenstelling van tarieven, welke kosten er verbonden zijn aan onze diensten en hoe de 
tarieven van ING zich verhouden tot de tarieven in de markt. Wij willen ervoor zorgen dat alle 
belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat ING een redelijke prijs vraagt voor haar pro-
ducten en diensten (‘waar voor je geld’). Ga naar pagina 36 en 37 van dit verslag voor meer 
informatie over ons ‘Customer Suitability’-programma.

ING streeft ernaar voor klantgegevens en alle transacties maximale veiligheid te bieden 
en fraude tegen te gaan; voor ons betekent bescherming van onze klanten gewoon goed 
zakendoen. tegelijkertijd zijn wij er ons van bewust dat er zich op het internet altijd risico’s 
voordoen. Daarom stimuleren we onze klanten ook zichzelf te beschermen. Op www.ing.com 
geven we hier meer informatie over.

We willen onze klanten beter van dienst zijn door hen in staat te stellen hun financiële 
vaardigheden verder te verbeteren. Daarvoor bieden we inzichten, instrumenten en speciale 
programma’s aan. Meer informatie kunt u vinden in dit verslag vanaf pagina 35.

Sociaal- en milieurisicobeleid (ESR-beleid) vormt een integraal onderdeel van de risico man-
gement cultuur en bedrijfsvoering van ING. De sociale en milieurisico’s die gepaard kunnen 
gaan met een financiële transactie kunnen ingewikkeld zijn en invloed hebben op zowel onze 
bedrijfsvoering als die van onze klanten. Door ESR-standaarden te hanteren hebben we onze 
bedrijfsvoering verbeterd en klanten geholpen om tot een beter risicoprofiel te komen. Meer 
informatie op pagina 46.

ING streeft ernaar haar beloningsbeleid op gepaste wijze af te stemmen op verschillende 
relevante factoren, zoals de complexiteit van functies, de omvang van verantwoordelijkheden, 
de afstemming van risico en beloning en de doelstellingen voor de lange termijn van de on-
derneming en haar belanghebbenden. Dit is des te meer van belang gezien de veranderende 
internationale normen ten aanzien van verantwoorde beloning. Deze factoren verschillen 

klanTen
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BEtROKKENHEID VAN BELANGHEBBENDEN

Wenselijkheid opsplitsing retail- en commer-
cialbankingactiviteiten

Maatregelen om de stabiliteit van het finan-
ciële stelstel te verbeteren middels strengere 
solvabiliteits- en liquiditeitseisen 

Vorderingen in terugbetaling aan de Staat 
der Nederlanden

Discussie over toekomst financiële sector

Openheid over de financiële prestaties van 
ING Groep

 
Vorderingen in splitsing ING Bank en ING 
Verzekeringen/IM

Maatregelen met betrekking tot kostenbe-
heersing

ING’s dividendbeleid

Vorderingen in het implementeren van 
nieuwe Basel III-, Solvency II- en andere 
regelgeving

Zoals u op pagina 18 hebt kunnen lezen is een van de grootste voordelen van het ‘universal 
banking model’ dat het een financiële instelling in staat stelt om consumenten eenvoudige 
producten en betalingsdiensten aan te bieden tegen een aantrekkelijke prijs en met concur-
rerende rentetarieven voor spaarrekeningen en deposito’s. Een onafhankelijke retailbank zou, 
gezien de relatief hoge financieringskosten, de verwachte aanscherping van kapitaaleisen en 
de schaalnadelen, waarschijnlijk een moeilijke toekomst tegemoet gaan.

Voor ING als grensoverschrijdende financiële instelling met activiteiten in Europa en andere 
delen van de wereld zijn hervormingen in de financiële sector van groot belang. Hoewel we 
veel van de voorstellen op het gebied van regelgeving ondersteunen en deze ook al voor een 
groot gedeelte implementeren, zijn we zeer bezorgd dat de uiteindelijke en geaggregeerde 
consequenties van alle hervormingen nog steeds niet volledig helder zijn. We vrezen dat er 
te veel ongecoördineerde toevoegingen zijn aan de regelgeving; dat de focus te veel ligt op 
kortetermijnmaatregelen en dat er te weinig gekeken wordt naar hoe de financiële sector kan 
bijdragen aan het realiseren van duurzame economische groei. Meer informatie hierover vindt 
u op pagina 18 van dit verslag en in het ING Groep Jaarverslag 2011.

Een algemeen overzicht van de huidige stand van zaken rondom de terugbetaling van de 
in 2008 en 2009 ontvangen staatssteun vindt u op pagina 17 van dit verslag. Uitgebreidere 
informatie leest u in het ING Groep Jaarverslag 2011.

Wij hebben begrip voor de bezorgdheid hieromtrent die speelt in de maatschappij, zoals 
aangegeven op de Verwachtingenkaart. Wij herstructureren niet alleen onze onderneming, 
maar nemen ook actief deel aan het debat. Meer informatie hierover leest u op pagina 17 
van dit verslag.

Op pagina 18 van dit verslag vindt u een algemeen overzicht omtrent de financiële prestaties 
van ING Groep en haar verschillende bedrijfsonderdelen. Het ING Groep Jaarverslag 2011 
biedt u meer gedetailleerde informatie.

De herstructurering van ING Groep verloopt volgens plan. Onze bank- en verzekerings-/
vermogensbeheeractiviteiten opereren sinds januari 2011 als zelfstandige ondernemingen. In 
2011 werd verdere vooruitgang geboekt met splitsingsprojecten en desinvesteringen. Meer 
informatie hierover vindt u in het ING Groep Jaarverslag 2011.

In het ING Groep Jaarverslag 2011 leest u alles over kostenbeheersing bij ING Bank en bij ING 
Verzekeringen/IM.

Het beleid van ING is om dividend uit te keren, gekoppeld aan de ontwikkeling van de onder-
liggende winst op lange termijn. Dividend zal alleen worden uitgekeerd indien de Raad van 
Bestuur dat gepast acht. Gezien het onzekere financiële klimaat, toenemende vereisten van 
toezichthouders en ING’s prioriteit om de resterende uitstaande kernkapitaaleffecten terug 
te kopen, zal de Raad van Bestuur geen voorstel tot dividenduitkering over 2011 voorleggen 
aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. ING is voornemens de dividendbetaling op gewone 
aandelen te hervatten wanneer alle resterende kernkapitaaleffecten van de Nederlandse Staat 
zijn teruggekocht en aan de Basel III-vereisten is voldaan.

Financiële regelgeving en waarderingsgrondslagen zijn volop in beweging en ING volgt de 
ontwikkelingen op de voet. In 2011 heeft ons verzekeringsonderdeel ING Insurance Eurasia 
de Richtlijn Solvabiliteit II (Solvency II), het nieuwe financieel kader voor Europese verzeke-
raars, verder doorgevoerd. Ondertussen heeft de bank verdere stappen gezet ter voorberei-
ding op het verbeterde toezichtskader voor kapitaal en liquiditeit voor banken, doorgaans 
aangeduid als Basel III. ING is goed gepositioneerd om onder deze nieuwe toezichtkaders te 
opereren zodra ze in werking treden. Dit blijkt ook uit de resultaten van de kapitaalexercitie 
die werd uitgevoerd door de European Banking Authority: de Europese bankenautoriteit. 
Deze concludeerde dat de huidige vermogenspositie van ING Bank toereikend is. Meer infor-
matie hierover vindt u in het ING Groep Jaarverslag 2011.

aanDeelHOUDeRs
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Publicatie van alle leningen aan bedrijven 
en overheden hoger dan EUR 1 miljoen  

Mogelijk verband tussen beleggingen in 
futures op agrarische grondstoffen en 
voedsel, prijsstijgingen en volatiliteit

Steenkoolgerelateerde financiering en 
beleggingen

Onderzoek naar betrokkenheid ING bij
clustermunitie

Verdere aanscherping van ons defensie-
beleid als gevolg van de Arabische lente

Diervriendelijke standaarden hanteren in 
onze Nederlandse bedrijfsrestaurants voor 
medewerkers

Arbeidsomstandigheden bij bedrijfson-
derdelen ING

Varkenshouderij

Wij zijn van mening dat het openbaar maken van alle leningen aan bedrijven en overheden 
hoger dan EUR 1 miljoen botst met onze wettelijke verplichtingen en zorgplicht jegens onze 
klanten. Desalniettemin hebben wij transparantie hoog in het vaandel staan en daarom heb-
ben we besloten om op pagina 58 en 59 van dit verslag een algemeen overzicht van onze 
financieringsactiviteiten per sector te geven.

ING volgt het internationaal debat op de voet en neemt actief deel aan onderzoek en dialo-
gen om meer inzicht te krijgen in een mogelijk verband tussen de twee. Als er sprake blijkt te 
zijn van een verband tussen beleggingen in grondstofderivaten en stijgende prijzen van agra-
rische grondstoffen en voedsel alsmede toegenomen volatiliteit, zullen wij hierop passende 
maatregelen nemen. Op pagina 52 en 64 van dit verslag vindt u meer informatie.

Steenkool blijft wereldwijd een belangrijk onderdeel uitmaken van de energiemix. Daarom 
sluiten wij het niet uit als brandstof. Echter, onze projectfinancieringsportefeuille voor 
nutsbedrijven laat een daling in steenkool en een stijging in hernieuwbare energie zien. De 
energieportefeuille van ING vindt u op pagina 54 van dit verslag. ING’s actieve betrokkenheid 
bij financieringsactiviteiten die energietransitie mogelijk maken wordt besproken op pagina 
54 en verder.

Ons defensiebeleid vormt een belangrijk onderdeel van ons duurzame financieringsmodel. 
In de loop der jaren heeft dit beleid zich verder ontwikkeld op basis van het maatschappelijk 
debat over controversiële wapens en wapenhandel. Dit beleid stelt duidelijk vast wat wij als 
controversiële of onwenselijke bedrijfsactiviteiten beschouwen. ING verstrekt geen financie-
ring voor de productie, het onderhoud of de handel in anti-personeelslandmijnen, clustermu-
nitie, wapens die verarmd uranium bevatten, biologische/ chemische wapens en verleent ook 
geen financiële diensten aan bedrijven die zich met dergelijke wapens bezighouden. Meer 
informatie hierover kunt u lezen op pagina 53 en op pagina 65 van dit verslag.

In 2011 bevestigden wij dat wij geen financiering hebben verstrekt voor de handel in de-
fensiemateriaal met de betrokken landen. Op pagina 53 en pagina 65 van dit verslag leest u 
meer.

De catering in onze restaurants is uitbesteed aan een bedrijf dat bekend staat om zijn duur-
zame bedrijfsvoering. Op pagina 74 van dit verslag lichten wij ons inkoopbeleid toe.

ING wil haar medewerkers een open, veilige en stimulerende werkomgeving bieden waarin 
iedereen gelijkwaardig is. Wij menen dat dit in hoge mate bijdraagt aan ons succes. Vanaf 
pagina 80 leest u meer over alles wat we doen om een betere werkplek te creëren. ING 
draagt ook actief bij aan externe inspecties en gebruikt de inzichten en aanbevelingen uit 
externe rapporten om verbeteringen aan te brengen. Dit was bijvoorbeeld in 2011 het geval 
bij een SOMO-rapport over de werkomstandigheden bij ING Bank in Roemenië.

Diervriendelijker methoden en biologische landbouw zorgen uiteindelijk voor een prijs die 
de gemiddelde consument niet bereid is te betalen. Als banken alle varkenshouders zouden 
dwingen om over te stappen zou de sector failliet gaan. Daarom steunen we boeren die over 
willen stappen door middel van ´best practices´ en gunstige rentetarieven voor leningen die 
afgesloten worden om volgens hogere standaarden te kunnen werken. In 2011 publiceerde 
het ING Economisch Bureau een studie over de varkenshouderij waarin alternatieve marke-
tingmethoden en manieren om het aandeel biologische en andere duurzame alternatieven te 
verdubbelen van 15% naar 30% in 2020, werden aangedragen.
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BETERE WERKoMGEVING

ING hecht er veel waarde aan haar 

medewerkers een open, veilige, en 

stimulerende werkomgeving te bieden, 

waarin iedereen gelijkwaardig is. Wij 

zien dit als een van onze belangrijkste 

succesfactoren. Wij willen, zowel voor 

huidige als toekomstige medewerkers, 

een ‘top employer’ zijn. Daarom willen 

we onze medewerkers de instrumenten 

bieden die ze nodig hebben om succesvol 

te kunnen zijn, en creëren we een 

werkomgeving die bijdraagt aan hun 

welzijn. Wij willen onze mensen in staat 

stellen om op positieve wijze voor onze 

klanten het verschil te maken. Daarom 

stimuleren we onze medewerkers om 

te investeren in hun groei, zichzelf te 

ontwikkelen en een bijdrage aan de 

samenleving te leveren. ING streeft ernaar 

haar medewerkers fair te belonen en haar 

beleid hieromtrent op gepaste wijze af 

te stemmen op verschillende relevante 

factoren, in lijn met de veranderende 

internationale normen ten aanzien van 

verantwoorde beloning. 

BETERE SAMENLEVING

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid 

om een positieve bijdrage te leveren 

aan de samenlevingen waarvan wij deel 

uitmaken. Daarom investeren we in 

maatschappelijke initiatieven en werken 

we er hard aan om de samenleving van 

binnenuit te versterken. We faciliteren 

en stimuleren onze medewerkers 

om hierin te participeren – want zij 

vormen uiteindelijk het succes van de 

maatschappelijke programma’s die 

we ontwikkelen en ondersteunen. 

We hebben ervoor gekozen om onze 

wereldwijde initiatieven in te richten 

rond de thema’s kinderen & educatie en 

financiële educatie & ondernemerschap. 

Deze thema’s passen bij de missie van 

ons bedrijf: investeren in de economie 

van morgen door mensen te helpen 

bij het vormgeven van hun financiële 

toekomst. Onze maatschappelijke 

programma’s worden op verschillende 

manieren vormgegeven; van 

e-begeleidingsprojecten voor kansarme 

kinderen, fondsenwerving voor onze 

partner UNICEF, tot initiatieven om 

financiële en zakelijke geletterdheid te 

verbeteren. Onze bedrijfsonderdelen 

steunen ook specifieke lokale doelen die 

inspelen op de behoeftes, verwachtingen 

en medewerkersvoorkeuren in hun 

thuismarkten.

BETERE KLANTERVARING

Bij alles wat we doen, willen we het 

belang van onze klanten vooropstellen. 

Dit betekent dat we financiële producten 

en diensten van topkwaliteit bieden 

op de manier die onze klanten van ons 

willen zien: met eersteklas service en 

gemak en tegen een aantrekkelijke prijs. 

Bovendien verwachten onze klanten 

dat we er voor hen zijn wanneer ze ons 

nodig hebben, dat we hen een helder 

overzicht van hun financiële situatie 

kunnen bieden, snel en efficiënt op hun 

vragen kunnen ingaan, transparant zijn 

over onze producten en diensten en 

kundig, objectief en professioneel advies 

bieden. Deze verwachtingen gaan een 

stap verder dan onze plicht ons te houden 

aan de regelgeving op het gebied voor 

consumentenbescherming en financiële 

dienstverlening. Uiteindelijk gaat het 

erom passende producten en diensten 

te leveren via de juiste distributiekanalen 

en tegen redelijke prijzen of goed 

rendement. Wij zetten ons in om de 

financiële vaardigheden van consumenten 

te verbeteren. We willen onze klanten 

in staat stellen hun financiën beter te 

beheren en goede financiële beslissingen 

te nemen. We richten ons daarbij 

specifiek op jongeren, zodat zij later beter 

in staat zijn om de juiste financiële keuzes 

te maken.

BETERE FINANCIELE 

dIENSTVERLENING

Wij kunnen op lange termijn alleen 

succesvol zijn als onze onderneming 

bijdraagt aan economische ontwikkeling, 

een gezond milieu en een stabiele 

samenleving. Sociale, ethische en 

milieucriteria maken daarom nadrukkelijk 

onderdeel uit van ons financierings- en 

investeringsbeleid en van onze zakelijke 

ambities. We zorgen ervoor dat ons 

strategisch besluitvormingsproces 

gebaseerd is op financiële en niet-

financiële doelstellingen. Wij zetten onze 

middelen, vaardigheden en expertise 

actief in om bij te dragen aan positieve 

veranderingen op het gebied van 

bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg 

en milieubescherming. Daarnaast willen 

we tegemoet komen aan de groeiende 

vraag naar producten en diensten die niet 

alleen een gedegen financieel rendement 

genereren, maar ook doelen ten aanzien 

van milieu en maatschappij dienen, en de 

overgang naar een duurzamere economie 

ondersteunen. Daarom zoeken onze 

onderzoeksteams actief naar commerciële 

kansen op het gebied van duurzaamheid. 

Wij streven ernaar de schade die 

voort zou kunnen vloeien uit onze 

financierings- en investeringsactiviteiten 

zoveel mogelijk te beperken, en we 

zoeken actief naar mogelijkheden om 

schonere technologieën en innovatie te 

financieren.

BETER MILIEU

Doordat de wereldbevolking blijft groeien, 

wordt de druk op onze natuurlijke 

leefomgeving en de schaarste van 

grondstoffen, steeds zichtbaarder. Als 

gevolg hiervan hebben samenlevingen 

in toenemende mate te maken met 

een gebrek aan water en voedsel, 

een verlies van biodiversiteit en de 

gevolgen van klimaatverandering. 

Hoewel wetenschappelijk onderzoek 

geen eenduidige conclusie biedt, is 

de gangbare opvatting dat de huidige 

opwarming van de aarde met name door 

de mens wordt veroorzaakt, en te wijten 

is aan de uitstoot van broeikasgassen. 

Wij streven er daarom naar onze impact 

op het milieu verder te verkleinen; onze 

directe impact als kantorenorganisatie, 

en onze indirecte impact die het gevolg 

is van onze activiteiten voor klanten. 

We investeren in energiebesparende 

maatregelen, en we beheren onze 

energieportefeuille met dit doel voor 

ogen. 

In 2009 zijn we gestart met ‘ING for Something Better’, een programma waarin 
al onze duurzaamheidsinitiatieven onder één noemer zijn samengebracht. Het 
bijbehorende online platform was aanvankelijk opgezet als een plek waar ING’ers 
hun ideeën en ‘best practices’ konden uitwisselen, vrijwilligerswerk konden 
vinden of geld aan een goed doel konden geven. Daarnaast is een aantal van 
onze maatschappelijke activiteiten ondergebracht in de ING for Something Better 
Foundation. In 2011 hebben we het ‘ING for Something Better’ concept verder 
uitgebouwd en is de website (www.ingforsomethingbetter.com) verbeterd door 
meer informatie over ons beleid, onze prestaties en verslaggeving op te nemen 
en ook voor andere doelgroepen toegankelijk te maken. De opbouw van dit 
maatschappelijk jaarverslag is ontleend aan het ‘for something better’ concept.

ING FoR SoMETHING BETTER 
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BeTeRe fInanCIële DIensTVeRlenInG

AMBITIE

We streven ernaar zo min mogelijk schade aan te richten en bij te dragen aan positieve verandering 

Ons bestaande beleid voor sociaal en 
milieurisico management (Environmental 
Social Risk – ESR) verder versterken en nog 
beter in de organisatie verankeren

Meer algemene en specifieke training van 
medewerkers op het gebied van ESR-beleid

Onze klanten actief helpen om hun 
duurzame prestaties te verbeteren

Blijven investeren in de bewustwording 
van medewerkers ten aanzien van de ING 
Business Principles

De onderliggende (SAM-) score voor de Dow 
Jones Sustainability Index verhogen

5% groei van het duurzaam beheerd 
vermogen in vergelijking met het totaal 
beheerd vermogen (15% in 2012; 
aanvangsjaar was 2010)

Nieuwe duurzame producten en diensten 
ontwikkelen en aanbieden

Het ESR-framework up-to-date houden en 
ESR in de sector bevorderen

Nieuwe duurzame producten en diensten 
ontwikkelen en aanbieden

De gevolgen van de schaarste aan 
hulpbronnen onderzoeken voor onze 
klanten en hen helpen financiële 
oplossingen te formuleren

De komende 12 tot 18 maanden zal 50% 
van onze wereldwijde energieportefeuille 
voor projectfinanciering bestaan uit 
hernieuwbare energie

doELEN VooR 2012 EN dAARNA

Het ESR-kader is opgenomen in het due diligence-proces voor 
klanten

ING heeft bijgedragen aan het opstellen van ‘the Guiding principles 
on business and human rights’, die gebaseerd zijn op het ‘Ruggie’-
raamwerk

Er zijn trainingen gegeven op verschillend sectorbeleid met betrek-
king tot grondstoffen

Een lichte afname van het aantal medewerkers dat een training 
in ESR-beleid heeft doorlopen (350). Dit wordt toegelicht in het 
hoofdstuk ‘Beter Financiële dienstverlening’ op pagina 50.

We helpen onze klanten actief om hun duurzaamheidsprestaties te 
verbeteren. Voorbeelden zijn te vinden op pagina 52 (Zaken doen 
met Chiquita) en pagina 58 (ING pleit voor ambitieus groen plan 
om Nederlandse duurzaamheidsdoelen te behalen).

Het Promoting Integrity-programma introduceerde e-learning 
programma’s die de bekendheid met de ING Business Principles 
hebben versterkt. Voor meer informatie zie het hoofdstuk ‘Betere 
Financiële dienstverlening’

In 2011 is ING opnieuw opgenomen in de DJSI World Index 
(Insurance sector) met dezelfde onderliggende score als het vorige 
jaar
 
De afname van 20% in het duurzaam beheerd vermogen is 
hoofdzakelijk het gevolg van het uitstappen van een grote 
institutionele klant uit het INI Duurzaam Rendement Fonds 

ING IM introduceerde een nieuw fonds; ING Sustainable Credit 
Fund

doELEN VooR 2011 VooRTGANG IN 2011 

BeTeRe klanTeRVaRInG

AMBITIE

We leveren producten en diensten die toegankelijk zijn en bijdragen aan het financiële welzijn van onze klanten.

Het Net Promoter Score-programma (NPS) in 
alle business units van ING introduceren

Customer Suitability-programma’s 
implementeren in alle bedrijfsactiviteiten

Initiatieven op het gebied van financiële 
educatie verder ontwikkelen

Onze visie en programma’s op het gebied 
van financiële educatie verder ontwikkelen, 
bijv. door meer internationaal onderzoek te 
ondersteunen of te verrichten

Eind 2011 pasten 38 business units van ING NPS toe (in onze retail
Banking-markten). En ongeveer 1 miljoen klanten hebben een enquête ingevuld

We hebben veel initiatieven gelanceerd binnen het Suitability-programma (bijv. 
Savings Guideline). ING Bank in Nederland heeft korte filmpjes ontwikkeld die op 
internet zijn geplaatst en waarin bepaalde producten worden toegelicht. Zie het 
hoofdstuk ‘Betere klantervaring’ voor meer initiatieven

We hebben verschillende initiatieven ontwikkeld met betrekking tot financiële 
educatie. Voor meer informatie zie de hoofdstukken ‘Betere klantervaring’ en 
‘Betere samenleving’

doELEN VooR 2012 EN dAARNA

Ernst & Young Accountants LLP heeft het 
voortgangsrapport beoordeeld met een 
beperkte mate van zekerheid.

  Doel behaald

  Doel gedeeltelijk behaald

  Doel niet behaald

We volgen en monitoren onze prestaties op het gebied van duurzaamheid sinds 

1995. Door het evalueren van onze resultaten en het stellen van doelen voor het 

komende jaar, zijn we in staat om onze prestaties te verbeteren.

Dit Voortgangsrapport geeft een overzicht van onze prestaties in 2011, 

afgezet tegen de voornemens en doelen die we in 2010 hebben gesteld. 

Daarnaast zullen we doelen voor 2012 en daarna stellen. We hebben ons 

Voortgangsrapport gestructureerd volgens het ‘for something better’ concept (zie 

op pagina 28). 

doELEN VooR 2011 VooRTGANG IN 2011 
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BeTeRe samenleVInG

AMBITIE

We investeren in de economie van morgen door kinderen te helpen hun weg naar een financieel zekere en onafhankelijke toekomst te 
vinden

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’er 
minimaal één kind toegang krijgt tot 
onderwijs (EUR 30 per kind)

In 2015 worden in het kader van ons 
partnerschap met UNICEF minimaal 
één miljoen kinderen bereikt met beter 
onderwijs

In 2015 neemt meer dan 30% van de 
medewerkers deel aan maatschappelijke 
projecten (bijv. Global Challenge)

In 2012 zal het percentage medewerkers 
dat deelneemt aan de Global 
Challenge 28% van ons wereldwijde 
personeelsbestand zijn

In 2012 zullen we in 5 nieuwe landen 
initiatieven voor financiële educatie 
ontwikkelen 

ING Chances for Children Global Challenge kende een deelnamepercentage van 
27,5%

We hebben er in het kader van ons partnerschap met UNICEF voor gezorgd dat 
per ING’er mimimaal één kind toegang heeft gekregen tot onderwijs

doELEN VooR 2012 EN dAARNA

doELEN VooR 2011 VooRTGANG IN 2011 

BeTeRe weRkOmGeVInG

AMBITIE

We stimuleren een open, veilige en stimulerende werkomgeving en willen een ‘top employer’ zijn

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 

De algehele betrokkenheid van medewerkers 
zoals gemeten door de Winning 
Performance Culture Scan (WPC) vergroten

Duurzaamheid verder verankeren in 
introductieprogramma’s voor nieuwe 
medewerkers en zorgen dat nieuwe 
medewerkers zich voldoende bewust zijn 
van het onderwerp 

De voortgang bij de implementatie van het 
‘top employer’-programma volgen. Voor 
meer informatie zie het hoofdstuk ‘Betere 
werkomgeving’

We hebben de implementatie van diversiteitsplannen voortgezet en de resultaten 
gevolgd. Voor voorbeelden zie het hoofdstuk ‘Betere werkomgeving’ op pagina 82

Het percentage vrouwen in de ING Management Council is gestegen van 14,9% 
naar 16,2%

doELEN VooR 2012 EN dAARNA

doELEN VooR 2011 VooRTGANG IN 2011 

BeTeR mIlIeU

We managen onze impact op het milieu

Onze CO
2
-uitstoot in 2012 verlagen met 

30% ten opzichte van 2007

Het verder screenen en verduurzamen van 
inkoopprocessen 

doELEN VooR 2012 EN dAARNA 

AMBITIE

doELEN VooR 2011

Het verder reduceren van ING’s impact op 
het milieu 

Milieu- en sociale criteria ontwikkelen 
voor de beoordeling van producten en 
diensten in ruim 22 grensoverschrijdende 
inkoopcategorieën

Onze CO
2
-uitstoot in 2012 verlagen met 

30% ten opzichte van 2007

We hebben initiatieven opgezet om onze footprint te beperken (bijv.
Earth Hour) en onze inkoop van groene elektriciteit voortgezet

Binnen de bank, heeft de afdeling Global Procurement criteria ontwikkeld voor 
meer dan 70 productcategorieën. Deze worden momenteel geïmplementeerd 
in de inkoopprocessen. Verzekeringen/IM is op dit moment bezig met het 
ontwikkelen van dergelijke criteria

In 2011 is de absolute CO
2
-uitstoot met 25% afgenomen ten opzichte van 2007

•	 2007 = 211 kiloton CO
2
 

•	 2011 = 169 kiloton CO
2
 

Het aantal fte’s is door de economische omstandigheden echter aanzienlijk 
gedaald. Hierdoor is de uitstoot per fte in de periode 2007-2011 met slechts
2% afgenomen
•	 2007 = 2,15 CO

2
 / fte

•	 2011 = 2,11 CO
2
 / fte

VooRTGANG IN 2011 
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Peter-Paul Wekking
directeur Externe Betrekkingen 

en Marketing Particulieren Credit 

ING Bank Nederland

Het ‘Customer Suitability programma’ (CSP) vormde de motor 

achter ING’s verlegde focus van productgerichtheid naar 

klantgerichtheid. Het maakt nu integraal onderdeel uit van de 

bedrijfsvoering van ING en biedt een raamwerk waarbinnen 

producten en diensten worden beoordeeld en gescreend.

“Het CSP vult de kennis van onze klanten aan met onze 

expertise. Daardoor kunnen ze de juiste financiële beslissingen 

nemen, beslissingen die vaak tot de belangrijkste in hun leven 

horen. Naar mijn mening is er niets innovatiefs aan CSP. We 

willen gewoon voldoen aan de verwachtingen die mensen van 

ons hebben.”

Het definiëren van de term ‘klantgeschiktheid’ behoorde tot 

een van de grootste uitdagingen van het programma. Daarom 

stelde ING eerst zogenaamde ‘Gouden Regels’ op. Dit zijn 

principes die niet ter discussie staan en waarin is vastgelegd wat 

‘klantgeschiktheid’ binnen de dagelijkse gang van zaken inhoudt.

“Deze regels houden in dat ING ernaar streeft om te voldoen 

aan de behoeften van klanten in alle fasen van hun leven, om 

klanten reële waarde te bieden, en hen bewust te maken van 

de risico’s, kosten en het rendement van onze producten en 

diensten. Daarnaast screenen we regelmatig onze producten, 

diensten en verkoopmethoden en werken we alleen met 

professionele en gecertificeerde distributeurs.” CSP heeft zijn 

nut al bewezen. In 2011 organiseerde ING Bank Nederland 

meer dan 59 klantbijeenkomsten en klantenpanels. De feedback 

uit deze bijeenkomsten werd gebruikt voor een analyse van 

alle procedures binnen de bank. Uit deze analyse kwam een 

aantal gebieden naar voren die nadere aandacht verdienden, 

omdat de producten en diensten niet voldeden aan de criteria 

uit de Gouden Regels. Deze producten en diensten hebben we 

vervolgens onder handen genomen en aangepast. Zo heeft 

ING een nieuw klantvriendelijk spaarbeleid opgesteld. Aan de 

hand hiervan benaderen we klanten nu pro-actief om ze advies 

te geven omtrent producten die het beste aansluiten bij hun 

wensen voor te toekomst.

ING heeft tevens haar vergoedingenbeleid aangepast. Vanaf nu 

zijn medewerkers bevoegd om bepaalde klachten zelfstandig 

af te handelen, bijvoorbeeld door een passende vergoeding 

aan te bieden. “Zo hoeft de medewerker niet op verschillende 

managementniveaus om toestemming te vragen, en kunnen we 

de klant een snelle oplossing bieden. Klanten verwachten niets 

minder van een onderneming als ING”, zegt Wekking.

“2011 is het laatste jaar dat het ‘Customer Suitability’ 

programma als apart programma heeft bestaan. Vanaf nu is 

het voor ons een manier van zaken doen die volledig onderdeel 

uitmaakt van onze bedrijfsfilosofie. Vanaf 2012 evalueren 

we onze diensten en producten jaarlijks aan de hand van de 

standaarden waaraan wij willen voldoen.”

”Er is niets innovatiefs aan CSP. 
We willen gewoon voldoen aan 
de verwachtingen die mensen 
van ons hebben.”

Het centraal stellen van de klant brengt in 

de praktijk zo zijn eigen uitdagingen met 

zich mee. We willen financiële producten 

en diensten van topkwaliteit te bieden op 

de manier die onze klanten van ons willen 

zien: met eersteklas service en gemak en 

tegen een aantrekkelijke prijs. Bovendien 

verwachten onze klanten dat we er voor 

hen zijn wanneer ze ons nodig hebben, 

dat we hen een helder overzicht van hun 

financiële situatie kunnen bieden, snel en 

efficiënt op hun vragen kunnen ingaan, 

transparant zijn over onze producten 

en diensten en kundig, objectief en 

professioneel advies bieden.

ZoRGEN VooR ‘KLANTGESCHIKTHEId’

Het is van groot belang dat onze klanten 

erop kunnen vertrouwen dat we hen, op 

basis van een realistische inschatting van 

hun behoeften, belangen en opties, van 

eerlijk en betrouwbaar advies voorzien. 

Deze ‘klantgeschiktheid’ (customer 

suitability) is een van de belangrijkste 

elementen in onze methode om een 

betere klantervaring te creëren. 

Klantgeschiktheid gaat een stap verder 

dan onze plicht om te handelen conform 

richtlijnen voor consumentenbescherming 

en financiële dienstverlening. In 

wezen betekent klantgeschiktheid 

dat we de juiste klanten voorzien van 

passende producten en diensten via 

de juiste distributiekanalen en tegen 

redelijke prijzen of goed rendement. 

Om dit te waarborgen hebben we ons 

gehele productenpakket en al onze 

productgoedkeuringsprocessen getoetst 

aan de hand van strengere criteria voor 

goede klantenzorg.

Het ‘Customer Suitability’ programma 

(CSP) is eerst toegepast op retailklanten 

en later ook op mkb- en mid-

corporateklanten. Al onze retail 

bedrijfsonderdelen hebben in 2011 

het ‘Customer Suitability’ programma 

geïmplementeerd.

Sinds het ontstaan van de financiële crisis in 2008/2009 is het herstellen van 
het vertrouwen van klanten een van de belangrijkste prioriteiten geweest 
voor ING. Een van de cruciale lessen die we uit de gebeurtenissen van de 
afgelopen vier jaar hebben getrokken is dat het klantbelang altijd voorop 
dient te staan. Dit noemen we de klant centraal stellen. 

BETERE KLANTERVARING

In 2011 intensiveerde Nationale-Nederlanden (NN) 

Spanje haar inspanningen om de klant centraal 

te stellen, wat een grote invloed had op haar 

verkopers. NN Spanje verbeterde haar wervings- en 

opleidingsprocedures voor adviseurs om ervoor 

te zorgen dat klanten altijd geholpen worden 

door adviseurs die over de juiste vaardigheden 

beschikken.

Daarnaast nam de onderneming haar procedures, 

informatiemateriaal voor klanten, producten 

en diensten onder de loep om de duidelijkheid 

en transparantie te vergroten. Op basis van de 

uitkomst van dit proces heeft NN Spanje haar 

klantcommunicatie aanzienlijk vereenvoudigd. 

Het bedrijf biedt nu duidelijkere informatie in 

simpele, heldere taal. Een andere verbetering is een 

nieuw instrument genaamd ‘Financiële Behoefte 

Analyse’. Met behulp van dit instrument kunnen 

klanten het verschil tussen hun huidige financiële 

situatie en hun doelen in kaart brengen. Ook 

biedt dit instrument klanten advies om dit verschil 

op termijn te overbruggen. Dit instrument wordt 

aangeboden via een standaard verkoopprocedure 

en een gesprek. Zo krijgen klanten via alle 

distributiekanalen eenduidig advies. 

Klantgeschiktheid bij Nationale-Nederlanden in Spanje
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BEtERE KLANtERVARING

In India, waar ING actief is op bank- en 

verzekeringsgebied, brachten we in 2010/2011 

een aantal nieuwe producten op de markt om in 

te spelen op de veranderende vraag van klanten. 

Deze producten zijn volledig nieuw, en speciaal 

ontworpen met klantgerichtheid als criterium.

Zo introduceerde ING Vysya Bank de ING Zing-

rekening. Deze biedt kenmerken die eerder 

ontbraken aan spaarrekeningen voor kinderen, 

zoals een in te stellen maximum voor geldopnames, 

de mogelijkheid tot maandelijkse periodieke 

overschrijving naar de rekening van het kind 

en een bankpas met korting op verschillende 

kindermerken. De rekening is ook verbonden aan 

kidzzbank.com, een website waar kinderen op 

speelse wijze kennismaken met geld en bankieren. 

ING Vysya Bank optimaliseerde ook het aanbod 

voor haar zakelijk bankierende klanten. De bank 

erkende dat bankrekeningen beter mee moeten 

gaan met de op termijn veranderende behoeften 

van ondernemingen. De meeste rekeningen zijn 

gebaseerd op het gemiddelde saldo per kwartaal, 

maar bedrijven die actief zijn in cyclische sectoren 

hebben vaak andere eisen, zoals tijdelijk verhoogde 

transactie- en stortingslimieten. Daarom lanceerde 

ING Vysya Bank de Flexi Rekening-courant, een 

rekening die ondernemingen meer flexibiliteit biedt.

ING Vysya Life introduceerde voor alle nieuwe 

levensverzekeringspolissen instrumenten voor 

behoefteanalyse en het opstellen van risicoprofielen. 

Met behulp van deze instrumenten krijgen 

klanten inzicht in hun huidige kasstromen en 

betalingsverplichtingen, kunnen ze voorstellen doen 

voor liquiditeitsbehoeften in geval van onvoorziene 

gebeurtenissen (zoals een sterfgeval of zware ziekte) 

en het benodigde niveau voor risicodekking en 

spaartegoeden vaststellen.

de klant centraal in India

Een ander initiatief op het gebied van consumenten-

voorlichting is de website eZonomics. Via deze site, die in 

2011 verder uitgebreid werd, kunnen mensen aan ING-

economen vragen stellen over economische en financiële 

vraagstukken. Ook kunnen mensen dagelijks een poll invullen 

en zo hun mening geven over een breed scala aan actuele 

economische en financiële kwesties. Hier komen iedere dag 

meer dan 60.000 mensen op af. Deze bezoekers kunnen 

laagdrempelige artikelen lezen, en filmpjes over geldbeheer 

bekijken. Vergelijkbare lokale websites zijn onder meer ‘Mijn 

Geld’ in Nederland, ‘Finanz Versteher’ in Duitsland, ‘Monnaie 

Time’ in Frankrijk, ‘En Naranja’ in Spanje, ‘SuperStarSaver’ in 

Canada en ‘Gut mit Geld’ in Oostenrijk. 

ING Direct in Spanje organiseerde een evenement getiteld 

‘Openhuisdagen’. Klanten werden uitgenodigd om ING 

Direct te bezoeken en te ontdekken hoe een bank werkt. 

Dit trok meer dan 350 bezoekers. In Nederland organiseert 

ING iets vergelijkbaars onder de noemer ‘Financiële 

Informatieavonden’; in 2011 werden er 59 gehouden. Sinds 

ING in 2009 startte met dit initiatief hebben bijna 11.000 

klanten een kantoor bij hen in de buurt bezocht voor een 

dergelijke informatiebijeenkomst.

In Canada lanceerde ING Direct een nieuwe website om 

kinderen basiskennis op financieel gebied bij te brengen. In 

Nederland lanceerden we ‘Chicks versus Dudes’, een online 

wedstrijd die kinderen op een leuke en uitdagende manier 

leert hoe ze met een eenvoudig budget om moeten gaan.

INVESTEREN IN dE FINANCIËLE 

VAARdIGHEdEN VAN oNZE KLANTEN 

Een andere manier waarop we investeren 

in de klantervaring is door klanten te 

helpen hun financiële vaardigheden te 

verbeteren. Financiële beslissingen hebben 

invloed op de opleiding, carrière, zakelijke 

keuzes en het gezinsleven van mensen. 

Daarom wil ING haar klanten helpen om 

over voldoende kennis en zelfvertrouwen 

te beschikken om de financiële keuzes 

te maken die hun belangen het beste 

dienen. ING biedt inzichten, instrumenten 

en programma’s aan die klanten in de 

gelegenheid stellen makkelijker financiële 

beslissingen te nemen en hun geld beter 

te beheren.

 In 2011 lanceerden we verschillende 

nieuwe initiatieven om consumenten 

voor te lichten en ze meer inzicht en 

vertrouwen te geven in hun huidige 

financiële situatie en financiële 

vooruitzichten. We hebben ons daarbij 

met name op jongeren gericht, omdat 

goede financiële gewoonten vroeg in het 

leven worden ontwikkeld. Wij willen onze 

bijdrage leveren om ervoor te zorgen 

dat zij later consumenten worden die in 

staat zijn om goede financiële keuzes te 

maken.

 

Daarnaast vinden we ook dat we 

verplichtingen hebben jegens de gehele 

maatschappij. Daarom proberen we 

volwassenen uit alle lagen van de 

samenleving informatie te geven over 

de meest voorkomende financiële 

beslissingen op het gebied van sparen, 

beleggen, verzekeringen, hypotheken en 

pensioenen. Meer voorbeelden van onze 

initiatieven op dit gebied zijn terug te 

vinden op onze website; 

www.ingforsomethingbetter.com.

In 2011 publiceerde ING ‘Consumer 

Resourcefulness’, een onderzoek naar 

de financiële gedrag van consumenten. 

Aan deze online enquête namen meer 

dan 5.000 mensen deel, verspreid over 

10 verschillende landen in Europa, 

de VS, Latijns-Amerika en Azië. 90% 

van de ondervraagden gaf aan te 

willen leren hoe beter met geld om 

te gaan. Grootste hindernis hierbij is 

voor de meesten dat ze niet weten 

waar ze moeten beginnen of waar 

ze de informatie vandaan moeten 

halen. Dat blijkt uit de resultaten van 

een Financiële Intelligentie-test (‘FQ-

test’), een onderdeel van de enquête 

bedoeld om de financiële geletterdheid 

van consumenten te meten, en te 

onderzoeken hoe dit hun houding, 

gedrag en welzijn beïnvloedt.

De consumenten werden, op basis van 

hun antwoorden, ingedeeld in een van 

de vier financiële geletterdheids- en 

kennisprofielen: uitstekend, goed, 

elementair of slecht. Het onderzoek 

raadt ondervraagden uit alle vier 

categorieën aan om onderzoek te 

doen alvorens belangrijke financiële 

beslissingen te nemen. Om hierbij te 

helpen lanceerde ING verschillende 

nieuwe online instrumenten, 

rekenhulpen en programma’s 

waarmee klanten hun spaardoelen en 

pensioenplannen kunnen berekenen en 

meer inzicht in hun financiële situatie 

kunnen krijgen. Deze instrumenten 

zijn wereldwijd op een groot aantal 

van onze lokale websites beschikbaar 

gemaakt. 

Een ander voorbeeld van een lokale 

oplossing die we op basis van het 

resultaat van het onderzoek hebben 

ontwikkeld, is te vinden in Roemenië. 

Het ‘Consumer Resourcefulness’ 

onderzoek wees uit dat 69% van alle 

Roemenen slechts over elementaire 

financiële kennis beschikt, terwijl meer 

dan 90% zijn of haar vaardigheden 

wil verbeteren en 40% hiervoor actief 

naar professionele ondersteuning 

zoekt. Op basis hiervan ontwikkelde 

ING Levensverzekeringen (Asigurari 

de Viata) speciaal voor jongeren van 

18 t/m 26 een onderwijsprogramma. 

Dit programma behandelde 

een aantal onderwerpen op het 

gebied van financiële planning en 

levensverzekeringen. Studenten van 44 

verschillende universiteiten namen deel 

aan het programma. Het aantal unieke 

bezoekers van de online portal bedroeg 

7.100.

 In Nederland deed ING onderzoek 

naar de financiële behoeften van 

kinderen, ouders en studenten in een 

studie getiteld ‘Student en Geld’. Uit 

de resultaten blijkt dat steeds meer 

Nederlandse studenten een hogere 

studieschuld opbouwen. In reactie 

daarop lanceerde ING ‘Villa Pecunia’, 

een online platform dat Nederlandse 

studenten met een schuld verschillende 

diensten biedt waarmee ze hun 

financiën beter kunnen beheren. En 

omdat studenten zich makkelijker 

door het gedrag en de mening van 

medestudenten laten beïnvloeden, 

is het platform gebaseerd op 

kennisuitwisseling tussen studenten.

Wereldwijde initiatieven om financiële vaardigheden te verbeteren
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BEtERE KLANtERVARING

wIJ HeBBen In 38 InG BeDIJfsOnDeRDelen feeDBank Van klanTen VeRZamelD

LATIJNS-AMERIKA*

•	 ING Chili Pensioenen

•	 ING Mexico Pensioenen

•	 ING Colombia Pensioenen

•	 ING Peru Pensioenen

WEST EURoPA

•	 ING Bank (NL)

•	 ING Bank België

•	 ING Bank Luxemburg

•	 ING Direct (UK, Italië, France, Spanje, 

Duitsland en Oostenrijk) 

•	  Nationale-Nederlanden (NL)

•	 ING Insurance Spanje

CENTRAAL-ooST-EURoPA

•	 ING Bank Roemenië

•	 ING Bank Slaski
•	 ING Bank turkije 

•	 ING Insurance Slaski
•	 ING Insurance Roemenië 

•	 ING turkije Life

•	 ING Insurance Bulgarije

•	 ING Insurance Griekenland

•	 ING Insurance Hongarije

•	 ING Insurance tsjechië

•	 ING Insurance Slowakije

NooRd-AMERIKA

•	 ING Direct US*
•	 ING Direct Canada

AZIE

•	 ING Vysya Bank

•	 ING Direct Australië 

•	 India Vysya Life Insurance

•	 ING Maleisië - Berhad

•	 China Insurance

•	 ING Insurance Korea

•	 ING Insurance thailand

•	 ING Insurance Hongkong 

•	 ING Life Insurance Japan

Eind 2011 gebruikten 38 van onze 

bedrijfsonderdelen NPS om de ervaringen 

van hun klanten te meten. tot nu toe 

hebben circa 1 miljoen klanten een NPS-

enquête ingevuld, een opmerkelijk hoge 

respons van 20%.

NPS stelt ons niet alleen in staat om de 

ervaringen van onze klanten nog beter 

te meten, maar ook om structurele 

verbeteringen door te voeren. Soms leidt 

dit tot wijzigingen in ons business model. 

In 2011 deden we naar aanleiding van 

NPS de volgende aanpassingen: 

•	 Producten: we hebben nieuwe 

beleggingsfondsen gelanceerd die 

klanten in staat stellen hun risico’s beter 

te spreiden of het fondsenbeheer van 

beleggingsverzekeringen eenvoudiger 

te maken;

•	 toegankelijkheid en duidelijkheid van 

informatie: we hebben het financiële 

jaaroverzicht eenvoudiger opgesteld, 

een ‘Bel me nu’-knop aan de ING-

wwwebsite toegevoegd, en initiatieven 

ontplooid om pro-actief contact op te 

nemen met klanten, bijvoorbeeld door 

ze periodieke digitale nieuwsbrieven te 

sturen;

•	 Schade- en afkoopprocedure: we 

streven ernaar in het geval van een 

levensverzekeringsclaim te allen tijde 

binnen 24 uur uit te betalen. We zijn 

begonnen via een callcenter klanten 

e-mail- en sms-berichten te sturen zodra 

hun claim door ons geregistreerd is, of 

wij een wijziging in het contactadres of 

de betaalmethode hebben verwerkt. 

En vanaf nu kunnen klanten kleinere 

schades via e-mail indienen en zorgen 

we voor gedeeltelijke afkoop binnen 24 

uur of voor telefonische afkoop;

•	 Klantenservice: de adviseurs en 

accountmanagers van ING bellen vanaf 

nu eens per jaar met hun klanten 

om te zien of er nog steeds aan hun 

behoeften wordt voldaan. Voorheen 

hadden verkopers minder vaak contact 

met hun klanten.

De erkenning die ING in 2011 van externe 

partijen in verschillende landen kreeg, 

onderstreept de toegevoegde waarde van 

NPS. In Slowakije bijvoorbeeld, vergeleek 

een Slowaaks marktonderzoeksbureau 

het levensverzekeringsproduct Smart van 

ING Insurance Slowakije met producten 

van concurrenten. Het product van 

ING kwam uit de bus als het meest 

transparante en innovatieve product 

in Slowakije. In tsjechië werd Smart 

tijdens de verkiezing voor Bank van het 

jaar tot Beste verzekeringsproduct van 

2011 uitgeroepen. In Polen werd ING in 

2011 voor de tweede maal op rij tot de 

Vriendelijkste Levensverzekeraar gekozen. 

In Hongarije werd ING uitgeroepen tot 

Beste Merk na het opzetten van een 

campagne om mensen te wijzen op de 

noodzaak van pensioenplanning.

* Meer informatie over desinvesteringen op pagina 107

mark Cliffe, 
Hoofdeconoom bij InG

“Het dagelijks leven zit vol met economische beslissingen. De financiële crisis 
heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan financiële educatie, en met name 
financiële instellingen hebben de plicht hier een rol in te spelen. De uitdaging 
is dit te doen op een manier die toegankelijk en boeiend is voor consumenten. 
Met al haar initiatieven op het gebied van ‘consumer economics’ - economische 
informatie die is afgestemd op de consument - gaat ING deze uitdaging aan.”

dE KLANT CENTRAAL STELLEN BIJ 

ALLES WAT WE doEN

We hebben het Net Promoter Score-

programma (NPS) uitgerold om 

veranderingen in onze bedrijfscultuur in 

gang te zetten. NPS stelt ons in staat om 

actief aan de slag te gaan met feedback 

van klanten. Daarmee is het meer dan 

alleen een systeem om klanttevredenheid 

te meten. NPS bevordert samenwerking 

tussen afdelingen door medewerkers te 

stimuleren om de input van klanten met 

collega’s te delen en besluiten te nemen 

op basis van de feedback van klanten.

Voor NPS wordt klantenonderzoek gedaan 

dat gericht is op alle aspecten van onze 

dienstverlening, zoals het gedrag van 

onze medewerkers, hoe klanten onze 

bankkantoren ervaren, de kwaliteit van 

onze producten en het gebruiksgemak 

van onze processen. Aan de hand van 

de uitkomst van deze enquêtes kunnen 

we vaststellen of een klant ontevreden is, 

neutraal tegen ons aankijkt, of zo positief 

is dat hij of zij ING bij vrienden of familie 

aanbeveelt. Ontevreden klanten worden 

teruggebeld over hun klacht, zodat we 

hen waar mogelijk beter kunnen helpen 

of tegemoet kunnen komen. Neutrale 

klanten vragen we wat we kunnen 

verbeteren en van enthousiaste klanten 

leren we waar we goed in zijn om dit 

vervolgens wereldwijd te implementeren. 

We proberen klanten die aan de NPS 

hebben deelgenomen binnen 48 uur 

nadat zij zaken met ons hebben gedaan 

terug te bellen.

Dankzij deze enquêtes hebben we onze 

interne procedures en serviceniveaus 

kunnen verbeteren. Door NPS 

onderdeel te maken van onze dagelijkse 

activiteiten, is klantgerichtheid voor 

ons iets tastbaars geworden, op basis 

waarvan we actie kunnen ondernemen. 

Voor de meeste mensen is pensioen een onderwerp dat lastig is om 

echt te begrijpen. Daarom probeert Nationale-Nederlanden (NN) alles 

zo eenvoudig mogelijk te houden voor haar klanten. In plaats van 

talloze brochures te maken, onderhoudt NN liever persoonlijk contact 

met haar klanten. Interactie is daarom een van NN’s belangrijkste 

pijlers voor het realiseren van een betere klantervaring. Interactie 

en dialoog zijn met name belangrijk met het oog op het in 2011 in 

Nederland gesloten pensioenakkoord, een akkoord dat voor veel 

Nederlandse burgers een gewijzigde situatie heeft opgeleverd.

Als onderdeel van haar pensioencampagne organiseerde NN voor 

haar adviseurs masterclasses over specifieke pensioen gerelateerde 

onderwerpen. Ook werd er gesproken over de producten en diensten 

die het meest kunnen bijdragen aan een betere klantervaring.

NN lanceerde eveneens een nieuwe portal waarop werkgevers en hun 

werknemers de meest actuele informatie over pensioenen en andere 

financiële onderwerpen kunnen vinden. Lastige onderwerpen worden 

in korte filmpjes en artikelen uitgelegd. Werknemers kunnen deze 

informatie en inzichten gebruiken voor hun eigen financiële planning.

Ook organiseerde NN een debat tussen generaties over onderwerpen 

als een hogere pensioenleeftijd, het effect van flexibilisering 

van de arbeidsmarkt, de behoeften van de huidige generatie en 

meer. Zo’n 200 vertegenwoordigers van verschillende groepen 

belanghebbenden discussieerden over deze kwesties met een 

deskundigenpanel waarin onder andere vertegenwoordigers van 

de Nederlandse overheid, pensioendeskundigen, ondernemers en 

hoogleraren in Risicomanagement en Financiën zitting hadden. 

Onder de deelnemers was er brede consensus over het feit dat het 

onzekere economische klimaat ervoor heeft gezorgd dat het voor 

particulieren en huishoudens moeilijker is geworden om te plannen 

voor de toekomst. Ook waren de aanwezigen het erover eens dat 

particulieren, de overheid, sociale partners en de financiële sector 

allen bij zouden moeten dragen aan de totstandkoming van een 

duurzaam pensioenstelsel. Verder zal de mogelijkheid van een 

standaard pensioen regeling worden onderzocht; dit zou het huidige 

Nederlandse pensioenstelsel betaalbaarder moeten maken.

Pensioendialoog bij 
Nationale-Nederlanden
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BETERE FINANCIËLE dIENSTVERLENING

SoCIAAL EN MILIEURISICo BEHEER 

(ENVIRoNMENTAL ANd SoCIAL RISK 

- ESR) 

Om de mogelijke risico’s van onze 

activiteiten zoveel mogelijk te beperken, 

hanteren wij van oudsher hoge sociale 

en milieustandaarden. Dit beleid is voor 

het eerst geïmplementeerd in 2003 en 

heeft betrekking op onderwerpen als 

mensenrechten, beschermde gebieden, 

biodiversiteit en ethische dilemma’s. Beleid 

op het gebied van sociale en milieurisico’s 

(ESR) maakt integraal onderdeel uit van 

de risico mangement functie binnen ING 

en is onderdeel van de manier waarop wij 

onze zakelijke activiteiten uitvoeren. 

Sociale en milieurisico’s die met een 

financiële transactie verband houden 

kunnen zeer complex zijn en invloed 

hebben op onze bedrijfsvoering en 

die van onze klanten. Door ESR-

standaarden te hanteren hebben we 

onze bedrijfsvoering aangescherpt en 

klanten geholpen hun risicoprofiel te 

verbeteren. ING Bank beschikt over 

een speciale ESR-afdeling die advies 

geeft over zakelijke transacties waarbij 

mogelijk sprake kan zijn van sociale of 

milieurisico’s. Deze afdeling maakt deel uit 

van de Risk Management functie en heeft 

de strategische verantwoordelijkheid 

voor de ontwikkeling van het ESR-beleid 

en voor de implementatie van dit beleid 

binnen ons gehele bedrijf. Deze afdeling 

biedt ondersteuning bij de interactie met 

klanten met betrekking tot de naleving 

van het ESR-beleid, en neemt deel aan 

initiatieven die op dit gebied worden 

opgezet met andere banken, zoals het 

netwerk van financiële instellingen die 

zijn aangesloten bij de Equator Principles. 

Het huidige ESR-beleid van ING kan 

worden onderverdeeld in de volgende 

categorieën:

In onze optiek draagt verantwoord ondernemen bij aan zakelijk succes op lange 
termijn, voor onszelf en onze klanten. tegelijkertijd levert het een bijdrage aan 
economische ontwikkeling, een gezond milieu en een stabiele samenleving. ING 
heeft duurzaamheidsoverwegingen en –doelstellingen in haar bedrijfsstrategieën 
geïntegreerd door de sociale en milieurisico’s van haar transacties, en onze 
betrokkenheid bij bepaalde klanten, te managen. Daarnaast willen we bijdragen aan 
positieve maatschappelijke verandering.

Algemeen beleid

In dit beleid zijn onze minimale 

standaarden vastgelegd. Het doel is om 

niet betrokken te raken bij klanten of 

bedrijven die activiteiten ontplooien die 

niet in lijn zijn met onze visie en principes. 

Dit algemene beleid heeft betrekking 

op verschillende issues die potentieel in 

iedere sector of bedrijfsactiviteit kunnen 

voorkomen. 

Sectorspecifiek beleid 

Dit beleid is van toepassing op 

issues op het gebied van milieu, 

arbeidsomstandigheden en 

mensenrechten die specifiek zijn voor een 

bepaalde sector. Dit biedt ons handvaten 

bij ons streven om bedrijven in deze 

sectoren te helpen bij het verbeteren van 

hun prestaties op het gebied van milieu 

en maatschappij.

Project gerelateerd beleid

Dit beleid (bijvoorbeeld de Equator 

Principles) is van toepassing op issues die 

te maken hebben met projectfinanciering, 

maar ze worden ook toegepast op 

financierings- en advieswerkzaamheden 

die gerelateerd zijn aan een project. 

Gedetailleerde informatie over het 

toepassen van de Equator Principles (EP) 

vindt u verderop in dit hoofdstuk.



Sustainalytics is een internationaal onderzoeksbureau dat analyse 

doet op het gebied van milieu, samenleving en bestuur. Diederik 

timmer, Directeur Europa Sustainalytics, meent dat financiële 

instellingen hun best moeten doen om het vertrouwen van het 

publiek terug te winnen, door duurzaamheid in hun strategie te 

integreren en door producten te ontwikkelen die eenvoudiger 

zijn en meer rekening houden met persoonlijke wensen. 

De boodschap van timmer is kort maar krachtig: mensen hebben 

vandaag de dag weinig fiducie in financiële dienstverleners. 

“Deze instellingen worden gezien als ondernemingen die uit elke 

ontwikkeling en ten koste van alles winst willen halen. Dat is een 

serieus probleem.” 

Om het vertrouwen van het publiek terug te winnen, moeten 

financiële instellingen open, transparant en persoonlijk zijn. 

“Voor een bank betekent dit dat ze producten moeten maken 

die eenvoudig te begrijpen zijn, met minder kleine lettertjes, en 

dat ze producten moeten ontwikkelen die werkelijk afgestemd 

zijn op de persoonlijke financiële behoeften van een individu.” 

Bovendien moeten financiële instellingen duurzaamheid 

integreren in hun bedrijfsstrategie. “Financiële markten 

zouden investeringsdoelstellingen voor de lange termijn 

moeten nastreven die financiële opbrengsten combineren met 

veranderingen op sociaal en milieugebied. Een goede balans 

hiertussen is het meest effectief. Duurzame financiële markten 

zouden de impact van financiële instellingen op de samenleving 

moeten beïnvloeden. Hierdoor ontstaat er een noodzaak om 

actief te zijn op gebieden die daadwerkelijk een bijdrage leveren 

aan verandering, zoals investeringen in microkrediet of in 

innovatieve bedrijven.”  

“De belangen van aandeelhouders en andere belanghebbenden 

moeten met elkaar in lijn zijn,” gaat timmer verder. “Er is 

eigenlijk geen verschil tussen deze twee belangen. Wanneer 

banken zich dit realiseren, zullen ze er op de lange termijn van 

profiteren.” 

“Investeerders nemen duurzaamheid serieus om verschillende 

redenen: voor het managen van reputatie, om een bijdrage te 

leveren aan veranderingen op sociaal en milieugebied en om een 

betere investeringsportefeuille samen te stellen, met een hoger 

rendement tegen lagere risico’s.”

diederik Timmer
European director 

Sustainalytics

“ Financiële instellingen 
 moeten open, transparant 
 en persoonlijk zijn”
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Het ESR-beleid is van toepassing op alle 

activiteiten van ING. Deze procedures 

zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor onze 

commercialbankingactiviteiten, met 

uitzondering van het defensiebeleid dat 

altijd breder is toegepast. Sinds augustus 

2008 geldt het ESR-beleid voor alle 

bedrijfsonderdelen van ING. Wijzigingen 

van processen hebben als doel het beleid 

consistent toe te passen binnen het 

gehele bedrijf. 

HET ESR-BESTUURSModEL 

BIJ ING BANK

ESR-beleid wordt toegepast op klant- 

en transactieniveau. Wanneer ING een 

verzoek van een klant krijgt om een 

product of dienst aan te bieden, wordt de 

naleving van het ESR-beleid ten aanzien 

van het bedrijf en klantactiviteiten 

geverifieerd. Voordat ING een zakelijke 

relatie aangaat, vindt er een tweede 

controle plaats. ter illustratie, het 

risicoprofiel van een klant die actief is 

in delfstofwinning kan op het niveau 

van de moedermaatschappij anders zijn 

dan op het niveau van een specifiek 

project van die klant. Het is mogelijk dat 

het bedrijf voldoet aan internationale 

‘best practices’, maar dat een specifiek 

project is blootgesteld aan bepaalde 

risico’s vanwege het karakter van een 

project of van de locatie. Als dit het 

geval is moet er ofwel een grondig ‘due 

diligenceonderzoek’ plaatsvinden, ofwel 

wordt het project geacht te risicovol te 

zijn.

Onderstaande illustratie geeft weer 

hoe het ESR-beleid in de praktijk wordt 

toegepast. Bij specifieke transacties of 

zakelijke afspraken, controleren we 

allereerst of de deze voldoen aan de ING 

Business Principles. Dit wordt gedaan 

door de medewerkers die het eerste 

contact hebben met de klant, en door 

Risk managers. De volgende stap is het 

bepalen of de transactie, op basis van 

het ESR-beleid, een ‘hoog’ of een ‘laag’ 

risicoprofiel heeft. Bij het vaststellen 

van de toepasbaarheid van de ESR 

beleidsregels, leggen we de nadruk op de 

(potentiële) klant en op de sector en het 

land waarin deze actief is. De criteria om 

een potentiele transactie als risicovol aan 

te merken bestaan (onder andere) uit: 

•	 Impact op beschermde gebieden 

(zoals aangeduid door internationale 

organisaties, waaronder de 

International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN), de 

Ramsar Conventie, en de United 

Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation (UNESCO);

•	 Prestaties van de klant op sociaal 

en milieugebied, en het doel van de 

financiering;

•	 Betrokkenheid bij landen die door ING 

zijn gekwalificeerd als landen met een 

verhoogd risico;

•	 Projecten met grote of gemiddelde 

impact op sociaal en milieugebied 

(categorie A/B van de Equator 

Principles).

Als aan de transacties een laag 

risico wordt toegekend, is er geen 

belemmering om zaken te doen. Als 

echter aan de transactie een hoog 

risico wordt toegekend, vindt een 

verdere ESR -beoordeling plaats, vaak in 

nauwe samenwerking met de afdeling 

Sustainability van ING. Op basis van deze 

beoordeling wordt een advies gegeven 

over de volgende stappen. De Raad van 

Bestuur en de hoogste kredietcommissie 

binnen ING kunnen in uiterste gevallen 

een negatief ESR-advies weerleggen.

BEOORDELING VAN
SOCIALE EN 

MILIEURISICO’S

FINANCIERBAAR?

DOORGAAN

BUSINESS PLAN

ESR IN DE PRAKTIJK

DOORGAAN
ONDER
VOORWAARDEN

AFWIJZEN

AKKOORD
WET +

REGELGEVING

KANTOOR

VOORTDURENDE
MONITORING

Sociaal en milieurisicobeheer bij ING Bank
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ToEPASSING VAN dE EQUAToR 

PRINCIPLES 

De Equator Principles (EP) zijn in 

de financiële sector de standaard 

geworden voor het beoordelen en 

beheersen van sociale en milieurisico’s 

bij projectfinancieringstransacties. 

De EP worden op vrijwillige basis 

geïmplementeerd en toegepast door 

financiële instellingen die thans samen de 

Equator Principles Financial Institutions 

(EPFI) vormen. De EP zijn gebaseerd op de 

prestatiestandaarden voor duurzaamheid 

op sociaal en milieugebied van de 

International Finance Corporation (IFC PS), 

alsmede op de milieu-, gezondheids- en 

veiligheids-richtlijnen (EHS-richtlijnen). 

Voortgekomen uit de EP Association 

zijn vertegenwoordigers van de EPFI 

verantwoordelijk voor het beheer, bestuur 

en de verdere ontwikkeling van de EP. 

Hun doel is ook om het voortbestaan van 

het framework op de lange termijn te 

waarborgen. 

ING is een van de 14 leden van de EPFI 

stuurgroep en in 2012 zullen we deze 

voorzitten. Samen met de andere leden 

zullen we de EP en de EP Association 

begeleiden bij het inslaan van nieuwe 

wegen. We maken deel uit van een aantal 

werkgroepen, en we zitten de commissie 

voor die zich richt op sociale risico’s, met 

name mensenrechten. We streven ernaar 

om relevante ontwikkelingen, zoals het 

Ruggie-framework en de nieuwe OESO-

richtlijnen, in de Equator Principles op 

te nemen. Momenteel zijn meer dan 

75 financiële instellingen lid van de EP 

Association. Zij passen allen de EP toe. 

Door het delen van best practices met 

banken die de EP nog niet onderschrijven, 

en door het voeren van gesprekken met 

regelgevende instanties, proberen we 

het aantal deelnemende banken te laten 

toenemen.

We streven naar continue ontwikkeling 

van de EP, wat mogelijk ook een 

belemmering vormt voor nieuwe 

spelers om toe te treden. Het kunnen 

verwelkomen van nieuwe financiële 

instellingen binnen de EP Association, 

zonder in te boeten aan verdere 

ontwikkeling van het framework, vergt 

een zorgvuldige balans. 

ING is een actief promotor en gebruiker 

van de EP, omdat we erkennen dat de 

toepassing positief kan bijdragen aan 

de samenleving. De toepassing van de 

EP vereist onderzoek naar sociale en 

milieurisico’s. Door onze klanten bewust 

te maken van deze risico’s kunnen we 

hen helpen deze te beperken. We doen 

alleen zaken met een klant als er aan de 

basisvoorwaarden wordt voldaan. En, 

waar mogelijk en wenselijk willen we de 

bestaande of gehanteerde standaarden 

verbeteren. De voorwaarden uit ons 

ESR-beleid worden opgenomen in 

de financiële documenten, zodat ze 

automatisch onderdeel gaan uitmaken 

van de commerciële relatie.

In 2011 werden de standaarden van 

de IFC wederom geëvalueerd. ING was 

coördinator van de werkzaamheden 

op het gebied van mensenrechten 

en arbeidsrechten. De vernieuwde 

standaarden traden op 1 januari 2012 

in werking. De herziening van de 

Equator Principles werd in gang gezet 

na een strategische evaluatie en op basis 

van ervaringen in de afgelopen jaren. 

Onderwerpen die onderdeel zijn van de 

herziening betreffen:

•	 transparantievereisten, zowel voor 

klanten als voor de EPFI, ten aanzien 

van de wijze waarop de EP worden 

toegepast en geïmplementeerd

•	 Klimaatverandering

•	 Het Ruggie-framework en de 

OESO-standaarden ten aanzien van 

mensenrechten

•	 De reikwijdte van de EP

•	 en consistente implementatie van de EP 

door alle EPFI 

Deze evaluatie wordt in 2012 afgerond.

Ieder project dat gevoelig is voor sociale 

en milieurisico’s wordt ten minste 

eenmaal per jaar gescreend, afhankelijk 

van eventuele extra voorwaarden die 

zijn gesteld of significante risico’s die 

aan het project verbonden zijn. tijdens 

de evaluatie wordt bepaald of het 

project nog steeds voldoet aan de EP en 

de gestelde eisen. Sommige projecten 

worden voorwaardelijk goedgekeurd, wat 

betekent dat de basiselementen aanwezig 

zijn, maar dat het bedrijf nog steeds aan 

enkele voorwaarden moet voldoen om de 

EP volledig te kunnen naleven. 

ING is in 2012 
voorzitter van de 
EP stuurgroep

VERdERE VERBETERING ESR-BELEId 

BIJ ING BANK  

Het verder ontwikkelen en verfijnen van 

ons ESR-beleid is een doorlopend proces. 

Vanaf het moment dat het beleid voor 

het eerst werd geïmplementeerd, is het 

regelmatig geactualiseerd met het oog op 

veranderende omstandigheden en issues 

in een bepaalde sector of klantsegment. 

Wanneer we nieuw beleid ontwikkelen 

of bestaande regels verfijnen, overleggen 

we eerst met onze interne en externe 

belanghebbenden. Bijvoorbeeld via de 

ronde tafel voor verantwoord bankieren 

en de best practices voor teams die 

zich bezighouden met ESR-beleid, 

georganiseerd door het Environment 

Programme Finance Initiative van de 

Verenigde Naties (UNEPFI). Door kennis en 

expertise te delen kunnen we ons beleid 

verder aanscherpen en in lijn brengen met 

de hoogste standaarden in onze sector. 

Verder heeft de OESO nieuwe richtlijnen 

voor mensenrechten ontwikkeld, en 

coördineert ING de vertaling van deze 

richtlijnen naar toepasbaar beleid voor 

banken.

In 2011 hebben we de volgende 

belangrijke beleidswijzigingen 

doorgevoerd:

•	 Het ESR-framework werd geïntegreerd 

in de ken-uw-klantprocessen (customer 

due diligence)

•	 ING ondersteunt het Ruggie-

framework, ontwikkeld door 

John Ruggie, Speciaal Gezant van 

de Secretaris-Generaal van de 

Verenigde Naties op het gebied van 

mensenrechten in het bedrijfsleven. Hij 

stelt dat respect voor de mensenrechten 

de belangrijkste verantwoordelijkheid 

is van bedrijven. Op dit moment vindt 

er overleg plaats over de vertaalslag 

van dit framework naar praktische 

standaarden voor financiële instellingen 

•	 Het sectorspecifiek beleid met 

betrekking tot grondstoffen werd 

nader uitgewerkt en we organiseerden 

trainingen voor medewerkers over hoe 

om te gaan met deze wijzigingen 

•	 Het gehele ESR-framework wordt 

momenteel geëvalueerd en verder 

aangescherpt, opdat onze collega’s het 

eenvoudiger kunnen toepassen. Dit 

proces wordt in 2012 afgerond

TRAINING EN CAPACITEITS-

oNTWIKKELING BINNEN ING BANK

Naast de ontwikkeling en implementatie 

van beleid, verzorgt de ESR-afdeling ook 

trainingsprogramma’s voor medewerkers. 

tijdens trainingen bij bedrijfsonderdelen 

debatteren werknemers die met 

specifiek ESR-beleid te maken hebben 

over het functioneren van het beleid, 

en de voordelen en uitdagingen bij de 

implementatie hiervan.

Ieder jaar reizen specialisten van de 

ESR-afdeling naar ING-kantoren over de 

hele wereld om training te geven in het 

bestaande ESR-framework, of in nieuw 

ontwikkeld beleid, bijvoorbeeld ten 

aanzien van grondstoffen. In 2011 werd 

in turkije specifiek training gegeven in 

de Equator Principles (EP), de defensie-

industrie en kernenergie. Ook nieuwe 

ING’ers krijgen training in ESR-beleid.

Het aantal door de ESR-afdeling getrainde 

medewerkers, daalde van 443 in 2010 tot 

350 in 2011. De behoefte aan training 

nam af doordat ons beleid steeds beter 

geïntegreerd is in het ‘onboardingsproces’ 

van nieuwe klanten. Daarnaast wordt ons 

ESR-framework momenteel herzien. Zodra 

nieuwe versies beschikbaar zijn, zullen er 

nieuwe trainingssessies worden opgezet.

Door de gehele organisatie heen 

beschikt ING over een netwerk van ESR-

deskundigen die als eerste aanspreekpunt 

fungeren voor ESR-issues in bepaalde 

regio’s. Hierdoor wordt een evaluatie- en 

beoordelingsproces van hoge kwaliteit 

gegarandeerd. Dit netwerk zal in de 

komende jaren verder worden uitgebreid. 



Shawn Miller
Voorzitter van de Equator Principles Association stuurgroep

Managing director Environmental and Social Risk Management 

(ESRM) bij Citi
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Hoe kunnen de Equator Principles (EP) een bank duurzamer 

maken?

ten eerste helpen ze banken om risico’s te beheersen. Bij de 

financiering van grote infrastructuurprojecten bieden de EP een 

geloofwaardige en effectieve manier om risico’s in te schatten en 

te managen. Zo kunnen banken goed geïnformeerd de dialoog 

met klanten aangaan. Daarnaast hebben banken bovenop de 

EP, ESR-beleid ontwikkeld. Dit heeft de beslissingen van banken 

ten aanzien van investeringen en kredietverlening duurzamer 

gemaakt.

Wat is de toekomst van de Equator Principles: verbetering van de 

reikwijdte of uitbreiding van het aantal banken dat ze toepast?

Ik denk niet dat het een het ander uitsluit. De EP zijn ooit 

ontwikkeld als een framework om risico’s van grote infra- 

structurele ontwikkelingen te managen en kunnen niet zomaar 

op ieder bankproduct of bedrijfsonderdeel worden toegepast. 

Wel proberen we te kijken of de EP kunnen worden toegepast 

op bijvoorbeeld zakelijke leningen waarvan bekend is waarvoor 

de gelden worden gebruikt. Wat betreft het aantal banken dat 

de EP toepast, zijn we er aardig in geslaagd de belangrijkste 

internationale banken die projectfinancieringen doen zich aan 

te laten sluiten. In Zuid- en Oost-Azië moet echter nog wel het 

nodige gebeuren.   

Hoe belangrijk is het dat banken zelf het gebruik van de Equator 

Principles promoten?

Voor het succes van de EP is het van belang dat ze in alle regio’s 

en markten worden toegepast. Veel banken, inclusief ING en 

Citi, zijn actief in diverse geografische gebieden buiten onze 

thuismarkten. Het is belangrijk dat we concurreren op een gelijk 

speelveld. Dit is zakelijk gezien ook een logische keuze: de EP zijn 

er om samen met klanten risico’s in te schatten en te beheersen. 

Ik vind het de verantwoordelijkheid van leidende banken binnen 

de EP Association om het gebruik van EP in al onze markten te 

bepleiten.

 

Wat is de impact van de financiële crisis op de relevantie van de 

Equator Principles? 

tijdens de crisis waren de EP een constant voorbeeld van succes 

en innovatie. Zijn ze perfect? Nee. Erkennen we dat er dingen 

zijn die we beter kunnen doen? Ja. In plaats van de EP minder 

strikt toe te passen hebben de banken die deelnemen aan de 

EP getracht ze te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat een 

krachtige en consistente toepassing van de EP, banken helpt hun 

reputatie beter te managen.

 

Zouden de EP verplicht moeten worden gesteld door regulering 

van overheidswege of via een andere regelgevende instelling? 

Nee. Ik denk dat de EP op zichzelf erg succesvol zijn geweest 

als een vrijwillig framework voor sociale en milieurisico’s voor de 

financiële sector. We moeten onszelf blijven uitdagen beter te 

presteren, opener en transparanter te zijn en samen te werken 

met onze klanten teneinde problemen praktisch en efficiënt op 

te lossen. 

“De EP bieden een     
 geloofwaardige en effectieve 
 manier om risico’s te 
 managen.”

equator Principles advies

Negatief Positief Advies onder voorwaarden
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Het aantal negatieve adviezen als gevolg van het 
toepassen van de Equator Principles is door de 
jaren heen sterk verminderd. Dat is het gevolg 
van training en daarmee een beter bewustzijn bij 
de medewerkers die het eerste contact met de 
klant hebben. Zij kunnen financieringsaanvragen 
die niet aan de criteria voldoen in een vroeg 
stadium afwijzen. Daarnaast is ING van mening 
dat het afwijzen van een project niet helpt om de 
onderliggende sociale en milieudilemma’s op te 
lossen. Daarom kiezen we er normaal gesproken 
voor om het project onder bepaalde voorwaarden 
te accepteren en de klant door voortdurend toezicht 
tijdens de looptijd van het project te bewegen om 
aan de Equator Principles te voldoen.
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EEN dUIdELIJK STANdPUNT oVER 

BANKIEREN IN GEVoELIGE SECToREN: 

dEFENSIEMATERIEEL

Ons defensiebeleid vormt een 

belangrijk onderdeel van ons duurzame 

financieringsbeleid. Het werd in 2003 

ontwikkeld en verder aangescherpt 

in 2005 en 2009. Door de jaren heen 

is het beleid geëvalueerd om beter te 

kunnen anticiperen op zorgen die leven 

in de maatschappij ten aanzien van 

controversiële wapens en wapenhandel. 

Ons defensiebeleid geeft een helder 

beeld van wat wij onder controversiële of 

onwenselijke bedrijfsactiviteiten scharen. 

Wij zien anti-persoonslandmijnen en 

clustermunitie als controversieel, evenals 

wapens die verarmd uranium bevatten, 

en biologische en chemische wapens. 

ING verstrekt geen financiering voor de 

productie, het onderhoud of de handel 

in deze wapens en verleent ook geen 

financiële diensten aan bedrijven die 

betrokken zijn bij dergelijke wapens. 

Ook financieren we geen kernwapens. 

In bepaalde gevallen financieren we 

de niet-controversiële activiteiten 

van hightech ondernemingen zoals 

luchtvaartmaatschappijen, mits het 

bedrijf ons garandeert dat de van 

ING afkomstige gelden niet worden 

aangewend voor kernwapen gerelateerde 

activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan 

is EADS, een bedrijf dat betrokken is bij 

activiteiten voor de Franse strijdkrachten, 

maar ook wereldwijd actief is in de 

burgerluchtvaart via haar dochter Airbus. 

ING doet zaken met EADS, maar heeft 

haar terughoudendheid ten aanzien 

van nucleaire defensieactiviteiten 

zeer duidelijke kenbaar gemaakt. Dit 

standpunt wordt door de onderneming 

gerespecteerd.

Verder omvat het beleid richtlijnen voor 

de wapenhandel. Deze schrijven voor dat 

ING geen zaken doet met bedrijven in de 

defensie-industrie als er bewijzen zijn dat 

zij wapens beschikbaar stellen aan landen 

die onder een wapenembargo vallen, 

aan terroristen en andere gewapende 

groepen die geen deel uitmaken van een 

overheid, en geen wapens financiert die 

gebruikt worden voor onderdrukking, 

ernstige schendingen van internationale 

mensenrechten, of voor enig ander 

gebruik dat redelijkerwijs geen verband 

houdt met de normale legitieme nationale 

defensie en veiligheidstaken.

FINANCIERING VAN dE dEFENSIE-

INdUSTRIE dooR ING BANK 

Volgens rapporten van het SIPRI 

(Stockholm International Peace Research 

Institute) vormt de defensie-industrie 

ruwweg 2,5% van het mondiale 

BBP. Onze kredietverlening aan en 

investeringen in deze sector bedragen 

circa EUR 108 miljoen, of zo’n 0,01% 

van onze klant gerelateerde financierings- 

en beleggingsactiviteiten. Hoewel onze 

deelname aan deze sector dus vrij 

beperkt is, gaat het ons niet alleen om de 

cijfers, aangezien het hier een voor velen 

gevoelige sector betreft. In 2011 uitten 

een aantal maatschappelijke organisaties 

in het kader van de Arabische lente hun 

zorg over de mogelijke financiering van 

defensiematerieel in het Midden-Oosten. 

Hierop kon ING bevestigen dat zij niet 

betrokken was geweest bij de financiering 

van de handel in defensiematerieel naar 

betrokken landen.  

Een andere belangrijk onderwerp 

in dit verband betreft onze 

financieringsactiviteiten van handel en 

export. Bij internationale transacties 

geven banken kredietbrieven en andere 

documenten af, die vaak de basis vormen 

waarop verkoper en koper handelen. 

Ook onze handelsfinancieringsactiviteiten 

zijn opgenomen in ons defensiebeleid, 

waarbij we zowel de aard van de 

goederen, de leverancier, de ontvangende 

partij als het uiteindelijke gebruik in 

onze afwegingen meenemen. In 2011 

werden 20 handelsfinancieringsprojecten 

die betrekking hadden op de defensie-

industrie goedgekeurd. twaalf 

transacties hadden een civiel doel 

(zoals gebruik voor hobby en sport) en 

acht transacties hadden betrekking op 

financieringstransacties van bedrijven aan 

overheden.

De defensiesector betreft een diverse groep industriële en technologische bedrijven met verschillende activiteiten, 

uiteenlopend van munitie tot speciale voertuigen, en van vliegtuigen tot beveiligingstechnologie, welke vaak worden 

gebruikt voor defensie- én civiele doeleinden. We hebben onze portefeuille gescreend om te kunnen bepalen welke 

financiering ING heeft verstrekt aan de defensiesector. Aangezien de definitie van defensie niet eenduidig is, maken we 

gebruik van de Top 100 van SIPRI ter bepaling van onze betrokkenheid. De Top 100 van SIPRI bestaat uit de grootste 

wapenproducenten van de wereld, gemeten naar de omzet die wordt gemaakt in defensie gerelateerde activiteiten. Kijkend 

naar de grootste bedrijven op deze lijst, die samen goed zijn voor 90% van de wapenverkopen in de wereld, kunnen we 

concluderen dat ING Bank eind 2011 voor in totaal EUR 108 miljoen leningen aan de wereldwijde defensie-industrie heeft 

verstrekt. Dit is 0,01% van onze totale kredietportefeuille en beleggingsactiviteiten.

In de Top 100 van de Stockholm International Peace Research Institute zijn de 100 grootste wapenproducenten en 

militaire dienstverleners ter wereld opgenomen (met uitzondering van de Chinese bedrijven), gerangschikt naar hun 

wapenverkopen in 2010. De lijst is gebaseerd op de uitgebreide wapenindustriedatabase van SIPRI, die financiële en 

werkgelegenheidsgegevens bevat van ’s werelds grootste wapenproducenten en militaire dienstverleners.

Het monitoren van defensie gerelateerde activiteiten op basis van 
de SIPRI-lijst

EEN dUIdELIJK STANdPUNT oVER 

BANKIEREN IN GEVoELIGE MARKTEN: 

AGRARISCHE GRoNdSToFFEN EN 

VoEdSEL

Zoals besproken op pagina 19 bestaat 

er een toenemende zorg dat zeer 

substantiële investeringen in, en een 

grote kapitaalinstroom naar, de markt 

voor futures op agrarische grondstoffen 

en voedsel kan leiden tot een hogere 

volatiliteit en stijgende voedselprijzen. 

Gezien het belang volgt ING het 

internationale debat hierover op de voet 

en neemt actief deel aan onderzoek en 

dialoogsessies om meer inzicht te krijgen 

in de mogelijke correlatie tussen de twee. 

Als er sprake blijkt te zijn van een verband 

tussen beleggingen in grondstofderivaten 

en stijgende prijzen van agrarische 

grondstoffen en voedsel alsmede 

toegenomen volatiliteit, zullen wij hierop 

passende maatregelen nemen. 

ING Bank opereert in de volledige 

waardeketen voor grondstoffen: 

•	 ING Bank biedt financiële oplossingen 

aan bedrijven in de hele waardeketen 

voor grondstoffen, variërend van 

producenten en handelaren tot 

transporteurs en verwerkers van 

voedingsproducten. ING Bank biedt 

deze klanten directe financiering 

zoals handelsfinanciering, zakelijke 

leningen en werkkapitaal, maar ook 

meer complexe financiële constructies, 

zoals de financiering van schepen, 

opslagfaciliteiten en plantages. 

•	 ING Bank biedt klanten die actief zijn 

in de waardeketen van grondstoffen 

(zoals voedselproducenten en –

verwerkers) ook diensten ter afdekking 

van risico’s. Het afdekken van risico’s 

kan helpen bij het beperken van 

onzekerheid door te zorgen dat klanten 

minder worden blootgesteld aan het 

risico van prijsschommelingen, een 

al eeuwen beproefde strategie. Er 

wordt een ‘sanity check’ uitgevoerd 

om de koppeling tussen de gevraagde 

hedge (een future op een bepaalde 

grondstof) en de zakelijke activiteiten 

van de klant te controleren. Hedges 

worden dus niet gebruikt voor 

speculatieve doeleinden maar om 

gebruikers van fysieke goederen in 

de voedseltoeleveringsketen meer 

prijszekerheid te bieden.

•	 ING Bank biedt haar beleggingsklanten 

grondstofderivaten aan. De totale 

blootstelling aan maïs- en graanfutures 

is beperkt tot EUR 8 miljoen. Er is geen 

blootstelling aan futures op rijst.

ING Bank handelt niet voor eigen 

rekening in fysieke agrarische 

grondstoffen en voedsel of in derivaten 

op agrarische grondstoffen en voedsel, 

en belegt ook geen eigen activa in deze 

producten.

Chiquita is een van ’s werelds grootste producenten van bananen 

en andere fruitsoorten. Sinds de jaren negentig van de vorige 

eeuw is het bedrijf bezig zijn prestaties op milieugebied en 

de arbeidsomstandigheden voor werknemers te verbeteren. 

Inmiddels zijn alle bananenplantages van Chiquita in Latijns- 

Amerika gecertificeerd door de Rainforest Alliance en voldoen ze 

aan de internationale arbeidsstandaarden.

Volgens George Jaksch, directeur maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en public affairs bij Chiquita, ontwikkelt het bedrijf 

momenteel een duurzaamheidsprogramma waarbij werknemers 

worden gemobiliseerd om duurzaamheid te omarmen, en 

waarbij er meer aandacht is voor duurzame inkoop. De 

samenwerking met ING helpt Chiquita die slag te maken. 

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw verstrekte ING 

garanties en kredietfaciliteiten en financierde de uitbreiding 

van Chiquita’s vloot van transportschepen. Vanaf de start van 

de relatie tussen ING en Chiquita ontdekten beide organisaties 

dat ze een aantal gemeenschappelijke waarden deelden, ook 

op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(m.b.t bijvoorbeeld kinderarbeid en sociale issues). Als onderdeel 

van de review van een krediet stelde ING in 2009 Chiquita 

vragen over publicaties omtrent de ethische standaarden van 

de onderneming. Dit bracht ING er in 2011 toe een team van 

Chiquita in Amsterdam uit te nodigen om de inspanningen van 

de onderneming op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen verder te onderzoeken. Tijdens dit bezoek 

bespraken Chiquita en ING de initiatieven die het bedrijf in de 

afgelopen jaren heeft ondernomen, en werd de begeleidende 

documentatie bekeken. “Het team van ING had zich grondig 

voorbereid. Het stelde kritische vragen en toonde zich zeer 

deskundig en persoonlijk betrokken,” zegt Jaksch.

Volgens Jaksch werd snel duidelijk dat duurzaamheid erg 

belangrijk was voor ING en voor de relatie tussen beide bedrijven. 

“Net als ING zijn we op zoek naar duurzame relaties voor de 

lange termijn. Wat ons aanspreekt in ING zijn de zakelijke 

aanpak, het arbeidsethos, de fatsoenlijke manier van zakendoen, 

de transparantie en de financiële kracht van de organisatie.”

“Wij sturen onze organisatie aan op een transparante manier, 

en we beseffen ons dat onze financiële partners over onze 

schouders meekijken, en naast ons staan wanneer we zaken 

doen. En onze leveranciers en belangrijkste klanten stellen ons 

bovendien voortdurend vragen over de financiële instellingen 

waar we zaken mee doen, zeker de afgelopen drie of vier jaar,” 

voegt hij toe.

Zakendoen met Chiquita
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Hoe belangrijk is het voor ING Bank Slaski om opgenomen te zijn 

in de Poolse RESPECT-index?

ING Bank Slaski is opgenomen in de RESPECt-index vanaf 

het moment dat de bank een notering kreeg aan de beurs 

van Warschau. Bedrijven die sterke resultaten laten zien op 

het gebied van ondernemingsbestuur, investor relations, 

betrokkenheid van werknemers, en sociale en milieuprogramma’s 

worden opgenomen in deze index. Onze houding ten opzichte 

van duurzaamheid is onmiskenbaar een onderscheidend 

kenmerk. We bouwen aan relaties met onze klanten en de 

samenleving, en we ontwikkelen initiatieven die goed zijn voor 

het milieu. Zo proberen wij solide relaties op te bouwen met de 

belangrijkste stakeholders, wat uiteindelijk moet leiden tot een 

sterker vertrouwen en concurrentievoordelen. De index wordt 

elke zes maanden herzien. We moeten dus gefocust blijven 

willen we hier deel van blijven uitmaken.

Heeft u intern speciale stappen moeten zetten om ervoor te 

zorgen dat u opgenomen blijft in de RESPECT-index?

We hebben een speciaal team voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers 

van alle bedrijfsonderdelen van de bank. We verzamelen 

regelmatig gegevens over verschillende initiatieven binnen ING 

Bank Slaski en blijven investeren in onze kennis op dit gebied. 

We kijken ook naar best practices en houden de ontwikkelingen 

in de markt in de gaten. We zijn er trots op dat we vorig jaar op 

de eerste plaats stonden op de ranglijst voor ‘Verantwoordelijke 

bedrijven’ in de categorie ‘Financiële instellingen’.

Hoe belangrijk denkt u dat niet-financiële prestaties voor 

beleggers zijn?

Vandaag de dag worden niet-financiële indicatoren steeds 

belangrijker voor beleggers. Een hoog rendement op eigen 

vermogen alleen is niet langer voldoende om hen aan te trekken. 

Een onderneming moet transparant communiceren. Bovendien 

moet de kwaliteit van de rapportage, en van het team dat 

vragen van beleggers beantwoordt, aan de eisen voldoen. In 

dit opzicht is het belangrijk dat een bedrijf ethische, sociale en 

milieustandaarden in acht neemt en de rechten van werknemers 

respecteert. De RESPECt-index legt sterk de nadruk op deze niet-

financiële aspecten. Hierdoor worden bedrijven met een sterke 

track record op het gebied van duurzaamheid aantrekkelijker.

Kunt u iets zeggen over uw belangrijkste doelen voor 2012?

Het verbeteren van onze prestaties op het gebied van 

duurzaamheid is één van onze doelstellingen. Daarnaast 

willen we onze ‘operational excellence’, onze processen, en 

klantgerichtheid verbeteren. We zullen daarom investeren in 

de ontwikkeling van klantvriendelijkere oplossingen, en in 

eenvoudigere en duidelijkere systemen voor het afhandelen van 

klachten. We zullen ook een aantal onderzoeken opzetten om 

klanttevredenheid te meten, en uiteraard blijven we werken 

aan verdere verbetering van de kwaliteit van onze producten en 

diensten. 

Malgorzata Kolakowska
Bestuursvoorzitter, ING Bank Slaski, 

Polen

“ Bedrijven met een sterke 
track record op het gebied 
van duurzaamheid worden 
aantrekkelijker.”

Het adresseren van de opwarming van de aarde en 

klimaatverandering is een van de voornaamste problemen 

waar samenlevingen momenteel mee te maken hebben. Er 

is steeds meer bewijs dat het zakelijk en economisch relevant 

is meer te investeren in efficiënter gebruik van energie 

en water, en in de vermindering van broeikasgassen en 

afval. ING adviseert beleggers en zakelijke klanten daarom 

actief over de voordelen van duurzaam ondernemen. Een 

voorbeeld hiervan is een rapport van ons West-Europese 

team van aandelenmarktanalisten van april 2011, getiteld 

‘De derde industriële revolutie’. Deze studie toont aan 

dat de potentiële wereldwijde besparingen door een 

efficiënter gebruik van energie en water, en vermindering 

van broeikasgassen en afval, kunnen oplopen tot EUR 

1,5 triljoen oftewel 5% van het mondiale BBP in 2020. 

Bedrijven uit de Benelux lopen voorop bij het benutten van 

deze duurzaamheidskansen. Het rapport voorspelt dat zij 

kostenbesparingen ter waarde van EUR 56,9 miljard kunnen 

realiseren door middel van reducties in energie, water, afval 

en broeikasgassen in 2020.

PROJECTEN ING GROENBANK 2011
onderverdling naar type 

in percentages

 2011 2010
Stadsverwarming 28% 34%
Kassen met Groenlabel 23% 22%
Duurzame energie
(wind & zon) 8% 9%
Duurzaam bouwen 12% 12%
Natuur 10% 11%
Internationale leningen 1% 1%
Biologische landbouw 4% 3%
Overige projecten 18% 8%
Totaal 100% 100%

dUURZAME PRodUCTEN EN 

dIENSTEN

We willen tegemoet komen aan de 

groeiende vraag naar producten die niet 

alleen gedegen financieel rendement 

genereren, maar ook heldere doelen 

ten aanzien van milieu en maatschappij 

dienen. 

ING Groenbank is een goed voorbeeld 

van deze aanpak. Dit Nederlandse 

bedrijfsonderdeel, opgericht in 

1996, heeft als doel onze zakelijke 

klanten te helpen hun activiteiten te 

verduurzamen middels advies en passende 

bankproducten. ING Groenbank is de 

tweede groenbank van Nederland. De 

portefeuille van ING Groenbank nam 

af van EUR 829 miljoen in 2010 tot 

EUR 648 miljoen in 2011, als gevolg 

van voortgaande ontmanteling van 

belastingfaciliteiten voor duurzame 

investeringen door de Nederlandse 

overheid. Hierdoor hebben we een sterke 

daling gezien in de instroom van groene 

spaargelden. 

We verwachten dat deze trend zich 

in 2012 voortzet. Een afname van 

belastingfaciliteiten resulteert in 

minder mogelijkheden om korting te 

geven op groene leningen. We zijn 

daarom voornemens te investeren in 

initiatieven die niet afhankelijk zijn 

van belastingvoordelen en we zullen 

een adviesteam aanstellen om binnen 

ING duurzame partners te vinden voor 

onze klanten. De veranderingen bij ING 

Groenbank houden gelijke tred met een 

algemene trend in de sector. Zoals u op 

pagina 104 kunt lezen is ons duurzaam 

beheerd vermogen in 2011 gedaald van 

EUR 2,7 miljard naar EUR 2,0 miljard.

 

INCLUSIVE FINANCING

ING erkent het belang van 

inclusive finance. ING verschaft 

al sinds 2004 leningen aan 

microfinancieringsinstellingen in 

ontwikkelingslanden, die op hun beurt dit 

geld uitlenen aan micro-ondernemers. Via 

ING Vysya Bank Ltd. in India verstrekken 

we ook direct leningen aan micro-

ondernemers en zelfhulpgroepen. Met 

een portefeuille van EUR 53 miljoen 

bedienen we momenteel meer dan 

400.000 Indiase micro-ondernemers. 

(zie het vervolg op pagina 56) 

Bijdragen aan positieve veranderingen bij ING Bank

Verkenning van, en onderzoek naar, commerciële kansen in 
duurzaamheid
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Christopher Steane
directeur Lending Services 

Commercial Banking

“Duurzaamheid is zowel 
een zakelijke kans als 
een onderdeel van onze 
maatschappelijke  
verantwoordelijkheid.”

Hoe beïnvloedt duurzaamheid ING?

Het duurzaamheidsvraagstuk, waaronder klimaatverandering, 

is voor ons van groot belang. Naar mijn mening presteert 

ING solide op het gebied van ESR-beleid. De regels zijn goed 

opgesteld en geïmplementeerd. Ze vertellen ons duidelijk wat 

we niet kunnen doen en voorkomen daarmee dat we schade 

aanrichten. Maar zijn er daarnaast ook manieren waarop we 

duurzaamheids- en klimaatveranderingskwesties positiever 

kunnen benaderen? Jammer genoeg ben ik zelf onvoldoende in 

de gelegenheid dit complexe onderwerp te bestuderen, dus heb 

ik binnen Lending Services het HIt-project (High Impact team) 

voor duurzaamheid opgezet.  

 

Wat houdt het HIT-project in?

Een groep van twintig gemotiveerde vrijwilligers die een 

afspiegeling vormt van het bedrijfsonderdeel Lending 

Services, heeft honderd dagen zeer geconcentreerd in twee 

teams gewerkt. Eén team bestudeerde het brede thema 

‘duurzaamheid’, inclusief bevolkingsgroei, schaarste van 

grondstoffen, vervuiling, afval en biodiversiteit. Het andere nam 

het meer specifieke thema “opwarming van de aarde”, inclusief 

het adresseren van de effecten van klimaatverandering en de 

overgang naar een minder CO2
 intensieve economie, voor zijn 

rekening. De uitdaging voor ieder team was om drie nieuwe 

kredietverleningsinitiatieven of beleidsregels te ontwikkelen 

die op de lange termijn commercieel levensvatbaar zijn en een 

positieve bijdrage leveren aan de oplossingen voor het specifieke 

vraagstuk.

 

Wat is de volgende stap?

We hebben onlangs de definitieve presentaties van de teams 

geëvalueerd en ik ben erg tevreden over de resultaten. Dit project 

heeft voor ons veel duidelijk gemaakt. Het managementteam 

van Lending Services bestudeert momenteel de gedetailleerde 

aanbevelingen en voorstellen, en zal een beslissing nemen ten 

aanzien van de stappen die in 2012 moeten worden gezet. 

Ik heb er veel vertrouwen in dat we door het op deze manier 

ontwikkelen en aanpassen van onze aanpak, een grotere 

bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid binnen ING.

ING Commercial Banking Lending Services 

De zakenbank van ING verzorgt kredietfaciliteiten 

voor klanten zoals grote bedrijven en financiële 

instellingen. Bovendien bieden de divisies 

Structured Finance en Real Estate Finance 

specifieke financieringen voor projecten in 

sectoren als energie, transport, delfstoffen en 

infrastructuur, maar ook voor institutionele 

beleggers in onroerend goed.

Vervolg van pagina 54

We zijn ons bewust van het belang van 

transparantie, we willen te hoge schulden 

vermijden en ons continu focussen op 

maatschappelijke resultaten. Daarom 

is een van de stappen die we in 2011 

hebben genomen het ondertekenen 

van de Principles for Investors in 

Inclusive Financing (PIFF). Deze 

financieringsprincipes zijn ondertussen 

met succes geïmplementeerd bij ING 

Vysya Bank Ltd. in India.

VERANdERENdE 

ENERGIEPoRTEFEUILLE VAN ING BANK

De wereldwijde energiesector speelt 

een cruciale rol bij het bestrijden van 

milieuproblemen, zoals de opwarming 

van de aarde. De energiesector kan 

duurzame ontwikkelingen in zowel 

opkomende als industriële economieën 

stimuleren. Als financiële instelling streven 

we ernaar om investeringshiaten in 

schonere technologieën en innovatie te 

dichten. We roepen echter ook overheden 

op om (fiscale en juridische) prikkels in te 

geven voor langetermijninvesteringen op 

dit gebied. 

Hieronder laten we zien hoe onze eigen 

kredietportefeuille op energiegebied zich 

heeft ontwikkeld. Hieruit blijkt duidelijk 

dat wij ons hebben gecommitteerd 

aan de financiering van duurzame 

energiebronnen. Eind 2011 bestond 33% 

van de portefeuille uit hernieuwbare 

energieprojecten. We verwachten 

dit aandeel in de komende 12 tot 18 

maanden te verhogen naar 50%.

WEERGAVE WERELDWIJDE ENERGIEPORTEFEUILLE*

Hernieuwbare energie:
  Aardwarmte 0%
  Afval 0%
  Biomassa -%
  Zon -%
  Wind op zee -%
  Wind 1%
  Water 3%
Gas 60%
Steenkool 34%
Olie 2%
Biogas -%
Totaal 100%

2005, in percentages

Hernieuwbare energie:
  Aardwarmte 1%
  Afval 1%
  Biomassa 1%
  Zon 3%
  Wind op zee 1%
  Wind 20%
  Water 3%
Gas 50%
Steenkool 18%
Olie 1%
Biogas 1%
Totaal 100%

2011, in percentages

*ING Structured Finance Utilities, Power & Renewables



De Nederlandse overheid heeft zich het ambitieuze doel 

gesteld in 2020 14% van het energieverbruik in Nederland 

te winnen uit hernieuwbare bronnen. Grote inspanningen 

en investeringen zijn vereist om dit doel te bereiken, was een 

van de belangrijkste conclusies uit een studie die het ING 

Economisch Bureau in september 2011 publiceerde.

Volgens de economen van ING zal de wereldwijde vraag 

naar energie in de komende jaren sterk toenemen. 80% 

van de energie in de wereld is nu echter afkomstig van 

olie, steenkool en gas, wat leidt tot uitstoot van een 

grote hoeveelheid CO2
. En deze bronnen zijn eindig. In 

het rapport van ING wordt gesteld dat het aandeel van 

fossiele brandstoffen in de wereldwijde energiemix moet 

worden verminderd ten gunste van hernieuwbare energie. 

In Nederland groeit de markt voor hernieuwbare energie 

jaarlijks met 13%. Hernieuwbare energie vormt echter nog 

steeds slechts 4% van het totale energieverbruik, wat ver 

onder het overheidsdoel van 14% in 2020 ligt.

De analyse heeft echter ook aangetoond dat er nog 

steeds veel mogelijkheden zijn om de energieproductie 

in Nederland duurzamer te maken, bijvoorbeeld door de 

investeringen in energie uit wind en biomassa te vergroten. 

Mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen 

zijn vooral in de bouwsector aanwezig (d.w.z. door betere 

isolatie, dubbel glas en meer hoogrendementsketels). 

Warmtekrachtkoppeling en Warmte Koude Opslag zijn ook 

veelbelovende opties voor de sectoren industrie, onroerend 

goed en landbouw.

Het rapport toont aan dat om de doelen van de overheid 

op het gebied van duurzame energie in 2020 te bereiken, 

jaarlijks investeringen van EUR 10 miljard nodig zijn, terwijl 

op dit moment slechts EUR 2 miljard wordt geïnvesteerd. ING 

heeft daarom een oproep gedaan tot een “Groen deltaplan” 

tussen overheid, het bedrijfsleven, kredietverleners en 

kennisinstituten om deze financiële kloof te overbruggen.

ING wil ‘Groen deltaplan’

De betrokkenheid van ING bij hernieuwbare energie uitte 

zich tot voor kort onder meer in windenergieprojecten in 

Europa en de VS. In 2011 betraden we ook de Italiaanse 

markt voor zonne-energie met de succesvolle financiering 

van drie grote projecten voor AES Solar, een wereldwijd 

toonaangevende producent van zonne-energie, en voor 

bouwonderneming Toto Group. 

Volgens Stefano Saglia, voormalig staatssecretaris voor 

energiezaken in Italië, is zijn land vastbesloten gebruik te 

maken van zonne-energie om de emissiereductiedoelen 

voor 2020 te halen. Met meer dan 12,7 gigawatt (gW) is de 

Italiaanse markt voor zonne-energie de grootste ter wereld. 

Hoewel deze projecten technisch gezien haalbaar zijn, zijn ze 

vanuit overheids- en regelgevingperspectief zeer complex. Ze 

profiteren echter van een gunstige terugleververgoeding die 

voor 20 jaar vastligt.

Het 24 megawatt (mW) Monteboli-project van Toto in Eboli, 

is het eerste in Europa dat tot stand is gekomen via een 

publiek/private samenwerking, een structuur die meestal 

is voorbehouden aan grote infra- structurele projecten van 

de overheid. Dus voordat 30.000 families gebruik konden 

maken van zonne-energie, hebben er eerst zeer complexe 

onderhandelingen plaatsgevonden tussen eigenaren, banken, 

leveranciers en de gemeente.

Daarbij vormt de economische crisis een nieuwe 

complicerende factor. Die heeft gemaakt dat financiële 

instellingen steeds selectiever zijn geworden, waardoor 

het voor groene energieproducenten moeilijker wordt om 

financiering te krijgen. Desondanks heeft ING besloten om 

een van de ‘Mandated Lead Arrangers’ en ‘hedgebanken’ te 

worden.

“In eerste instantie waren hier alleen Italiaanse banken 

bij betrokken. Eenmaal ingestapt gaf ING het project 

een internationale uitstraling en, nog belangrijker, 

geloofwaardigheid. Hierdoor werden gesprekken met de 

gemeente Salerno en andere partijen mogelijk,” zegt Fabio 

Fritelli, CFO van Toto. “Doel van de oprichting van AES Solar 

was om een van de meest vooraanstaande wereldwijde 

producenten van zonne-energie te worden. Daarom 

waarderen we dit nieuwe samenwerkingsverband in onze 

twee Italiaanse projecten, met in het achterhoofd dat ING 

een internationale speler is,” stelt Claudio Pisi Vitagliano, 

hoofd European Finance bij AES Solar.

Omdat de markt voor zonne-energie verandert, wordt het 

steeds lastiger de commerciële realiteit in evenwicht te 

brengen met de milieudoelstellingen. Het Monteboli-project 

is hét model voor de wijze waarop een succesvol project 

voor hernieuwbare energie kan worden opgezet, onder 

veranderende economische omstandigheden en wijzigende 

regelgeving. 

Zonne-energie in Italië
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Green Gas International ontwerpt, bouwt en exploiteert 

fabrieken die vervuilend, overtollig methaangas uit kolenmijnen 

en stortplaatsen omzetten in schone energie en CO
2
-rechten. 

De onderneming, die is opgericht in 2005, voert momenteel 

wereldwijd ongeveer 50 projecten uit, met een gecombineerd 

vermogen van 110 mW. De voormalige CFO Claudia Mennen-

Vermeule zoekt naar innovatieve manieren om deze projecten te 

financieren.

“Projectfinanciering is moeilijk voor kleine projecten vanwege 

de hoge juridische en due dilligence kosten. We hebben de 

mogelijkheden onderzocht om CO
2
-obligaties uit te geven, maar 

daarvoor was de ondersteuning van verschillende overheden 

en instituten vereist, wat te complex en te duur werd. In plaats 

daarvan hebben we andere creatieve en revolutionaire ideeën 

bedacht.”

Zodoende kwam de onderneming in contact met ING. “We 

dachten in eerste instantie aan projectfinanciering, maar de 

feedback was dat dat te beperkt was. Dus bedacht Green Gas, 

samen met ING, dat een paraplu-faciliteit nodig was waaronder 

alle projecten konden worden samengebracht. Hierdoor hoefde 

maar over één contract onderhandeld te worden en konden ook 

nieuwe projecten onder dat framework worden ondergebracht.” 

Deze aanpak was gunstig voor beide partijen. Door de grotere 

projectomvang was het gemakkelijker om de kosten te dekken 

en omdat de financiering via Nederland is geregeld, is deze zeer 

veilig. “We hebben de CO2
-rechten vooruit verkocht, en daarom 

heeft ING geen prijsrisico op deze rechten.” 

Het was een complex project, en er moest rekening worden 

gehouden met veel verschillende risico’s. Daarom heeft het een 

jaar geduurd voordat het project was voltooid. “Het project is 

dit moment gebaseerd op CO
2
-rechten, maar als volgende stap 

kan worden gekeken hoe het project kan worden uitgebreid met 

elektriciteitsopwekking”, zegt Mennen over de toekomst.

“Dit is inderdaad ook een groot project. We zullen een 

emissiereductie van 1,6 miljoen ton CO
2
 per jaar halen. Dit komt 

overeen met het neutraliseren van een half miljoen auto’s, of 

10% van alle auto’s in Nederland. Bovendien genereren we 

voldoende hernieuwbare energie om een stad met 300.000 

inwoners te bedienen. 

Mennen is hoopvol gestemd over de toekomst van haar bedrijf 

en de industrie als geheel. “We zijn een zelf-financierende 

onderneming die op eigen benen staat. We hebben 

aandeelhouders die betrokken zijn bij onze activiteiten. We 

winnen energie uit een afvalproduct, verbeteren het milieu en we 

maken winst.”

Claudia Mennen-Vermeule
CFo van Green Gas International

“ We winnen energie uit een 
afvalproduct, verbeteren het 
milieu en we maken winst.”
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FINANCIERING EN TRANSPARANTIE BANK

FINANCIERINGSBASIS ING BANK 
TOTAAL EIGEN EN VREEMD VERMOGEN1

De onderstaande cijfers geven het totaal aan 
eigen en vreemd vermogen in de geconsoli-
deerde balans van ING Bank voor 2011, en 
daarmee de financieringsbasis van ING Bank 
weer. De totale balans van ING Bank bedroeg 
EUR 961 miljard, waarvan 49,9% uit 
tegoeden van klanten bestond (toevertrouwde 
middelen).

OVERZICHT FINANCIERING EN BELEGGINGEN PER SEGMENT
KREDIETRISICO PORTEFEUILLE PER KLANTSEGMENT3

De onderstaande afbeelding biedt een overzicht van de financierings- en beleggingsactivitei-
ten van ING Bank. Dit overzicht is gebaseerd op onze interne kredietrisico berekeningsme-
thoden, waarbij onze portefeuille verdeeld over vijf klantsegmenten wordt weergegeven. 
Zoals aangegeven dient het merendeel van de portefeuille van ING Bank voor de financier-
ings- en beleggingsbehoeften van huishoudens en bedrijven, andere financiële instellingen 
en overheden. 40,8% is bijvoorbeeld toebedeeld aan hypotheken en andere leningen aan 
particulieren en 26,9% van de activa van ING Bank wordt toegewezen aan de financierings-
behoeften van het MKB, grote bedrijven en andere commerciële ondernemingen.

ECONOMISCHE SECTOREN
KREDIETRISICO PORTEFEUILLE PER ECONOMISCHE 

SECTOR6

Dit sectoroverzicht geeft meer gedetailleerde informa-
tie over de verschillende sectoren waarin ING Bank 
haar zakelijke financierings- en beleggingsactiviteiten 
uitvoert, die samen goed zijn voor 26,9% van de totale 
financierings- en beleggingsactiviteiten (zie pagina 60). 
Deze specificatie is gebaseerd op de NAICS7 classifica-
tie die wordt toegepast door ING Bank Credit Risk 
Management in onze interne berekeningsmethoden.6 
Hier wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat 0,5% van de 
kredietverlenings- en beleggingsportefeuille van de 
bank (de eerste cirkel rechts) betrekking heeft op de 
technologie sector en 6,2% op vastgoed (de onderste 
cirkel).

Zoals eerder aangegeven is ons ESR beleid op al onze 
activiteiten van toepassing. De pictogrammen laten 
zien welk beleid van toepassing is op welke sector. 
Belangrijk hierbij is dat er verschillende, specifieke 
beleidsregels van toepassing zijn op verschillende 
sectoren, zoals beleid ten aanzien van landenrisico’s, 
die niet allemaal deel uitmaken van het ESR beleid. 
Meer informatie over ons ESR beleid en de praktische 
implementatie hiervan vindt u op pagina 44.

1 Op pagina 16 van het ING Bank Annual Report 2011   
  vindt u de balans van ING Bank.
2 Verhandelbare verplichtingen zijn opgenomen 
  onder de post Financiële verplichtingen tegen reële 
  waarde met waardemutaties door het resultaat, zie 
  pagina 16 van het  ING Bank Annual Report.

3 Zie pagina 26 van het Quarterly Report van 
  ING over het vierde kwartaal 2011 voor meer 
  informatie.
4 Griekenland, Italië, Ierland, Portugal en Spanje
5 Rest van de wereld

6 Zie ook pagina 233 van het ING Groep Jaarverslag 2011
7 Zie de Begrippenlijst voor een uitleg van deze term 

Mensen zullen alleen hun geld aan ons 
toevertrouwen als ze weten dat wij ons inzetten 
om hun geld goed te beheren. Een belangrijke 
factor is in dit opzicht dat we ons bewust zijn 
van de toenemende verwachtingen van onze 
klanten en de samenleving met betrekking tot 

verantwoord financieren. We vinden het dan ook 
van groot belang om zo transparant mogelijk te 
zijn over de herkomst van ons geld en over wat 
we doen met de ons toevertrouwde middelen. 
Daarom tonen de volgende overzichten zowel de 
financieringsbronnen van ING Bank als hoe we 

de middelen die ons zijn toevertrouwd 
toewijzen aan de verschillende segmenten en 
sectoren. Bovendien wordt hiermee de 
toepassing van het beleid op sociale en milieu 
risico’s (ESR) geïllustreerd in onze zakelijke 
financieringsactiviteiten.
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ESG-FACToREN INTEGREREN IN HET 

BELEGGINGSPRoCES

Het integreren van milieu-, maatschappelijke en 

bestuurlijke factoren (ESG) in het beleggingsproces 

stelt ons in staat om rekening te houden met 

factoren die vaak buiten het gezichtsveld van 

traditionele financiële analyses vallen, maar een 

belangrijke impact kunnen hebben op de prestaties 

op lange termijn. Zo kunnen onze analisten 

potentiële/latente waarde ontsluiten door kansen 

en/of risico’s vanuit een ESG-perspectief in kaart 

te brengen, waar onze fondsbeheerders op 

hun beurt hun beleggingsbeslissingen weer op 

kunnen baseren. Deze criteria zijn zowel in het 

beleggingsproces voor onze eigen gelden, als in het 

proces voor de gelden die wij voor derden beheren 

opgenomen. Onze speciale SRI-fondsen maken 

gebruik van dezelfde database, maar voegen daar 

een combinatie van een ‘best in class’-aanpak en 

een screening op basis van duurzaamheidscriteria 

aan toe.

De ESG-factoren die worden toegepast omvatten 

schade aan het milieu, klimaatverandering, 

corruptie, mensenrechten, veiligheid en 

gezondheid, en goed ondernemingsbestuur. De 

analisten hebben toegang tot de ESG-database die 

ook voor onze speciale SRI-fondsen wordt gebruikt. 

Met het doel dat alle analisten de ESG-gegevens 

kunnen gebruiken.

De ESG-database bevat informatie over de 

wijze waarop iedere onderneming scoort op 

verschillende ESG-factoren in vergelijking 

met het gemiddelde voor de sector, en of er 

structurele problemen of controversiële kwesties 

zijn ten aanzien van mensen, de planeet, en de 

samenleving. De analisten voeren deze informatie 

in hun beleggingsvoorstellen in, waarbij ze kijken 

naar de materialiteit (d.w.z. de invloed op de 

waardebepaling) voor elk bedrijf dat voor belegging 

in aanmerking komt. Fondsbeheerders baseren hun 

beslissingen op deze beleggingscasus. Dit proces is 

van toepassing op aandelen en bedrijfsobligaties. 

Een vergelijkbare procedure bestaat voor 

staatsobligaties, waarbij we in plaats van ESG-

gegevens op bedrijfsniveau, gebruik maken van 

ESG-gegevens op landenniveau. 

LIJST MET UITSLUITINGEN 

De basis voor onze aanpak van verantwoord 

beleggen is het ESR-kader van ING. Dit kader 

bestaat uit een breed scala van beleidsregels met 

betrekking tot milieu- en sociale vraagstukken, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de defensie-industrie, 

dierproeven en kansspelen (zie pagina 69). Op basis 

van dit kader hebben we een lijst met uitsluitingen 

ontwikkeld: een lijst met bedrijven die niet in 

aanmerking komen omdat we ze beschouwen 

als de grootste overtreders in gevoelige sectoren. 

Daarnaast houden we een aparte lijst aan voor de 

defensiesector. De eerste lijst wordt gebruikt voor 

de eigen gelden (d.w.z. de premies) en de SRI-

fondsen. De lijst voor de defensie-industrie geldt 

voor al het door ons beheerde vermogen, zowel de 

eigen gelden als die van derden.

INVLoEd UIToEFENEN dooR TE STEMMEN

Volgens ons stembeleid is niet alleen de informatie 

betreffende financiële, economische en corporate 

governance aspecten van belang bij het vaststellen 

van aandeelhouderswaarde, maar moeten 

ook sociale, ethische en milieu- overwegingen 

meegenomen worden.

Door te stemmen tijdens aandeelhouders-

vergaderingen kan ING IM Europa invloed 

uitoefenen op zaken zoals het benoemen van 

directieleden, het beloningsbeleid en het uitgeven 

van nieuwe aandelen. ING heeft een wereldwijd 

stembeleid gepubliceerd, dat geldt voor alle 

vermogensbeheerders binnen het bedrijf. De 

principes van het wereldwijd stembeleid vormen de 

basis van het stembeleid van ING IM Europa. 

In dit stembeleid wordt ons stemgedrag beschreven 

ten aanzien van de standaardresoluties tijdens de 

jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen 

en de buitengewone aandeelhoudersvergaderingen 

van de bedrijven waarin we hebben belegd. 

De aandeelhoudersvergaderingen van onze 

Nederlandse en Belgische holdings, alsmede die 

van alle bedrijven in het duurzame aandelenfonds, 

worden afzonderlijk beoordeeld door een interne 

commissie voor volmachtsstemmen. In deze 

commissie hebben fondsbeheerders en analisten 

zitting om ervoor te zorgen dat er een duidelijke 

koppeling is tussen ons stemgedrag en onze 

beleggingsactiviteiten. In enkele andere gevallen, 

wordt ons stemgedrag bepaald op basis van het 

advies van externe specialisten, met name van 

ISS. In de Verenigde Staten, Japan en een aantal 

andere landen, worden aandeelhouderresoluties 

vaak gebruikt om milieu-, maatschappelijke 

HET BESTUURSModEL

Bij alle beleggingsactiviteiten van ING zijn 

eerst en vooral de ING Business Principles 

leidend. ING Verzekeringen/IM heeft 

een aantal maatregelen genomen om 

de Business Principles in praktijk in onze 

beleggingsactiviteiten toe te kunnen 

passen. 

Allereerst past ING Verzekeringen/IM 

het ESR-kader van ING Groep toe. Op 

basis van dit kader hebben we een lijst 

samengesteld van ondernemingen waarin 

de door ING beheerde beleggingsfondsen 

en de gelden die wij voor eigen rekening 

en risico beheren, niet kunnen beleggen. 

ter verzekering van een eenduidige ING-

brede toepassing is de lijst ingevoerd in 

de computersystemen, waarmee iedere 

handel in dergelijke aandelen wordt 

voorkomen. 

Daarnaast heeft ING Verzekeringen/

IM een geïntegreerd milieu- en sociaal 

bestuursmodel (ESG) ontwikkeld. We 

verzamelen en analyseren ESG-data zodat 

al onze beleggingsprofessionals betere 

lange-termijn beleggingsbeslissingen 

kunnen nemen vanuit een meer holistisch 

perspectief op een onderneming 

(financiële en niet- financiële 

factoren), alsmede op basis van een 

langetermijnperspectief. In 2011 hebben 

we significante voortgang geboekt bij 

het integreren van de ESG-factoren in 

onze beleggingsprocessen door onze 

portefeuillefondsbeheerders, in aanvulling 

op de traditionele financiële analyse, 

te voorzien van een analyse van de 

milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke 

prestaties van ondernemingen. Daarnaast 

dragen we proactief bij aan positieve 

veranderingen door speciale fondsen 

gericht op maatschappelijk verantwoorde 

beleggingen (SRI) aan te bieden voor 

zowel aandelen als vastrentende waarden. 

SRI beleggingsfondsen combineren de ESR 

minimumnormen met een lange termijn 

holistisch perspectief en de toepassing van 

specifieke duurzaamheidscriteria.

HET BEHEER VAN ACTIVA

ING onderscheidt verschillende soorten 

vermogen die voor eigen rekening 

(eigen gelden) en voor derden (derden 

gelden) worden beheerd. De meerderheid 

van ING’s eigen en derdengelden 

worden beheerd door ING Investment 

Management (ING IM). Deze gelden 

worden onderverdeeld in drie categorieën.

1. Eigen gelden dienen ter 

dekking van eventuele claims uit 

verzekeringscontracten. ING belegt 

deze gelden op een prudente wijze om 

eventuele toekomstige claims volgend uit 

deze verzekeringen te kunnen betalen. 

Het rendement (winst en verlies) op deze 

beleggingen is voor eigen rekening van 

ING.

2.Derdengelden die ING beheert voor 

institutionele klanten. ING IM selecteert 

bepaalde beleggingen op basis van de 

beleggingscriteria die door de klant 

zijn vastgelegd. Het rendement is voor 

rekening van de klant.

3. De door ING beheerde 

beleggingsfondsen. Dat zijn 

beleggingsportefeuilles die we aan 

particuliere klanten aanbieden. De 

rendementen van deze fondsen 

zijn voor rekening van de klant. Een 

specifieke groep door ING beheerde 

beleggingsfondsen betreft de SRI-

fondsen, waarbij duurzaamheidscriteria 

het beleggingsuniversum bepalen. 

De Responsible Investment (RI) strategie 

van ING IM, is gebaseerd op onze 

Investment Principles, waarin staat dat 

we ernaar streven verantwoordelijk 

te investeren en klantgerichte 

beleggingsoplossingen te leveren. Daarom 

volgen we vier duidelijke richtlijnen:

•	 	We	streven	ernaar	de	Principes	van	

Verantwoord Beleggen van de VN (UN 

PRI) te hanteren 

•	 	We	beleggen	niet	in	controversiële	

wapens

•	 We	oefenen	het	stemrecht	op	

 aandelen uit in overeenstemming met  

 het belang van de klant. 

•	 	We	bieden	speciale	SRI-fondsen	

en duurzame maatwerk 

beleggingsoplossingen aan. 

Elke regio beschikt over eigen, speciale 

ESG-beleggingsprofessionals met brede 

ervaring in het beheren van duurzame 

fondsen en die andere collega’s binnen 

onze organisatie kunnen leren hoe zij ESG 

informatie in hun beslissingen kunnen 

meenemen en ze kunnen opleiden op het 

gebied van verantwoord beleggen.

Verder heeft ING IM de SRI transparency 

Code van het European Social Investment 

Forum (Eurosif) ondertekend. Eurosif 

stimuleert transparantie met betrekking 

tot het gebruik van kwalitatieve 

beleggingscriteria teneinde klanten 

(beleggers) in staat te stellen een beter 

geïnformeerde keuze te maken. Dit doet 

ze door verduidelijking van de principes 

en processen die door maatschappelijk 

verantwoorde beleggingsfondsen worden 

gehanteerd bij beleggingsprocedures.

Daarnaast is een PRI-commissie 

opgericht met vertegenwoordigers 

uit de verschillende regio’s voor het 

monitoren en stroomlijnen van regionale 

PRI-initiatieven. De leden van deze 

commissie zijn verantwoordelijk voor de 

implementatie, de voortgangsevaluatie 

en de feedback aan de betreffende 

teams in hun regio’s. De commissie geeft 

ook advies aan het management van 

Verzekeringen/IM over onze positionering 

en de toekomstige initiatieven op het 

gebied van milieu-, maatschappelijke en 

bestuurlijke vraagstukken.

Sociaal en milieurisicobeheer bij ING Verzekeringen en Investment 
Management
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uitgevoerd door niet-commerciële partijen 

en worden beheerd door ING IM. 

Om onze particuliere en institutionele 

klanten te helpen de beleggingsrisico’s 

van hun portefeuilles te minimaliseren, 

bieden we een beleggingsfonds 

aan dat is gekoppeld aan een 

algemene grondstoffenindex (Dow 

Jones - UBS Commodity Index). ING 

Investment Management biedt een 

grondstoffenfonds aan voor particuliere 

klanten en institutionele beleggers. In 

2011 was de totale blootstelling aan 

futures op landbouwgrondstoffenminder 

dan EUR 15 miljoen. Gecombineerde 

posities in grondstoffenfutures op mais 

en graan bedragen ruwweg EUR 5 

miljoen en er is geen blootstelling aan 

rijstfutures. Dergelijke fondsen zorgen 

voor liquiditeit in de derivatenmarkt en 

maken risicoafdekking voor professionele 

partijen mogelijk.

ING Verzekeringen/IM handelt niet voor 

eigen rekening in landbouwgrondstoffen 

of in derivaten op landbouwgrondstoffen, 

en belegt ook geen eigen activa in deze 

effecten en producten.

EEN dUIdELIJK STANdPUNT oVER 

INVESTMENT MANAGEMENT 

IN GEVoELIGE MARKTEN: 

dEFENSIEMATERIEEL

ING belegt geen eigen activa in 

controversiële wapens en zal er ook, 

met uitzondering van beleggingen via 

discretionaire mandaten en trackers 

(beursgenoteerde fondsen), waar dit 

wettelijk mogelijk is en onafhankelijk kan 

worden afgedwongen door ING, voor 

zorgen dat beleggingen van klanten niet 

terecht komen bij dergelijke bedrijven via 

door ING beheerde fondsen.

ING IM’S BELEGGINGEN IN dE 

dEFENSIE-SECToR 

De defensiesector betreft een zeer diverse 

groep bedrijven met veel verschillende 

activiteiten, van munitie en speciale 

voertuigen tot beveiligingstechnologie. 

We hebben onze portefeuilles gescreend 

om te zien welke beleggingen door 

ING worden gedaan, of beheerd in de 

defensie - sector. Omdat de definitie van 

defensie niet eenduidig is, maken we 

gebruik van de top 100 van SIPRI om te 

bepalen wat onze betrokkenheid is (zie 

pagina 53 voor meer informatie over 

SIPRI). We hebben onderzocht in hoeverre 

ING Verzekeringen/IM betrokken is bij 

de groep grootste ondernemingen die 

gezamenlijk 90% van de wapenproductie 

in de wereld vertegenwoordigen. We 

maken onderscheid tussen eigen activa en 

activa van derden. Beleggingen van ING 

Verzekeringen worden meestal uitgevoerd 

door de aanschaf van aandelen of 

bedrijfsobligaties van grote industriële 

conglomeraten die actief zijn in een breed 

scala van activiteiten en sectoren, inclusief 

defensie. Om vast te stellen wat precies 

onze blootstelling aan defensieactiviteiten 

is, hebben we een methode gebruikt 

die gangbaar is bij branchegenoten 

en onderzoeksorganisaties. We 

vermenigvuldigen ons aandeel in een 

conglomeraat met het percentage van 

de totale verkoop van dit conglomeraat 

dat afkomstig is van defensieactiviteiten. 

Op deze wijze hebben we de volgende 

blootstelling aan defensie gerelateerde 

activiteiten berekend: EUR 91 miljoen in 

eigen activa en EUR 87 miljoen in activa 

van derden op 31 december 2011 (in 

totaal EUR 178 miljoen). 

en bestuurlijke kwesties voor het 

voetlicht te brengen. ING IM hanteert 

het beleid om actief te stemmen bij 

aandeelhouderresoluties als het milieu-, 

maatschappelijke en bestuurlijke 

kwesties betreft die relevant zijn voor het 

bedrijf in kwestie. ING IM ondersteunt 

aandeelhoudersvoorstellen als we van 

mening zijn dat deze bijdragen aan het 

adresseren van significante sociale en 

milieu- problemen die van substantieel 

belang kunnen zijn voor het bedrijf. 

tegelijkertijd hanteren we een rationele 

aanpak bij de analyse van de ingediende 

aandeelhoudersvoorstellen. We zijn 

over het algemeen voorstander van 

aandeelhoudersvoorstellen die streven 

naar het vergroten van transparantie 

en verantwoording over de manier 

waarop bedrijven omgaan met 

belangrijke milieu- en sociale issues . 

Dit geldt ook voor voorstellen die zijn 

gericht op het stroomlijnen van het 

ondernemingsbestuur met de best 

practices op dit gebied.

PRoACTIEVE BETRoKKENHEId BIJ 

BEdRIJVEN EN BELEGGERS 

Onze eigen specialisten, en tot op 

zekere hoogte externe leveranciers 

(van onderzoek naar ESG-gegevens en 

volmachtsstemmen), zijn verantwoordelijk 

voor ‘stakeholder engagement’. 

Analisten, portefeuillebeheerders 

en ESG-specialisten ontmoeten de 

managementteams van bedrijven op 

regelmatige basis. De verslagen van deze 

ontmoetingen worden vastgelegd in onze 

onderzoekdatabase en deze informatie 

is voor alle beleggingsprofessionals 

wereldwijd toegankelijk. ING IM neemt 

ook deel aan gezamenlijke bijeenkomsten 

met andere beleggers. Het grootste 

voordeel van deze ontmoetingen is het 

delen van kennis. Een van de organisaties 

waar we actief mee werken is Eumedion, 

een organisatie die de belangen van 

Europese institutionele beleggers 

vertegenwoordigt op het gebied van 

ondernemingsbestuur in Nederland.

EEN dUIdELIJK STANdPUNT oVER 

INVESTMENT MANAGEMENT 

IN GEVoELIGE MARKTEN: 

LANdBoUWGRoNdSToFFEN

ING Verzekeringen/IM is nagenoeg niet 

betrokken bij de handel in grondstoffen. 

We bieden oplossingen in de vorm van 

grondstofderivaten en beleggingsfondsen 

aan onze particuliere en institutionele 

klanten aan om hun beleggingsrisico’s 

te spreiden. De beleggingen worden 

ESG-BELEGGINGEN
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Mandaten
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fondsen 
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De Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties 

(UN PRI) zijn opgesteld om te helpen milieu-, maatschappelijke en 

bestuurlijke kwesties (ESG) te integreren in de beleggingspraktijk. 

James Gifford, Executive Director van UN PRI sinds de start in 

2003, is van mening dat meer en meer instellingen de waarde 

van deze principes beginnen te waarderen.

“De principes zijn procesgericht. Als deze worden toegepast door 

financiële instellingen, zullen ze niet alleen leiden tot stabielere 

financiële markten en productievere economieën, maar ook 

een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het milieu en de 

samenleving.”

De principes van UN PRI zijn meer gebaseerd op vrijwilligheid 

en goede intenties dan op regelgeving. Beleggers worden 

gestimuleerd om meer rekening te houden met de risico’s 

en kansen die samenhangen met milieu-, maatschappelijke 

en bestuurlijke kwesties. De principes kunnen niet worden 

afgedwongen en zetten aan tot meer transparantie.

Gifford ziet hoe verschillende regio’s op verschillende manieren 

hebben gereageerd op maatschappelijk verantwoord beleggen. 

“West-Europa – en dan met name Nederland en Scandinavië 

– is samen met Australië en Brazilië het meest proactief. Dit 

is gedeeltelijk toe te schrijven aan het leiderschap van grote 

institutionele vermogensbeheerders in die markten.”

“De opvatting dat milieu- en maatschappelijke kwesties 

bepalend zijn voor het leiden van een bedrijf, is in Europa meer 

gemeengoed en is dieper geworteld dan in Noord-Amerika, waar 

deze kwesties vaak zeer gevoelig liggen. Maar het is aan het 

veranderen en er gebeurt momenteel veel Noord-Amerika.”

In Azië beginnen de principes van UN PRI aanhangers te krijgen 

in Japan en Korea, terwijl dat proces in India en China moeilijker 

verloopt. China is geïnteresseerd in schone technologieën en 

duurzaam beleggen, maar de principes zijn traditioneel meer 

gericht op het implementeren van een verantwoorde wijze van 

beleggen in reguliere activa zoals aandelen en vastrentende 

waarden.

Over het geheel ziet Gifford echter dat UN PRI sinds 2008 steeds 

gangbaarder worden. “Men erkent dat de status quo niet echt 

werkt. De filosofie achter PRI, beleggen voor de lange termijn en 

het doel van de beleggingen – productief kapitaal toewijzen aan 

het welzijn van mensen en aan ondernemingen die goederen en 

diensten leveren aan de economie – was vóór de financiële crisis 

grotendeels vergeten.” 

In de toekomst wil de PRI zich richten op regionale expansie en 

het uitbreiden van de soorten activa, zoals vastrentende waarden 

en ‘private equity’. “De meeste partijen ondertekenen als gevolg 

van collegiale relaties, dus moeten financiële instellingen in hun 

eigen markten leiderschap tonen en het goede voorbeeld geven.

James Gifford
Executive director van UN PRI

“De Principes voor   
 Maatschappelijk 
 Verantwoord Beleggen 
 leveren een significante  
 positieve bijdrage aan het 
 milieu en de samenleving.” 

“ Door de risico’s en mogelijkheden met betrekking tot ESG-factoren te 
combineren met een gedegen financiële analyse van bedrijven, kunnen 
we rekening houden met factoren die vaak buiten het gezichtsveld van 
traditionele financiële analyses vallen. Deze factoren kunnen van grote 
invloed zijn op de prestaties op de lange termijn. Het sterke ‘track record’ 
van ons duurzame aandelenfonds laat zien dat ESG-beheer en goede 
prestaties van een fonds hand in hand kunnen gaan. Nu duurzaam 
beleggen steeds normaler wordt, kan ons duurzame aandelenfonds een 
aantrekkelijke kernpositie innemen in elke aandelenportefeuille.”
Nina Hodzic, ESG-deskundige bij ING Investment Management

ING Verzekeringen/IM komt tegemoet 

aan de groeiende vraag naar producten 

die goede financiële rendementen 

opleveren en duidelijke maatschappelijke 

en milieudoelstellingen dienen door de 

gewenste producten zelf te ontwikkelen.

GESPECIALISEERdE SRI-FoNdSEN

In 2011 introduceerde ING IM een nieuw 

fonds onder de naam ING Sustainable 

Credit Fund. Dit is een duurzaam 

vastrentend fonds dat investeert in 

euro-obligaties van bedrijven die een 

voldoende scoren op basis van de 

milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke 

criteria (ESG-criteria). Met dit type fonds 

heeft ING IM de mogelijkheden op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord 

fondsbeheer uitgebreid. 

Het ING Duurzaam Aandelen Fonds, het 

vlaggenschip van ING IM, is sinds 2000 

op de markt. In 2011 was dit het best 

presterende duurzame aandelenfonds 

in Nederland. Het versloeg ook de MSCI 

World Index benchmark, de meest 

gebruikte standaard voor prestaties 

van aandelenmarkten in ontwikkelde 

landen. De internationale versie van 

het ING Duurzaam Aandelen Fonds is 

het in Luxemburg genoteerde ING (L) 

Invest Sustainable Equity Fund, dat het 

ook goed heeft gedaan in 2011. Dit 

fonds is over een periode van drie jaar 

genomen nummer één in een groep 

met soortgelijke wereldwijde duurzame 

aandelenfondsen.

oPLoSSINGEN oP MAAT AANBIEdEN

ING IM biedt klanten de mogelijkheid 

om afzonderlijke mandaten op te stellen 

op basis van hun eigen voorkeuren met 

betrekking tot de ‘best in class’- en 

uitsluitingscriteria. Bovendien bieden 

we beleggingsadvies met betrekking 

tot verschillende duurzaamheids- 

gerelateerde kwesties. ING IM streeft 

ernaar haar expertise in het integreren 

van ESG-factoren in het reguliere 

beleggingsproces verder uit te breiden.

Bijdragen aan positieve veranderingen bij ING Verzekeringen/IM
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In de Verenigde Staten bedient ING Verzekeringen al 

meer dan 40 jaar de behoeften van aanbieders van 

pensioenverzekeringen. ING ondersteunt werkgevers 

en klanten in alle 50 staten, met kantoren en 

vertegenwoordigers in de lokale gemeenschappen waar we 

actief zijn. ING Verzekeringen US heeft zich gecommitteerd 

om Amerikanen te helpen bij het realiseren van hun 

pensioen- en financiële doelen. Dit vereist een multiculturele 

aanpak van de verschillende gemeenschappen in het land, 

middels producten, diensten en onderzoek. Deze aanpak 

vinden we respectvol en strategisch tegelijk, aangezien 

multiculturele gemeenschappen nu al meer dan 35% van 

de markt vormen, een percentage dat naar verwachting 

zal groeien naar 55% tegen 2050. Veel multiculturele 

gemeenschappen groeien sneller dan andere delen van de 

Amerikaanse samenleving.

Een paar jaar geleden hebben we onze onafhankelijke 

multiculturele distributie ontwikkeld en verzorgen we 

verkoopondersteuning en dienstverlening in meerdere talen, 

waaronder Spaans. Daarnaast kunnen onze meertalige 

vertegenwoordigers de introductie van pensioenplannen en 

andere diensten in het Spaans doen. En we bieden ING for 

Life en Español aan, een interactief online hulpmiddel bij het 

aanschaffen van levensverzekeringen.

Als onderdeel hiervan heeft ons ING Retirement 

Research Institute, dat in de V.S. is gevestigd, in 2011 

een diepgravende studie laten uitvoeren naar de 

houding, het gedrag en de mate van voorbereiding van 

verschillende bevolkingsgroepen in Amerika ten aanzien 

van hun toekomstige pensionering. Dit onderzoek 

toonde aan dat, hoewel men onder Amerikanen met alle 

denkbare achtergronden belemmeringen bij sparen en 

plannen tegenkomt, culturele verschillen leiden tot zeer 

uiteenlopende ervaringen tussen Afrikaans-Amerikanen, 

Aziatisch-Amerikanen en Spaanstalige Amerikanen onderling.

Volgens het onderzoek, ‘Retirement Revealed’, vonden alle 

bevolkingsgroepen pensioenplanning een lastige zaak. De 

Spaanstalige Amerikanen waren echter het minst voorbereid, 

waarbij 54% van de ondervraagden aangaf dat ze “niet 

zo goed” of “helemaal niet” voorbereid waren, vergeleken 

met 50% van de Afro-Amerikanen, 48% van de blanke 

Amerikanen en 44% van de Amerikanen van Aziatische 

afkomst.. 

Deze resultaten komen overeen met de bedragen 

die zijn gespaard in de door werkgevers aangeboden 

pensioenvoorzieningen van de respondenten, waarbij de 

Spaanstalige respondenten het laagste gemiddelde saldo 

(USD 54.000) rapporteerden in hun pensioenvoorzieningen. 

Dit bedrag was aanzienlijk lager dan het gemiddelde saldo 

voor alle groepen (USD 69.000). Aziatisch-Amerikaanse 

respondenten lieten het hoogste gemiddelde saldo zien (USD 

81.000).

onderzoek naar het effect van culturele 
invloeden op pensioenplanning  

In een poging om klanten te voorzien van maatschappelijk 

verantwoorde beleggingsopties, is de Amerikaanse 

afdeling van ING voor pensioendiensten gestart met het 

aanbieden van ESG Manager Portfolios aan deelnemers van 

pensioenvoorzieningen met vaste bijdragen.

ESG Managers Portfolios zijn een reeks multi-manager, 

risicodragende beleggingsfondsen voor klanten, waarbij 

ESG-factoren zijn geïntegreerd in de beleggingsanalyse en 

de besluitvorming. Ze werden in 2010 geïntroduceerd door 

Pax World Management en gemanaged door Morningstar 

Associates.Aanvankelijk waren deze portefeuilles alleen 

beschikbaar via financiële adviseurs. Maar in 2011 werd 

ING de eerste pensioenverzekeraar in de Verenigde 

Staten die de fondsen ging aanbieden aan beleggers in 

werkgerelateerde pensioenvoorzieningen. De portefeuilles 

zijn nu beschikbaar voor aanbieders van- en deelnemers in 

pensioenvoorzieningen van ING in de sectoren onderwijs, 

overheid, gezondheidszorg en non-profit.

Introductie van maatschappelijk verantwoorde 
portefeuilles voor beleggers in pensioenplannen

Paul Laudicina, 
Managing Partner en 

Bestuursvoorzitter van A.T. 

Kearney

Het adviesbureau A.t. Kearney heeft vorig jaar het onderzoek 

‘Green Winners’ uitgevoerd naar bedrijven die duidelijk 

de nadruk leggen op duurzaamheid. De conclusies van dit 

onderzoek hebben de betrokkenheid van ING bij duurzaamheid 

alleen maar versterkt. Paul Laudicina, Managing Partner en 

voorzitter van de raad van bestuur van A.t. Kearney legt uit 

waarom deze door duurzaamheid gedreven bedrijven hun 

collega’s binnen de peer group tijdens de financiële crisis hebben 

verslagen.

Waarom heeft A.T. Kearney dit onderzoek uitgevoerd?

In de jaren voor de financiële crisis investeerden veel bedrijven 

zeer aanzienlijk in toepassingen en initiatieven op het gebied 

van duurzaamheid. Duurzaamheid stond voor consumenten 

bovenaan en bedrijven waren bezig met het ontwikkelen 

van duurzame strategieën, duurzame producten en groene 

toeleveringsketens. Als een van de eerste grote adviesbureaus 

die CO2
-neutraal werden, waren we zeer geïnteresseerd in de 

waarde van deze investeringen en hoe bedrijven die streven naar 

duurzaamheid kunnen slagen.

Wat toonde het onderzoek aan?

Ons oorspronkelijke onderzoek werd uitgevoerd toen de 

financiële crisis op z’n top was en liet zien dat de aandelen van 

bedrijven met een oprechte betrokkenheid bij duurzaamheid 

soortgelijke ondernemingen overtroffen. We hebben gekeken 

naar 99 bedrijven in de Dow Jones Sustainability Index en 

vonden dat in zestien van de achttien sectoren, deze bedrijven 

het gemiddelde van hun sector met 15% overtroffen in de 

periode van mei tot november 2008, toen de aandelenmarkten 

in elkaar klapten.

Heeft u op basis van deze resultaten besloten het onderzoek 

voort te zetten?

In 2009, deden we een vergelijkbare studie van de Sustainability 

Index, omdat we vermoedden dat duurzame bedrijven op de 

middellange termijn beter presteren met minder risico, wat 

leidt tot lagere kosten van kapitaal. Opnieuw bleken duurzame 

bedrijven een lager gewogen gemiddelde te kennen ten aanzien 

van de kosten van kapitaal dan de niet-duurzame sectorgenoten. 

Om precies te zijn bedroeg in de helft van de zestien industrieën 

die we onderzochten de marge meer dan een half procentpunt. 

Ook waren de aandelen minder sterk gezakt dan die van 

soortgelijke bedrijven in de periode van januari 2008 tot juni 

2009. 

Had u dit resultaat verwacht?

A.t. Kearney heeft met veel bedrijven samengewerkt 

voor de ontwikkeling van duurzaamheidsstrategieën die 

direct te koppelen waren hun bedrijfsactiviteiten. We 

hadden het vermoeden dat er voordelen zouden zijn voor 

bedrijven die duurzaamheid op een holistische, strategische 

manier implementeren. Deze bedrijven hebben enkele 

gemeenschappelijke kenmerken, inclusief een sterkere nadruk 

op de strategie voor de lange termijn en niet slechts op winst 

op de korte termijn, krachtig ondernemingsbestuur en solide 

risicobeheer. Bovendien hebben ze een geschiedenis met 

groene innovaties die bijdraagt aan betere prestaties dan hun 

concurrenten.

Denkt u dat duurzame fondsen andere fondsen zullen blijven 

overtreffen?

Het belangrijkste wat uit dit onderzoek naar voren is gekomen 

is dat bedrijven constant alle duurzame toepassingen moeten 

evalueren om te bepalen hoe echt het commitment is. Wanneer 

commitment tekortschiet en slechts gericht is op het verbeteren 

van public relations of het volgen van leidende bedrijven in de 

industrie, levert het weinig op. Maar inspanningen op het gebied 

van duurzaamheid, waarmee de manier waarop het bedrijf 

opereert echt verandert, moeten doorgaan en zullen tot een 

sterker bedrijf leiden, met een hogere aandeelhouderswaarde en 

meer toegevoegde waarde voor andere belanghebbenden.

“ Het commitment aan 
duurzaamheid moet sterk zijn, 
anders levert het weinig op.”



FINANCIERINGEN EN TRANSPARANTIE 
VERZEKERINGEN/IM

FINANCIERINGSBASIS 
ING VERZEKERINGEN/IM 
TOTAAL EIGEN EN VREEMD VERMOGEN1

De cijfers hieronder geven het eigen en 
vreemd vermogen van de geconsolideerde 
balans van ING Verzekeringen/IM in 2011 
weer en laten zien hoe het bedrijf is gefinan-
cierd. De totale activa bedragen EUR 335 
miljard. Het grootste deel (83%) komt binnen 
in de vorm van premies voor verzekerings- en 
beleggingscontracten (klantspolissen).

OVERZICHT VAN FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN PER ACTIVA
KREDIETRISICO PORTEFEUILLE VAN FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN PER ACTIVA KLASSE2

Dit overzicht is gebaseerd op de interne kredietrisico berekeningsmethoden en laat de totale 
financierings- en beleggingsportefeuille van ING Verzekeringen/IM zien, verdeeld over zes klassen 
activa. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen op lange termijn (levensverzekeringen) 
wordt het merendeel (60,1%) van de activa belegd in obligaties. De eigen activa van ING 
Verzekeringen/IM in 2011 bedroegen EUR 191 miljard.

Het sectoroverzicht rechts geeft een specificatie van 
verschillende sectoren waarin ING Verzekeringen/IM 
financierings- en beleggingsactiviteiten uitvoert. Deze 
specificatie is gebaseerd op de NAICS5 classificatie die 
wordt toegepast door het Credit Risk Management van 
ING Verzekeringen/IM in onze interne 
berekeningsmethoden.6 Hier wordt bijvoorbeeld 
geïllustreerd dat 63,9% van onze activa is toegekend 
aan financieringen en beleggingen in de financiële 
industrie en de publieke sector.

Zoals eerder aangegeven is ons ESR beleid op al onze 
activiteiten van toepassing. De pictogrammen in het 
overzicht illustreren welk beleid van toepassing is op 
welke sector. ING Verzekeringen/IM investeert 
verreweg het grootste deel van haar gelden in publiek 
verhandelde activa (overheids- en bedrijfsobligaties, 
aandelen, enzovoort). Het belangrijkste instrument 
voor het implementeren van het ESR beleid is een lijst 
met uitsluitingen: overheden en bedrijven die niet 
opereren in lijn met ons ESR beleid worden op deze lijst 
geplaatst om te vermijden dat we schadelijke 
investeringen doen. ING Verzekeringen/IM kan alleen 
besluiten om al dan niet in activa beleggen. Het bedrijf 
kan niet specifieke activiteiten uitsluiten waarin het 
niet wil investeren (een onderscheid dat wel kan 
worden gemaakt bij de financieringsactiviteiten van 
ING Bank).

We beschikken over verschillende specifieke 
beleidsregels die van toepassing zijn op verschillende 
sectoren, zoals het beleid ten aanzien landenrisico’s, 
die niet allemaal onderdeel zijn van het ESR beleid. Zie 
pagina 62 voor meer informatie over ons ESR beleid en 
de praktische toepassing hiervan.

1 Zie pagina 14 van het ING 
 Insurance Annual Report 2011 
 voor de volledige balans van 
 ING Verzekeringen/IM
2 Zie ook pagina 41 van het Quarterly  
 Report van ING over het vierde   
 kwartaal 2011 voor meer   
 informatie.
3 Griekenland, Italië, Ierland en Spanje 
4 Rest van de wereld

5 Zie de Begrippenlijst voor de uitleg van deze termen
6 Zie ook pagina 267 en 281 van het ING Groep Jaarverslag 2011

Mensen zullen alleen hun geld aan ons 
toevertrouwen als ze weten dat wij ons inzetten 
om hun geld goed te beheren. Een belangrijke 
factor is in dit opzicht dat we ons bewust zijn 
van de toenemende verwachtingen van onze 
klanten en de samenleving met betrekking tot 
verantwoord financieren en beleggen. We 

vinden het dan ook van groot belang om zo 
transparant mogelijk te zijn over de herkomst 
van ons geld en over wat we doen met de ons 
toevertrouwde middelen. 
Daarom tonen de volgende overzichten zowel 
de bronnen van de activa van ING 
Verzekeringen/IM  als hoe de eigen gelden zijn 

verdeeld over de activa categorieën en 
economische sectoren. 
Verder illustreert het het gebruik van ons ESR 
beleid bij de analyse van sociale en milieurisico’s 
bij de eigen activa.

ECONOMISCHE SECTOREN
KREDIETRISICO PORTEFEUILLE PER ECONOMISCHE 
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Elektriciteit

Aardgas

Stookolie

Stadsverwarming

Dienstreizen per vliegtuig

Dienstreizen per auto

Subtotaal

TOTAAL

CO2 per fte

CO2 geëxtrapoleerd 

TOTALE CO2-UITSTOOT
Gebaseerd op een dekkingsgraad van 81,1% fte’s wereldwijd
In kg

WATER / AFVAL

BUSINESS TRAVEL BY CAR / AIR
Based on coverage of 79,9% FTEs worldwide
In millions km

ONDERVERDELING ENERGIEVERBRUIK
Gebaseerd op een dekkingsgraad van 84,1% fte’s wereldwijd
In MWh

PAPIERVERBRUIK
Op basis van een dekkingsgraad van 87,2% fte’s wereldwijd
In kg

69.2

24.8

16.9

18.0

133.5

2.1

2.5

110.2

24.9

31.8

17.4

4.2

3.9

226.9

2.2

110.9

30.1

28.9

21.2

5.2

2.7

2.3

12.1

18.3

169.2 199.0

230.5

192.4

1.2

0.1

211.5

2.1

3.9

35.6

Papier met ecolabel

Papier zonder ecolabel

Totaal met FSC-label

Subtotaal

Totaal kantoorpapier

Totaal verbruik per fte

454

736

4.585

3.395

3.819

1.162

56.0

3.555

1.054

51.6

110

6.201 4.609 4.981

242

1.264

72.8

1.616

Car travel

Air travel

Car travel per FTE

Total use per FTE

74.2

140.5

71.3

184.5

2.113

87.0

223.0

2.638

15.8

1.220 1.000 860

101.8

3.041

Water (liter)

AFVAL(kg)

Gerecycled kantoorpapier

Overig gerecycled afval

Totaal gerecycled afval 
(incl. kantoorpapier)

786

8.027

3.646

4.381

14

58

109

350

277

1.130

1.407 107

Elektriciteit (grijs)

Elektriciteit (groen)

Aardgas

Stookolie

Stadsverwarming

Subtotaal

TOTAAL

Energieverbruik in KWh 
per fte 

144.4

230.4

24.1

529.4

122.5

8.0

201.4

39.9

330.6

14.9

157.9

8.2

205.5

49.3

332.8

10.4

142.8

8.3

1.6

34.4

651.7 740.8 744.7

80.6

5.7

7.9

122.3

* Due to a more accurate calculation of FTEs, figures have been restated

* Door een nauwkeuriger berekening van fte’s, zijn cijfers gecorrigeerd 

* Door een nauwkeuriger berekening van fte’s, zijn cijfers gecorrigeerd 

In km
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BETER MILIEU
Doordat de wereldbevolking blijft groeien, wordt de druk op onze natuurlijke 
leefomgeving en de schaarste van grondstoffen, steeds zichtbaarder. Als gevolg 
hiervan hebben samenlevingen in toenemende mate te maken met een gebrek aan 
water en voedsel, een verlies van biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering. 
Hoewel wetenschappelijk onderzoek geen eenduidige conclusie biedt, is de gangbare 
opvatting dat de huidige opwarming van de aarde met name door de mens wordt 
veroorzaakt, en te wijten is aan de uitstoot van broeikasgassen. Wij streven er daarom 
naar onze impact op het milieu verder te verkleinen door onze directe impact als 
kantorenorganisatie, en onze indirecte impact die het gevolg is van onze activiteiten 
voor klanten zo goed mogelijk te managen. We investeren in energiebesparende 
maatregelen, en we beheren onze energieportefeuille met dit doel voor ogen.

Klimaatverandering stelt de maatschappij 

voor de uitdaging om op duurzame 

wijze voldoende water, voedsel en 

energie te verschaffen. Veel van onze 

belanghebbenden verwachten dat ING 

een duidelijke visie heeft op kwesties als 

klimaatverandering en goed nadenkt over 

de directe en indirecte impact van haar 

activiteiten op het milieu. 

In onze optiek kan het tegengaan van 

klimaatverandering niet worden bereikt 

via uitsluitend overheidsmaatregelen of 

door afzonderlijke acties van mensen, 

bedrijven of NGO’s. Alleen wanneer we 

gezamenlijk doelen stellen, maatregelen 

nemen en ons sterk maken om resultaat 

te boeken, kunnen we de effecten van 

klimaatverandering beperken. Het gebrek 

aan overeenstemming tijdens de in 2011 

gehouden VN-klimaattop in Durban, 

geeft aan dat een gebundelde aanpak 

essentieel, maar nog geen realiteit is. 

Dit neemt niet weg dat ING haar 

verantwoordelijkheid wil nemen. Onze 

CO2
-footprint heeft twee aspecten: we 

hebben een directe footprint als gevolg 

van onze bedrijfsvoering, en een indirecte 

door de effecten van de activiteiten 

voor onze klanten (bijvoorbeeld door 

het verstrekken van kredieten). De 

afgelopen jaren heeft ING geïnvesteerd in 

manieren om de directe CO
2
 -footprint te 

reduceren. Ook hebben we onze klanten 

gestimuleerd om hun eigen impact op het 

milieu in kaart te brengen en te beperken. 

De inspanningen om deze indirecte 

CO
2
-footprint te verbeteren, worden 

besproken in het hoofdstuk ‘Betere 

Financiële dienstverlening’ (pagina 40 

– 67). Dit hoofdstuk richt zich op onze 

directe footprint en onze actieve rol in 

het maatschappelijke debat over dit 

onderwerp. 

oNZE dIRECTE IMPACT oP HET 

MILIEU BEHEERSEN 

Het realiseren van een efficiënter 

gebruik van energie en water, en het 

verminderen van broeikasgassen en 

afval begint uiteraard binnen onze 

eigen bedrijfsvoering. Wat betreft onze 

wereldwijde operationele ‘footprint’ 

hebben we onze uitstoot in 2005 

berekend, het eerste jaar dat we onze 

Milieuverklaring publiceerden. Sindsdien 

hebben we deze cijfers opgenomen in 

onze verslaggeving. 

Onze directe footprint bestaat 

voornamelijk uit papier-, energieverbruik 

en dienstreizen. Als het gaat om de 

grondstoffen die we nodig hebben voor 

onze dagelijkse activiteiten, kijken we 

kritisch naar ons gebruik en naar onze 

inkoopbeleid. En we hebben onszelf 

ambitieuze doelen gesteld op dit gebied. 

Zo streven we ernaar onze CO2
-uitstoot in 

2012 met 30% te reduceren ten opzichte 

van 2007. 

In 2011 is de absolute CO
2
-uitstoot 

van onze bedrijfsvoering met 20% 

afgenomen vergeleken met 2007. 

•	 2007 = 211 CO
2
 kiloton

•	 2011 = 169 CO
2
 kiloton 

Het aantal fte’s is sinds 2007 echter 

aanzienlijk gedaald. Hierdoor is de 

uitstoot per fte in deze periode slechts 

2% gedaald. 

•	 2007 = 2,15 CO
2
 / FtE

•	 2011 = 2,11 CO
2 
/ FtE

ING werkt sinds 2007 klimaatneutraal, 

deels dankzij inspanningen om onze 

CO
2
-uitstoot te beperken en deels 

door de inkoop van CO
2
-rechten ter 

compensatie van de resterende uitstoot. 

Wij hebben CO
2
-rechten gekocht van 

windmolenparken in China. Deze 

parken hebben een positief effect op het 

klimaat door vrijwel zonder CO
2
-uitstoot 

elektriciteit op te wekken. Ze verschaffen 

elektriciteit die anders zou zijn opgewekt 

in bestaande, met fossiele brandstof 

gestookte, centrales. 

In 2011 hebben we een beleid voor 

duurzaam inkopen opgesteld dat een 

leidraad biedt voor het screenen van onze 

leveranciers op duurzame bedrijfs- en 

productieprocessen. Zo zijn diensten in 

onze restaurants voor medewerkers in 

Nederland uitbesteed aan een catering 

bedrijf dat bekend staat om het gebruik 

van duurzame producten en het 

toepassen van de meeste standaards die 

NGO’s hebben opgesteld – bijvoorbeeld 

rond biologische melk en MSC-

gecertificeerde vis. We zijn begonnen dit 

soort criteria voor alle productsegmenten 

op te stellen en te implementeren.
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BEtER MILIEU

MAATSCHAPPELIJK dEBAT 

Naast vergroting van het intern 

bewustzijn, probeert ING ook haar 

invloed en expertise aan te wenden 

om het onderwerp klimaatverandering 

hoger op de agenda van overheden en 

beleidsmakers geplaatst te krijgen. Een 

voorbeeld hiervan is de ondertekening 

door ING van de Climate Change 

Statement van de Global Roundtable 

on Climate Change. Deze verklaring is 

door vele banken ondertekend en roept 

de deelnemers aan de VN-klimaattop 

in Kopenhagen van 2009 op duidelijke 

akkoorden te bereiken over duurzame 

energie. Daarnaast deden we een beroep 

op de Nederlandse regering om gunstige 

voorwaarden te creëren voor een snelle 

overgang naar duurzame energie en 

om de fiscale regeling die duurzame 

investeringen stimuleert opnieuw in te 

voeren. 

Wij zijn actief lid van diverse organisaties 

die maatregelen voor de aanpak van 

klimaatverandering ondersteunen. 

Zo zijn we lid van de Climate Change 

Working Group van het UNEP Finance 

Initiative en de Global Roundtable on 

Climate Change. Door onze deelname 

aan deze fora, komen we meer te 

weten over de wetenschappelijke, 

technologische en economische kwesties 

rond klimaatverandering. Dit leert ons 

welke risico’s en kansen er in verband 

met klimaatverandering liggen voor onze 

klanten. We ondersteunen het Carbon 

Disclosure Project (CDP), waarvan ING 

partner is. De afgelopen twee jaar hebben 

we ook de introductie verzorgd van het 

CDP-rapport over de milieuprestaties van 

Europese bedrijven. Voor een uitgebreid 

overzicht van organisaties waar wij lid, 

partner of supporter van zijn, zie pagina 

101.

Op zaterdag 26 maart 2011 om 20:30 uur voegde ING zich 

bij miljoenen organisaties en individuen wereldwijd voor 

het vijfde Earth Hour van het WNF, waarbij kantoren en 

huizen in symbolische duisternis werden gehuld: de lampen 

werden gedoofd als deel van een belofte om het bewustzijn 

over klimaatverandering en het milieu te vergroten en 

om onze CO2
-footprint te verminderen. ING werd door 

een record aantal van 25 landen vertegenwoordigd. De 

business units in deze landen ondernamen allerlei creatieve 

en inspirerende initiatieven om te zorgen dat hun bijdrage 

aan Earth Hour een zo groot mogelijke impact zou hebben! 

Bijeenkomsten in kaarslicht, reclameborden, gezamenlijk 

aftellen naar Earth Hour en massamailings werden in de 

aanloop naar het evenement ingezet om medewerkers en 

klanten in actie te laten komen. Het WNF heeft deelnemers 

ook gevraagd nog een stapje verder te gaan en hun 

beloftes om te zetten in concrete actie. ING ging die 

uitdaging aan, zoals blijkt uit een voorbeeld van ING Vysya 

Bank in India.

‘Een stapje verder’ in India 

ING Vysya Bank installeerde samen met JCDecaux 

Advertising India reclameborden in en rondom de 

internationale luchthaven van Bangalore, waarmee 

voorbijgangers werden uitgenodigd de Earth Hour 

belofte te ondertekenen. Duizenden passagiers in de 

aankomst- en vertrekhallen van de luchthaven zetten hun 

handtekening om dit goede doel te steunen. Er werden 

speciale bagagelabels verspreid onder de reizigers met 

de boodschap ”Ik steun Earth Hour” om zo veel mogelijk 

mensen te bereiken! Intussen werden op verschillende 

plekken kaarslichtbijeenkomsten gehouden. 

Ook introduceerde ING Vysya Bank bij BTM Layout 

Bangalore de eerste pinautomaat op zonne-energie. 

Bovendien greep de bank de gelegenheid aan om te vieren 

dat ze de afgelopen twee jaar haar energieverbruik met 

20% (258 ton CO2
-uitstoot) en haar waterverbruik met 

10% (2.500.000 liter) heeft verminderd, een opmerkelijke 

prestatie die getuigt van het effect van Earth Hour om 

bewustzijn te creëren en tot actie aan te zetten.

ING ondersteunt WNF Earth Hour 

Meer dan 60% van onze business 

units heeft ons duurzaam papierbeleid 

geïmplementeerd en we zullen business 

units blijven aanmoedigen duurzaam 

papier in te kopen.

In 2011 hebben we de verslaglegging 

met betrekking tot onze directe footprint 

aangevuld met gegevens over ons 

waterverbruik en onze afvalproductie. 

Op basis van deze informatie zullen we 

kijken naar verdere verbeteringen in de 

komende jaren.
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Waar bent u, in uw functie van hoofd Performance, Culture 

and Change, vooral trots op?

“Ik zou zeggen het werk dat we hebben verricht op het gebied 

van medewerkersbetrokkenheid. Elk jaar geeft een wereldwijde 

enquête, de Winning Performance Culture Scan, ons een kijkje 

in wat onze medewerkers denken en voelen. Dit jaar zijn we 

blij te zien dat onze medewerkers nog altijd trots zijn om voor 

ING te werken en zeggen dat we een goede werkgever zijn. 

Natuurlijk zien we ook de invloed van de externe omgeving 

in de resultaten terug. Maar op een moment dat de gehele 

financiële sector bezig is om zich te herbezinnen op zijn rol, 

ben ik er trots op dat ING’s cultuur en fundamentele waarden 

gezond blijken te zijn.”

 

Welk gedrag verwacht ING van het senior management? En 

zijn onze verwachtingen veranderd als gevolg van de financiële 

crisis?

“In 2011 heeft ING het managementgedragsmodel opnieuw 

ingevoerd onder de nieuwe naam ‘Orange Leadership’.

Het model geeft onze overtuiging weer dat leiderschap begint 

met zelfbewustzijn; dat managers zich moeten gedragen 

volgens onze waarden en Business Principles; en dat ze hun tijd 

besteden aan het uitzetten van een heldere koers en het beste 

uit onze mensen halen, om duurzame resultaten te behalen. 

En bij alles wat ze doen, worden ze geacht rekening houden 

met onze klanten, de maatschappij en het milieu. Hoewel 

de financiële crisis de noodzaak tot duidelijkheid over ING’s 

gewenste leiderschapsgedrag verder heeft benadrukt, zijn we 

het model ook aan het aanpassen ter voorbereiding op de tijd 

dat ING verder gaat als zelfstandige bank.” 

Worden ING’s senior managers beoordeeld op 

duurzaamheidsdoelstellingen?

“Ja. Sinds 2011 moeten leden van onze Management Council 

bij hun persoonlijke doelstellingen ook een doel opnemen 

met betrekking tot duurzaamheid. Daarnaast worden onze 

senior managers beoordeeld op zowel het behalen van 

bedrijfsdoelen als hun gedrag als manager. Managementgedrag 

– ofwel in hoeverre geven ze inhoud aan het ING Orange 

Leadership-model – is goed voor 50% van hun uiteindelijke 

prestatiebeoordeling. Er is ons veel aan gelegen dat zowel wat 

er gedaan wordt als hoe het gedaan wordt deel uitmaakt van 

de beoordeling.”

Sarah Keizer
Hoofd organisatie ontwikkeling 

ING Groep

 “Medewerkers zijn de    
   kracht achter onze groei.”

ToP EMPLoyER

De omstandigheden voor financiële 

instellingen en de externe omgeving 

waarin we opereren zijn fundamenteel 

aan het veranderen. Onze resultaten op 

lange termijn hangen niet alleen af van 

het kunnen inspelen op deze verandering, 

maar ook van het beschikken over 

de juiste mensen. Om de meest 

getalenteerde mensen aan te trekken, 

te ontwikkelen en te behouden – nu 

en in de toekomst – willen we worden 

gezien als ‘topwerkgever’. Uit onderzoek 

blijkt dat topwerkgevers meer betrokken 

werknemers hebben, die op hun beurt 

zorgen voor een positievere klantervaring. 

Bovendien is de productiviteit bij favoriete 

werkgevers hoger en kennen ze een 

aanzienlijk lager personeelsverloop.

Wij beogen een topwerkgever te worden 

door onze medewerkers de benodigde 

tools te geven om succesvol te zijn en 

door een werkomgeving te creëren 

die hun fysieke en geestelijke welzijn 

ondersteunt. Wij stimuleren de eigen 

verantwoordelijkheid van medewerkers 

om voor klanten een positief verschil te 

maken. Ook moedigen we hen aan te 

groeien, zich te ontwikkelen en zich in te 

zetten voor de samenleving. We besteden 

extra aandacht aan het creëren van 

een open bedrijfscultuur waarin ruimte 

is voor diversiteit. Wij streven ernaar 

onze cultuur te versterken in lijn met de 

eerder genoemde doelstellingen, de ING 

Business Principles en de veranderende 

verwachtingen van de maatschappij met 

betrekking tot verantwoord belonen.

In dit hoofdstuk geven we een voorbeeld 

van de stappen die wij nemen om 

een topwerkgever te worden. Ook 

rapporteren we over de voortgang die 

we boeken op basis van de uitkomst 

van onze jaarlijkse enquête naar 

werknemersbetrokkenheid.

We beschouwen het voor het succes van ING van cruciaal belang een open, 
veilige en stimulerende werkomgeving te creëren waarin iedereen gelijkwaardig 
is. Om ons optimaal voor te bereiden op de toekomst, hebben wij de ambitie 
geformuleerd om een ‘top employer’ (topwerkgever) te worden.

BETERE WERKoMGEVING

De afgelopen tien jaar is het aantal medewerkers bij ING-

DiBa in Duitsland gegroeid van 600 naar 2.800. In deze 

periode hebben echter weinig mensen boven de vijftig 

gesolliciteerd op banen bij ING-DiBa. Uit een interne analyse 

bleek dat nog geen 5% van de sollicitanten ouder was dan 

vijftig. Diversiteit is altijd al belangrijk geweest voor ING-DiBa 

en het bedrijf streeft een personeelsbestand na dat net als de 

klanten verschillende generaties omvat. Oudere professionals 

brengen vaak veel ervaring mee en dit kan bijzonder 

waardevol zijn in het contact met klanten. ING-DiBa vroeg 

zich daarom af hoe de bank een groter aantal oudere 

sollicitanten kon aantrekken.

Als eerste voegde men een teaser toe aan alle 

vacatureadvertenties: ‘50+ welkom’. Zodra de nieuwe 

medewerkers waren aangenomen, bood het bedrijf hen een 

speciale training van 1 jaar aan (Training 50+) om hen voor te 

bereiden op functies in het callcenter.

Het trainingsprogramma ging als proef van start bij de 

vestiging van ING-DiBa in Nürnberg. Het programma is 

gebaseerd op het Duitse principe van geïntegreerde opleiding 

(Duales Berufsausbildungssystem) waarbij training plaatsvindt 

in zowel het kantoor als in vakscholen. De 50-plus stagairs 

van ING-DiBa gingen eenmaal per week naar een extern 

onderwijscentrum waar ze theorielessen volgden en door de 

Kamer van Koophandel werden voorbereid op de examens. 

Het praktijkgedeelte van de opleiding werd op de resterende 

vier weekdagen verzorgd bij ING-DiBa.

De resultaten zijn tot dusver positief. Inmiddels heeft de 

eerste groep stagairs de opleiding tot serviceassistent 

afgerond. Enkelen van hen vertelden ING-DiBa dat ze 

dachten dat ze nooit meer zouden werken. Het opzetten van 

teams met een betere leeftijdsmix heeft zo zijn voordelen: 

het combineren van de ervaring en kennis van collega’s uit 

verschillende leeftijdsgroepen heeft gezorgd voor een lerende 

organisatie en is een aanwinst voor ING-DiBa.

Training 50+ bij ING-diBa
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EVALUATIE EN AANPASSING VAN oNS 

BELoNINGSBELEId 

ING streeft ernaar beloningsbeleid in 

overeenstemming te brengen met tal van 

factoren, zoals de complexiteit van functies, 

de omvang van verantwoordelijkheden, de 

afstemming van risico’s en opbrengsten, 

en de langetermijndoelstellingen van het 

bedrijf en de belanghebbenden. Dit is des 

te belangrijker gegeven de veranderende 

internationale normen ten aanzien van 

verantwoorde beloning. Deze factoren 

verschillen per functie, bedrijfsonderdeel 

en land. ING heeft bedrijfsactiviteiten in 

meer dan 40 landen met ruim 97.000 

werknemers, van wie ongeveer 71.000 

buiten Nederland werken (ruim 54% van 

ons senior management heeft niet de 

Nederlandse nationaliteit).

Duidelijk is dat de veranderende 

verwachtingen van de samenleving 

van invloed zijn op onze aanpak van 

verantwoorde beloning. We zijn er stellig 

van overtuigd dat ons beloningsbeleid niet 

het onderwerp van maatschappelijk debat 

zou moeten vormen.

Vandaar dat in reactie op het 

maatschappelijke debat in Nederland over 

deze kwestie in maart 2011 de leden van 

de Raad van Bestuur besloten de variabele 

beloning voor 2010 niet te accepteren en af 

te zien van elk vorm van variabele beloning 

zolang de ontvangen kapitaalsteun van 

de Nederlandse Staat niet volledig is 

terugbetaald.

Vanaf 2008 heeft ING continu haar 

beloningsbeleid herzien en aangepast 

in reactie op de doorlopende kritiek op 

het financiële systeem en het daaraan 

gerelateerde maatschappelijke debat, 

alsmede in verband met ontwikkelingen 

op het gebied van toezicht en regelgeving. 

In 2010 heeft de Europese Commissie 

CRD III opgesteld met specifieke eisen ten 

aanzien van de beloning voor degenen 

die een belangrijke invloed hebben op het 

risicoprofiel van het bedrijf, de zogenoemde 

Identified Staff (sleutelfuncties). Vanaf 

1 januari 2011 moest deze richtlijn zijn 

ingebed in nationale wetgeving. In 2011 

heeft ING het beloningsbeleid van de 

Raad van Bestuur en van de Identified 

Staff aangepast aan de hand van de 

CRD III-vereisten. Dit aangepaste beleid 

voor de Raad van Bestuur is in mei 

2011 goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders. Omdat 

de financiële gezondheid van ons bedrijf 

van vitaal belang blijft, blijven financiële 

doelstellingen een belangrijk element in ons 

beleid. tegelijkertijd blijven wij ons echter in 

toenemende mate richten op waardecreatie 

voor de lange termijn, op risico’s en op 

niet-financiële doelstelling om ons bedrijf 

verder te verbeteren. Dit weerspiegelt onze 

kernwaarden en onze verantwoordelijkheid 

tegenover de maatschappij. Het vertaalt 

zich in niet-financiële doelen ten aanzien 

van klanten, duurzaamheid, operationeel 

uitstekende prestaties, risicomanagement 

en leiding geven. Wij zijn van mening dat 

dit even krachtig moet worden nagestreefd 

als onze financiële doelen. 

ING ondersteunt haar senior managers 

op talloze manieren bij deze transitie. Zo 

helpen wij hen duurzaamheidsdoelen 

te vertalen in persoonlijke, meetbare 

doelstellingen. Ook nemen we externe 

Het in 1962 opgerichte Catalyst is een toonaangevende 

non-profit organisatie die zich richt op het vergroten van 

kansen voor vrouwen in het bedrijfsleven. Bij de meer dan 500 

leden – bedrijven, economische hogescholen en bonden – zijn 

wereldwijd miljoenen mensen in dienst. Allyson Zimmerman, 

directeur van Catalyst Europe, geeft haar visie op diversiteit in 

de financiële doelstellingen.

Volgens Zimmerman zijn diversiteitsdoelen moeilijk te behalen 

in alle sectoren, niet alleen in de financiële dienstverlening. 

“Zelfs de beste talentmanagementsystemen zijn vaak 

onbedoeld doortrokken van man-vrouw stereotypen. Dit heeft 

geleid tot het standaard mannelijke leiderschapsmodel, dat 

gebaseerd is op de leiding van de organisatie, die vaak bestaat 

uit mannen. Voor degenen die niet tot het model behoren, is 

het moeilijk om door te stromen naar een hoger niveau”, aldus 

Zimmerman.

Het is echter mogelijk deze problemen te ondervangen en 

diversiteitsdoelen te behalen die specifiek rekening houden 

met sekse. Zimmerman stelt dat bedrijven hiertoe inzicht 

moeten hebben in de businesscase voor diversiteit, aan de 

top de toon moeten zetten en binnen de gehele organisatie 

doelen met verantwoordingsplicht moeten vaststellen.

Daarnaast, zegt ze, is het belangrijk dat organisaties het 

belang van talentmanagement inzien. “Het is gunstiger de 

beste talenten uit een ‘complete set speelkaarten’ te kiezen, 

maar bedrijven met weinig vrouwen hebben minder kansen. 

Afgezien daarvan is het cruciaal een afspiegeling van markt en 

belangrijke belanghebbenden te zijn.”

De derde en laatste manier om genderdiversiteit te vergroten 

is door middel van persoonlijke sponsoring.“Sponsoring 

is belangrijk voor zowel vrouwen als mannen. Iemand 

ondersteunen en zijn of haar talent ontwikkelen is een 

kenmerk van leiderschap en moet binnen de gehele 

organisatie worden gestimuleerd.”

Allyson is van mening dat diversiteit in Europa de komende 

tien jaar zal toenemen.“Het totale proces blijft traag verlopen, 

maar door de quotawetgeving in combinatie met de trage 

economische groei in Europa zijn zaken aan het veranderen. 

Dit leidt tot meer aandacht en commitment voor het 

onderwerp. 

Catalyst voor omslag naar meer diversiteit 
dIVERSITEIT

Diversiteit is belangrijk voor ING. We 

geloven dat ons personeelbestand een 

afspiegeling zou moeten zijn van de 

samenleving en dat onze mensen een 

diversiteit aan talenten, overtuigingen en 

opvattingen inbrengen. We onderkennen 

dat diversiteit meer inhoudt dan alleen 

de verhouding man/vrouw. Het gaat om 

het aanstellen van mensen die van elkaar 

verschillen op het vlak van ras, geslacht, 

leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke 

capaciteiten en persoonlijke overtuigingen. 

Om de diversiteit in ons personeelsbestand 

te vergroten, helpt een centraal team onze 

bedrijfsonderdelen met het opstellen van 

diversiteitsplannen die recht doen aan 

de lokale situatie. Sinds 2000 geeft de 

Diversity Council - bestaande uit senior 

managers onder voorzitterschap van de 

CEO - praktische ondersteuning aan onze 

inspanningen om onze diversiteitsdoelen te 

realiseren. Een van onze diversiteitsdoelen 

is dat onze Management Council in 

2015 voor 33% uit vrouwen bestaat. 

Een ambitieuze doelstelling omdat 

dit percentage eind 2011 16,2% 

bedroeg. Daarnaast is door de recente 

herstructurering van het bedrijf het aantal 

topposities afgenomen. Niettemin zijn 

we zeer tevreden dat we toch een aantal 

belangrijke successen kunnen vieren, zoals 

de benoeming van een vrouwelijke CEO in 

turkije en de aanstelling van een vrouwelijk 

bestuurslid in Duitsland.

Om onze prestaties verder te 

verbeteren, hebben we verschillende 

talentontwikkelingsprogramma’s voor 

diversiteit geïntroduceerd. Zo ontvangen 

vrouwelijke middenmanagers in Nederland 

ondersteuning bij hun overgang naar 

topposities, waarna ze gebruik kunnen 

maken van een intensiever programma 

voor vrouwelijke senior managers.

Sinds de oprichting in 2000 heeft ING Direct in Frankrijk zich 

sterk gemaakt voor diversiteit.“We zijn er trots op dat ons 

personeelsbestand de diversiteit van de Franse bevolking 

weerspiegelt. Doelen stellen bleek niet nodig; onze prestaties 

op het gebied van diversiteit zijn gebaseerd op onze waarden 

van openheid en het behalen van resultaat. Sterker nog, het is 

belangrijker dat managers en HR-teams bij personeelswerving 

open zijn, en actief op zoek gaan naar diversiteit, in plaats 

van zich te richten op de statistieken. Als de CEO wil ik ervoor 

zorgen dat diversiteit niet bij een papieren concept blijft. Het 

is een levend iets dankzij de opvattingen en waarden van het 

bedrijf”, aldus Benoît Legrand, Country CEO van ING Frankrijk.

Legrand voegt eraan toe dat elk bedrijf ondersteund zou 

kunnen worden door een reeks doelen en prioriteiten die 

alle aspecten van diversiteit, afgestemd op de onderneming, 

omvatten. Het geheim ligt echter niet in het simpelweg stellen 

van doelen, maar in het verankeren van diversiteit in de 

bedrijfscultuur. Diversiteit gaat niet alleen over de man-vrouw 

verhouding, maar ook om leeftijd of opleiding, zegt Legrand. 

“De gemiddelde leeftijd van ons personeel is momenteel 33, 

dus proberen we ouderen aan te trekken. Dit verrijkt het 

personeelsbestand met ervaring, zodat jongere medewerkers 

ook van de oudere kunnen leren.”

In Frankrijk heeft de banksector formele doelstellingen 

opgesteld waardoor 40% van de managers vrouw moet zijn. Bij 

ING Direct Frankrijk vertegenwoordigen vrouwen 42% van het 

management en het totale percentage vrouwen is 55%. Dat is 

niet in enkele maanden bereikt maar in tien jaar opgebouwd. 

Ik denk dat diversiteit inmiddels in onze genen zit”, aldus 

Legrand. Echter, het behalen van deze doelen is slechts de 

eerste horde, omdat ING Direct in Frankrijk ook ambities 

heeft op het gebied van training en loopbaancoaching, 

ouderschapsregelingen en de organisatie toegankelijker maken 

voor mensen met een handicap en voor oudere professionals.

Hij gelooft dat het cruciaal is een goede cultuur en een 

levendige omgeving op te bouwen die de aanwezigheid van 

diversiteit stimuleert. “Diversiteit moet niet alleen iets zijn dat 

hoort, maar dat wenselijk is omdat het ieder van ons en het 

bedrijf veel verder brengt.”

diversiteit bij ING in Frankrijk
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26,424,633,5 27,723,8

73,675,466,5 72,376,2
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ING Insurance in de Verenigde Staten heeft diversiteitsdoelen 
specifiek gekoppeld aan het vergroten van het aantal vrouwen 
in senior managementfuncties. Om deze inspanningen 
te ondersteunen, heeft ING in de VS een ‘Women’s 
Leadership Exploration’ (Women’s LEADX) uitgevoerd. 
Dit is een programma voor leiderschapsontwikkeling dat 
vrouwelijk talent bij ING uitdaagt met aanbevelingen te 
komen om de winstgevende omzet van alle Amerikaanse 
verzekeringsproducten te verhogen. De aanbevelingen moeten 
zich, in het verlengde van ING’s Amerikaanse multiculturele 
groeistrategie, specifiek richten op de vrouwenmarkt.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen bij het opbouwen van 
hun carrière te maken krijgen met andere hindernissen dan 
hun mannelijke collega’s. Het Women’s LEADX initiatief is 
opgezet om de twee grootste hindernissen weg te nemen: 
beperkte ervaring en te weinig contact met besluitvormers. 
In tegenstelling tot leiderschapservaringen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van casestudy’s, stelde het Women’s LEADX-
programma deelnemers voor een daadwerkelijke uitdaging: 
de doelgroep vrouwen meer onder de aandacht brengen in de 
strategische ondernemingsplannen.

Volgens Lael Bellamy, Chief Counsel en Chief Privacy Officer 
bij ING VS, bood het programma een unieke gelegenheid om 
samen te werken met mentoren en vrouwelijke managers 
binnen ING in Noord- en Zuid-Amerika.“We hebben een 
goed inzicht gekregen in de kansen en uitdagingen van 
onze collega’s en hun bedrijfsonderdelen, en we hebben 

specifieke projecten in de belangrijkste onderdelen van ons 
bedrijf in kaart gebracht. We ontdekten dat het bekijken van 
marketingprogramma’s door de ogen van een vrouw, onze 
klanten, onze medewerkers en ING ten goede komt.”

Tegenwoordig zijn vrouwen de belangrijkste financiële 
besluitvormers in 65% van de Amerikaanse huishoudens. 
Daarom was het voor het programma belangrijk niet alleen 
in te spelen op de behoefte aan professionele ontwikkeling 
bij vrouwen, maar ook de mogelijkheden te onderzoeken 
die dit snel groeiende segment van de Amerikaanse 
consumentenpopulatie biedt.

Naast de professionele ontwikkeling die het initiatief bood, 
konden de deelnemers hun netwerk van ING-collega’s binnen 
verschillende bedrijfsonderdelen verder opbouwen. Vrouwen 
uit diverse onderdelen van het bedrijf (verzekeringen, 
beleggingen, klantenservice, distributie, juridische zaken, 
marketing, operations en talentontwikkeling) konden voor 
een “business challenge” strategieën ontwikkelen. De 
deelnemers werkten aan het uitbreiden en verbeteren van de 
dienstverlening aan vrouwelijke klanten, en werden daarbij 
begeleid door leden uit het senior management.

De aanbevelingen van de deelnemers aan Women’s 
LEADX kregen de volledige goedkeuring en steun van de 
Amerikaanse directie van ING. Activiteiten die uit dit initiatief 
voortvloeien, zullen in 2012 in de Individual Retirement 
business van start gaan.

Het bedrijf bekeken door de ogen van een vrouw bij ING in de VS
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SOORT CONTRACT*
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*  De gegevens van bovenstaande tabellen zijn verzameld en geanalyseerd door
 Workforce Analytics, ING Group HR.
** In 2011 afgestoten bedrijfsonderdelen
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perspectieven mee bij het bepalen van 

onze doelstellingen, bijvoorbeeld door 

het integreren van de Net Promoter Score 

(NPS), om er zeker van te zijn dat onze 

waarden deel uitmaken van het gedrag van 

onze medewerkers. Daarnaast gebruiken 

we de 360̊ tool (de ‘multi-rater’), die het 

zelfbewustzijn van onze managers versterkt 

en ervoor zorgt dat binnen de organisatie 

aan belangrijke gedragscriteria voor het 

management wordt voldaan.

IMPLEMENTATIE VAN dE BUSINESS 

PRINCIPLES: FRAUdEBEWUSTZIJN 

VERGRoTEN

ING stimuleert haar management en 

medewerkers actief naar de ING Business 

Principles te handelen.

Een concreet voorbeeld hiervan is het 

opstellen van een ondernemingsbreed 

programma in 2009 om de integriteit 

extra onder de aandacht te brengen. 

In het kader van dit programma 

werd medewerkers in 2010 en 2011 

gevraagd deel te nemen aan e-modules 

over onder meer klantvertrouwen 

en fraudebewustzijn, inclusief een 

uitgebreide toelichting van de ING 

Business Principles.

De e-module over klantvertrouwen gaf 

medewerkers meer inzicht in het grijze 

gebied tussen de voorschrijvende taal 

van de letter van de wet en de impliciete 

bedoelingen binnen de geest van de wet.

De e-module over fraudebewustzijn 

werd gevolgd door dialoogsessies onder 

leiding van de teammanager. Beide waren 

erop gericht medewerkers te trainen in 

het detecteren van mogelijke fraude en 

frauduleus gedrag. Medewerkers leerden 

ook wat ze moeten doen als ze in hun 

dagelijkse werk met een dergelijke situatie 

worden geconfronteerd.

MEdEWERKERSBETRoKKENHEId 

We beseffen dat het op niveau houden 

van medewerkersbetrokkenheid 

tegenwoordig van extra belang is, nu 

ons bedrijf ingrijpend verandert en de 

marktsituatie onzeker blijft. ING voert 

onder de naam de Winning Performance 

Culture Scan (WPC) jaarlijks een 

enquête uit om de betrokkenheid van 

medewerkers te meten. Dit voor een beter 

begrip van ondewerpen die belangrijk 

zijn voor ING’ers, en om hun mening te 

peilen. De WPC-enquête werd voor het 

eerst gehouden in 2005 en gaat over 

onderwerpen als managementkwaliteit, 

integriteit, naleving van wetten en 

waarden, diversiteit, medewerkers trots, 

merkbeleving en maatschappelijke 

programma´s.

In 2011 daalde de totale betrokkenheid 

van ons wereldwijde personeelsbestand 

van 69% naar 66%. De redenen 

achter deze lagere score lijken samen 

te hangen met onzekerheid over de 

toekomst van ING en de toekomst van 

de financiële sector in het algemeen. 

Vooral de opsplitsing van onze bank- en 

verzekerings/vermogensbeheeractiviteiten 

bleef in 2011 een belangrijk thema voor 

onze medewerkers.

We zien ook positieve uitkomsten van 

de enquête. De belangrijkste factoren 

voor betrokkenheid bleven stabiel, 

zoals medewerkertrots. Naar aanleiding 

van de WPC-resultaten van vorig 

jaar hebben managers maatregelen 

genomen die door onze medewerkers 

als positief worden ervaren. Bovendien 

geven de hoge scores op vragen over 

compliance en integriteit aan dat onze 

wereldwijde bewustwordings- en 

trainingsprogramma’s op deze gebieden 

hun vruchten afwerpen. 

In 2012 zullen we er hard aan werken 

om de betrokkenheid van onze 

medewerkers weer op het niveau van 

de voorgaande jaren te brengen. ten 

eerste zullen we extra investeren in 

het duidelijk communiceren van ING’s 

strategie, de doorgroeimogelijkheden 

en de werkprocessen. We zullen 

verder bijzondere aandacht schenken 

aan het senior management, jonge 

talenten, ‘individual contributors’ en 

eerstelijnmanagers. En evenals in 2011 

zullen jonge talenten die bij ING in 

dienst komen een tweedaagse training 

ontvangen over onze waarden en 

duurzaamheidsprogramma’s.

UITKOMSTEN VAN DE WINNING
PERFORMANCE SCAN 2011
In procenten  Bank   Verzekeringen/IM
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67%

75%

73%
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72%

68%

66%

48%

55%

Medewerkersbetrokkenheid algemene resultaten

Ik ben er trots op voor ING te werken

Ik ben over het algemeen zeer tevreden 
met ING als werkgever

Ik zou een goede vriend of familie zeker 
aanbevelen bij ING te gaan werken

Ik overweeg zelden om te zoeken naar 
een nieuwe baan 
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‘ING for
Something
Better
Foundation’
opgericht

Lancering van 
het ING Nood-
hulpfonds en 
partnerschap
met het 
Rode Kruis

Start van het BiD
‘Women in
Business
Challenge’-
programma

Lancering van de
Solidariteitsprijs
in België

ING Vysya
Foundation
opgericht
in India

ING
Foundation
Australia 
opgericht

ING hoofd-
sponsor van 
‘Stichting Natuur-
monumenten’

ING
Foundation
USA opgericht

ING Hong
Kong ontvangt
‘The Caring
Company
 Award’

Lancering ‘ING
Global
Challenge’

ING 
medewerkers 
starten 
vrijwilligerswerk

Oprichting van 
het ‘We Care’ 
fonds in 
Duitsland

ING China
lanceert het
‘ING Insurance
scholarship fund’

Lancering ‘ING
Chances for
Children’ en
partnerschap
met UNICEF

ING (incl. klanten
en medewerkers)
doneren EUR 1,5
miljoen aan 
noodhulp
voor Haïti

Partnerschap 
met UNICEF met 
3 jaar verlengd

Partnerschap 
met UNICEF met 
3 jaar verlengd

Internationale 
campagne
voor de Hoorn 
van Afrika

Lancering goede
doelen-fonds 
van ING’ers in
Nederland

Oprichting van 
het ING 
Personeels-
donatiefonds

ING Direct Italië vierde haar 10-jarig bestaan met een 

uniek ‘Light the future’-evenement. Dit omvatte een reeks 

activiteiten, in samenwerking met UNICEF, om aandacht te 

vragen en geld in te zamelen voor kinderen in Ethiopië. Het 

doel was om 50 scholen te bouwen voor 7.500 kinderen.

In de virtuele campagne werd sociale media gecombineerd 

met andere innovatieve marketingmiddelen. Zo werd in het 

centrum van Milaan tegenover het Sforzesco Kasteel een 

typisch Ethiopische school ingericht. Voorbijgangers werden 

uitgenodigd om de ‘school’ binnen te lopen om zo een beeld 

te krijgen van het einddoel. Om het publiek te stimuleren 

deel te nemen aan de campagne konden bezoekers van 

de speciale website www.accendiilfuturo.it klikken op een 

bijzondere banner. Hierdoor gingen uiteindelijk een miljoen 

ledlampen aan op de toren van Filarete in het kasteel. In nog 

geen twee weken werd de website bezocht door 44.000 

mensen. De pagina van de campagne op Facebook ontving 

10.000 posts en shares. Bezoekers werd niet gevraagd om 

zelf geld te geven, maar ze konden de donaties en support 

van ING wel via social media steunen. 

 

ING direct Italië verlicht de toekomst van Ethiopië

We hebben besloten onze wereldwijde 

initiatieven in te richten rond de thema’s 

kinderen & onderwijs, en financiële 

educatie & ondernemerschap. Deze 

thema’s passen bij de missie van ons 

bedrijf: investeren in de economie 

van morgen, door mensen te helpen 

bij het vormgeven van hun financiële 

toekomst. We richten ons onder andere 

op het opzetten van mentorprojecten 

voor kinderen in sociaal moeilijke 

omstandigheden, fondsenwerving 

via tal van activiteiten voor onze 

internationale partner UNICEF, het 

coachen van startende ondernemers in 

ontwikkelingslanden en het geven van 

gastlessen over het omgaan met geld.

Onze bedrijfsonderdelen ondersteunen 

ook specifieke lokale goede doelen, 

die aansluiten bij de behoeften, 

verwachtingen en voorkeuren van 

medewerkers in de verschillende 

lokale markten. Wij werken samen 

met internationale en lokale partners, 

klanten en medewerkers om lokale 

gemeenschappen te versterken. Dit doen 

we door het geven van financiële hulp, 

de inzet van vrijwilligers en het delen van 

onze kennis en vaardigheden.

Daarnaast komen we in het geval 

van een ramp binnen 72 uur in actie 

door het Nederlandse Rode Kruis 

financieel te ondersteunen bij hun 

noodhulpactiviteiten. Maar we werken 

ook nauw samen met organisaties zoals 

UNICEF en de Happy Hearts Foundation 

om getroffen landen of gemeenschappen 

de nodige hulp te bieden voor herstel en 

wederopbouw.

In dit hoofdstuk zullen wij deze 

activiteiten nader illustreren aan de 

hand van concrete voorbeelden. Naast 

de informatie in dit verslag, hebben 

we ook het ‘Creating Chances for 

Children’ rapport gepubliceerd. Hierin 

wordt uitgebreid verslag gedaan 

van de activiteiten die we sinds 

2005 hebben opgezet om kinderen 

wereldwijd te ondersteunen. Het verslag 

is te vinden op onze website www.

ingforsomethingbetter.com.

BETERE SAMENLEVING

We zien het als onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren 
aan de samenlevingen waar we deel van uitmaken. Daarom investeren we in 
maatschappelijke initiatieven en werken we er hard aan om de samenleving van 
binnenuit te versterken. We faciliteren en stimuleren onze medewerkers om hierin 
te participeren – want zij vormen de basis voor het succes van de maatschappelijke 
programma’s die we ontwikkelen en ondersteunen.

HIGHLIGHTS
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Deze grafiek laat zien wat de oorsprong van onze charitatieve bijdragen 

zijn en hoe deze zijn verdeeld over verschillende thema’s en doelen.

In 2011 deden de klanten en medewerkers van ING in zowel 

Nederland als Spanje mee aan kerstcampagnes voor UNICEF. 

In Nederland werd de campagne “de Kerstman op pad” 

georganiseerd door ING Bank Nederland. De Kerstman werd 

op een virtuele inzamelingsreis voor UNICEF gestuurd om 

online kerstkaarten met een persoonlijke kerstgroet rond te 

brengen. De campagne was zeer succesvol op internet en er 

werd EUR 121.936,32 ingezameld voor UNICEF. Met behulp 

van dit geld kunnen duizenden kinderen in Zambia dit jaar 

naar school. 

 

In Spanje werkten ING en UNICEF samen aan de “Breng ze 

naar school”-campagne tijdens de feestdagen. De campagne 

nodigde mensen uit een app te downloaden van een speciale 

site (www.llevalosalaescuela.com). “Dankzij de techniek 

van de microsite kan men een smartphone synchroniseren 

met een computerscherm. Mensen kunnen letterlijk zien 

hoe een kind een school ingaat, wanneer dit kind van het 

computerscherm op hun mobiele telefoon ‘springt’. Het 

is geweldig”, aldus een enthousiaste Consuelo Crespo, 

voorzitter van UNICEF Spanje. Het app-tarief van EUR 0,79 

werd gedoneerd aan de onderwijsprogramma’s van UNICEF 

voor kinderen, die al door ING worden ondersteund. Begin 

2012 had de campagne 35.736 bezoekers en was EUR 

305.947 aan donaties ontvangen, daarnaast heeft ING Direct 

Spanje ook een gift van EUR 10,000 gedaan.

Kerstcampagnes: een virtuele missie voor UNICEF

KINd EN EdUCATIE

Onderwijs vormt voor kinderen de 

basis voor het creëren van betere 

levensomstandigheden en draagt bij aan 

de opbouw van een betere samenleving. 

Een goede opleiding helpt kinderen zich 

volledig te ontplooien en de zelfstandige 

en gezonde ouders te worden die nodig 

zijn om de volgende generatie groot te 

brengen.

Gebrek aan onderwijs daarentegen, 

maakt kinderen kwetsbaarder. We hebben 

daarom besloten om onderwijs voor 

kinderen als centraal thema te kiezen 

voor onze maatschappelijke programma’s. 

In 2005 hebben we “ING Chances for 

Children’’ opgezet, een programma 

dat zich enerzijds richt op kinderen 

ver weg, die in de meest erbarmelijke 

omstandigheden leven. En anderzijds op 

kinderen dichtbij, op plaatsen waar onze 

medewerkers wonen en werken.

KINdEREN WERELdWIJd 

oNdERSTEUNEN

Om echt iets te kunnen betekenen voor 

de minst bevoorrechte kinderen in de 

wereld, is ING partner geworden van 

UNICEF. Samen streven we ernaar de 

tweede Millenniumdoelstelling van de 

Verenigde Naties te bereiken: universeel 

basisonderwijs voor alle kinderen. ING 

gelooft sterk in de aanpak van UNICEF die 

gebaseerd is op een integrale benadering 

van maatschappelijke uitdagingen en 

de toepassing van geïntegreerde en 

duurzame onderwijsoplossingen. Dit alles 

in nauwe samenwerking met overheden.

 

Als een van UNICEF’s grootste 

internationale partners ondersteunen 

we onderwijsprojecten in Brazilië, 

India, Ethiopië en Zambia. Onze 

betrokkenheid is voor de lange termijn; de 

samenwerking die in 2005 begon, is vorig 

jaar verlengd tot 1 januari 2015. De duur 

van ons partnerschap, en de resultaten 

die we voor kinderen hebben bereikt, 

vormen het bewijs dat deze aanpak 

zowel duurzaam als effectief is. Maar 

helaas moet er nog veel worden gedaan 

om de tweede Millenniumdoelstelling te 

behalen. Ongeveer 68 miljoen kinderen 

in de basisschoolleeftijd gaan nu niet 

naar school. Vooral meisjes hebben geen 

toegang tot onderwijs. Het is daarom 

onze ambitie om per 1 januari 2015 

met onze UNICEF-projecten wereldwijd 

een positief effect te hebben gehad op 

het leven van ten minste één miljoen 

kinderen, door hen te voorzien van beter 

onderwijs en een veiligere en gezondere 

leefomgeving. 

FoNdSEN WERVEN 

In plaats van alleen een cheque uit te 

schrijven, bestaat onze samenwerking uit 

actieve participatie, een open relatie en 

een brede betrokkenheid. ING’ers worden 

door het jaar heen aangemoedigd zelf 

fondsenwervingsacties op te zetten, of 

andere initiatieven te ondersteunen. Om 

de betrokkenheid van onze medewerkers 

te stimuleren verdubbelt ING het 

bedrag van alle ingezamelde gelden en 

donaties van medewerkers voor UNICEF. 

Veel bedrijfsonderdelen organiseren 

veilingen, loterijen en andere creatieve 

geldinzamelacties die allemaal financieel 

bijdragen aan het partnerschap.

 

Om de omvang en het bereik van 

onze organisatie volledig in te kunnen 

zetten voor de UNICEF-projecten die 

ING ondersteunt, bieden wij ook onze 

klanten de mogelijkheid geld te doneren, 

vooral ten tijde van een ramp of tijdens 

onze jaarlijkse kerstcampagnes. Hoewel 

deze grootschalige campagnes bijzonder 

effectief zijn, moedigen we ook de meer 

lokale, kleinschalige of gespecialiseerde 

evenementen aan. Zo organiseert onze 

afdeling Operations & It in Nederland elk 

jaar een succesvol charity dinner. Hierbij 

worden leveranciers uitgenodigd deel 

te nemen aan een veiling en geld in te 

zamelen voor een specifiek UNICEF - ING 

Chances for Children-project.
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KINdEREN oNdERSTEUNEN IN oNZE 

LoKALE GEMEENSCHAPPEN

ING Chances for Children richt zich 

naast het wereldwijde partnerschap met 

UNICEF ook op lokale activiteiten die 

gemeenschappen ondersteunen waar 

onze medewerkers en klanten wonen en 

werken. Bij de lokale programma’s zijn 

duizenden ING’ers betrokken als vrijwilliger 

en als donateur voor lokale goede doelen 

organisaties die zich richten op het helpen 

van kinderen.

In onze optiek vergroten partnerschappen 

de kans om positieve maatschappelijke 

verandering tot stand te brengen, 

bijvoorbeeld door samen te kansen 

te bieden aan jongeren om zich te 

ontwikkelen. Daarom is ING Direct 

Australië bijvoorbeeld een 2-jarige 

samenwerking aangegaan met het 

National Centre of Indigenous Excellence. 

Dit centrum richt zich op het ontwikkelen 

van talent en het creëren van kansen 

voor jonge Aboriginal en torres Straight 

Islanders. In Nederland werd Nationale-

Nederlanden (NN) hoofdsponsor van 

Stichting Doe een Wens. Deze stichting 

vervult de lievelingswensen van 3- t/m 

18-jarigen met een levensbedreigende 

ziekte. NN ondersteunt Doe een Wens op 

allerlei manieren. Niet alleen financieel, 

maar ook door bij te dragen aan het 

verwezenlijken van de dromen van 

kinderen door middel van het inzetten van 

tijd en de contacten van medewerkers. 

Elk jaar organiseert ING de ‘ING Chances 

for Children Global Challenge’. Hierbij 

zamelen medewerkers uit de hele wereld 

geld in, of zetten zij zich in als vrijwilliger 

voor projecten gericht op het verbeteren 

van de levens van kinderen. De Global 

Challenge-activiteiten zijn even divers 

als onze medewerkers, en variëren van 

een liefdadigheidsbazaar in Korea tot het 

stimuleren van lezen op lokale scholen in 

Peru, en van het inzamelen van boeken 

voor een boekenbank in Hongarije tot 

het verkopen van wijn en chocolade in 

België. Andere activiteiten zijn een lunch 

voor 1.000 kinderen in de Filippijnen en 

het opzetten van een bibliotheek in een 

weeshuis in Roemenië.

In 2011 namen 24.433 medewerkers in 

34 landen deel aan de Global Challenge. 

Dit betekent dat meer dan een kwart van 

al onze medewerkers zich tegelijkertijd 

inzetten voor een gemeenschappelijk doel. 

In totaal besteedden ze 42.757 uur van 

hun tijd aan het helpen van kinderen en 

zamelden ze EUR 538.350 in voor UNICEF 

en verschillende lokale goede doelen.

Een uitgebreider overzicht van ING’s 

activiteiten in de samenleving, specifiek 

gericht op kinderen, is te vinden in ons 

maatschappelijk verslag ‘Creating Chances 

for Children’  

(www.ingforsomethingbetter.com/report). 
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Nichole Brown
Chief Corporate and Foundation Partnerships

UNICEF 

In 2011 is het partnerschap tussen UNICEF en ING met nog eens 

drie jaar verlengd. Nichole Brown, UNICEF’s Chief Corporate 

and Foundation Partnerships, ziet bedrijven als ING als logische 

partner om een gemeenschappelijk doel na te streven: een 

wereld waarin de rechten van ieder kind worden gerespecteerd. 

Het brede mandaat van UNICEF omvat immunisatie, voeding, 

onderwijs aan meisjes, HIV/Aids-preventie en andere terreinen 

die van invloed zijn op de rechten van kinderen. “Het klinkt als 

een cliché, maar als je niet investeert in de jongere generatie, is 

er geen toekomst. Wij zien kinderen als de ruggengraat van de 

samenleving en zijn van mening dat zij van uitzonderlijk belang 

zijn voor het functioneren van de economie.”

Brown stelt dat partners uit de private sector UNICEF 

kunnen helpen haar doel - kinderen toegang geven tot 

basisvoorzieningen - te bereiken. Ze zorgen niet alleen voor 

extra financiële slagkracht, maar bieden ook marketingkracht 

en nieuwe manieren van denken. Brown erkent dat bedrijven 

legitieme commerciële en merkdoelen hebben. De uitdaging is 

het vinden van een juiste balans met de prioriteiten van UNICEF.

ING en UNICEF begonnen hun internationale partnerschap in 

2005. Sindsdien is een sterke relatie opgebouwd op basis van 

vergaande, persoonlijke betrokkenheid. “Vorig jaar was ik in de 

gelegenheid samen met het ING-team projecten te bezoeken in 

Zambia. Iedereen was geroerd door deze ervaring en het was een 

voorrecht om te zien wat er lokaal wordt gedaan om het leven 

van kinderen te verbeteren.”

De verlenging van het partnerschap met ING was belangrijk 

voor UNICEF. “We hebben wereldwijd niet zo veel bankpartners. 

Dat we tijdens de financiële crisis konden vertrouwen op een 

stabiel partnerschap met ING was voor ons erg waardevol.” 

Brown voegt eraan toe dat UNICEF en ING nu van plan zijn 

gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen op gebieden als 

ondernemersvaardigheden en financiële zelfredzaamheid voor 

jongeren.

Dit zou het werk van UNICEF wat betreft de ‘Children’s Rights 

and Business Principles’ kunnen aanvullen. Deze principes, 

die samen met het Global Compact en Save the Children van 

de Verenigde Naties zijn ontwikkeld bieden ondernemingen 

richtlijnen voor het respecteren van kinderrechten in hun 

bedrijfsvoering. “Bedrijven vragen zich bijvoorbeeld af hoe ze om 

moeten gaan met kinderarbeid. Het is een complex vraagstuk 

dat een brede, veelzijdige oplossing vereist.” De principes zijn 

inmiddels definitief vastgesteld en gepubliceerd. ING heeft 

bijgedragen aan het opstellen van de principes om ze uitvoerbaar 

te maken voor private sector.

“Als je niet investeert in de 
jongere generatie, is er geen 
toekomst”
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besefte de ING Vysya Foundation dat 

financiële ondersteuning van deze door 

NGO’s uitgevoerde onderwijsprogramma’s 

niet garandeert dat de kinderen 

daadwerkelijk naar school blijven gaan. 

Om met een lange termijn oplossing te 

komen, is onderzoek uitgevoerd voor een 

beter begrip van de financiële gewoontes 

van deze families die doorslaggevend 

kunnen zijn voor het al dan niet binnen 

het onderwijssysteem blijven van een kind. 

Onze ambitie is dat in 2015, al onze 

grotere business units zijn betrokken bij 

onze initiatieven om de financiële en 

zakelijke geletterdheid van tienduizenden 

kinderen, vrouwen en kleine ondernemers 

te verbeteren.

EEN GLoBALE AANPAK AANGEVULd 

MET LoKALE INITIATIEVEN

Naast onze wereldwijde initiatieven 

initiëren we ook lokale maatschappelijke 

initiatieven. We stimuleren onze lokale 

bedrijfsonderdelen om op maat gemaakte 

initiatieven en programma’s op te zetten 

in hun lokale gemeenschappen.  

oRANGE GoES GREEN

Ons ING goes Green-programma is erop 

gericht medewerkers te helpen hun 

eigen werkomgeving groener te maken. 

Medewerkers worden ook uitgenodigd 

om zich in te zetten betrokken voor 

het behoud van biodiversiteit en het 

bevorderen van een schoner milieu. Zo 

hebben in 2011 150 medewerkers en 

hun familieleden bomen geplant in een 

van de meest geliefde nationale parken 

in Nederland. Deze actie is georganiseerd 

in samenwerking met Stichting 

Natuurmonumenten. 

oNdERSTEUNING VAN dE KUNSTEN 

De kunstcollectie van ING omspant 

zeven landen en meer dan 15.000 

kunstvoorwerpen, waar onze 

medewerkers in 1.300 kantoren van 

kunnen genieten. Omdat we deze 

culturele rijkdom ook willen delen met 

de wereld buiten ING is in 2011 besloten 

een deel van onze collectie aan te bieden 

aan 60 zorginstellingen die bij ons in 

Nederland bankieren. Elke instelling 

zal tussen de 20 en 60 kunstwerken 

van bekende Nederlandse grafische 

kunstenaars ontvangen zodat patiënten 

en medewerkers er ook plezier aan 

kunnen beleven.

Dit jaar heeft ING-DiBa het programma “DiBaDu und Dein 

Verein” (DiBaDu en jouw club) opgezet om vrijwilligerswerk 

breed te ondersteunen. Door middel van dit programma 

heeft DiBa 1.000 non-profit organisaties gesponsord met 

elk EUR 1.000. Het initiatief werd ondersteund door het 

Duitse ministerie van Gezinszaken. Non-profit organisaties 

en verenigingen in Duitsland konden zich registreren op 

de DiBaDu homepage. Daarna brachten mensen hun stem 

uit op de organisatie die volgens hen het geld verdiende. 

De 1.000 organisaties met de meeste stemmen ontvingen 

een donatie. De onderwerpen waarmee de deelnemende 

organisaties zich bezighielden, liepen sterk uiteen. De 

meeste organisaties waren echter actief op het gebied van 

sport en kinderen/jongeren.

De respons was overweldigend: meer dan 19.000 

verenigingen melden zich binnen zes weken aan en ruim 

17,5 miljoen mensen brachten hun stem uit.

diBadu und dein Verein: EUR 1.000 voor 1.000 non-profit 
organisaties in duitsland

FINANCIËLE & ZAKELIJKE KENNIS

ING wil toekomstige generaties helpen 

om te leren hoe zij financieel zelfstandig 

kunnen zijn. Het bevorderen van financiële 

en zakelijke kennis is een goede manier 

om dit doel te bereiken. Bovendien is 

het delen van onze specifieke vakkennis, 

expertise en vaardigheden op dit gebied 

voor ons een logische manier om bij te 

dragen aan de samenleving.

Het versterken van financiële kennis en 

vaardigheden sluit aan bij onze missie om 

onze klanten te helpen met het vergroten 

van hun financiële inzicht zodat zich 

comfortabeler voelen bij het maken van 

financiële beslissingen. Wij geloven dat je 

goede financiële gewoonten het beste op 

jonge leeftijd kunt ontwikkelen. Kinderen 

die niet weten hoe ze met geld moeten 

omgaan, kunnen in hun latere leven 

mogelijk kansen missen. Of, fouten maken 

die moeilijk te herstellen zijn. Daarom 

geven we extra aandacht aan de financiële 

educatie van jongeren. We richten ons 

ook op het vergroten van zakelijke kennis 

en ondernemerschap, omdat dit mensen 

economische kansen biedt en bijdraagt 

aan een sterkere samenleving. We richten 

ons ook hierbij in het bijzonder op de 

ondersteuning van kinderen en jongeren, 

maar verlenen ook support aan micro-

ondernemers en jonge bedrijven in zowel 

opkomende als ontwikkelde markten. 

Deze initiatieven liggen in het verlengde 

van onze activiteiten op het gebied van 

inclusive finance, en zijn een aanvulling op 

de zakelijke microfinancieringsactiviteiten. 

In 2011 sponsorde ING een nieuwe 

interactieve campagne ‘Baas gezocht, 

ontdek de ondernemer in jezelf’ in het 

Geldmuseum in Utrecht. Het doel is 

ondernemerschap bij jongeren in het 

beroepsonderwijs te stimuleren. Dit 

initiatief sluit naadloos aan op onze 

doelstelling de sociale en financiële 

zelfredzaamheid van deze groep jonge 

mensen te helpen versterken (www.baas-

gezocht.nl).

In New York heeft ING samen met het 

Museum of American Finance 402 lokale 

leerlingen gratis toegang verleend. Deze 

leerlingen zijn afkomstig van zogeheten 

title 1 schools, die deze bezoeken 

over het algemeen niet zelf kunnen 

bekostigen. De leerlingen namen deel 

aan de lesprogramma’s van het Center for 

Financial Education van het museum. Deze 

sessies van 45 tot 60 minuten werden 

verzorgd door onderwijsdeskundigen van 

het museum en professionals uit de sector. 

De lessen betroffen onderwerpen als 

Aandelen analyseren, Financiële markten 

en het Bankbedrijf in Amerika.

De ING Vysya Foundation in India 

lanceerde een innovatief nieuw 

programma op het gebied van financiële 

educatie dat zich richtte op zowel ouders 

als kinderen die geholpen worden door 

de NGO’s die door ING Vysya Foundation 

worden gesteund. Door het hoge 

percentage vroegtijdige schoolverlaters 

onder kinderen uit gezinnen met een laag 

inkomen (vaak onder de armoedegrens), 

De Women in Business Challenge is een interactieve 

wedstrijd waarbij vrouwelijke ondernemers uit Afrika, Azië, 

het Midden-Oosten en Latijns-Amerika worden uitgenodigd 

hun ondernemingsplan in te sturen. De wedstrijd wordt 

georganiseerd door ING, het Business in Development 

(BiD) Network en ICCO, en is erop gericht aspirant-

zakenvrouwen te helpen bij het realiseren van hun zakelijke 

ambities. ING’ers treden vrijwillig op als coach voor deze 

vrouwen door hen te begeleiden bij het opstellen van hun 

ondernemingsplan.

Dan Huang, junior portefeuillebeheerder van aandelen 

uit opkomende markten bij ING IM, was een van de 

coaches die in 2011 meedeed aan het programma. 

Zij coachte de 26-jarige Sharon Againe uit Oeganda. 

Sharons ondernemingsplan betrof het ontwikkelen van 

internetmarketing voor het midden- en kleinbedrijf in Afrika.

Dan: “Coach worden in dit programma sprak me erg aan 

omdat ik zelf altijd al ondernemer heb willen worden. 

Daarnaast ben ik er trots op andere mensen te mogen 

helpen hun droom waar te maken. Ik vond het een 

uitgelezen mogelijkheid mijn vakkennis toe te passen en 

hopelijk waarde toe te voegen aan de toekomst van iemand 

anders.”

Ze vervolgt: “Het coachen bleek een geweldige leerervaring 

voor me te zijn. Het was een openbaring, omdat ik een 

andere cultuur en verschillende bedrijfsdisciplines leerde 

kennen. Ook stelde ik me voor op een dag te doen wat 

Sharon heeft gedaan. Ze heeft me enorm geïnspireerd 

en haar doorzettingsvermogen tijdens het project was 

indrukwekkend.”

Women in Business Challenge 
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BEtERE SAMENLEVING

Ook ondersteunen we bij rampen de 

noodhulp – en wederopbouwactiviteiten 

van onze internationale partner 

UNICEF. tijdens de aanhoudende 

hongersnood in de Hoorn van 

Afrika in 2011, werd er binnen ING 

een wereldwijde inzamelingsactie 

gestart. In totaal zamelden we EUR 

443.285 in voor de hulpverlening door 

UNICEF. Dit geld werd ingezet voor 

hulp in vluchtelingenkampen, voor 

gezinshereniging en om 350 ‘schools 

in a box’ te geven zodat kinderen 

hun onderwijs konden vervolgen. 

tevens hebben we in Nederland onze 

internetbankieren faciliteiten beschikbaar 

gesteld voor de nationale Giro 555 

actie. Zodoende wisten 18.000 van 

onze klanten hun weg naar de naar de 

nationale campagnewebsite te vinden.

STICHTINGEN VAN ING

InG GROeP (neDeRlanD)

aUsTRalIë

BelGIë

InDIa

POlen

ROemenIë

Vs

neDeRlanD

ING for Something Better Foundation

ING Foundation

ING Mecenaatfonds

ING Vysya Foundation

Fundacja ING Dzieciom

ING Foundation “O Lume Mai Buna”

ING Foundation
ING Direct Kids Foundation

ING Foundation “Medewerkers
Goede Doelenfonds ING Bank”
ING Foundation “Wij en de maatschappij” 

KEUZE VAN MEdEWERKERS 

oNdERSTEUNEN

Naast de activiteiten die vanuit ING 

worden ondernomen, faciliteren en 

stimuleren we de betrokkenheid van 

onze medewerkers bij goede doelen, 

sport en kunst. In verschillende landen 

verdubbelen ING’s bedrijfsonderdelen de 

donaties van medewerkers aan lokale 

goede doelen. En, in sommige landen 

steunen we de favoriete doelen van onze 

medewerkers. Zo heeft ING in België 

sinds 2010 een Solidariteitsprijs om de 

goede doelen waar medewerkers zich 

actief voor inzetten financieel te steunen. 

In Luxemburg is in 2011 een vergelijkbaar 

fonds opgericht. In Duitsland vierden we 

het 7-jarig bestaan van het ‘We Care’ 

fonds, dat eveneens geld verstrekt aan 

charitatieve organisaties waarbij onze 

medewerkers actief betrokken zijn.

In 2011 werden voor medewerkers 

in Nederland nieuwe goede doelen-

fondsen opgezet voor zowel de 

bank-, als de verzekerings- en 

vermogensbeheeractiviteiten. 

Nederlandse medewerkers kunnen 

een donatie van EUR 1.000 aanvragen 

voor het goede doel waar ze zelf bij 

betrokken zijn. Dit kan via het fonds 

‘Echt Goed Doen’ van de bank of het 

fonds ‘Wij & de maatschappij’ van de 

verzekeringsmaatschappij. Ook is extra 

financiering mogelijk voor speciale 

projecten op het gebied van sport en 

spel, natuur, gezondheidszorg, kunst 

en cultuur, onderwijs, noodhulp en 

andere vrijwilligersinitiatieven. De 

projecten van medewerkers worden 

beoordeeld en goedgekeurd door een 

speciale onafhankelijke commissie van 

medewerkers. Vervolgens worden de 

projecten online gezet zodat collega’s 

kunnen stemmen op hun favoriete 

project. In 2011 ontvingen 641 

verschillende stichtingen en andere non-

profit organisaties donaties, en bracht 

meer dan 10% van de medewerkers in 

Nederland een stem uit op een project. In 

totaal werd er EUR 1.370.000 gedoneerd.

NoodHULP

Wanneer zich een ramp voordoet, 

werkt ING samen met partners om 

noodhulp te bieden op de korte termijn 

en herstelhulp op de lange termijn. 

Van ondervoeding tot natuurrampen, 

onze partners adviseren ons over onze 

noodhulpactiviteiten en de wijze waarop 

wij hen effectief kunnen ondersteunen.

In 2009 hebben we het ING Disaster 

Relief Fund (ING Noodhulpfonds) 

opgericht, en zijn we een samenwerking 

gestart met het Nederlandse Rode Kruis. 

Ons streven is bij een ernstige ramp waar 

ook ter wereld binnen 72 uur te reageren 

door middel van een financiële bijdrage. 

Daarnaast willen we in het geval van een 

ramp ook de hulpinitiatieven van onze 

bedrijfsonderdelen en collega’s wereldwijd 

faciliteren. Zo organiseerden we in 2011 

een wereldwijde geldinzamelingsactie 

voor de aardbeving – en tsunami ramp in 

Japan. Samen met onze medewerkers en 

klanten wisten we in totaal EUR 322.876 

in te zamelen, waarvan EUR 50.000 direct 

afkomstig was uit het ING Disaster Relief 

Fund.
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RESULtAtEN

TWo ToMoRRoWS

Het internationale ratingbureau two 

tomorrows heeft ons een AA-rating 

gegeven in de ‘Value Rating’ over 2011. 

Dit ligt ruim boven het gemiddelde van de 

financiële sector. two tomorrows merkt 

op dat bij bedrijven met een hoge rating 

de kans op beleggingswaarde op lange 

termijn groter is als gevolg van duurzame 

praktijken.

NEWSWEEK

ING staat op de 64e plaats van de 

Newsweek Green Ranking van 

500 bedrijven op basis van haar 

footprint, milieubeleid en transparante 

communicatie. Vorig jaar stonden we 

op de 15e plaats, maar volgens de 

rankinginstituten kunnen deze twee 

jaren niet met elkaar worden vergeleken 

omdat de methodologie fundamenteel is 

veranderd. We scoorden relatief hoog op 

het gebied van informatieverschaffing, 

maar er zijn verbetermogelijkheden met 

betrekking tot ons milieumanagement.

CdP

ING onderschrijft het Carbon Disclosure 

Project. Dit is een initiatief om 

klimaatverandering te adresseren door 

samen met de grootste bedrijven ter 

wereld, de uitstoot van broeikasgassen, 

het risico van blootstelling aan 

klimaatverandering, en de strategie 

voor waterverbruik, te meten en te 

publiceren. Deze informatie wordt aan 

de internationale beleggingswereld 

verstrekt om risico’s te analyseren, kansen 

te identificeren en beleggingsbeslissingen 

te nemen. Ook ING Investment 

Management betrekt gegevens over 

de uitstoot van broeikasgassen bij haar 

beleggingsbesluiten.

ING IS oNdER ANdERE

PARTNER VAN

•	 UNICEF

•	  het Nederlandse Rode Kruis

•	 Carbon Disclosure Project (CDP)

•	 Nudge

ING  
oNdERSCHRIJFT

•	 de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens

•	 de belangrijkste verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
(ILO) 

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

•	 de Equator Principles

•	 het Global Reporting Initiative (GRI)

•	 de Principles for Investors in Inclusive 
Finance (PIIF)

ING IS LId VAN oF dEELNEMER AAN

•	 United Nations Environmental 
Programme Finance Initiative (UNEP FI)

•	 United Nations Environmental 
Programme Finance Initiative Principles 
for Sustainable Insurance team (UNEP 
FI PSI)

•	 UNEP Finance Initiative Climate 
Change Working Group (UNEP 
FICCWG)

•	 United Nations Global Compact

•	 de European Academy of Business in 
Society (EABIS)

ING IS LId, oNdERTEKENAAR oF 
AANHANGER VAN

•	 de International Petroleum Industry 
Environmental Conservation 
Association

•	 Extractive Industries transparency 
Initiative 

•	 Voluntary Principles on Security and 
Human Rights 

•	 Global Gas Flaring and Venting 
Reduction Voluntary Standard 

•	 de International Association of Oil and 
Gas Producers

•	 International Marine Organisation 

•	 International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, 
MARPOL 73/78

•	 de International Hydropower 
Association 

•	 de World Commission on Dams

•	 GHG Protocol facilitated by the World 
Business Council on Climate Change 

•	 de World Resources Institute

•	 de World Coal Institute

•	 IFC’s EHS Guideline on thermal Power

•	 het metaal- en mijnbouwinstituut; 
ICMM International Council on Mining 
& Metals

doW JoNES SUSTAINABILITy INdEX

In 2011 is ING opnieuw opgenomen in 

de DJSI World Index (Insurance sector). 

Deze index volgt de prestaties van 

de top 10% van bedrijven in de Dow 

Jones op economisch, ecologisch en 

maatschappelijk gebied. Onze score 

is dezelfde als in 2010, waardoor wij 

tot de top behoren in de wereldwijde 

verzekeringssector. Echter, ING is uit de 

DJSI Europe Index gevallen, een index 

die de top 20% van de 600 grootste 

Europese ondernemingen bevat. 

Hoewel wij dezelfde score als vorig jaar 

behaalden, presteerden sommige van 

onze Europese branchegenoten in de 

verzekeringssector beter.

FTSE4Good

ING Groep is opgenomen in de 

FtSE4Good Index sinds de oprichting van 

deze index en heeft deze positie in 2011 

behouden. Dit is een belangrijke indicator 

van ING’s prestaties op het gebied van 

duurzaamheid omdat institutionele 

beleggers zich steeds meer richten op de 

milieu- en maatschappelijke praktijken 

en goed ondernemingbestuur (ESG 

factoren) van bedrijven. De index is een 

waardevol hulpmiddel voor consultants, 

vermogensbeheerders, fondsmanagers, 

zakenbanken, aandelenbeurzen en 

aandelenmakelaars bij het beoordelen 

of ontwikkelen van verantwoorde 

beleggingsproducten en portefeuilles.

 

SUSTAINALyTICS

Voor het tweede achtereenvolgende 

jaar staat ING bovenaan een door 

onderzoeksbureau Sustainalytics 

samengestelde lijst van 135 bedrijven 

die uiteenlopende financiële diensten 

aanbieden. Dit bureau publiceert 

wereldwijd analyse- en onderzoekscijfers 

op het gebied van milieu, de 

maatschappij en ondernemingsbestuur. 

Volgens Sustainalytics resulteerden ING’s 

duurzame ondernemingspraktijken in 

hoge prestaties en risicovermindering 

op de middellange en lange termijn. Bij 

de milieubeheersystemen is ruimte voor 

verbetering.

TRANSPARANTIE BENCHMARK

In de transparantie benchmark van 

het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie staan we op 

de 16e plaats van de 500 grootste 

ondernemingen in Nederland. Bij de 

28 ondernemingen in de bank- en 

verzekeringsector namen we de 4e 

plaats in op basis van de transparante 

verslaggeving van onze visie en strategie, 

de proactieve manier waarop wij 

belanghebbenden benaderen en onze 

algemene openheid over duurzaamheid.

Onze visie op duurzaamheid is gebaseerd op onze specifieke vaardigheden 
en expertise als financiële instelling, door onze toekomstvisie en door de 
verwachtingen van onze interne en externe belanghebbenden. De beoordeling 
van onze resultaten op dit gebied door onafhankelijke onderzoeks- en 
ratingbureaus stelt ons eveneens in staat onze strategie en ons beleid verder 
vorm te geven en te verbeteren, en onze impact te vergroten. 

ING IN 
dUURZAAMHEIdSBENCHMARKS

Ondernemingsbestuur ING: 93%

Ondernemingsbestuur Sector: 53%

ANALYSE SUSTAINALYTICS 
Relatief duurzaamheidsresultaat per sector

ING: 81,9%

Sector: 52,5%

Maatschappelijk ING: 84%

Maatschappelijke Sector: 58%

Milieu ING: 72%

Milieu Sector: 49%



EQUAToR PRINCIPLES

In 2011 heeft de Environmental and Social 

Risk afdeling 55 projectfinancieringstransacties 

gescreend op eventuele milieu of sociale risico’s 

aan de hand van de Equator Principles. Voor meer 

informatie zie pagina 50.

dUURZAAM BEHEERd VERMoGEN 

Ons duurzaam beheerd vermogen is in 2011 met 

20% afgenomen. De belangrijkste reden voor 

deze afname is dat in een van de fondsen in IM, 

een groot mandaat, niet langer is opgenomen. 

Op pagina 52 is nadere informatie over onze 

portefeuille te vinden. Ook de portefeuille van de 

ING Groenbank gaf in 2011 krimp te zien. Dit als 

gevolg van het besluit van de Nederlandse regering 

om het belastingvoordeel voor investeringen 

in ‘groene’ fondsen te verlagen. Voor nadere 

informatie zie pagina 54.

KLANTTEVREdENHEIdSINdEX 

Voor de bankactiviteiten (exclusief ING Direct) 

zijn de tevredenheidsscores gebaseerd op de 

American Customer Satisfaction Index (ACSI). 

Deze scores zijn aangepast voor de markt van 

financiële dienstverlening en zijn gebaseerd op een 

combinatie van vragen over algehele tevredenheid, 

‘customer delight’ en de ideale dienstverlener. Deze 

score is niet marktgewogen. In 2011 werd het 

onderzoek uitgevoerd binnen ING Retail Banking 

in Nederland, België, Polen, Roemenië, turkije en 

India. In 2011 verving het verzekeringsbedrijf de 

klanttevredenheidsindex door de Net Promoter 

Score-methodologie. Er werd geen ACSI-onderzoek 

uitgevoerd bij ING verzekeringen/IM. Daarom zijn er 

geen vergelijkbare cijfers beschikbaar.

ECoNoMISCHE WAARdE 

Nadere financiële informatie is te vinden in het ING 

Jaarverslag 2011.

MEdEWERKERSBETRoKKENHEId 

Over 2011 rapporteren we over het percentage 

‘algehele medewerkersbetrokkenheid’. Daarom 

komt de score over 2011 niet overeen met het 

cijfer in het verslag ‘ING in de Samenleving’ over 

2010. Medewerkersbetrokkenheid is gebaseerd 

op vier subcriteria: ‘Ik ben er trots op voor ING te 

werken’, ‘Ik ben uiterst tevreden over ING’, ‘Ik zou 

een vriend of familielid aanraden bij ING te werken’ 

en ‘Ik denk zelden aan zoeken naar een andere 

baan’. In 2010 rapporteerden we alleen over de 

vraag ‘Ik ben er trots op voor ING te werken’. In 

2011 zagen we een daling van 3% in de totale 

medewerkersbetrokkenheidsscore (van 69% naar 

66%). Voor meer informatie zie pagina 84.

dIVERSITEIT 

Het percentage vrouwen in de ING Management 

Council is in 2011 gestegen met 1,3%. Voor nadere 

informatie zie pagina 82.

ING CHANCES FoR CHILdREN 

Het aantal kinderen dat toegang kreeg tot 

basisonderwijs nam in 2011 af met 5,6%. De 

doelstelling dat voor iedere werknemer één kind 

naar school wordt gestuurd (EUR 30 per kind per 

jaar) werd echter ruimschoots overtroffen. Voor 

nadere informatie zie pagina 90.

GRoENE ENERGIE 

De hoeveelheid door ING ingekochte energie 

uit duurzame bronnen is in 2011 gestegen met 

1% en is nu goed voor 63% van onze totale 

elektriciteitsportefeuille.

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 250 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 

100.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (1)

Equator Principles 
(aantal beoordeelde projecten)

Duurzaam beheerd vermogen 
(in miljoenen euro’s)

Klanttevredenheidsindex (2)

Economische waarde (in miljoenen euro‘s) (3)

  Balanstotaal

  
  Eigen vermogen

  Totale baten

  Resultaat voor belastingen

  Nettoresultaat

  Personeelslasten: salarissen

  Personeelslasten: overig

Medewerkersbetrokkenheidindex (4)

Diversiteit (5) 
(% vrouwelijke leden in de
ING Management Council)

ING Chances for Children 
(aantal kinderen dat toegang
heeft gekregen tot onderwijs)

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

Dow Jones Sustainability Index (6)

FTSE4Good Index

74

2.120

69,1%

1.247.005

40.904

54.105

3.928

2.810

5.457

2.235

69%

14,9%

125.175

332.843

72

Included

55

1.683

69,3%

1.279.188

46.663

55.794

6.109

5.766

5.307

2.249

66%

16,2%

118.101

310.993

72

Included

(1) Accountantskantoor Ernst & Young heeft de betrouwbaarheid van de KPI’s gecontroleerd.

(2) Voor het bankbedrijf (exclusief ING Direct) zijn de tevredenheidsscores gebaseerd op de American Customer Satisfaction Index (ACSI), 
aangepast voor de financiële markt en gebaseerd op een combinatie van vragen die betrekking hebben op algehele klanttevredenheid en een 
ideale dienstverlener zijn. Deze score is niet marktgewogen. In 2011 werd het onderzoek uitgevoerd binnen Retail Banking in Nederland, België, 
Polen, Roemenië, Turkije en India. In 2011 verving het verzekeringsbedrijf de klanttevredenheidsindex door de Net Promoter Score-methodologie.
Er werd geen ACSI-onderzoek uitgevoerd bij ING Verzekeringen/IM. Daarom zijn er geen vergelijkbare cijfers beschikbaar.

(3) De cijfers over 2010 zijn aangepast om de wijziging in de verslaggeving tot uitdrukking te brengen, dat wil zeggen: de overstap naar reële 
waarde voor levenslange Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits voor de gesloten portefeuille Amerikaanse lijfrentes per 1 januari 2011. 

(4) Over 2011 rapporteren we over het percentage ‘algehele medewerkersbetrokkenheid’. De score over 2010 komt niet overeen met het cijfer in 
het Jaarverslag 2010, omdat het was gebaseerd op slechts een van de vier vragen over medewerkersbetrokkenheid, namelijk: ‘Ik ben er trots op 
voor ING te werken’. De score over 2010 in dit verslag is gebaseerd op de ‘totale medewerkersbetrokkenheidsscore’. Het onderzoek is uitgevoerd 
door Kenexa.

(5) We hebben de diversiteitscijfers over 2011 berekend als een gewogen gemiddelde, betrekking hebbend op het totaal aantal leden van de 
Management Council (Insurance US, Insurance EurAsia en Bank).

(6) De score van ING in de onderliggende duurzaamheidsbeoordeling van bedrijven door SAM Research Institute (1–100). 
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Aan: het management van ING Groep N.V.

Inleiding

Het management van ING Groep N.V. (hierna: ING) heeft ons verzocht een assurance-rapport 

te verstrekken bij het Maatschappelijk Jaarverslag 2011 van ING. Onze opdracht is gericht op 

het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de Key Performance Indicators en de 

verslaggevingsprocessen en een beperkte mate van zekerheid over de ING Voortgangsrapport 

2011.

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 Jaarverslag, zodanig dat deze geen afwijkingen 

van materieel belang bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare rapportagegrondslagen 

waarin de GRI-verslaggevingsprincipes zijn begrepen en het gebruiken van meetmethoden 

en maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. De door het 

management gemaakte keuzes, de reikwijdte van dit verslag en de rapportagegrondslagen, 

inclusief de inherente specifieke beperkingen die de betrouwbaarheid van de informatie 

kunnen beïnvloeden, zijn uiteengezet op bladzijden 6 en 7 van het verslag.

Inherente beperkingen van onze assurance-opdracht

Het Maatschappelijk Jaarverslag bevat toekomstgerichte informatie in de vorm van ambities, 

strategie, plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat realisatie 

onzeker is. Om die reden wordt door ons ten aanzien van de realisatie van toekomstgerichte 

informatie geen zekerheid verstrekt.

Bovendien hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd en trekken wij geen conclusie met 

betrekking tot:

•	 de betrouwbaarheid van de in het Maatschappelijk Jaarverslag 2011 opgenomen 

informatie, behalve de informatie vermeld in onderstaande paragraaf “Opdracht en criteria”

•	 de volledigheid van het aantal projecten volgens de Equator Principles.

De verwijzingen in het rapport (zoals bijvoorbeeld naar de website van ING of andere externe 

websites en documenten) maken geen onderdeel uit van onze assurance-opdracht.

opdracht en criteria 

Wij hebben een assurance-opdracht uitgevoerd met het doel:

•	 een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat in het Maatschappelijk Jaarverslag 2011 

van ING Groep N.V.:

•	 de tien Key Performance Indicators (hierna: KPI’s) zoals gedefinieerd op bladzijde 102 

in alle van materieel belang zijnde opzichten betrouwbaar zijn, en

•	 de beschrijving van het hoofdstuk “over dit verslag” op bladzijde 6 en 7 van het 

Maatschappelijk Jaarverslag van ING een juiste en toereikende weergave is van de 

verslaggevingsprocessen binnen ING overeenkomstig de verslaggevingsprincipes in de 

Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het Global Reporting Initiative (GRI) en 

het gedocumenteerde verslaggevingsbeleid van ING;

•	 een beperkte mate van zekerheid verkrijgen dat het “ING Voortgangsrapport 2011” op 

bladzijden 30 tot en met 33, zoals opgenomen in het ING Maatschappelijk Jaarverslag 

2011, een juiste weergave is van de voortgang in 2011 met betrekking tot de voor dat jaar 

geformuleerde doelstellingen. 

In totaal is het duurzaam beheerd 
vermogen in 2011 met 20% gedaald.
 
ING Groenbank: 
De portefeuille van de ING Groenbank 
gaf opnieuw krimp te zien. Dit als gevolg 
van het besluit van de Nederlandse 
regering om het belastingvoordeel voor 
investeringen in ‘groene’ fondsen te 
verlagen. Voor nadere informatie, zie 
pagina 54. 

Fondsen beheerd door IM:
De afname is te wijten aan de gewijzigde 
strategie voor duurzaam beleggen bij een 
groot mandaat, dat daardoor niet meer 
belegt in het ‘INI Duurzaam Rendement 
Fonds’. Het ING (L) Renta Sustainable 
Fixed Income Fund is omgedoopt tot ING 
(L) Renta Fund Euro Credit Sustainable 
Fund. Ook het beleggingsbeleid 
is, evenals de gehanteerde 
duurzaamheidscriteria, gewijzigd.

Thematische fondsen:
De risico’s en kansen als gevolg 
van wereldwijde uitdagingen als 
klimaatverandering maken deel uit van 
het algemene beleggingsproces van de 
reeks ING SRI-fondsen. Daarom wordt het 
ING Climate Focus Fund niet langer apart 
aangeboden aan klanten. Het fonds is in 
2011 opgenomen in het ING (L) Invest 
Sustainable Equity Fund.

THEMATISCHE FONDSEN

DUURZAAM BEHEERD 
VERMOGEN BEHEERD DOOR 
WESTLAND 
UTRECHT BANK

DUURZAAM BEHEERD 
VERMOGEN DOOR 
PRIVATE BANKING

DUURZAAM BEHEERD 
VERMOGEN DOOR
ING IM

992

57

446

55

14

43

23

362

34

2.028

16

2.044

2

10

5

1

829

63

511

61

20

60

26

517

30

2.120

15

2.135

2

10

5

648

66

80

77

528

23

1.683

14

1.701

50

209

292

2

4

4

In miljoenen euro’s  

ING Groenbank

ING Duurzaam Aandelen Fonds

INI Duurzaam Rendement Fonds

ING (L) Invest Sustainable Equity

ING (B) Invest Solidarity Mixed/Child Focus EUR

ING (L) Renta Sustainable Fixed Income

Europe Sustainable Mandate

Enhanced Core Socially Responsible Equity Common Trust

ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable

Duurzaam portefeuille beheer

ING Liric SRI Top 50

TOTAAL EXCLUSIEF DUURZAAM VERMOGEN
EXTERN BEHEERD

ING (L) Climate Focus

ING Thai Global Water Fund

ING Green Focus Fund

Total thematic funds

Westland Utrecht Bank

TOTAAL

TOTAAL MASTER LIST PRIVATE BANKING / 
DUURZAAM BEHEERD VERMOGEN DOOR ING NETHERLANDS*

DUURZAAM BEHEERD VERMOGEN

Als er geen bedrag staat, betekent dit dat het fonds datjaar niet 
bestond  
* Het bedrag is het totaal geïnvesteerd vermogen door klanten in 
duurzame fondsen in Nederland (zowel ING als third party 
fondsen)
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EURoPA EURoPANooRd-, MIddEN- 

EN ZUId-AMERIKA

NooRd- EN ZUId-

AMERIKA

AZIË 

AZIË 

neDeRlanD

•	 Domestic Bank Nederland

•	 ING Bank NL

•	 Bank Mendes Gans

•	 Westland Utrecht Bank

BelGIë

•	 ING Bank België

•	 ING België - Record Bank

BUlGaRIIJe

•	 ING Bank Bulgarije

TsJeCHIë

•	 ING Bank tsjechië

fRankRIJk

•	 ING Bank Frankrijk

•	 ING Direct Frankrijk

DUITslanD

•	 ING Bank Duitsland -  

Interhyp AG

•	 ING-DiBa Duitsland

GRIekenlanD

•	 ING Griekenland

HOnGaRIJe

•	 ING Bank Hongarije

ITalIë

•	 ING Direct Italië

lUxemBURG

•	 ING Luxemburg

POlen

•	 ING Bank Slaski

ROemenIë

•	 ING Bank Roemenië

RUslanD

•	 ING Bank Rusland

slOwakIJe

•	 ING Bank Slowakije

sPanJe

•	 ING Direct Spanje

TURkIJe

•	 ING Bank turkije

VeRenIGD kOnInkRIJk

•	 ING Bank VK

•	 ING Direct VK

OekRaïne

•	 ING Bank Oekraïne

neDeRlanD

•	 Nationale-Nederlanden

•	 ING Investment Management NL

•	 RVS

BelGIë

•	 ING Insurance België

BUlGaRIJe

•	 ING Insurance Bulgarije

TsJeCHIë

•	 ING Insurance tsjechië

GRIekenlanD

•	 ING Life Insurance Griekenland

HOnGaRIJe

•	 ING Insurance Hongarije -  

Pensioenen

ROemenIë

•	 ING Insurance Roemenië

slOwakIJe

•	 ING Insurance Slowakije

sPanJe

•	 ING Insurance Spanje

TURkIJe

•	 ING turkije Life

CanaDa

•	 ING Direct Canada

CHIlI

•	 ING Chili

Vs

•	 ING Bank USA

•	 ING Direct USA 
(Op 16 juni 2011 maakte ING 
bekend dat zij een akkoord had 
bereikt om ING Direct USA te 
verkopen, behoudens toestemming 
van toezichthoudende
instanties)

mexICO

•	 ING Mexico

PeRU

•	 ING Insurance Peru 
(Op 29 december 2011 maakte ING bekend dat 
zij de desinvestering van haar Latijns-Amerikaanse 
activiteiten op het gebied van pensioenen, 
levensverzekeringen en beleggingsbeheer (inclusief 
ING Insurance Peru) had afgerond) 

VeRenIGDe sTaTen
•	 ING Insurance USA

HOnGkOnG

•	 ING Insurance Hongkong

InDIa

•	 ING Vysya Life 

JaPan

•	 ING Life Insurance Japan

kORea

•	 ING Insurance Korea

malaysIa

•	 ING Maleisië - Berhad

TaIwan

•	 ING Insurance taiwan

THaIlanD

•	 ING Insurance thailand

aUsTRalIë

•	 ING Direct Australië

CHIna

•	 ING Bank Shanghai

HOnGkOnG

•	 ING Bank Hongkong

InDIa

•	 ING Vysya Bank

JaPan

•	 ING Bank Japan

kORea

•	 ING Bank N.V.,  

Seoul Branch

fIlIPPIJnen

•	 ING Bank Filippijnen

sInGaPORe

•	 ING Bank Singapore

Wij zijn van mening dat deze criteria toereikend zijn voor het 

doel van onze assurance-opdracht.

Verantwoordelijkheid van de accountant

We hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming 

met Nederlands recht, waaronder standaard 3000 “Assurance-

opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling 

van historische financiële informatie”. Hierin staat onder meer 

dat wij moeten voldoen aan gedragsnormen, inclusief eisen voor 

onafhankelijkheid.

Het is onze verantwoordelijkheid om tot een conclusie te komen 

met betrekking tot de hierboven onder ‘Opdracht en criteria’ 

vermelde aangelegenheden.

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 rapportagegrondslagen 

in de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van 

het GRI heeft heeft gebruikt bij het bepalen van haar 

verslaggevingsproces;

•	 het beoordelen van de aanvaardbaarheid en consistente 

toepassing van de rapportagegrondslagen die bij het opmaken 

van het Maatschappelijk Jaarverslag 2011 zijn toegepast;

•	 het beoordelen van de betrouwbaarheid van de tien KPI’s en 

de gerapporteerde voortgang door:

•	 het verkrijgen van inzicht in de opzet en werking van 

de systemen en methoden die zijn gebruikt voor het 

verzamelen en verwerken van de gerapporteerde KPI’s, 

inclusief het consolidatieproces,

•	 het identificeren van inherente risico’s in de 

betrouwbaarheid van de KPI’s en het beoordelen in 

hoeverre deze risico’s in beperkte mate worden afgedekt 

door interne beheersingsmaatregelen,

•	 het beoordelen van de effectieve werking van de interne 

beheersingsmaatregelen voor zover relevant voor onze 

assurance-opdracht, 

•	 het op basis van een risicoanalyse uitvoeren van 

aanvullende werkzaamheden met betrekking tot de KPI’s 

en de ING Voortgangsrapport 2011, door een combinatie 

van:

•	 interviews met het betreffende personeel op 

groepsniveau en op het niveau van de business 

units om de betreffende beschrijvende informatie in 

het verslag te staven,

•	 kwantitatieve analyses op groepsniveau en op 

het niveau van de business units gericht op het 

beoordelen van kwantitatieve gegevens,

•	 aansluitingen met de gecontroleerde jaarrekening,

•	 het op basis van deelwaarnemingen uitvoeren van 

detailcontroles op het niveau van de organisatie en 

van de business units, met behulp van interne en 

externe informatiebronnen, om de betrouwbaarheid 

van de verschafte informatie te toetsen.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van 

een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen 

van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang 

dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van 

een redelijke mate van zekerheid. Wij zijn van mening dat onze 

aanpak een deugdelijke grondslag vormt voor onze conclusie.

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:

•	 de tien KPI’s, zoals gedefinieerd op bladzijde 102 van het 

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 van ING, in alle van 

materieel belang zijnde opzichten betrouwbaar zijn;

•	 de beschrijving van het hoofdstuk “over dit verslag” van 

het Maatschappelijk Jaarverslag 2011 van ING een juiste en 

toereikende weergave is van de verslaggevingsprocessen 

binnen ING overeenkomstig de verslaggevingsprincipes in de 

Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het GRI en het 

gedocumenteerde verslaggevingsbeleid van ING;

•	 ons niets is gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat de voortgang in 2011, zoals beschreven in het 

“ING Voortgangsrapport 2011” op bladzijden 30 tot en met 

33 van het Maatschappelijk Jaarverslag 2011 van ING, geen 

juiste weergave is van de voortgang in 2011 met betrekking 

tot de voor dat jaar geformuleerde doelstellingen. 

 

Amsterdam, 26 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. Prof. Dr. Dick de Waard RA MA
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ILo

INCLUSIVE FINANCE

INVESTEREN IN dE SAMENLEVING

KLIMAATVERANdERING

MVo 

NAICS

NET PRoMoTER SCoRE (NPS)

NoodHULP

oESo

RESIdENTIAL MoRTGAGE BACKEd 
SECURITIES (RMBS)

RVdW

SIPRI

SRI

TRAdINGBoEK

UNPRI

UNEP FI

UNEP FICCWG

UNGC

VCU’S

wereldwijd toepasbare richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving. 
GRI is een netwerkorganisatie die baanbrekend werk heeft verricht 
in de ontwikkeling van het meest gebruikte raamwerk voor 
duurzaamheidsverslaggeving ter wereld en zet zich in om dit voortdurend 
te verbeteren

Internationale Arbeidsorganisatie

Dit betreft betaalbare financiële dienstverlening aan achtergestelde 
bevolkingsgroepen met een laag inkomen

Investeringsactiviteiten die de economische ontwikkeling in kansarme 
gemeenschappen of voor achtergestelde bevolkingsgroepen bevorderen 
via gemeenschapsinstellingen

Veranderingen in de concentratie broeikasgassen. Deze gassen vangen de 
infrarode straling van het aardoppervlak op en veroorzaken hierdoor het 
broeikaseffect

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

North American Industry Classification System, een systeem dat 
wereldwijd wordt gebruikt om bedrijfsactiviteiten en andere commerciële 
activiteiten te classificeren

Een managementtool die kan worden ingezet om de klanttevredenheid 
bij bedrijven te meten. Het dient als alternatief voor het traditionele 
klanttevredenheidsonderzoek

Ingrijpen gericht op het voorzien in de directe behoeften van slachtoffers 
van een ramp

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Residential mortgage backed securities zijn obligaties of andere 
schuldpapieren die een portefeuille van woninghypotheken als 
onderpand hebben, of kasstromen die gegenereerd worden uit een nader 
gespecificeerde portefeuille van woninghypotheken

Rest van de wereld

De Stockholm International Peace Research Institute top 100 vermeldt 
de 100 grootste wapenproducenten en defensiebedrijven ter wereld 
(exclusief Chinese bedrijven), gerangschikt naar hun wapenverkopen in 
2010

Maatschappelijk verantwoorde belegging (Socially Responsible 
Investment)

De activa die in de geconsolideerde jaarrekening van het Jaarverslag als 
financiële verplichtingen tegen de reële waarde worden gewaardeerd via 
de winst- en verliesrekening

De Principes van Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties

United Nations Environmental Programme Finance Initiative

UNEP Finance Initiative Climate Change Working Group

United Nations Global Compact

Voluntary Carbon Units

BELANGHEBBENdEN

BETRoKKENHEId VAN 
BELANGHEBBENdEN

BEURSGANG

CARBoN dISCLoSURE PRoJECT

Co2-FooTPRINT

Co2-NEUTRAAL

Co2-CoMPENSATIE

CoMMERCIAL MoRTGAGE BACKEd 
SECURITIES (CMBS)

CRF INSTITUUT

dBV

dIVERSITEITSMANAGEMENT

ESG 

ESR

ETF

EQUAToR PRINCIPLES 

FINANCIËLE GELETTERdHEId

GHG

GIIPS 

GLoBAL REPoRTING INITIATIVE (GRI)

Personen of groepen die mogelijk beïnvloed worden door onze activiteiten. In 
duurzame ondernemingsmodellen omvat de term naast financiële aandeelhouders 
ook degenen die de gevolgen ondervinden van milieu- of maatschappelijke 
factoren. Dit omvat belanghebbenden als onze zakenrelaties en leveranciers, 
klanten, medewerkers, aandeelhouders en de samenleving als geheel

Een formeel proces van relatiebeheer waardoor bedrijven of sectoren betrokken 
zijn bij een reeks belanghebbenden om hun wederzijdse belangen op één lijn te 
brengen, risico’s te verminderen en maatschappelijk verantwoord ondernemen te 
bevorderen – d.w.z. de financiële, maatschappelijke en milieuprestaties van het 
bedrijf

Een beursgang of aandelenintroductie betreft de eerste keer dat aandelen openbaar 
worden aangeboden

Het Carbon Disclosure Project is een onafhankelijke non-profit organisatie die CO
2
-

reductie en duurzaam waterverbruik bij ondernemingen en in steden stimuleert

De totale uitstoot van broeikasgassen die direct of indirect afkomstig is van een 
activiteit of van een product, bedrijf of persoon, doorgaans uitgedrukt in equivalent 
tonnen kooldioxide

Deze term betekent per saldo geen uitstoot van CO
2
 in de atmosfeer. Het 

bereiken van klimaatneutraalheid betekent het meten van de CO
2
-uitstoot voor 

een vastgesteld product, dienst of bedrijfsonderdeel en vervolgens deze emissies 
vereffenen met CO

2
-reductie of CO

2
-compensatie om te komen tot netto nul CO

2
-

uitstoot

Een manier om de uitstoot van CO
2
 te compenseren door deelname aan of 

financiering van initiatieven om CO
2
 uit de atmosfeer te halen. Compensatie behelst 

vaak het betalen van een andere partij om dezelfde uitstoot als die van de eigen 
activiteit ergens anders te besparen

Commercial mortgage backed securities zijn obligaties of andere schuldpapieren die 
een portefeuille van commerciële hypotheken als onderpand hebben, of kasstromen 
die gegenereerd worden uit een nader gespecificeerde portefeuille van commerciële 
hypotheken

Corporate Research Foundation identificeert koplopers op het gebied van HR, 
leiderschap en strategie

Duurzaam beheerd vermogen

De actieve en bewuste ontwikkeling van een bedrijfscultuur die bepaalde verschillen 
en overeenkomsten accepteert

Milieu-, sociaal- en goed ondernemingsbestuur (Environmental, Social and 
Governance). Deze term wordt gebruikt om milieu-, maatschappelijke en 
bestuurlijke kwesties te beschrijven in de context van ondernemingsgedrag

Sociale en milieurisico’s (Environmental and Social Risk)

Indexfondsen (Exchange traded Funds)

Een raamwerk voor het managen van sociale en milieurisico’s in projectfinanciering

Kennis van en inzicht in financiële zaken 

Broeikasgassen

Griekenland, Italië, Ierland, Portugal en Spanje

Een onafhankelijke instelling met als missie het opstellen en verspreiden van 
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dISCLAIMER

Dit ING maatschappelijk jaarverslag ‘ING in de samenleving’ 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 rapport, 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 rapport, aan derden 

beschikbaar te stellen. 

In dit rapport wordt door middel van hyperlinks of op andere wijze verwezen naar informatie van derden. 

De redelijkheid, accuratesse en volledigheid van dergelijke informatie is door ING niet gecontroleerd, en de 

verwijzing naar andere websites betekent niet dat ING de inhoud van deze sites, hun producten of reclame-

uitingen onderschrijft. ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke informatie die door 

derden is of wordt verstrekt.

De auteursrechten met betrekking tot deze brochure berusten bij ING Groep N.V. Door gebruik te maken 

van deze brochure gaat u ermee akkoord de inhoud van dit document niet te zullen vermenigvuldigen, 

doorsturen, distribueren, verkopen, heruitgeven, uitzenden of circuleren, zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ING Sustainability afdeling. 
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