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Geachte mw. Ten Broeke,

Naar aanleiding van ons prcnige gesprek vanmorgen, doe ik U bijgaand een kOite
samenvatting van het besprokene.
Herziening beleid
·De lopende zaak bij de Commissie Gelijke Behandeling heeft aanleiding gegeven ons
beleid inzake de fmanciering van in Nederland gevestigde sex-hedrijven nog een goed te
bekijken.

In eerste imtantie ging ING in Nederland uit van cen beleid dat onderscheid maakt Ulssen
zakelijke en particuliere klanten. Na intern overleg zijn wij rot de conclusie gekomen dit
beleid te herzien. Indien deze aetiviteiten legaal zijn is er geen reden deze sector
categorisch uit te sluiten van bankdiensten. Dit bctekcnt dat ING haar algemene
voorbehoud ten aanzien v~n de sector laat vervallen .
.~

Dit laat onverlet het recht van JNG Olll, zoals in iedere sector, geen zaken te doen met
personen ofbedrijven waarvan wij van mening zijn dat zij niet voldoen aan de normaal
geldende bancaire acceptatie-criteria.
~

Tevens hebben wij U aangegeven dat het mogelijk nog enigc tijd zal duren voordat deze
herzieninB volledig in het beleid van de organisatie is gelmplementer,rd.
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Commissie Gelijke hchandeHngen
ING zal de Cie Gelijke Bchandeling in kennis stellen van deze herziening. Tevcns
verzoeken wij De Rode Draad, de Cie Gelijke Behandeling te vragen de klacht tegen
P()stbank in te trekken.
Communicatie
Het staat beidc partijen vrij over deze herziening Ie comrnunicercn. ING zal geen extra
publiciteit geven aan dit besluit, maar zal persvragen beantwoorden in de lijn zoals hoven

beschreven.
~

Perscommunicatie vanuit De Rode Draad over de bc1cidsherziening en het geding bij de
Cie Gelijke Behandeling lal zo mogelijk met ING worden afgestemd.
In het vertrouwcn n hiermede voldoende te hebben ge"informeerd
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Met vriendelijke groet,

(

~".Drs. P.M. Kroon

Hoofd Public Affairs ING Groep N.V.
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