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ING België past geen negatieve rente meer toe voor rekeningen van 

particulieren en het overgrote deel van bedrijfsklanten 

Woensdag 08 juni 2022 - Brussel - Vanaf 1 september 2022 zal ING België niet langer een 

negatieve rentevoet toepassen voor particulieren. Dit zal ook het geval zijn voor 

rechtspersonen in België1. ING België zal deze wijzigingen doorvoeren als gevolg van de recente 

evolutie van de Europese rentemarkt. 

Europa wordt al geruime tijd geconfronteerd met lage of negatieve rentetarieven. Verschillende 

economische ontwikkelingen hebben geleid tot een voortdurende daling van de marktrente en 

het rendement op beleggingen. De rentetarieven die de banken hanteren, zijn afhankelijk van een 

aantal elementen, zoals de spaarbedragen van klanten, de vraag naar leningen en de 

rentevoeten op de markt. De rente evolueren naar gelang van deze factoren. In de afgelopen 

jaren heeft dit geleid tot de invoering van een negatieve rente voor grote saldo’s op rekeningen 

van particulieren2 en rechtspersonen 3.  

ING België volgt de evolutie van de rentevoeten op de markt en gezien het recente renteklimaat 

zullen wij vanaf 1 september 2022 niet langer een negatieve rente toepassen op rekeningen van 

particulieren en rechtspersonen4 en zullen wij niet langer een limiet stellen aan het bedrag dat 

onze klanten kunnen aanhouden op hun spaarrekening (bouncing) en dit ook niet meer doen op 

om het even welke rekening. De negatieve rentevoet wordt tot op heden toegepast op een klein 

deel van de klantendeposito's (minder dan 2,5% van de zakelijke klanten en minder dan 0,5% van 

de particuliere klanten). De overgrote meerderheid van de klanten van ING België werd niet 

geimpacteerd.  

ING België zal haar klanten informeren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.  
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Over ING 

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING 

Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com). ING is een wereldwijd actieve 

financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De 

doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 

57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.  

 

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange 

(ADR's: ING US, ING.N). Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in 

sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in 

belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, 

Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings. 

 
1 Met uitzondering van sommige klanten voor wie bijzondere voorwaarden of variabele tarieven kunnen gelden. 

2 ING België past momenteel een maximum van 250.000 euro ING België past momenteel een maximum van 250.000 euro toe op 

gereglementeerde spaarrekeningen. Het saldo boven 250.000 EUR wordt overgeschreven naar een zichtrekening of een ING Invest 

Account met 0% intrest. Boven een drempel van 250.000 euro op deze zichtrekening of ING Invest Account past ING België momenteel 

een negatieve rentevoet van 0,50% toe. Vanaf 1 september 2022 zal ING België niet langer een maximumsaldo toepassen voor 

gereglementeerde spaarrekeningen, noch een negatieve rentevoet op het saldo boven 250.000 euro op een zichtrekening of op een 

ING Invest Account. 

3 Met uitzondering van sommige klanten voor wie bijzondere voorwaarden of variabele tarieven kunnen gelden. 

4 Met uitzondering van sommige klanten voor wie bijzondere voorwaarden of variabele tarieven kunnen gelden. 
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