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Diego du Monceau blijft jaar langer voorzitter van de Raad van 

Bestuur van ING België 

Woensdag 21 april 2021 – Brussel – Het mandaat van Diego du Monceau als voorzitter 

van de Raad van Bestuur van ING België is verlengd tot april 2022. De Raad van Bestuur 

telt achttien leden met quasi evenveel vrouwen als mannen. 

Diego du Monceau is sinds 1993 lid van de Raad van Bestuur en werd in april vorig jaar benoemd 

als voorzitter.  

"Ik wil de Raad van Bestuur bedanken voor het hernieuwde vertrouwen. Het jaar 2020 is bijzonder 

moeilijk geweest, maar alle medewerkers van de bank hebben zich volop ingezet voor hun klanten 

om ervoor te zorgen dat de bank solide blijft. Ik ben hen hiervoor zeer dankbaar. Met Peter Adams 

hebben we onlangs een zeer gemotiveerde CEO gekozen. Dankzij zijn team met verschillende 

achtergronden ziet ING België de toekomst met vertrouwen en dynamiek tegemoet. Wij zijn 

vandaag goed gewapend om de vele uitdagingen aan te gaan waarmee wij in deze tijden van 

snelle en nieuwe veranderingen de samenleving, de burgers en het bedrijfsleven van dienst kunnen 

zijn", aldus Diego du Monceau. 

 

Diversiteit op het vlak van gender en expertise 

 

Vandaag telt de Raad van Bestuur van ING België acht vrouwen en tien mannen die allemaal 

diverse en internationale expertise hebben. Op die manier zorgt ING voor een goed 

genderevenwicht en diversiteit aan ervaringen in haar Raad van Bestuur. 

 

In het kader daarvan hebben nieuwe gezichten de Raad van Bestuur vervoegd zoals Peter Adams 

(CEO ING België), Sali Salieski (Head of Retail en Private Banking ING België), Bahadir Samli (CIO ING 

België), Pinar Abay (lid van de Management Board Banking en Head of Market Leaders ING Group) 

en Ad Kas (ad interim CRO Challenger & Growth Markets ING Group). 

De volledige samenstelling van de Raad van Bestuur van ING België via deze link.   

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 
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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. 

 

Voor meer informatie (niet voor publicatie):  

Safia Yachou  

Head of Media Relations en woordvoerster ING België  

safia.yachou@ing.com 
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