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ING België past tarieven aan marktomstandigheden aan en 

investeert voort in digitale diensten met toegevoegde 

waarde voor haar klanten 
 

Dinsdag 20 april 2021 - Brussel – Vanaf 1 juli 2021 past ING België de tarieven van de ING Lion 

Account en de Groene ING-Rekening aan en verlaagt de bank de drempel waarboven een 

negatieve rente van -0,50% wordt aangerekend naar 250.000 euro. De klanten worden hierover 

vanaf 20 april 2021 persoonlijk ingelicht. De wijzigingen zijn het gevolg van de huidige 

marktvoorwaarden met lage en negatieve rentes, van hogere kosten als gevolg van de 

regelgeving en van de investeringen die voortdurend noodzakelijk zijn om aan de huidige en 

toekomstige verwachtingen van de klanten te voldoen. 
 

Tarieven ING Lion Account en Groene ING-Rekening worden herzien 

ING België heeft besloten om de tarieven van twee zichtrekeningen te herzien in het licht van, onder meer, 

de investeringen in diensten met toegevoegde waarde die in de pakketten voor dagelijks bankieren zijn 

inbegrepen.  

 

Enkele recente voorbeelden van diensten die in het aanbod voor dagelijks bankieren van ING zitten, zonder 

extra kosten voor de klanten, zijn:  

• cashbacks via de ING+ deals voor meer dan 250.000 klanten die elke gebruiker gemiddeld 27 euro 

opbracht in 2020; 

• INGs abonnementenbeheer via OneView, waarmee klanten veel kunnen besparen. Tijdens de testfase 

zegde één gebruiker op de tien ten minste één abonnement op, goed voor een gemiddelde jaarlijkse 

besparing van zowat 400 euro; 

• Switch, een nieuwe functie in OneView, maakt het voor klanten mogelijk om na te gaan of er 

interessantere alternatieven zijn voor hun huidige energieleverancier of mobiele operator. Via Switch 

kunnen zij meteen hun overstap regelen; 

• en gratis instantoverschrijvingen voor particulieren. In 2020 registreerde ING zo’n 34 miljoen uitgaande 

betalingen. 

 

Vanaf 1 juli 2021 wordt voor de Lion Account een maandelijkse vergoeding van 1,90 euro aangerekend. 

Deze tariefwijziging geldt niet voor houders van een Lion Account tussen 18 en 25 jaar oud. Voor de Groene 

ING-Rekening zal voortaan maandelijks 4,50 euro worden aangerekend, of 54 euro per jaar (in plaats van 

44 euro per jaar).  

 

Alle klanten met deze rekeningen hebben volledige toegang tot de online en mobiele diensten van ING en 

kunnen voor persoonlijk advies een beroep doen op de bankiers van ING.  
 

Voor meer dan 97% van alle klanten van ING België geen negatieve rente 

Op 1 juli 2021 verlaagt ING de drempel waarboven een negatieve rente van -0,50%  wordt aangerekend 

van 1 miljoen euro naar 250.000 euro (* zie voorbeeld in tabel hieronder). Die aanpassing is het gevolg van 

de omstandigheden op de Europese en Belgische markt, de ontwikkeling van de marktrente en het 

spaargedrag van de klanten. 

Voor meer dan 97% van alle zakelijke en particuliere klanten blijft de verlaging van deze drempel zonder 

gevolgen. Vandaag heeft minder dan 2,5% van de zakelijke klanten en minder dan 0,5% van de particuliere 

klanten een saldo van meer dan 250.000 euro per rekening. 

https://promo.ing.be/promopage/NL/discoveringplusdeals
https://newsroom.ing.be/lancering-eerste-abonnementenmanager-oneview-doet-klanten-tot-400-euro-per-jaar-besparen
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ING België vindt het belangrijk dat klanten, zowel particulieren als bedrijven, een financiële buffer voor 

onverwachte kosten blijven aanhouden. Mogelijke alternatieven om negatieve rente te vermijden zijn 

beleggingen in financiële producten, vastgoed of andere vormen van belegging.  

 

ING België informeert al haar klanten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 

 

 
* Voorbeeld voor een particulier met 510.000 euro op een gereglementeerde spaarrekening 

Huidige situatie  

510.000 euro op gereglementeerde spaarrekening  

• wettelijk vastgelegde minimumrente van 0,11% 

(0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie)  

Toekomstige situatie (vanaf 1 juli 2021) 

510.000 euro op gereglementeerde spaarrekening 

• maximumsaldo van 250.000 euro voor 

gereglementeerde spaarrekeningen 

• 250.000 euro blijft op gereglementeerde 

spaarrekening: wettelijk vastgelegde 

minimumrente van 0,11% (0,01% basisrente en 

0,10% getrouwheidspremie) 

• 260.000 euro wordt overgezet naar een 

zichtrekening of Invest account: 

o 250.000 euro: 0,00% rente 

o 10.000 euro: -0,50% negatieve rente 

 

Meer informatie 

Joëlle Neeb – woordvoerster ING België  

+32 478 63 03 87 of +32 2 547 24 84 

joelle.neeb@ing.com 

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. 
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