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DEEL 1 

OFFERTEFORMULIER 
 
VOORWERP VAN DE OFFERTE 
 
• Voorwerp van de opdracht: contract voor het aangaan van lening ter financiering van de bouw 

van het crematorium 
• Bedrag: 500.000,00 EUR 
• Opdrachtgever: Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement 

Oostende 
• Contract nr. : 1 
• Datum aanvraag: uw mail van 30 december 2021 met bijgevoegd typecontract 
 
INSCHRIJVER 
 
De vennootschap ING België, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te Marnixlaan 24, 
1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 77 186, 
geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder het nummer 108293-70, B.T.W.- nummer 403 200 393, 
 

vertegenwoordigd door de ondergetekenden: 

Sammy Vanderstuyft, Business Lending Officer, ° 17/09/1974 

Nathalie Van Vooren, Business Lending Officer, ° 19/08/1976 
 
handelend krachtens de machten verleend bij authentieke akte verleden voor Meester Peter Van 
Melkebeke, geassocieerde notaris te Brussel op 20 juli 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van 27 september 2021 onder nummer 21115377, 
 
verbindt er zich toe de opdracht uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden 
vermeld in uw mail van 30 december 2021 met bijgevoegd typecontract. 
 
 
SELECTIECRITERIA 
 
De documenten gevraagd in het kader van de kwalitatieve selectie werden toegevoegd in Deel 2 
“Bijlagen” . Wij staan ter beschikking voor verdere aanvulling of verduidelijking. 
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DE AANGEBODEN PRIJS 
 
De inschrijver verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vermeld in uw 
mail van 30 december 2021 met bijgevoegd typecontract, de omschreven opdracht uit te voeren 
tegen volgende voorwaarden: 
 
De opdrachtgever betaalt intresten voor de kredieten berekend op basis van : 
 
Rentevoeten van 2 jaar en meer 
 

Categorie Looptijd Geraamd bedrag Rentevoet 
herziening 

Interest 
periodiciteit 

Marge t.o.v.  
de Ice Swap 
(1) (2) 

Perceel 1 20 jaar 500.000,00 EUR vast semestrieel + 76,0 bps 
(1) deze marge houdt rekening met de periodiciteit van kapitaalaflossing en interestaanrekening.  
(2) de Ice Swap in het lastenboek dient te worden beschouwd als een gewogen gemiddelde 

Ice Swap 
 
Toegepast op datum van 14/01/2022 geeft dit, ter indicatieve titel: 
 

 Categorie Looptijd GGIRS ICE Swap Marge Nominale rentevoet 
op jaarbasis (3) 

1 Perceel 1  20 jaar 0,426 % + 0,760 %  1,186 % 
(3) deze rentevoet houdt rekening met de periodiciteit van kapitaalaflossing en interestaanrekening, een 
consolidatie op 18/01/2022, een 1ste kapitaalsaflossing op 31/12/2022 en een 1ste intrestaflossing op 
30/6/2022 
 
Reserveringscommissie 
 
De reserveringscommissie bedraagt 0 % op jaarbasis. 
 
Waarborgen 
 
De lening wordt verstrekt mits het verlenen van een borgstelling van alle deelnemende gemeenten 
elk voor hun aandeel. 
 
Kosten 
 Dossierkosten : geen 
 Beheerkosten : geen 
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Kredietreglementen 

De kredietverlening zal onderworpen zijn aan de hierna vermelde kredietvoorwaarden waarvan 
een exemplaar is terug te vinden in Deel 2 – Bijlagen: 

 ING – Algemeen Reglement der Kredieten (Uitgave 2019) 

Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de bepalingen vermeld in uw mail van 30 december 2021 
met bijgevoegd typecontract enerzijds en het Algemeen Reglement der Kredieten anderzijds 
hebben de bepalingen van in uw mail van 30 december 2021 met bijgevoegd typecontract 
voorrang. 
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DIENSTVERLENING 
 

1. Financiële bijstand  
 

Zie Deel 2 – Bijlagen : Andere modaliteiten met een invloed op de financieringskost, actief 
schuldbeheer, financiële bijstand en informatorische ondersteuning. 

 
 

2. Informatorische ondersteuning 
 

Zie Deel 2 – Bijlagen : Andere modaliteiten met een invloed op de financieringskost, actief 
schuldbeheer, financiële bijstand en informatorische ondersteuning. 

 
 

3. Administratieve dienstverlening en informatorische ondersteuning te leveren gedurende de 
volledige looptijd van de leningen 

 
 vandaag 

beschikbaar 
vandaag niet 
beschikbaar 

1. bijgewerkte stand en een globale maandelijkse staat V  
2. gedetailleerde berekening van de te betalen interesten V  
3. aflossingstabel na omzetting V  
4. inventaris van de schuld V  
5. vooruitzicht leningslast V  
6. automatisch bijhouden van de leningeninventaris/ 

geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen 
V  

7. contactpersoon V  
8. controletabel van de schuld V  
9. opgave van de tranches en interesten V  
10. maandelijkse opgave van de herzieningen V  

 
 
 
BIJLAGEN 
 
Zie Deel 2 -  Bijlagen 
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SLOTMODALITEITEN 
 

Onderhavig offerte is geldig tot 30 april 2022. 

Indien u met deze offerte instemt, gelieve ons dan, vóór het verstrijken van de voormelde 
geldigheidsdatum, hiervan op de hoogte te brengen. 

De opname van het krediet zal gebeuren door middel van het bezorgen van het getekend en 
aangevuld bestelformulier welke u zal worden bezorgd na gunning van het krediet aan onze bank. 

Na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de offerte, zijn wij echter steeds bereid de 
modaliteiten van samenwerking met u te bespreken. 

Wij hopen u met deze offerte van dienst te zijn en blijven steeds ter beschikking voor alle nodige 
bijkomende informatie. 

Gedaan te Gent op 17 januari 2022. 
 
 
 

http://www.ing.be/businesscredit
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DEEL 2 

BIJLAGEN 
 
Inschrijver 

Bijlage 1. Voorstelling ING 
Bijlage 2. Contactfiche: overzicht van uw contactpersonen bij ING 

 

Andere modaliteiten en administratieve dienstverlening 

Financiële bijstand en ondersteuning 

Bijlage 3. Diensten inzake bijstand en expertise 

Bijlage 4. Electronisch bankieren 

Modaliteiten met een invloed op de financieringskost 

Bijlage 5. Actief schuldbeheer 

Bijlage 6. Flexibiliteit en mogelijkheden om op marktopportuniteiten in te spelen 

Administratieve dienstverlening 

Bijlage 7. Administratie op maat 

Bijlage 8. ING Debt Manager 

Attesten – verklaringen - documenten 

Bijlage 9. Handtekening volmachten 

Bijlage 10. Simulatie aflossingstabel 

Bijlage 11. Algemeen Reglement der Kredieten – uitgave 2019 

http://www.ing.be/businesscredit
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Bijlage 1 Voorstelling ING 

ING BELGIË: WIE ZIJN WIJ? 

 ING GROEP: MOEDERMAATSCHAPPIJ

ING België nv is een dochtermaatschappij van ING Groep nv via ING Bank nv 

ING Groep is een internationale financiële instelling van Nederlandse oorsprong. De hoofdzetel van 
ING Groep is gevestigd in Amsterdam, in Nederland. 

De 52.000 medewerkers van ING Bank stellen alles in het werk om de cliënten te helpen met het 
beheer van hun financiële toekomst. Dankzij haar kennis, ervaring en wereldwijde omvang kan ING 
de wensen vervullen van een brede cliëntengroep van particulieren, kleine en middelgrote 
ondernemingen, corporates, institutionelen en overheden in ruim 40 landen. 

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam, de beurs van Brussel en aan 
de New York Stock Exchange. De ING aandelen zijn opgenomen in de FTSE4Good-index alsmede in de 
Dow Jones Sustainability Index (Europe en World).  

CEO en voorzitter: Steven van Rijswijk

www.ing.com 

 ING BELGIË: EEN UNIVERSELE DIRECTE BANK

ING België nv is een financiële instelling met 'Retail & Private Banking' en 'Wholesale Banking' als 
voornaamste werkgebieden. Ze biedt ruim 2,49 miljoen cliënten diensten aan door hen een breed 
assortiment financiële producten voor te stellen via een distributiekanaal naar keuze.  

ING België kiest consequent voor een multikanaalaanpak op basis van het ‘Extremely digital, 
Extremely personal’ principe. Naast het kantorennet van ING België kunnen cliënten via de mobiele 
en onlinekanalen het dagelijkse beheer van hun rekeningen optimaliseren, hun belangrijkste 
bankverrichtingen uitvoeren en eenvoudige producten aankopen. Daardoor kunnen de bankiers hun 
aandacht toespitsen op het verstrekken van persoonlijk advies.  

ING België tracht in haar benadering zo veel mogelijk rekening te houden met de specifieke 
behoeften van haar cliënten. Een particulier of kleine onderneming heeft nu eenmaal totaal andere 
financiële diensten nodig dan een grote multinational of een overheidsinstelling. 

Daarom worden onze cliënten gerangschikt volgens hun bijzondere kenmerken: 

• Cliënten uit de public sector en social profit : overheden, ziekenhuizen, rusthuizen, centra
voor gehandicapten, scholen, universiteiten, beroepsfederaties, ngo's, verenigingen,
congregaties, vakbonden enz.

• Retailcliënten: particulieren met minder dan 1 miljoen euro tegoeden op hun rekening
• Privatebankingcliënten particulieren met meer dan 1 miljoen euro tegoeden op hun

rekening

http://www.ing.com/
https://about.ing.be/A-propos-dING/Press-room/Press-article/ING-Belgique-fier-partenaire-de-la-Chapelle-Musicale-Reine-Elisabeth.htm
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• Zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen met een jaaromzet van minder dan
4 miljoen euro

• Middelgrote ondernemingen met een omzet tussen 4 en 250 miljoen euro
• Grote ondernemingen: beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen met een omzet van

meer dan 250 miljoen euro
• Financial institutions: banken en andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen,

beleggingsfondsen ...

CEO en voorzitter: Peter Adams 

www.ing.be 

http://www.ing.be/
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 DOELSTELLING EN STRATEGIE

Als bank stellen we mensen, ondernemingen en organisaties in staat om hun eigen visie voor een 
betere toekomst – hoe bescheiden of groots die ook is – te realiseren. Onze doelstelling is dan ook: 

MENSEN IN STAAT STELLEN EEN STAP VOOR TE ZIJN, IN HET LEVEN EN IN ZAKEN 

Het is ING’s missie om toonaangevend te zijn in het ondersteunen van onze klanten bij het maken 
van hun financiële keuzes voor de toekomst. ING wil financiële producten en diensten aanbieden 
zoals de klant het wil: met uitstekende service, gebruiksgemak en tegen concurrerende tarieven. 

We maken bankieren duidelijk en eenvoudig 

Bankieren hoeft volgens ons niet moeilijk of tijdrovend te zijn. Minder is meer. Duidelijke 
producten. Klare taal. Eerlijke prijzen. Eenvoudige processen. Ze besparen ons niet alleen tijd, 
maar ook geld. 

We zijn er altijd en overal 

We beloven dat we bankieren altijd en overal mogelijk maken via onze online en mobile 
bankingoplossingen. En wanneer er meer expertise nodig is, dan zijn we er om u te helpen. 
Want heel wat grote beslissingen zijn ook financiële beslissingen. 

We stellen u in staat slimme financiële beslissingen te nemen 

We beloven dat u van ons (op het juiste moment) relevante informatie krijgt zodat u uw 
keuzes nu en in de toekomst met kennis van zaken kunt maken en de beste financiële 
beslissingen kunt nemen. 

We blijven verbeteren 

In het leven en in zaken moet men vooruitgaan. We blijven zoeken naar nieuwe manieren 
om alles nog beter te maken. Nieuwe ideeën. Nieuwe oplossingen. Nieuwe manieren om 
alles voor u gemakkelijker te maken zodat we beiden een stap voor kunnen blijven. 
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 STRUCTUUR EN ORGANISATIE

De Belgische bankactiviteiten zijn gegroepeerd rond twee pijlers: 

- Wholesale Banking 
- Retail & Private Banking  

Die structuur waarborgt een optimale efficiëntie en snelle beslissingsprocessen. 

 WHOLESALE BANKING

- DE BANK VAN DE PUBLIC SECTOR & SOCIAL PROFIT

Dit is een zeer belangrijk segment voor ING België dat bestaat uit de overheden, de gezondheidszorg, 
het onderwijs, de sociale zekerheid, de Europese instellingen en agentschappen, de supranationale 
organisaties, de beroepsfederaties, de verenigingen en NGO’s, de religieuze congregaties, de 
vakbonden enz.  

Die cliënten vragen een specifieke aanpak. Wij passen onze dienstverlening dus aan die organisaties 
aan. Naast ons uitgebreide kantorennet beschikken wij over toegewijde relatiebeheerders en 
specialisten die de verschillende sectoren op de voet volgen. Als financieel directeur weet u als geen 
ander wat het betekent om een relatiebeheerder te hebben die uw sector door en door kent en 
begrijpt en er echt mee begaan is.  

Onze aanpak steunt op twee pijlers: 

Lokaal niveau: 

ING stelt u een Relationship Manager ter beschikking die uw bevoorrechte partner is op 
langetermijn. Afhankelijk van uw specifieke situatie en uw behoeften zoekt hij met u de 
ideale oplossing op het vlak van kredieten, betalingen, deposito’s, onlineverrichtingen 
enz. 

Onze Relationship Managers werken lokaal vanuit één van de 16 Business Centres die 
verspreid zijn over vier zones. Hun doel? Altijd dicht bij u staan. Ze volgen uw situatie 
nauw op en zijn omringd door specialisten in bankproducten. Zo kunnen ze, dankzij hun 
kennis en hun ervaring, een eerste antwoord bieden op al uw vragen. 

Nationaal niveau: 

Naast uw Relationship Manager staat er een centraal team van sectorspecialisten tot 
uw dienst. Zij bieden u de nodige ondersteuning en expertise om op uw meer specifieke 
vragen te antwoorden. Ze volgen de evolutie in de Public en Social Profit-sector nauw op 
en waken er zo over dat ING op elk moment kan inspelen op uw specifieke 
bankbehoeften. 
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Onze expertise: 

Om u bij elke stap van uw projecten te begeleiden, doet uw Relationship Manager een beroep op 
experts die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende domeinen zoals: 

o financieringen: klassieke kredieten, leasing, kapitaalmarkten, alternatieve financieringen …
o betaalstromen en de optimalisatie ervan
o online oplossingen voor het beheer van uw bankzaken
o liquiditeitenbeheer
o actief beheer van de aan kredieten gekoppelde renterisico’s
o roerende vermogens en het discretionair beheer ervan
o fusies en overnames
o internationale bankzaken
o optimalisatie van de verloning van uw personeel
o …

- BANK VAN DE ONDERNEMINGEN 

Het segment Ondernemingen richt zich op middelgrote ondernemingen met een omzet tussen 4 en 
250 miljoen euro.  

ING België verleent een ruime waaier van diensten aan ondernemingen, zoals eenvoudige kredieten, 
complex betalingsverkeer en advies bij fusies en overnames. ING België wil de ondernemingen 
helpen bij elke belangrijke fase in hun ontwikkeling. 

Grote ondernemingen, namelijk beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen met een omzet van 
meer dan 250 miljoen euro, vallen onder de bevoegdheid van Corporate Clients Belgium. 

De cliënten van Financial Institutions zijn banken en andere financiële instellingen, 
verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen enz. Als producten en diensten hebben we onder 
meer de gestructureerde financiering van moedervennootschappen en dochterondernemingen, de 
uitgifte van aandelen en obligaties en producten die het valuta- en renterisico dekken. 

Het departement Corporate Finance legt zich toe op kapitaalmarktverrichtingen en op fusies en 
overnames. 

ING Equity Markets wil zich positioneren als de voornaamste speler op de aandelenmarkten in de 
Benelux. Daarvoor rekent het departement op een kwalitatieve analyse van de aandelen, een vlotte 
toegang tot Europese en Noord-Amerikaanse institutionele beleggers en een prima trading en 
dienstverlening. Daarnaast is ING Equity Markets ook een zeer belangrijke speler op de groeimarkten 
en beschikt het over een pan-Europees platform. 

Financial Markets houdt zich bezig met de verkoop en trading van financiële producten. 
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 DE BANK VOOR PARTICULIERE EN PROFESSIONELE CLIËNTEN

ING heeft in België twee bankpijlers en oefent haar retailbankactiviteiten uit via een dubbel 
kantorennet: 

- ING België, een universele directe bank die aan alle cliëntentypes diensten verleent. 
Naast haar kantorennet maakt ING België gebruik van internet en mobiele oplossingen als 
distributiekanalen. 

- Record Bank, een retailbank en 100% dochter van ING België, die samenwerkt met zelfstandige 
agenten, kredietmakelaars en 'vendors' (vooral merkgarages en aangesloten handelaars). 

-  RETAIL 

Retail Banking richt zich tot particulieren, zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen 
met een jaaromzet van minder dan 4 miljoen euro. 
Naast haar kantorennet maakt ING België gebruik van internet en mobiele oplossingen als 
distributiekanalen. 
Het kantorennet is gespreid over het hele land en blijft onmisbaar om een nauwe band te smeden 
met de cliënten.  

ING België stelt ook directe kanalen voor, zoals Self'Banks, Home'Bank, Business'Bank, Mobile 
Banking en www.ing.be, die de cliënten gebruiken voor hun courante verrichtingen. De bank past 
zich aan het veranderende gedrag van haar cliënten aan. Internet en mobiele kanalen zijn beter in de 
commerciële benadering geïntegreerd om de cliënten betere producten en diensten te kunnen 
voorstellen. ING België trekt volop de kaart van direct banking en brengt almaar meer 
onlineproducten op de markt. 

Het internet en het kantorennet zijn twee verkoopkanalen die elkaar aanvullen. ING België kan ook 
rekenen op de support van haar Contact Centre dat de cliënten informatie verleent en een beperkt 
aantal producten verkoopt.  

- PRIVATE BANKING 

Private Banking zorgt voor de dienstverlening aan cliënten met een vermogen van één miljoen euro 
of meer. Het vermogensbeheer kan gebeuren op discretionaire basis (waarbij ING Private Banking de 
volledige verantwoordelijkheid draagt) of het kan gaan om adviesbeheer (waarbij de cliënt bij elke 
transactie eerst zijn toelating geeft). Het beheer berust op een 'open architectuur' waarin ook 
beleggingsfondsen van andere banken of beheersvennootschappen worden aangeboden.  

http://www.ing.be/
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WAT ZIJN ONZE WAARDEN? 

DE ORANJE CODE 

“Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, 
in het leven en in zaken.” 

De Oranje Code is ons manifest, ons DNA.  Ze beschrijft onze cultuur, weerspiegelt ons bestaansrecht 
en definieert ons als onderneming.  

Integriteit, boven alles 
Onze activiteiten raken het leven van velen: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en 
de samenleving als geheel. Een ieder mag van ons verwachten dat we integer handelen. 
Een goed evenwicht tussen de rechten en belangen van alle betrokkenen is cruciaal voor de 
levensvatbaarheid van onze onderneming.  

De Oranje Code is de som van twee delen: ING-Waarden - onze beloften aan de wereld die  
vaststaan. Uitgedrukt in principes waar we ons koste wat kost aan houden, en ING-Gedrag - onze 
manier van doen waarmee we ons onderscheiden van de rest.  

ING-WAARDEN 

1. We zijn eerlijk : bij alles wat wij doen, wegen wij zorgvuldig de mogelijke impact ervan. Bij alles
wat wij beslissen, houden we rekening met alle betrokkenen. We geven eerlijk en helder advies
aan onze klanten. We respecteren de wet, evenals de regels die we onszelf hebben opgelegd.
Dat verwachten we ook van onze klanten en leveranciers. We vertellen de waarheid. We zijn
open en communiceren eerlijk over wat we doen, waarbij we eveneens rekening houden met de
belangen van alle betrokkenen.

2. We zijn verstandig : Geld en financiële gegevens worden door anderen aan ons toevertrouwd.
Er zijn weinig dingen in het leven die belangrijker zijn of gevoeliger liggen. Bij alles wat we doen
staat het belang van de klant centraal. Klanten moeten er terecht van uit kunnen gaan dat hun
vertrouwen in ons gerechtvaardigd is, dat we zorgvuldig handelen en dat we over de juiste
competenties beschikken om met hun bezittingen, belangen en gegevens om te gaan. Wij gaan
zorgvuldig om met financiële risico’s en nemen ze alleen als deze goed zijn afgewogen.

3. We zijn verantwoordelijk : Of het nu gaat over de projecten die we financieren of over de
verlichting in onze kantoren: we beseffen goed dat elk aspect van ons doen en laten effect heeft
op mens en milieu. We respecteren mensenrechten en dragen zorg voor het milieu, door schade
te voorkomen en eventuele impact te beheren. Samen met onze klanten werken we aan
voortdurende verbetering. We bevorderen alle vormen van diversiteit, niet alleen omdat dit
juist is, maar ook omdat mensen met andere achtergronden en manieren van denken met
nieuwe ideeën komen. We investeren in onze gemeenschappen, steunen goede doelen en
moedigen medewerkers aan vrijwilligerswerk te doen.

ING-GEDRAG 

1. We pakken het op en maken het waar
2. We helpen anderen succesvol te zijn
3. We lopen altijd een stap voor
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ING IN DE SAMENLEVING - CONCRETE INITIATIEVEN 

SAMENWERKING TUSSEN ING EN UNICEF 

De samenwerking tussen ING en UNICEF is uniek en heel bijzonder. 

De visie daarbij is dat we een positieve bijdrage willen leveren aan de levens van kinderen in de vele 
gemeenschappen waarin zowel ING als UNICEF wereldwijd actief zijn. Wij  zijn ervan overtuigd dat 
een gezonde en sterke samenleving  de basis vormt voor zowel persoonlijke als professionele 
ontwikkeling voor iedereen.   

In de afgelopen jaren heeft het partnership  zich zodanig ontwikkeld dat deze volledig verbonden is 
aan de doelstelling van ING om mensen in staat te stellen zowel privé als zakelijk steeds voorop te 
blijven lopen. Daarnaast vormt het een van de pijlers onder de duurzaamheidsbenadering  van ING 
om de financiële zelfredzaamheid van mensen te verbeteren.  

Sinds het begin van de samenwerking in 2005 hebben we een miljoen kinderen toegang kunnen 
bieden tot hoogwaardig onderwijs en een veiliger en gezonder leefklimaat. Mede dankzij de inzet 
van ING kregen meer kinderen toegang tot betere scholing, vooral kinderen in afgelegen gebieden. 
Dit droeg weer bij aan de wereldwijde inspanningen van UNICEF en haar partners, zodat het aantal 
kinderen dat vroegtijdig de school verliet tussen 2000 en 2012 met 40% afnam.  

Het tweede decennium - 2015 en daarna:      

Wereldwijd zijn er 1,2 miljard jongeren (in de leeftijd 10-19), van wie bijna 90% in 
ontwikkelingslanden leeft. UNICEF en ING richten zich op deze doelgroep  om maatschappelijk en 
financieel onafhankelijk te worden.  

ING en UNICEF zijn ervan overtuigd dat het beste is om al vroegtijdig in deze generatie te investeren, 
wanneer hun vermogen om kritisch na te denken en hun probleemoplossende vaardigheden nog in 
ontwikkeling zijn. Dit heeft meer impact dan wanneer zij al in een fase zitten waarin zij zonder werk 
zitten en minder goede  vooruitzichten hebben. We willen daarom tieners binnen ons programma  
de vaardigheden en hulpmiddelen bieden die zij nodig hebben om in hun land de ondernemers, 
arbeiders en leiders van toekomst te worden. Samen investeren we in de toekomst van adolescenten 
en helpen we ze om met succes de overstap te maken van jeugd naar volwassenheid.  

Sinds het begin van onze samenwerking met UNICEF zijn onze medewerkers de motor geweest 
achter het aanhoudende succes van het programma door hun enthousiaste inzet van tijd en geld. 
Alle financiële bijdragen van onze medewerkers worden door ING verdubbeld. 
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SAMENWERKING TUSSEN ING EN KONING BOUDEWIJNSTICHTING (Mecenaatsfonds ING in België )

Tot voor kort legde   het Mecenaatsfonds het accent op schoolverlaters met steun aan een grote 
diversiteit aan  initiatieven die met veel inzet probeerden om jongeren te motiveren om opnieuw te 
kiezen voor de school. Nu richt het ING Mecenaatfonds zich op alle jongeren tussen 2,5 en  18 jaar in 
Belgie. Kinderen uit achtergestelde gezinnen zien hun toekomstkeuzes vaak beperkt doordat ze 
bepaalde basisvaardigheden missen. ING wil daarom projecten steunen die de beheersing van 
rekenen en taal bijspijkeren.  Het Mecenaatsfonds wil bij deze jongeren niet alleen de 
basisvaardigheden taal en rekenen versterken, maar hen ook  aanmoedigen om zich te interesseren 
voor het ondernemerschap. ING wil hen helpen zich voor te bereiden op hun professionele leven. 
ING wil haar beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en dus haar 
mecenaatsactiviteiten nauwer laten aansluiten bij haar rol als bank.  
Mogelijke indieners van projecten zijn vzw’s, vaak ingebed in wijken, al dan niet in samenwerking 
met scholen of andere organisaties. ING wil zowel nieuwe initiatieven ondersteunen als bestaande 
initiatieven structureel ondersteunen. 

VRIJWILLIGERSWERK :  Volunteering@ING 

Daarnaast biedt ING in België haar medewerkers via het project “Volunteering@ING” de 
mogelijkheid om een dag per jaar vrijwilligerswerk te doen voor een verscheidenheid aan 
maatschappelijke organisaties die actief zijn in de Belgische samenleving. ING medewerkers krijgen 
de kans om sociale en natuurorganisaties een handje toe te steken. Deze mogelijkheid is vastgesteld 
in de arbeidsovereenkomst en op deze wijze een vast onderdeel van onze betrokkenheid bij de 
samenleving. In 2015 zijn bijna 700, in 2016 bijna 1000 ING medewerkers een dag actief geweest om 
lokale verenigingen in België te ondersteunen in hun sociale activiteiten. 

ING SOLIDARITY AWARD 

ING België organiseert de ING Solidarity Award, een jaarlijkse open competitie waar alle verenigingen 
in België een beroep op financiële ondersteuning van ING kunnen doen. Via publieke stemming 
wordt invloed uitgeoefend op het verkrijgen van geldelijke ondersteuning. Daarnaast kent de jury 
additionele prijzen toe voor projecten die een duidelijke langjarige positieve impact op de 
samenleving kennen. In 2015, hebben 70 verenigingen een prijs gewonnen met de tweede editie van 
de ING Solidarity Award:  55 verenigingen hebben elk € 1.000 prijzengeld  gekregen 
(Publieksstemming) en 15 Belgische non-profit organisaties hebben prijzengeld tussen € 2.500 en € 
10.000 gewonnen (prijs van de jury). In 2015 schreven er zich in totaal meer dan 700 verenigingen in 
hiervoor,  bijna 50.000 online stemmen werden gevalideerd en er werden meer dan 400 projecten 
ingediend om in aanmerking te komen voor de ‘Prijs van de jury’. Criteria die hierbij gehanteerd 
werden, waren naast een duidelijke omschrijving van het project en originaliteit vooral het aantonen 
van de blijvende impact dat het project op de doelgroep zou hebben.  

“Betrokkenheid bij de samenleving is heel belangrijk voor ING België. Als bank vervullen we een 
economische rol waarbij we onze cliënten willen ondersteunen. Daarnaast is het echter ook belangrijk 
om onze sociale rol op te nemen en aandacht te besteden aan maatschappelijke ontwikkelingen. ING 
België wil hierbij een actieve rol nemen en het verenigingsleven steunen op basis van diverse 
initiatieven waaronder de ING Solidarity Award. Op die manier betuigen we ons engagement op 

http://www.kbs-frb.be/index.aspx
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sociaal, cultureel en milieuvlak. We willen het verschil maken door concrete stappen te zetten zowel 
op financieel vlak - als ondersteuner van de non-profit gemeenschap - als op het sociale vlak van 
vrijwilligerswerk dat onze directe verbondenheid met de samenleving onderstreept”, aldus Rik 
Vandenberghe, CEO ING België. 

ING EN DUURZAAMHEID 

ING Groep is in de Dow Jones Sustainability Index 
van 2016 opgenomen. Daarin worden bijna 300 
bedrijven opgenomen die tot de top 10% meest 
duurzame beursgenoteerde bedrijven in maar 
liefst 59 industriële sectoren behoren. ING scoort 
90 op 100, ver boven het gemiddelde van 61 
binnen de banken en iets meer dan onze score 
van 86 vorig jaar. Sustainalytics, een ander 
duurzaam onderzoeksbureau, vindt ons dit jaar 
zelfs de meest duurzame bank ter wereld met een 
score van 86 op 100.  

Als maatschappelijk geëngageerde bank is dit een mooie erkenning voor onze inspanningen. Waar 
vroeger vooral gekeken werd naar de financiële prestaties van een bank, komt er nu steeds meer 
aandacht voor de waarden waar de onderneming voor staat. Op klimaatstrategie, milieurapportage 
en financiële bewustwording halen we zelfs de hoogste score. 

Als bank willen we niet enkel bijdragen aan economische groei maar voelen we ons ook 
verantwoordelijk voor sociale vooruitgang en milieubehoud. Beide zijn nodig om onze resultaten op 
lange termijn aan te houden en te werken aan een betere toekomst voor iedereen. 

Bij een sterke en gezonde maatschappij heeft iedereen baat - de huidige inwoners, de bedrijven en 
toekomstige generaties. ING doet zaken in veel landen wereldwijd en wij geloven dat we de 
verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan positieve verandering. Het stimuleren van 
economische groei als bank moet ook samengaan met sociale vooruitgang en milieubehoud.  
Gebeurt dit niet, dan zijn onze resultaten op de lange termijn niet houdbaar.  

In de bedrijfsvoering maakt ING een zorgvuldige afweging van de belangen van klanten en relaties, 
aandeelhouders en medewerkers. ING is van mening dat onze stakeholders  en de samenleving als 
geheel steeds meer geïntegreerd zijn geraakt. De onderlinge afhankelijkheid van bedrijf en 
maatschappij betekent dat organisaties het principe van gedeelde waarde moeten volgen en dat hun 
activiteiten op zich aan iedereen ten goede moeten komen. We kunnen als bank alleen goed 
presteren als we de belangen van al onze stakeholders zo goed mogelijk behartigen. We willen 
zekerstellen dat onze strategische besluitvorming steeds gebaseerd is op financiële als ook niet-
financiële prestatiedoelstellingen. We willen niet alleen negatieve effecten beperken en “goed 
“doen, we willen ook de vooruitgang bevorderen.  
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Iedereen bij ING houdt bij zijn of haar dagelijkse werkzaamheden en besluitvorming rekening met 
mens, milieu en maatschappij. Dat is niet alleen onze ambitie, we zetten ons iedere dag opnieuw in 
om vooruitgang te boeken. 

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van onze bedrijfsstrategie en filosofie. Als wereldwijd 
financieel dienstverlener oefenen wij invloed uit op alle economische sectoren. Wij zien het als onze 
verantwoordelijkheid om met deze invloed op sociaal en milieugebied positieve veranderingen tot 
stand te brengen.  

In de afgelopen jaren hebben we duurzaamheid steeds meer geïntegreerd in onze kernactiviteiten. 

De verankering van sociale en ecologische uitgangspunten zijn onderdeel van ons beleid en staan 
borg voor ons beleid van  verantwoord financieren en investeren, en hebben tot doel om positieve 
veranderingen te realiseren in de gemeenschappen waar wij actief zijn.   

- Verantwoord financieren en investeren 

Als internationale financiële instelling bevinden ING zich  in de positie dat we de economie positief 
kunnen beïnvloeden door de manier waarop wij de aan ons toevertrouwde middelen kanaliseren. 
Deze invloed brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Voor ons houdt dat in dat we keuzes 
maken over hoe, waar en met wie we zaken doen en dat we altijd transparant zijn over onze 
transacties. Wij zijn ons bewust van het stijgende verwachtingsniveau onder onze klanten en de 
maatschappij in bredere zin ten aanzien van verantwoord financieren 

Werken aan een betere financiële dienstverlening betekent dat wij zorgvuldig evalueren  waarin wij 
geld investeren. Het betekent ook dat wij actief  in duurzame projecten investeren.  Zo bestond eind 
2014 circa 43%  van ons wereldwijde energie- financieringsportfolio uit hernieuwbare 
energietransacties. Deze groei gaat ten koste van het aandeel fossiele energie in de portefeuille.   

Door de jaren heen delen ING economen hun kennis en inzichten. Hierbij wordt ook geregeld 
onderwerpen onder de loep genomen die de integratie van duurzaamheidsaspecten in de economie 
behandelen. Zo zijn er de laatste jaren studies verschenen over hernieuwbare energie, 
microfinanciering en circulaire economie. Het snijvlak van economie en duurzaamheid is daarbij 
uitgangspunt.  

- ING Beleidskader voor sociaal en milieurisico 

Ons financierings- en beleggingsbeleid evenals onze zakelijke ambities in bredere zin zijn 
gestructureerd op basis van sterk verankerde sociale, ethische en milieucriteria.  

Om invulling te geven aan de verankering van sociale en ecologische uitgangspunten in ons 
financieringsbeleid is een beleidskader voor sociaal en milieurisico (Environmental & Social Risk (ESR) 
framework, oftewel ESR-kader) uitgewerkt. Dit beleid werd ontwikkeld om tot een weloverwogen 
besluitvorming te komen in lijn met ons streven om verantwoorde financiële diensten aan te bieden. 
Het  beleidskader op het gebied van ESR dient als richtlijn bij beslissingen over het aangaan van 
klantrelaties en het beoordelen van financieringsvoorstellen. Het beleid is openbaar  en biedt ons 
aanknopingspunten om in gesprek te gaan met de buitenwereld over onze uitgangspunten.  



Bijlage 1 : Voorstelling ING 

Pagina 12 van 21 

Het ING-beleidskader voor beheer van sociale en milieurisico's geldt voor onze activiteiten over de 
hele wereld. Het zijn echter vooral onze zakelijke klanten die een grote impact op sociaal en 
milieugebied hebben. Daarom willen we bij de evaluatie en bevordering van de dialoog over ESR 
vooral die klanten ondersteunen bij het beheersen van hun impact op sociaal en milieugebied. ING 
werkt actief met klanten aan sociale en milieuverbeteringen en gaat, behoudens de andere 
bepalingen van dit beleid, geen klantrelaties aan waarvan de verwachting is dat deze niet aan onze 
uitgangspunten  kunnen voldoen.  

ING wenst bijvoorbeeld geen betrokkenheid bij commerciële activiteiten die direct verband houden 
met onder andere controversiële wapens, bont, genetische manipulatie, internationaal beschermde 
natuurgebieden.  

We hebben de verankering van ons beleidskadering 2014 versterkt door systematische en 
automatische ESR-evaluaties te integreren in de reguliere datasystemen voor klanteninformatie en 
kredietgegevens. ING zal bij het aangaan van een zakelijke relatie altijd zowel de “klant” als ook de 
“transactie” met de klant toetsen. 

- Onze impact op het milieu verbeteren

Om onze indirecte invloed via de activiteiten van onze cliënten en relaties op het leefmilieu zoveel 
mogelijk te beperken, hebben wij bovenop het algemene ESR beleid specifiek beleid voor 
verschillende bedrijfssectoren ontwikkeld. 

In dat opzicht erkent ING dat sommige bedrijfssectoren mogelijk in verband kunnen worden gebracht 
met negatieve sociale en milieueffecten op (beschermde-) leefgebieden. Andere voorbeelden zijn 
milieuverontreiniging en verhoogde risico’s voor de volksgezondheid van lokale gemeenschappen. 
ING herbekijkt periodiek dit sectorbeleid in lijn met het overheidsbeleid en naar aanleiding van 
technische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de sectoren die onder dit beleid vallen, zoals : 

- Chemische industrie
- Energie (olie en gas, elektriciteitsopwekking)
- Mijnbouw en Bosbouw

Daarnaast heeft ING drie terreinen vastgesteld – ecologische voetafdruk, eco-efficiency en duurzaam 
inkopen-  waarvan ING meent dat zij de directe effecten op het milieu het beste kan beheersen.  Dit 
houdt naast energiezuinige maatregelen doorvoeren in gebouwbeheer en onderhoud ook onze 
zakelijke reisintensiteit beperken en anders omgaan met afval. Deze terreinen zijn gekozen vanwege 
het kantoor karakter van de ING organisatie en omdat inspanningen op deze terreinen meetbaar en 
beïnvloedbaar zijn.  

De laatste jaren heeft ING zich ervoor ingezet om de duurzaamheid van haar inkooppraktijken te 
verbeteren door rekening te houden met de sociale en milieuaspecten van ingekochte producten en 
diensten. Dit is een belangrijke stap, zowel voor ING als voor onze leveranciers. Het ‘Sustainable 
Procurement Programme’ ging begin 2012 van start. Tegelijkertijd werd een Inkoophandvest 
ontwikkeld. In deze 'Procurement Charter' staat dat duurzaam inkopen voor ING betekent dat wij 
rekening houden met de sociale en milieuaspecten van de producten en diensten die wij afnemen, 
alsmede met het standpunt van de leverancier ten aanzien van duurzaamheid. Door onze 
leveranciers ertoe aan te zetten onze normen te delen en zich continu te verbeteren, denken wij een 
zichtbare impact te kunnen hebben op het milieu en de samenleving waarin wij actief zijn en 
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tegelijkertijd het risico op reputatieschade te beperken. Ook zijn er diverse inkooptrajecten 
gelanceerd waarbij inzichten en uitgangspunten van circulaire economie centraal staan.  

- Financiële inclusie en toegankelijkheid 

Financiële zelfredzaamheid is een veelomvattende doelstelling. Om financiële inclusie te bevorderen, 
hebben wij producten en diensten ontwikkeld voor minderheden of groepen die dreigen te worden 
buitengesloten. De dienstverlening moet ook toegankelijk zijn voor mensen in een vroeg of juist in 
een later stadium van hun leven. Daarom hebben wij producten speciaal voor jongeren en voor 
ouderen ontwikkeld. Ook ondernemen wij stappen om onze producten en diensten toegankelijk te 
maken voor mensen met een lichamelijke beperking.  
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ING BELGIË: DE AWARDS 

BEST TREASURY & CASH MANAGEMENT PROVIDER 2016 

Het magazine Global Finance wordt verspreid in 158 landen en heeft ook een website: 
www.gfmag.com. Tot de doelgroep behoren voornamelijk de voorzitters, CEO’s, CFO’s, thesauriers 
en financiers van ondernemingen. Meer dan 50.000 personen zijn geabonneerd op Global Finance. 

Elk jaar beloont het verschillende ondernemingen en financiële instellingen die zich onderscheiden 
op hun markt of in een bepaald soort activiteit. 

Dit jaar viel ING meerdere keren in de prijzen: ING België, ING Nederland en ING Rusland werden 
uitgeroepen tot “Best Treasury & Cash Management Providers” op hun respectieve markten. 

Daarnaast werd ING bekroond als “Best Bank for Working Capital Optimization” in zowel West-
Europa als Centraal en Oost- Europa. 

Voor de toekenning van deze prijs baseerde Global Finance zich op een enquête afgenomen bij zijn 
lezers en op gegevens van analisten uit de sector en technologie-experten. Een waaier aan zowel 
subjectieve als objectieve criteria werden onderzocht: rendabiliteit, marktaandeel, dienstverlening 
aan de klanten, competitieve prijzen, innovatie, de mate waarin ze zich onderscheiden van de 
concurrenten op het vlak van basisdienstverlening. 

ING ‘BESTE BANK’ IN BELGIË, NEDERLAND EN WEST-EUROPA 

ING werd in juli 2015 tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Euromoney Awards for Excellence in 
Londen uitgeroepen tot ‘beste bank’ in België, Nederland en West-Europa. 

Waarom ING? 

In België verdient ING de award door de stijging met 13% van de winst vóór belastingen, terwijl de 
personeelslasten en de risicokosten daalden. Het kernkapitaal van de Bank steeg bovendien tot 
15,2%. 

Daarnaast werden vorig jaar bij ING in België 112.000 uitsluitend online-bankrekeningen geopend. 
De ING Smart Banking-app is sinds de introductie vier jaar geleden al 800.000 keer gedownload. Ook 
de invoering van de vingerafdrukherkenning voor mobiel bankieren werd vermeld. 

Voor ING in Nederland ging de waardering niet alleen naar de hogere winst voor belastingen, de 
lagere risicokosten en de hogere rentemarges in het afgelopen jaar, maar ook naar de inspanningen 
om digitaal langetermijnsparen te stimuleren en de introductie van spraakherkenning, een primeur. 

https://www.gfmag.com/media/press-releases/global-finance-names-worlds-best-treasury-cash-management-providers-2016
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Op het niveau van West-Europa vormt de award onder meer een erkenning voor de manier waarop 
de bank zich aanpast aan de veranderende wereld en de succesvolle implementatie van het 
herstructureringsprogramma. 

Over de Euromoney Awards 

De Euromoney Awards for Excellence worden jaarlijks uitgereikt aan de beste banken wereldwijd. De 
prijzen gaan naar marktleiders die uitblinken op het gebied van innovatie en bijdragen aan de groei 
van de markt 

ING BELGIË VOOR HET 10e JAAR OP RIJ 'TOP EMPLOYER'    

ING België krijgt het kwaliteitslabel Top 
Employers België-Belgique 2015 toegeken. 

Op 12 februari 2015 maakte het Top Employers Institute de resultaten bekend van zijn jaarlijks 
onderzoek onder een groot aantal werkgevers en hun arbeidsomstandigheden in België.  

Voor het 10e jaar op rij heeft ING België de exclusieve certificering Top Employers België 2015 
ontvangen. 

Het Top Employers Institute (voorheen bekend als het CRF Institute) is een onafhankelijke organisatie 
die onderzoekt wat belangrijke werkgevers wereldwijd aan hun werknemers te bieden hebben en dit 
vergelijkt met de internationale standaard. 

In het kader van de Top Employersprocedure moeten de deelnemende bedrijven een streng 
onderzoeksproces doorlopen: het internationale HR Best Practices Onderzoek van het Top Employers 
Institute. Om certificering te verkrijgen, moeten ze aan een hoge standaard voldoen. De validiteit van 
het proces moet worden gewaarborgd door alle antwoorden door een onafhankelijke partij aan een 
audit onderworpen. 

Het Top Employers Institute beoordeelt wat wij jou als werknemer aanbieden aan de hand van de 
volgende criteria: 

• Primaire arbeidsvoorwaarden
• Secundaire arbeidsvoorwaarden
• Training & ontwikkeling
• Carrièremogelijkheden
• Cultuurmanagement

ING heeft het certificaat Top Employers ontvangen omdat ons personeelsbeleid op alle criteria de 
vereiste waarden heeft overstegen. 
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BEST BANK AWARD 

Op 18 maart 2014 is ING België opnieuw verkozen tot de 'Best Bank of the Year' van het land. Deze 
onderscheiding wordt uitgereikt door het prestigieuze magazine Global Finance. Dit internationale 
tijdschrift wordt in meer dan 180 landen uitgegeven en wordt actief gelezen door de voorzitters, 
CEO’s, CFO’s, thesauriers en leidinggevenden in beleggingen en strategie van multinationals en 
financiële instellingen: alles samen meer dan 50.000 regelmatige lezers. 

Dit jaar baseerde Global Finance zich voor de uitreiking van de awards World’s Best Developed 
Markets Banks 2014 op zowel objectieve als subjectieve criteria: 

- objectieve criteria: toename van de activa, rendabiliteit, geografische dekking, strategische
relaties, ontwikkeling van nieuwe activiteiten en innovatieve producten en diensten

- en subjectieve criteria: mening van marktanalisten, ratingbureaus, bankconsultants en andere
spelers in de financiële sector.

Deze nieuwe onderscheiding vormt een mooie erkenning en bevestigt dat ING België de juiste 
strategische keuzes maakt. Of zoals D. Giarraputo, verantwoordelijk uitgever en redactiechef van 
Global Finance het verwoordt: "De banken die de onderscheiding van Global Finance kregen, hebben 
zich onderscheiden omdat ze kunnen anticiperen en aan de specifieke behoeftes van hun cliënten 
kunnen beantwoorden." 
ING kreeg ook een buitenlandse onderscheiding: ING NL werd verkozen tot Best Bank of the Year 
2014 in Nederland en de Groep sleept de award in de wacht voor West-Europa. 
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Over ING België
Bij ING België stellen we mensen, ondernemingen en organisaties in staat om hun eigen 
visie voor een betere toekomst – hoe bescheiden of groots die ook is – te realiseren. Onze 
doelstelling is dan ook: mensen in staat stellen een stap voor te zijn in het leven en in 
zaken.

We maken bankieren duidelijk en eenvoudig
Duidelijke producten aan eerlijke prijzen, klare taal én eenvoudige processen. 
Daar gaan we voor.

We zijn er altijd en overal
Dankzij onze online en innovatieve banking oplossingen wordt bankieren altijd en overal 
mogelijk. En wanneer er meer expertise nodig is, staan we klaar om u te helpen.

We stellen u in staat slimme financiële beslissingen te nemen
We bezorgen u de relevante informatie op het juiste moment en dat zowel online als in 
persoon. Zo kunt u financiële beslissingen nemen met kennis van zaken.

We blijven verbeteren
In het privé en professionele leven moet men vooruitgaan. Daarom blijven we zoeken 
naar nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen en nieuwe manieren om uw leven gemakkelijker 
te maken. Zo blijven we samen een stap voor.

ING België in cijfers*
Klanten: meer dan 2,5 miljoen
Sterke resultaten: € 876 miljoen winst voor belastingen
Sterke solvabiliteit: Pro forma Bazel 3 Tier 1 ratio 15,49%
Sterke aanwezigheid in de reële economie: meer dan 30% groei op het vlak van kredieten 
sinds 2013

* Cijfers op 31 december 2017 
**  Het totale volume kredieten in miljard euro 

2013 2014 2015 2016

74,7**

80,5

86,2

92,1
97,3

2017
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ING: bank voor de  
Public Sector & Social Profit

ING & de Public Sector

We werken samen met nationale, regionale en lokale overheden, Europese instellingen 
en agentschappen, supranationale organisaties, …

Klanten: 
• 80% van de Vlaamse gemeenten
• 75% van de Waalse gemeenten
• 75% van de Brusselse gemeenten

ING = hoofdbankier van de Vlaamse Overheid: kassierscontract werd herbevestigd in 2016 voor 4 jaar.

Uitgave van studies: door onze senior economist Philippe Ledent

• "De gemeenten en de demografische uitdaging: zowel in het verleden als in de toekomst"

ING & de Social Profit 

We werken samen met organisaties uit de gezondheidszorg, ngo’s, hogescholen en 
universiteiten, beroepsfederaties en belangenverenigingen, vakbonden, congregaties, 
rusthuizen, sociale secretariaten, instellingen in verband met de sociale zekerheid, ...

Klanten: 
• 85% van de ziekenhuizen in Vlaanderen
• 85% van de ziekenhuizen in Wallonië
• 80% van de ziekenhuizen in Brussel

Uitgave van studies:
• In samenwerking met Antares: "De uitdagingen van het Belgische ziekenhuissysteem in het licht van de

ervaringen in het buitenland" en "Health ProspectING 2018: efficiënt beheer van ziekenhuisverblijven".

• In samenwerking met Probis: "Sectorstudie assistentiewoningen: omschrijving, succesfactoren en
benchmarking" en "De sector van woonzorgcentra in beeld: trends, uitdagingen en indicatoren".

ONS DOEL = uw organisatie ondersteunen en kennis delen!

"De gemeenten en de woonproblematiek"

In samenwerking met Startups.be: "Het Belgische ecosysteem van digital health start-ups".•

•
"De gemeenten en de arbeidsmarkt"•

Tussen 2013 en 2017 steeg het volume ING kredieten voor deze sectoren met meer dan 40%
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Onze aanpak steunt op twee pijlers: 
Lokaal niveau:
Uw Relationship Manager dicht bij u
• Uw bevoorrechte partner op lange termijn
• Begeleiding kredieten, betalingen, deposito’s, online verrichtingen, …
• Omringd door specialisten in bankproducten

Nationaal niveau:
Een centraal team van sectorspecialisten
• Ondersteuning van uw Relationship Manager
• Beantwoordt al uw specifieke vragen
• Volgt evoluties in de sector

Samen blijven we bijleren! 
Zoals u weet, verandert uw sector voortdurend. Om u te helpen een stap voor te blijven,  
organiseren we uiteenlopende opleidingen over onder andere het financiële beheer van uw instelling. 
Vraag ernaar bij uw ING Relationship Manager.

Ons doel? U helpen uw missie te realiseren
• Dagelijkse bankzaken: openen van rekeningen, beheren van mandaten, …

• Financiering die het best bij uw plannen past: klassieke kredieten, leasing,
kapitaalmarkten, crowdfunding, …

• Uw kasbeheer en cashflow verbeteren

• Renterisico’s van kredieten beheren

• Online bankieren via smartphone, tablet en computer

• Discretionair beheer van roerende vermogens

• Uw verloningsbeleid verbeteren
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Ons financierings- en beleggingsbeleid zijn 
gebaseerd op sociale, ethische en milieucriteria.

Zelf neemt ING haar maatschappelijk verantwoordelijkheid. Zo ondersteunen we 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals) van de 
Verenigde Naties.

Hoe?
1. Voor de samenleving

• ING Volunteering days
Wat? ING-medewerkers doen een dag vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties over ganse België.

Cijfers? Meer dan 1000 medewerkers in 2017.

• Power For Youth

Wat? Internationaal partnerschap met Unicef om de sociale en financiële zelfredzaamheid
van jongeren te verhogen.

Hoe? Geld inzamelen door allerlei acties, zoals Run for Youth georganiseerd voor medewerkers.

• Mecenaatfonds van ING bij de Koning Boudewijnstichting
Wat? Sinds 2005 heeft het ING-fonds talrijke verenigingen geholpen die zich inzetten voor

allerlei thema's gaande van onderwijs aan ongeneeslijk zieken tot universitair onderzoek of  
zelfs de bescherming van architecturaal erfgoed.
In 2018 zal de oproep voor projecten zich concentreren op het ondersteunen van verenigingen 
die zich inzetten voor de circulaire economie.

Duurzame ambitie voor 2022:
• Bijdragen tot een koolstofarme of zelfredzame

samenleving

Cijfers? Meer dan 6 miljoen euro werd op die manier gedoneerd. 
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ING & Sustainability in feiten en cijfers 
• SUSTAINALYTICS

ING Groep zit in de top 5 van meest duurzame banken ter wereld in 2017 (op basis
van ecologische, maatschappelijk en governance-onderzoek en –analyse)
Score: 87/100

• DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX
ING Groep prijkt in de Dow Jones Sustainability Index van 2017. Deze lijst bevat de
beursgenoteerde bedrijven die het best presteren op basis van hun economische,
ecologische en sociale prestaties.
Score: 89/100 terwijl andere banken gemiddeld 58 scoren.

• CARBON DISCLOSURE PROJECT
ING Groep maakt sinds 2017 deel uit van de Carbon Disclosure Project ‘Climate A-
list’, een lijst van 120 ondernemingen die strijden tegen de klimaatverandering.
Slechts 5% van alle aan het programma deelnemende ondernemingen vormen
samen deze "Climate A-list". Dit is duidelijke erkenning voor de inspanningen van
ING om de uitstoot terug te dringen en te evolueren naar een koolstofarme
economie.

2. Voor het milieu

• In al onze gebouwen: 100% hernieuwbare energie, recycleren van afval en
spaarzaam omgaan met water, IT-materiaal, energie en papier

• Milieuvriendelijke transportmiddelen voor personeel promoten: fietsen, car-sharing,
elektrische auto’s, openbaar vervoer, …

3. Voor de economie

• Transparante commerciële strategie gebaseerd op normen en waarden

• Investeren met respect voor mens, samenleving en milieu

• Klanten helpen evolueren naar duurzame bedrijfsmodellen

• CO2-neutraal sinds 2007 en de ambitie om onze koolstofuitstoot nog verder met
de helft te herleiden tegen 2020
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Directeur Business Center Herbert Vanhoutte 
T +32 56 23 27 28 
M +32 494 57 33 18 
herbert.vanhoutte@ing.com 

Relationship Manager 
Public Sector & Social Profit 
Uw eerste contactpersoon 

David Devaere Peter Declerck 
T + 32 50 40 83 61 T +32 50 40 83 78 
M +32 494 57 36 97 M +32 494 57 34 64 
david.devaere@ing.com peter.declerck@ing.com  

Sales & Services Officer 
Ondersteuning van uw Relationship 
Manager 

Sandra Roose Delphine Teerlinck 
T +32 50 40 83 73 T +32 50 40 83 87 
sandra.roose@ing.com delphine.teerlinck@ing.com 

Transaction & Services Consultant 
Uw specialist in betalingsverkeer en 
beleggingen 

Koen Vandersteene 
T +32 9 235 52 39 
M +32 497 51 75 93 
koen.vandersteene@ing.com 

Electronic Banking Support      
Uw support in elektronisch 
bankieren 

 

T +32 2 464 60 01 

Optie 2 : Business vragen  
Optie 1 : rekeningen en mandaten, kaarten, betalingen, online kanalen 
Optie 2 : KBO nummer inbrengen of verder gaan zonder KBO nummer (0#) 
 
ebs@ing.be 

Manager Public Sector & Social Profit 
Uw sectorspecialist 

Gert De Brabanter Luc De Lat 
T +32 2 547 77 24 T +32 2 547 65 49 
M +32 496 59 66 15 M +32 494 57 33 56 
gert.de-brabanter@ing.com luc.de-lat@ing.com 

 
Véronique Van Cang 
T +32 2 547 71 96 
M +32 478 21 07 76 
veronique.vancang@ing.com 

Head of Public Sector & Social Profit Joke Bouckaert 
M +32 497 51 75 39 
joke.bouckaert@ing.com 

Financial Markets Sales 
Uw specialist in de marktenzaal 

Luc Vanparys 
T +32 2 557 16 51 
M +32 497 51 75 52 
luc.vanparys@ing.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Business Center Brugge • 122, Koning Albert I-laan • 8200 Brugge 
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Business Center Brugge 
 

Client Services Lending 
Uw specialist in het operationele 
beheer van kredieten 

ing.kredieten.public.socialprofit@ing.be 
F +32 9 268 16 50 

David Alleene Mieke Smessaert 
T +32 9 268 14 33 T +32 2 738 23 20 

 
Thibeau Aerts Sammy Vanderstuyft 
T +32 9 268 16 02 T +32 9 268 19 64 

 
Stanislas Christiaens Klaas Vanderfaeillie 
T +32 9 268 14 12 T +32 9 268 14 69 

 
Els Demel Nathalie Van Vooren 
T +32 9 268 14 65 T +32 9 235 53 72 

 
Peter Mathys 
T +32 9 268 19 59 

Customer Loyalty Team 
Voor uw vragen over rekeningen/ 
beheer van mandaten, bankkaarten, 
betalingen en electronic banking 

T +32 2 739 26 29 (in het Nederlands: optie 1, in English: option 3) 
Optie 1: rekeningen /beheer van mandaten 
Optie 2: bankkaarten 
Optie 3: betalingen 
Optie 4: online bankieren / Isabel 

 
DB.PublicSector.SocialProfit@ing.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING België nv • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • BTW: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • 
Neem contact op met ons via ing.be/contact • Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393 • Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez • 
Sint-Michielswarande 60, B-1000 Brussel • 720241N • 06/2021 

mailto:ing.kredieten.public.socialprofit@ing.be
mailto:ofit@ing.be
mailto:DB.PublicSector.SocialProfit@ing.com
http://www.ing.be/
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Bijlage  3 Diensten inzake bijstand en expertise      
 
U wilt beslissingen met een financiële impact met kennis van zaken nemen.  
Daarom stelt ING haar expertise op verschillende domeinen ter uwer beschikking. 
 
 
 ING beschikt over gespecialiseerde en specifieke teams die u kunnen bijstaan in uw dagelijkse 

taken, op grond van uw specifieke behoeften: 
 
 Uw Relationship Manager is uw eerste contactpersoon en bevoorrechte partner op lange 

termijn. 
Hij zoekt samen met u de ideale oplossing op het vlak van kredieten, betalingen, 
beleggingen, onlineverrichtingen, enz. , afhankelijk van uw specifieke situatie en behoeften.  
 

 Uw Relationship Manager wordt hierbij ondersteund door verschillende teams van experts 
die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende domeinen : 
 Sectorspecialisten : Ze volgen de evolutie in de Public en Social Profit-sector nauw op 

en waken er zo over dat ING op elk moment kan inspelen op uw specifieke 
bankbehoeften. 

 Payments & Cash Management Officer : uw specialist in betalingsverkeer 
 Deposits & Investments Officer : uw specialist in beleggingen 
 Electronic Banking Consultant : uw specialist in electronisch bankieren 
 Financial Markets Sales : uw specialist in de marktenzaal 
 Business Lending Officer : uw specialist in het operationele beheer van uw kredieten 

 
In de Bijlage “Contactfiche” vindt u de gegevens van de personen die voor u klaar staan. 

 
 

 ING kan u hiertoe specifieke producten op uw maat aanbieden, bijvoorbeeld: 
 

 Community Account  
 
Deze rekening is speciaal bestemd voor lokale overheden en laat hen toe om flexibel tijdelijke 
liquiditeitstekorten op te vangen tegen zeer scherpe debetvoorwaarden. 

 
 Collection Account 

 
Een rekening die ook alleen bestemd is voor lokale openbare besturen en waarmee zij 
verschillende taksen en retributies kunnen innen. Een passende en optimale automatische 
boekhoudkundige en administratieve behandeling wordt hierbij verzekerd. 
 

 Payment Scan 
 
Naast de bijstand bij de opstart van uw elektronisch betalingsverkeer kan onze adviseur ook 
een vrijblijvende scan uitvoeren van uw globale inkomende en uitgaande betaalstromen. Zo 
kunt u uw cashmanagement verder verbeteren, bijvoorbeeld door uw liquiditeiten over te 
maken van onvergoede rekeningen naar gecentraliseerde vergoede rekeningen.  
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 Elektronische rekeningafschriften  

 
In Business’Bank en Telelink Online kunt u uw rekeningafschriften beheren, opvragen en 
downloaden als pdf : gemakkelijk en handig.  
 
Via de optie “Rekeningafschriften” kunt u : 
 De ontvangstwijze van uw rekeningafschriften beheren : via de post of elektronisch (pdf). 
 Uw rekeningafschriften en/of afschriftduplicaten opvragen. 
 Uw rekeningafschriften en/of afschriftduplicaten als pdf downloaden. 
 

 
 Alternatieve financieringsformules 

 
Voor de financiering van nieuwe of bestaande schulden kan het in sommige gevallen beter zijn 
om niet met een klassieke lening te werken. 
 
Alternatieve formules kunnen u  bepaalde voordelen bieden qua prijs, complementariteit of 
diversifiëring.  
 
Voorbeelden zijn :  
 de uitgifte van commercial paper op korte termijn 
 een obligatiefinanciering op de kapitaalmarkt (MTM – Medium Term Note), afzonderlijk 

of gegroepeerd via een gebundelde obligatie-uitgifte ('bond pooling') 
 
 Working Capital Solutions 

 
ING biedt u technieken aan die u toelaten uw werkkapitaal te optimaliseren. Zo onder meer 
technieken voor het financieren van schuldvorderingen van derden. 

 
 Cash Pooling  

 
Voor het optimaliseren van het thesauriebeheer van uw organisatie of van de organisaties uit 
uw economische groep (dochter of zuster) kan gewerkt worden met cash pooling. Er bestaan 
twee grote types van pooling:  

 
 Physical Pooling (= “zero balancing”) 

Uw liquiditeitsbeheer wordt geoptimaliseerd via het opzetten van een systeem van 
dagelijkse automatische transfers van fondsen tussen verschillende rekeningen. 

 
 Notional Pooling 

Notional pooling is een techniek, zonder enige fysieke transfer van fondsen, waarbij 
de posities van verschillende rekeningen als één enkele positie beschouwd worden 
met het oog op de berekening van de interesten. 
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 ING ondersteunt u bij het ontvangen van inkomende betalingen : 
 
Hoe wilt u betalingen aanvaarden? 
 
 Via een betaalterminal 

 
U aanvaardt Bancontact/Mister Cash, kredietkaarten en andere betaalkaarten: 
• Voor Bancontact/Mister Cash zijn er geen abonnementskosten. U betaalt enkel per 

uitgevoerde verrichting. 
• Uw klanten betalen hun aankopen snel en veilig. 
• U kunt ook uw huidige terminal behouden en de betalingen door ING laten verwerken.  

Tarieven:  
zie “Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen” punt 4 op 
onze website :  
https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocuments/TarievenNatuurlijkePersonenNe
wnl.pdf  
Tarieven op maat zijn mogelijk afhankelijk van het aantal terminals en/of transacties.  

 
 Via een betaalterminal voor smartphone en tablet : ING ActivePay 

 
U tovert uw smartphone of tablet om tot een volwaardige betaalterminal: 

• Ideaal om betaalkaarten te aanvaarden zonder zware investeringen. U kunt dit model 
perfect naast uw klassieke betaalterminal gebruiken. 

• Via een gratis app en bluetooth verbindt u uw smartphone of tablet met de terminal. 
• Past in uw broekzak, net zoals uw smartphone 

 
Tarieven:  
Het ING ActivePay aanbod is eenvoudig: 

• Eén toestel: 99 EUR 
• Maandelijkse kost voor zowel ondersteuning per mail als telefoon: 9,90 EUR/maand 
• Kosten voor de transacties: 

-  0,18 EUR/transactie voor debetkaarten 
-  1,80% van het bedrag van de transactie voor kredietkaarten 

 
 Smartphone betalingen aanvaarden : Payconiq 

 
Dankzij Payconiq laat u uw klanten met hun smartphone betalen. Handig, want die hebben ze 
altijd op zak. En ook u hebt hiervoor weinig nodig: een internetverbinding volstaat. Zo hebt u 
zonder investeringen een extra betaalwijze in uw zaak, praktijk of kantoor. 

Hoe werkt Payconiq? 

• Uw klant downloadt de Payconiq-app en koppelt ze aan zijn zichtrekening. Daarna 
kan hij de app gebruiken bij alle handelaars die Payconiq aanvaarden.  
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• Om te betalen voor zijn aankoop, opent de klant de app. Daarna selecteert hij uw 
zaak in de lijst met handelaren.  

• U zegt hem wat hij moet betalen.  
• De klant tikt dit bedrag in op zijn smartphone, bevestigt de betaling met zijn pincode 

en klaar!  

Waarom is Payconiq goed voor uw zaak en klanten?  

• Het is een praktisch alternatief voor cash en betalingen met de kaart.  
• Voor weinig geld hebt u een extra betaalmiddel in uw zaak. Er zijn geen 

abonnements- of installatiekosten. U betaalt enkel per verrichting en geen cent 
meer. 

• In uw handelaarsportaal volgt u de verrichtingen in real time op. Dit kan perfect met 
uw smartphone, tablet of computer.  

• Van die verrichtingen maakt u handige rapporten en statistieken. Bovendien kunt u 
de gegevens exporteren in Excel en ze daar verder bewerken.  

• Mobiel betalen is de toekomst. Met Payconiq neemt u alvast voorsprong. 

Hoeveel kost Payconiq? 

U betaalt maar 0,06 EUR per verrichting. Er zijn géén abonnements- of installatiekosten. 

 Via een webshop 
 
U geeft uw online verkoop een duw in de rug met de handige toepassingen van onze 
partners: 

• Betaalmodules, plannen voor betalingsverwerking of kant-en-klare websites voor 
beginnende en ervaren webshops. 

• ING geeft u korting wanneer u een ING-rekening hebt en die gebruikt voor de 
diensten van onze partners. 

• U kiest zelf met welke partner u in zee gaat. 

Onze partners zijn te vinden op https://www.ing.be/nl/business/day-to-day-
banking/incomingpayments/ecommercesolutions 

Of u biedt Home’Pay aan als betaalmethode op uw website. Uw voordelen: 
• Online shoppen zonder kredietkaart: ING-cliënten kunnen zonder kredietkaart in uw 

webshop betalen. 
• Gratis dienst: de dienst is gratis voor wie Home'Bank en/of Business'Bank gebruikt. 
• Veelgebruikt betaalmiddel: veel webshops bieden Home’Pay al aan als 

betaalmethode. 
 

Meer informatie over “Inkomende betalingen ontvangen” kan u vinden op 
https://www.ing.be/nl/business/day-to-day-banking/incomingpayments 

of neem contact met uw Relationship Manager Institutionelen of uw Payments & Cash Management 
Officer.  
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 ING België beschikt over een eersterangs economische studiedienst die regelmatig publicaties 

verstrekt over uiteenlopende onderwerpen, waarvan de meest recente : 
 

 “De uitdagingen van het Belgische ziekenhuissysteem in het licht van internationale 
ervaringen.” (02/2017) 
De Belgische overheid kondigde een hervorming aan van het ziekenhuissysteem, waarbij 
aandacht zal besteed worden aan zowel de organisatie als aan de financiering en 
regelgeving.  
ING België heeft het initiatief genomen om een denkoefening rond dit thema te 
organiseren samen met een aantal Belgische key opinion leaders in de sector. Onder 
leiding van het gerenommeerde Antares Consulting werd de huidige Belgische situatie 
geanalyseerd en afgezet tegenover hervormingen die reeds zijn gerealiseerd in andere 
Europese landen.  

 
 “De sector van de woonzorgcentra : Trends, uitdagingen en indicatoren.” (04/2017) 

ING België nam het initiatief om samen met Probis een studie uit te voeren over de 
groeiende sector van woonzorgcentra, om er meer inzicht in te krijgen en de klanten meer 
info te kunnen verschaffen. In een eerste luik worden trends en uitdagingen 
geïdentificeerd via interviews met sleutelpersonen uit de sector. In een tweede luik komt 
de sector met cijfers in beeld.  
 

 “De sector van assistentiewoningen : uitdagingen en succesfactoren.” (05/2017)  
Samen met Probis heeft ING België een studie uitgevoerd over de assistentiewoningen in 
België. In een eerste luik wordt stilgestaan bij de definiëring van een assistentiewoning 
alsook het wettelijk kader per regio. Het tweede luik brengt het regionale (on)evenwicht 
tussen vraag en aanbod in kaart. Het derde luik omvat een kwalitatief onderzoek bij 
bestaande exploitaties en gaat verder in op de kritische succesfactoren van een geslaagd 
project. Het vierde en laatste luik bestaat uit een empirische benchmarkstudie waarbij 
gefocust wordt op de prijszetting en oppervlakte. 
 

 ING Focus – Lokale besturen : In een reeks van studies onderzoeken we op gemeentelijk 
vlak verschillende macro-economische problematieken : 
 

 “De gemeenten en de demografische uitdaging : grote verschillen, zowel in het 
verleden als in de toekomst.” (06/2017) 
  

 “De gemeenten en de woonproblematiek.” (10/2017) 
 

 … 
 

 
Voor meer informatie over deze studies kunt u terecht bij uw Relationship Manager. 
 
 
 
 



 Andere modaliteiten en administratieve dienstverlening  
 Financiële bijstand en ondersteuning 
 Bijlage  3 : Diensten inzake bijstand en expertise      

 

 

    

Pagina 6 van 6 
 
 

 U kunt zich gratis abonneren op onze elektronische publicaties, zoals: 
 
 Fixed Income Hotline: rentevooruitzichten en commentaren van onze economische 

studiedienst – wekelijks op maandag 
 Global Economic Outlook: maandelijks rapport over de voornaamste economische 

ontwikkelingen, door onze ING economen 
 Financial Daily: dagelijks nieuws over de financiële markten 
 Focus on Belgian Economy : twee keer per maand wordt een bepaald aspect van de Belgische 

economie belicht 
 ING Monthly Economic Update : de economen van ING Groep beschouwen de voornaamste 

vooruitzichten, per geografische zone, voor de wereldeconomie 
 
 

 ING organiseert regelmatig een hele reeks lokale of centrale events voor haar cliënten uit de 
publieke en de Social Profit-sector :  
 
 studiedagen en/of specifieke opleidingen voor uw sector en uw verwachtingen 

 
 strategielunches : Specialisten van ING geven dan presentaties over de verwachtingen 

omtrent de economische indicatoren (inflatie, renteontwikkelingen, aandelenmarkten, 
tewerkstelling, economische groei ...) en verstrekken op basis van die indicaties 
aanbevelingen omtrent schuldenbeheer en beleggingen enz. 

 
 infosessies of vormingsnamiddagen voor de financiële directeurs, financieel beheerders of 

gewestelijke ontvangers van de lokale besturen, eventueel in samenwerking met hun 
respectieve federatie 

 
 

 ING sponsort op regelmatige basis events die uw sector aanbelangen : 
Voorbeelden :  
 Soins & Santé : vakbeurs voor de gezondheidszorg en hulp aan personen in Wallonië 
 Healthcare : vakbeurs voor zorg en collectiviteiten (te Brussel) 
 Expo 60+ : vakbeurs voor de zorgsector (te Mechelen) 
 
 

 ING stelt haar lokalen graag ter beschikking van haar cliënten voor hun interne vergaderingen, voor 
zover dat mogelijk is rekening houdend met de lokale beschikbaarheid. 

 
 
 ING is structurele partner van VLOFIN (Vlaamse Lokale Financieel Beheerders) bij het organiseren 

van opleidingen en dit door middel van het ter beschikking stellen van vergaderruimtes en 
ondersteuning bij de praktische en inhoudelijke organisatie. Ook de tweejaarlijkse studiedag van 
VLOFIN vindt plaats in de hoofdzetel van ING België nv.  
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Bijlage 4 Elektronisch bankieren      
 
De communicatie tussen uw organisatie en de bank kan opgezet worden via verschillende kanalen : 
 Isabel / Telelink@Isabel 
 ING  Business Bank  
 File Transfer Protocol (FTP) 

  
1. Isabel en Telelink@Isabel 
 
Isabel is een beveiligd multibancair softwareprogramma dat een uitgebreid pakket aan basisdiensten 
omvat.  

 
Dankzij opgedane ervaringen met ondernemingen en organisaties uit de public sector en uit de social 
profit sector en op basis van hun behoeften en  verwachtingen heeft ING tal van bijkomende 
diensten uitgebouwd met toegevoegde waarde, gegroepeerd onder de naam Telelink@Isabel 
waaronder als voornaamste : 
 Beheer al uw rekeningen centraal 
 raadplegen van realtime omzetten op ING-rekeningen, 
 historiek opstellen waardoor duplicaten kunnen verkregen worden (ontbrekende omzetten) 
 Integratie met uw ERP- of boekhoudsysteem 
 wachtende "giromemo's" raadplegen en/of annuleren, 
 dringende betalingen (dezelfde dag nog in verrekening met gecompenseerde valuta) doen met 

strikte volmachten en historieken hiervan opvragen, 
 opvolgen van enveloppen, bestanden met bevestigingsberichten, 
 financiële en handelsinformatie (balansen, protesten, jaarrekeningen, ...) opvragen. 
 Online en offline werken 
 Bekijk transparante audit trails 
 doeltreffend, flexibel en professioneel werken 

 
Telelink@Isabel is uiteraard 24/24 en 7/7 toegankelijk, ongeacht de omvang of complexiteit van uw 
organisatie.  
De Isabel-software beschikt bovendien over heel belangrijke troeven :  
 één van de veiligste systemen ter wereld,  
 interbancair, 
 e-banking, e-government, e-commerce, 
 toegang tot Internet, 
 toegang tot de overheid (Ministerie van Justitie, Ministerie van Sociale Zaken, Rijksdienst der 

Sociale Zekerheid, Nationale Bank, … werken reeds samen met Isabel), 
 stabiele software. 
 
Alle bijkomende dienstverlening m.b.t. e-banking wordt gecoördineerd en aangeboden via uw 
Payments & Cash Management Officer.  Aarzel niet om contact op te nemen met uw Relationship 
manager institutionelen voor uw regio om de voorwaarden voor installatie en abonnement te 
kennen. 

 
Op www.isabel.eu vindt u meer informatie, ook betreffende tarificatie.  
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2. ING Business bank  
 

U bent uiteraard niet verplicht om via Isabel te bankieren. 
ING beschikt dan ook over een uitgebreid alternatief:  ING Business’Bank.  
 
Eén dienst, veel mogelijkheden 
 
Kredietaanvragen ondertekenen, gepersonaliseerde documenten downloaden, zakelijke rekeningen 
openen en de mandaten erop beheren … Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele online 
mogelijkheden! 
 
Wat u naast uw klassieke dagelijkse transacties allemaal in Business’Bank kunt doen: 
 
 u tekent en voert uw Europese (SEPA) en internationale overschrijvingen in, apart of 
 gegroepeerd; 
 u geniet zeer comfortabele overschrijvingslimieten. Standaard 125.000 euro per dag, wat op 

aanvraag verhoogd kan worden tot 1.000.000 euro per dag en tot 3.000.000 EURO voor de 
Publieke Sector; 

 u hebt een duidelijk overzicht van uw zakelijke zicht- en spaarrekeningen, leningen, 
 verzekeringen en beleggingen bij ING; 
 u beheert vlot uw begunstigden, doorlopende opdrachten en domiciliëringen; 
 u opent rekeningen voor rechtspersonen en beheert de mandaten op die rekeningen; 
 u kunt uw gepersonaliseerde attesten en documenten aanvragen en downloaden via de 
 dienst ‘Mijn documenten’; 
 u kunt eenvoudige kredieten ondertekenen en afhandelen; 
 u kunt makkelijk een simulatie maken of een product aanvragen; 
 u ontvangt en betaalt uw facturen rechtstreeks via Zoomit; 
 u betaalt uw online aankopen met Home’Pay ; 
 u kunt uw elektronische rekeningafschriften aanvragen en downloaden. 
 
Business’Bank, uw interface op maat 
 
Personaliseer uw werkomgeving in Business’Bank.  
 
Kies de rekeningen die u op uw startpagina wilt zetten. Dankzij een snelmenu kunt u vanaf de 
startpagina ook meteen een aantal acties op uw rekeningen uitvoeren. 
 
Voeg de functies die u het meest gebruikt toe als directe links. Dan hebt u ze altijd binnen handbereik 
op al uw Business’Bank-pagina’s. 
 
Persoonlijke gegevens, beschikbaarheid van uw rekeningen, begunstigden, instellingen in 
Business’Bank en Mobile Banking … U beheert alles vanaf een enkele pagina!  
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Business’Bank beantwoordt aan al uw professionele behoeften 
 
Business’Bank is gratis voor alle institutionele klanten van ING.  
 
Naargelang uw professionele behoeften is er ook:  
 Business’Bank Premium, waarmee u betaalbestanden van uw boekhoudprogramma 

in Business’Bank importeert of rekeningafschriften in CODA (standaardformaat) naar uw 
boekhoudprogramma exporteert. Hebt u geen boekhoudsoftware, maar wilt u toch met 
betaalbestanden werken, dan biedt ING u een tool waarmee u uw Excel-bestanden in XML-
formaat 
kunt omzetten. Vraag de tool aan via ing.be/xmlcreatie 

 
Meer info nodig? Bekijk dan onze interactieve demo! 
 
https://media.ing.be/demo/Demo_ING_BusinessBank_NL_final/story.html 
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3. Vergelijking tussen Isabel/Telelink en ING Business Bank  
 

Hieronder kan u een eenvoudige vergelijking terugvinden tussen ING Business’Bank en 
Telelink@Isabel: 
 
 

   Business’Bank Telelink@Isabel 
Dagelijks bankieren   

1. Betalingen   

Welke betalingen kan ik doen? 
Betalingen binnen de SEPA-zone en 
internationale betalingen. U kunt ook 
dringende betalingen uitvoeren. 

Betalingen binnen de SEPA-zone, 
internationale betalingen en binnenlandse 
betalingen voor verschillende landen. U 
kunt ook dringende betalingen uitvoeren. 

Kan ik betalingen doen met een niet-
Belgische rekening (via MT101)? Nee Ja 

Kan ik codewoorden gebruiken zoals SALA, 
TREA of INTC? Enkel INTC Ja 

Kan ik mijn begunstigden beheren? 

Ja, u kunt uw begunstigden beheren en ze 
importeren of exporteren vanuit uw 
boekhoudsoftware. U kunt ze wel niet 
delen met andere gebruikers van uw 
Business'Bank-abonnement. 

Ja, u kunt uw begunstigden beheren en ze 
importeren of exporteren vanuit uw 
boekhoudsoftware. U kunt ze bovendien 
delen met andere gebruikers van uw 
Isabel-abonnement. 

Kan ik betaalbestanden opladen via mijn 
boekhoudsoftware? 

Ja, u kunt CIRI- en XML-bestanden 
opladen via uw boekhoudsoftware. Het is 
echter niet mogelijk om Business'Bank 
direct met uw software te verbinden. 

Ja, u kunt betaalbestanden in verschillende 
formaten opladen via uw 
boekhoudsoftware. Met de optie "Isabel 
GO" kan Telelink@Isabel zelfs direct 
informatie exporteren naar uw ERP-
boekhoudsoftware 

Wat is de maximale grootte voor 
betaalbestanden die ik wil opladen via mijn 
boekhoudsoftware? 

Maximaal 10 megabyte Maximaal 250 megabyte 

Kan ik 1 betaalbestand aanmaken voor 
verschillende opdrachtgevende 
rekeningen? 

Ja, maar voor het ondertekenen wordt er 
in Business'Bank automatisch een bestand 
per opdrachtgevende rekening 
aangemaakt. U moet daarna ieder bestand 
apart tekenen.  

Ja, u kunt 1 betaalbestand aanmaken voor 
verschillende opdrachtgevende rekeningen. 
U moet alleen dat bestand ondertekenen. 

Kan ik een excel-bestand omzetten naar 
een betaalbestand? 

Ja, via onze tool "XML-documenten 
aanmaken". Als u Business'Bank Premium 
hebt, kunt u ze erna opladen. 

Ja, u kunt excel-bestanden naar 
verschillende types betaalbestanden 
omzetten. 
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   Business’Bank Telelink@Isabel 
2. Rekeninginformatie     

Kan ik rekeningen openen en mandaten 
beheren? 

Ja, u kunt Belgische rekeningen openen en 
mandaten op Belgische rekeningen 
beheren. 

Ja, u kunt Belgische rekeningen openen en 
mandaten beheren op Belgische 
rekeningen. 

Welke rekeningen kan ik in de dienst 
gebruiken? Belgische ING-rekeningen Belgische en buitenlandse rekeningen, 

ongeacht bij welke bank u bent. 

Kan ik wettelijke rekeningafschriften in pdf 
opvragen en downloaden? Ja Ja 

Kan ik mijn dagafschriften in verschillende 
bestandsformaten ontvangen? 

Ja, als u Business'Bank Premium hebt, kunt 
u uw dagafschriften als CODA-bestand 
ontvangen. 

Ja, u kunt uw dagafschriften in 
verschillende bestandsformaten ontvangen 
zoals bijvoorbeeld MT940 of CODA. 

Kan ik mijn dagomzetten realtime 
raadplegen? 

Ja, u kunt uw dagomzetten realtime 
raadplegen. 

In Telelink Online is de informatie realtime, 
in Isabel wordt ze 6 keer per dag 
geüpdatet. 

3. Limieten     

Wat is de totale daglimiet voor betalingen? 

De limiet is standaard 125.000 euro. U 
kunt ze verhogen tot 1.000.000 euro, en 
tot 3.000.000 euro voor de Publieke 
Sector. 

Er is geen limiet. 

Wat is de limiet per verrichting? 
Identiek aan de daglimiet, rekening 
houdend met de limiet van het mandaat 
van de gebruiker.  

Er is geen standaardlimiet. De 
transactielimiet wordt bepaald door het 
mandaat van de gebruiker. 

Abonnement   

Kan 1 abonnement door meerdere 
personen gebruikt worden? 

Nee, u moet per gebruiker een 
Business'Bank-abonnement aanvragen. 

Ja, 1 abonnement kan door verschillende 
personen gebruikt worden. 

Kan 1 kaart door meerdere personen 
gebruikt worden? 

Nee, u moet per gebruiker een kaart 
aanvragen. 

Ja, u kunt een kaart aanvragen die door 
meerdere personen gebruikt kan worden, 
zoals bijvoorbeeld de boekhouders. 

Wat heb ik nodig om mij aan te melden? Een ING bank- of Business'Bankkaart en 
ING Card Reader Een Isabel-kaart en Isabel Card Reader. 

Kan ik mijn abonnement online beheren? Ja Ja 

Wat kost het? 

Business'Bank is gratis voor cliënten die 
minstens 1 product voor professioneel 
gebruik bij ING hebben.Voor Business'Bank 
Premium betaalt u 50 euro excl. btw per 
gebruiker per jaar.  

Op de website van Isabel vindt u alle 
tarieven. De prijs is afhankelijk van de 
modules die u kiest. 

Kan ik documenten aanvragen en 
downloaden? Ja Ja 

Mandaten en handtekeningbevoegdheid   

Kunnen verrichtingen door meerdere 
personen ondertekend worden? 

Ja, er kan maximaal per 2 getekend 
worden 

Ja, er kan maximaal per 4 getekend 
worden. 
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Kan ik Intracompanymandaten gebruiken? Ja Ja 

   
 
 

Business’Bank Telelink@Isabel 

Lenen   

Welke kredieten kan ik raadplegen? Alle kredieten 
Investeringskredieten, voorschotten op 1 
jaar of minder en kredieten die nog online 
ondertekend moeten worden. 

Kan ik mijn voorschotten op 1 jaar of 
minder online beheren? Nee Ja 

Kan ik bankgaranties aanvragen? Ja Ja 

Kan ik mijn Opticash raadplegen en 
beheren? Ja Ja 

Kan ik mijn kredieten online tekenen? Ja, maar enkel eenvoudige kredieten 
zonder bijkomende waarborgen. 

Ja, maar enkel eenvoudige kredieten 
zonder bijkomende waarborgen. 

Sparen en beleggen   

Kan ik een overzicht van mijn spaar- en 
beleggingsproducten raadplegen? Ja Ja 

Kan ik mijn termijnrekeningen raadplegen?     

Kan ik mijn termijnrekeningen beheren? Ja, maar enkel de termijnrekeningen in 
euro. 

Ja, termijnrekeningen in alle 
munteenheden. 

Kan ik mijn bestaande Business 
Account/FlexiBonus Account beheren? Ja Ja 

Kan ik een Oranje of Groen Boekje 
openen? Ja Ja 

Kan ik mijn beleggingsportefeuille 
beheren? 

Ja, u kunt uw beleggingsportefeuille 
raadplegen en aandelen of obligaties 
kopen en verkopen. Bovendien kunt u ook 
een vermogensstaat opvragen. 

U kunt uw beleggingsportefeuille 
raadplegen. 
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4. File Transfer Protocol (FTP)  
 

FTP (File Transfer Protocol) staat voor een directe en beveiligde internetconnectie met ING. Een 
opzet van een FTP-kanaal is 100% maatwerk. Indien u hiervoor interesse heeft kan u hierover meer 
info verkrijgen via uw Relationship Manager.  

 
 

5. ING Business Reporting (IBR) 
 
ING Business Reporting is een rapportagetool waarmee u veel tijd kunt besparen bij het 
samenbrengen en het verwerken van uw financiële informatie. Met ING Business Reporting volgt u 
op een eenvoudige, vlotte en betrouwbare manier al uw rekeningen op.  
 
IBR is een ontwikkelde software die u toelaat uw financiële informatie te gebruiken voor uitgebreide 
rapportering en data-management. De doelstelling is om op een efficiënte manier financiële 
gegevens te filteren om zo snel mogelijk tot het gewenste resultaat te komen. 
 
Op dit ogenblik wordt IBR door diverse financiële beheerders gebruikt om snel en transparant 
gegevens op te zoeken en te analyseren. Het product is tevens een uitstekende tool om financiële 
evoluties op een heldere manier voor te stellen. 
 
Functionaliteiten: 
 U kunt kasstroomprognoses maken, saldi opzoeken, sorteren op boekings- of valutadatum, 

flowanalyse: selecteren van inkomende betalingen per type transactie (domiciliëring, giro’s, 
cheques, …). U kan tevens een onbeperkt aantal zoekfuncties definiëren om tot gewenste 
filtering van gegevens te komen. 
 

 IBR werkt multibancair, en wordt gevoed op basis van o.a. coda-bestanden en diverse andere 
protocols. Output kan bekomen worden in spreadsheets, Access bestanden en voorstellingen 
via grafiek of staafdiagram. 

 
Kortom, IBR is de ideale tool voor uw globaal thesauriebeheer! 
 
 
6. Online document center 
 
Via “Mijn Documenten” kunt u specifieke documenten aanvragen en downloaden in zowel  
Business’Bank als Telelink@Isabel.  Deze dienst is beschikbaar voor alle types van  organisaties. 
 
Sectorspecifieke documenten die lokale overheden kunnen downloaden : 
 Electronische bestanden met inventaris van de schuld en vooruitzicht van de leninglast om te 

integreren in uw boekhouding, met geautomatiseerde verwerking van de intresten en 
aflossingen.  
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 Verschillende rapporten in PDF-formaat : inventaris van de schuld, controletabel van de schuld, 
opgave van de tranches en de intresten, vooruitzicht leninglast per functionele code en per 
datum, schuldevolutie, enz.  
 

Documenten die u kunt downloaden: 
 Fiscaal attest voor financiering vakantiegelden ING 
 Fiscaal attest voor financiering eindejaarspremies ING 
 Fiscaal attest voor investeringskredieten 
 Fiscaal attest voorafbetaling belastingen 
 
Documenten die u kunt aanvragen: 
 Attest geen bestaande zekerheden 
 Attest geen bestaande kredieten 
 Attest geen achterstallen op lopende kredieten 
 Overzicht openstaand saldo van een krediet 
 Notarisattest 
 Bankattest voor de revisor 
 Attest bevestiging bankidentiteit 
 Voorgedrukt SEPA-overschrijvingsformulier «begunstigde» 
 Voorgedrukt SEPA-overschrijvingsformulier “opdrachtgever”  
 
Voordelen 

• Gemakkelijk, handig, veilig en direct. Deze dienst is dag en nacht en alle dagen van de week 
beschikbaar in Business’Bank en Telelink Online.  

• Sommige documenten kunt u meteen downloaden in “Mijn Documenten”, andere zullen na 
enkele dagen beschikbaar zijn in uw Business’Bank of Telelink Online: gemakkelijk, handig en 
flexibel! 

 
 
7. Rapportering 
 
ING ondersteunt CODA 2, MT940, MT942 en CAMT waardoor het niet meer nodig is uw 
rekeningafschriften manueel te verwerken. 
 

  Coda II 
Swift
MT940 Camt  

Telelink @ Isabel 
   

Business’Bank 
 

  

FTP 
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8. ING Invoice Solutions  
 

Bent u op zoek naar een eenvoudige, efficiënte en intuïtieve manier om uw klanten te factureren? 
Met ING Invoice Solutions beheert u online elke stap in het facturatieproces, meteen en zonder 
zorgen! 

Uw voordelen : 

• Online facturatie van A tot Z. Maak aan, verzend en personaliseer uw facturen zonder 
zorgen in slechts enkele muisklikken. Zo maakt u tijd en energie vrij voor essentiële 
bedrijfsactiviteiten in plaats van het papierwerk. 

• Eenvoudig en intuïtief beheer. Volg de status van uw facturen in uw dashboard en krijg 
automatisch aanmaningen wanneer uw facturen hun vervaldag hebben bereikt. U kunt ook 
eenvoudig aanmaningen sturen naar uw klanten. 

• Samenwerking met uw boekhouder. Deel makkelijk uw facturen met uw boekhouder en 
maak voor hem rapporten aan. Zo heeft hij een duidelijk beeld van de financiële situatie van 
uw onderneming. 

Tarificatie : 

  
Trial Pro Team Unlimited 

Prijs O EUR  
eerste maand 

15 EUR 
/maand 

25 EUR 
/maand 

50 EUR 
/maand 

Aantal gebruikers  onbeperkt 1 2 – 5 onbeperkt 

Aantal facturen onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt 

Versturen van facturen per mail Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk 

Versturen van facturen via 
normale post of elektronisch  

Pas possible Mogelijk Mogelijk Mogelijk 

Timesheet Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk 

Premium support toegankelijk toegankelijk toegankelijk toegankelijk 

Rapporten en delen van 
facturen met boekhouder 

Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk 
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Bijlage 5  Actief schuldbeheer1  
 
ING biedt u een brede waaier mogelijkheden voor een actief beheer van uw schuldenportefeuille, om 
aldus de intrestlasten te beperken en het intrestrisico te spreiden. ING kan uw organisatie helpen 
met analyses en dekkingen waarmee u van de marktopportuniteiten kan profiteren en zich tegelijk 
kunt indekken tegen marktrisico's. 

 
Uw financieringskosten onder controle houden door het beheer van uw financiële lasten te 
optimaliseren en alle speculatieve instrumenten aan de basis uit te sluiten. 
 
 1. Waarom een actief schuldbeheer? 
 U wilt vandaag de intrestvoet vastleggen van een in de toekomst te consolideren krediet en u 

beschermen tegen een renteverhoging tussen vandaag en de consolidatiedatum. 
 U wilt een deel van het kredietbedrag dekken maar flexibiliteit blijven genieten voor het 

bedrag dat zal worden geconsolideerd. 
 U wilt het krediet indekken over een deel van de looptijd. 
 U wilt bij een schuldherschikking flexibiliteit genieten qua bedragen en looptijden. 
 U wilt de rentedekking aan uw marktvisie aanpassen. 

 
2. Hoe werkt het actief schuldbeheer? 

 
Zowel bij de toekenning als tijdens de hele looptijd van het krediet kunt u teruggrijpen naar diverse 
indekkingstechnieken om uw renterisico te verkleinen of te vermijden. Met het oog op de 
transparantie vormt deze dekking het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst bij het 
kredietcontract terwijl ze op basis van dezelfde kenmerken wordt opgesteld. 
 
3. Welk type financiering kiest u best om uw schuld actief te beheren?  

 
De basis van een actief schuldenbeheer is een bankkrediet met variabele rentevoet op basis van een 
referentie-Euribor en VARIFIX genoemd. 
Het actief schuldbeheer is ook van toepassing op EIB-kredieten, privébeleggingen of obligatie-uitgiften. 
 

                   

                                                     
1 Aanbod geldig voor klanten die aan vooropgestelde MiFID II Annex 2 1.(2) balanscriteria voldoen en de nodige 
kennis en ervaring hebben.  
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4. Wat zijn de vaakst gebruikte instrumenten: 
 
 Interest Rate Swap (IRS) 

U wilt zich indekken tegen een rentestijging en uw financieringskosten begroten over een bepaalde 
periode. Uw financieringskosten worden dus vastgelegd voor een aflossing, periode en bedrag 
naar keuze.  

 
Voorbeeld werking IRS 

                    

 
In het kader van het krediet betaalt u Euribor 6M + kredietmarge. 
In het kader van de dekking betaalt u een vaste rentevoet en ontvangt u Euribor 6M. 
Uiteindelijk betaalt u de vaste rentevoet van de IRS + kredietmarge. 

 
 Delayed IRS, 3 mogelijkheden: 
 
 Bij een krediet zonder opnameperiode en consolidatie in één keer op de einddatum van een 

op voorhand bepaalde periode :  
U wilt zich indekken tegen een rentestijging en uw financieringskosten begroten over een 
bepaalde periode voor een krediet dat op een vastgelegde latere datum zal worden 
geconsolideerd. U wilt dus eigenlijk vandaag al weten welke vaste rentevoet in de toekomst 
van toepassing zal zijn.  

 
 Bij gespreide opnames over een bepaalde periode:  

Dankzij dit instrument kunt u uw financieringskosten bij de consolidatie vastleggen, terwijl u 
zich financiert op basis van een kortetermijnrente tijdens de opnameperiode. 
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 Bij een renteherziening:   
Dit instrument biedt u de mogelijkheid om vandaag al de intrestvoet vast te leggen van de 
bestaande LT-kredieten waarvoor er in de toekomst een herziening van de intrestvoet zal 
komen.     
 

 

                
 
 
 
 Cap 

U financiert zich op basis van een kortetermijnrente, maar wilt de maximumintrestvoet die u zult 
betalen toch al vastleggen. U koopt een cap en betaalt een premie. 

          
In het kader van het krediet betaalt u Euribor 6M + kredietmarge. 

 
In het kader van de rentedekking:  
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- Indien Euribor 6M boven het niveau van de cap ontvangt u het verschil tussen de Euribor 6M 
en het niveau van de cap. 

- Indien Euribor 6M onder het niveau van de cap is er geen effect. 
 

Uiteindelijk zullen uw financieringskosten nooit hoger zijn dan het niveau van de cap + 
kredietmarge.  

 
 
 Tunnel  

U financiert zich op basis van een kortetermijnrente. U wilt zich beschermen tegen een rentestijging 
en tot op bepaalde hoogte profiteren van een rentedaling. U bent zeker dat de intrestvoet van uw 
krediet over een bepaalde periode zal evolueren binnen een vooraf vastgelegd minimum (floor) en 
maximum (cap). 

 
In het kader van het krediet betaalt u Euribor 6M + kredietmarge. 

 
In het kader van de rentedekking:  
- Indien Euribor 6M boven het niveau van de cap ontvangt u het verschil tussen de Euribor 6M 

en het niveau van de cap. 
- Indien Euribor 6M tussen het niveau van de floor en de cap is er geen effect. 
- Indien Euribor 6M onder het niveau van de floor betaalt u het verschil tussen het niveau van 

de floor en de Euribor 6M. 
 

Uiteindelijk zullen uw financieringskosten zich tussen het niveau van de floor + kredietmarge en 
het niveau van de cap + kredietmarge bevinden. 
Uw financieringskosten zullen nooit hoger zijn dan het niveau van de cap + kredietmarge. 

 
 

 Op maat 
Een combinatie van de hierboven vermelde instrumenten of andere alternatieven volledig op maat 
zijn ook te overwegen volgens uw behoeften. 
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5. Welke follow-up bieden we in het kader van het actieve schuldbeheer? 
 
Bij het aangaan van een contract met volledige of gedeeltelijke rentedekking, leveren wij u een tabel 
met de 'effecten*' van de kredieten en rentedekkingen zodat u uw rekeningomzetten op de voet kunt 
volgen en een globale kijk hebt op uw totale financieringskosten. 
 
* De effecten van het krediet en de rentedekking staan voor de betaalde of ontvangen stromen 
 
 

 
 
 
 
 
6. In de praktijk:  
 
Er staat een specialist Financial Markets voor u klaar om uw behoeften te analyseren en u informatie 
te geven over de rentedekkingstructuren, rekening houdend met de globale situatie van uw 
kredietportefeuille. 
 
 
 

Début de 
période

Fin de période
Date de fixing 

Euribor
Montant

Euribor 
6M

Marge 
crédit

Intérêts du 
crédit

Remboursement 
en Capital

Effet total du 
crédit

Total Intérêts 
EUR

Total Intérêts 
%

Remboursement 
en Capital

Coût total 

16/07/2014 16/01/2015 14/07/2014 45,000,000.00 0.306% 1.50% -415,380.00 -796,269.89 -1,211,649.89 -752,100.00 -3.27% -796,269.89 -1,548,369.89
16/01/2015 16/07/2015 14/01/2015 44,203,730.11 0.167% 1.50% -370,484.97 -821,623.74 -1,192,108.71 -726,746.16 -3.27% -821,623.74 -1,548,369.90
16/07/2015 18/01/2016 14/07/2015 43,382,106.37 0.000% 1.50% -336,211.32 -815,429.21 -1,151,640.53 -732,940.68 -3.27% -815,429.21 -1,548,369.89
18/01/2016 18/07/2016 14/01/2016 42,566,677.16 0.000% 1.50% -322,797.30 -844,671.77 -1,167,469.07 -703,698.12 -3.27% -844,671.77 -1,548,369.89

…/… …/… …/… …/… …/… …/… …/… …/… …/… …/… …/…

16/07/2032 17/01/2033 14/07/2032 5,944,139.53 0.000% 1.50% -45,819.41 -1,448,483.58 -1,494,302.99 -99,886.31 -3.27% -1,448,483.58 -1,548,369.89
17/01/2033 18/07/2033 13/01/2033 4,495,655.95 0.000% 1.50% -34,092.06 -1,474,049.21 -1,508,141.27 -74,320.69 -3.27% -1,474,049.21 -1,548,369.90
18/07/2033 16/01/2034 14/07/2033 3,021,606.74 0.000% 1.50% -22,913.85 -1,498,417.70 -1,521,331.55 -49,952.19 -3.27% -1,498,417.70 -1,548,369.89
16/01/2034 17/07/2034 12/01/2034 1,523,189.04 0.000% 1.50% -11,550.85 -1,523,189.04 -1,534,739.89 -25,180.85 -3.27% -1,523,189.04 -1,548,369.89
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Bijlage 6  Flexibiliteit en mogelijkheden om op marktopportuniteiten in te spelen  
 
Door ING voorgestelde mogelijkheden die een positief effect kunnen hebben op de uiteindelijke 
kostprijs van de financiering en de aan de kredieten verbonden diensten die verder reiken dan de 
minimale administratieve dienstverlening. 
 
ING biedt u verschillende mogelijkheden zodat u over de nodige speelruimte beschikt om de 
modaliteiten van de aangeboden financieringen te wijzigen en/of te optimaliseren volgens de 
marktopportuniteiten en/of uw eigen financiële situatie met het oog op een optimalisatie van de 
financieringskosten. Die mogelijkheden worden altijd aangeboden met inachtneming van de 
voorwaarden van het bestek en de offerte van ING. 
 
 Na de bestelling maar vóór de kredietopening 
 
 Annulatie van leningen: 

Leningen die u reeds heeft besteld, maar waarvoor er nog geen opnames waren, kunnen op elk 
moment worden geannuleerd. 
 

 Lening op basis van kortetermijnrente ('Varifix'): 
Als u een maandelijkse, driemaandelijkse of halfjaarlijkse herziening van de intrestvoet op basis 
van de Euribor van de overeenkomstige looptijd wenst, kunt u met een 'Varifix'-lening werken. Die 
kredietvorm laat u toe flexibel om te springen met herzieningsperiodes, na elke intrestperiode 
over te schakelen op een langere herzieningsperiodiciteit en te kiezen voor een langere 
periodiciteit als u dat wenst. 
  

 
 Tijdens de kredietopening 
 
 Verhoging van het oorspronkelijke bedrag van de kredietopening: 

Het komt regelmatig voor dat een investering duurder uitvalt dan oorspronkelijk gepland en 
begroot. Daarom bieden wij u tijdens de kredietopening en vóór de consolidatie de mogelijkheid 
om het bedrag van de kredietopening te verhogen. Dankzij de verhoging van het oorspronkelijke 
bedrag van de kredietopening moet u geen aanvullende lening voor hetzelfde doel en voor het 
extra bedrag aangaan en kunt u het totale aantal leningen beperken. Een verhoging van het bedrag 
van de kredietopening is mogelijk binnen de beperkingen van het globale bedrag van de opdracht 
(inclusief wettelijke verhoging). 

 
 Vermindering van het oorspronkelijke bedrag van de kredietopening: 

Het bedrag van de kredietopening kan worden verminderd tot het werkelijk opgenomen bedrag. 
Die afstand van het overtollige bedrag heeft als voordeel dat niet-gebruikte bedragen niet in lening 
worden geconsolideerd. 

 
 Wijziging van de bestemming van de kredietopening: 

De bestemming van een kredietopening of lening kan op elk moment worden gewijzigd. 
(enkel voor aanbesteders uit de Publieke Sector : gemeente, OCMW, intercommunale, andere) 
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 Wijziging van de boekhoudkundige code van de kredietopening: 
De functionele code van een kredietopening of een lening kan op elk moment worden aangepast. 
Tegelijkertijd kunt u vrij kiezen voor een doorgedreven functionele opsplitsing van de leningen of 
voor een globalere aanpak. Die laatste mogelijkheid veronderstelt dat de leningen worden 
gegroepeerd in de functie 010 'algemene schuld'. 
(enkel voor aanbesteders uit de Publieke Sector : gemeente, OCMW, intercommunale, andere) 
 

 Financiering van de kredietopening in de vorm van voorschotten op vaste termijn: 
In plaats van een klassieke kredietopening in de vorm van een kaskrediet kunt u kiezen voor een 
financiering van de opnameperiode in de vorm van voorschotten op vaste termijn ('straight loans'). 
Het minimumbedrag van de voorschotten is vastgelegd op 25.000 euro. De voorschotten kunnen 
een looptijd hebben van minimaal 7 dagen tot maximaal 12 maanden. Zodra een voorschot vervalt, 
kan een nieuw voorschot worden toegestaan, kunt u terugkeren naar een klassieke financiering in 
de vorm van een kaskrediet of kan de kredietopening geconsolideerd worden in lening. Kiezen 
voor een systeem van voorschotten heeft wel een invloed op de administratieve dienstverlening 
tijdens de opnamefase. De referentierente voor de voorschotten is de Euribor die met de looptijd 
van het voorschot overeenstemt en 2 bankwerkdagen vóór de startdatum van het voorschot wordt 
gepubliceerd. Als u geïnteresseerd bent in dit financieringssysteem voor de kredietopening in de 
vorm van voorschotten op vaste termijn en er daarover niets staat vermeld in het aanbod, willen 
we u daar op verzoek graag meer informatie over verstrekken. 
 

 Verlenging van de kredietopeningsperiode: 
U kunt de opnameperiode verlengen. Zo vermijdt u intresten te moeten betalen op de nog niet-
gebruikte bedragen. 

 
 Consolidatie van de kredietopening in lening: 

U kunt de kredietopening uiteraard ook op elk moment consolideren in overeenstemming met de 
bepalingen in het lastenboek. 

 
 Bij de consolidatie 

 
 Wijziging van de looptijd van de leningen: 

Bij de consolidatie kan de looptijd van de leningen worden gewijzigd, met naleving van de 
voorwaarden van het lastenboek. 

 
 Gepersonaliseerd terugbetalingsplan: 

Bij de bestelling van de lening of ten laatste bij de consolidatie kunt u kiezen voor een 
gepersonaliseerd terugbetalingsplan op maat van specifieke toekomstige ontvangsten of uitgaven. 
Zo kunt u uw financiële lasten aanpassen aan uw behoeften tijdens bepaalde begrotingsjaren. 

 
 Aanpassing van de periodiciteit voor de herziening van de intrestvoet: 

Bij de consolidatie kunt u de periodiciteit voor de herziening van de intrestvoet aanpassen. Het 
verlengen of inkorten van de periodiciteit voor de herziening van de intrestvoet geeft u de 
mogelijkheid in te spelen op het verloop van de financiële markten. De periodiciteit voor de 
herziening van de intrestvoet mag wel niet korter zijn dan de periodiciteit van de intrestbetaling. 
Voor de periodiciteit van de herziening van de intrestvoet hebben we de volgende 
mogelijkheden: 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar (of vaste intrestvoet). Zodra de wijziging is 
doorgevoerd, is ze van toepassing tot nader bericht van uwentwege. ING volgt het verloop van 
de financiële markten en rentetarieven op de voet en kan u helpen om de juiste keuze te maken 
qua periodiciteit voor de herziening van de intrestvoet. 
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 Splitsing van kredietopening of lening: 

Bij de consolidatie kan de kredietopening of lening worden opgesplitst in verschillende leningen 
met specifieke voorwaarden. 

 
 Groepering van kredietopeningen / leningen: 

In plaats van bij de consolidatie te kiezen voor een doorgedreven functionele opsplitsing van de 
leningen kunt u ook kiezen voor een globalere aanpak. Verschillende kredietopeningen met 
dezelfde leningvoorwaarden kunnen dan in één enkele lening worden geconsolideerd. Zo moet u 
minder leningen aangaan, wat het latere beheer ervan vereenvoudigt. Die laatste mogelijkheid 
veronderstelt dat de leningen worden gegroepeerd in dezelfde boekhoudkundige code. 

 
 Bij een herziening van de intrestvoet 

 
 Aanpassing van de periodiciteit voor de herziening van de intrestvoet: 

Op de datum van de herziening van de intrestvoet kunt u de periodiciteit voor de herziening van 
de intrestvoet wijzigen. Het verlengen of inkorten van de periodiciteit voor de herziening van de 
intrestvoet geeft u de mogelijkheid in te spelen op het verloop van de financiële markten. De 
periodiciteit voor de herziening van de intrestvoet mag wel niet korter zijn dan de periodiciteit van 
de intrestbetaling. Voor de periodiciteit van de herziening van de intrestvoet hebben we de 
volgende mogelijkheden: 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar (of vaste intrestvoet). Zodra de wijziging is 
doorgevoerd, is ze van toepassing tot nader bericht van uwentwege. ING volgt het verloop van de 
financiële markten en rentetarieven op de voet en kan u helpen om de juiste keuze te maken qua 
periodiciteit voor de herziening van de intrestvoet. 
 

 Aanpassing van de aflossingsformule: 
Op de datum voor de herziening van de intrestvoet kunt u uw kapitaalaflossingen aanpassen aan 
uw behoeften. Indien u meer financiële ruimte wenst, kunt u uw vaste kapitaalaflossingen 
omzetten in constante annuïteiten of omgekeerd als u het af te lossen kapitaal sneller wilt 
afbouwen. 

 
 Aanpassing van de resterende looptijd: 

Op de datum van de herziening van de intrestvoet kunt u de resterende looptijd van uw lening 
verkorten of verlengen met naleving van de bepalingen in het lastenboek. 
 

 Splitsing van kredietopening of lening: 
Op de datum van de herziening van de intrestvoet kan de kredietopening of lening in verschillende 
leningen met specifieke voorwaarden worden opgesplitst. 

 
 Vervroegde terugbetaling: 

Op de datum van de herziening van de intrestvoet kan de lening volledig of gedeeltelijk vervroegd 
worden terugbetaald zonder wederbeleggingsvergoeding volgens de bepalingen in het 
lastenboek. 
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 Op elk moment 
 
 Wijziging van de bestemming van de lening: 

De bestemming van een kredietopening of lening kan op elk moment worden gewijzigd. 
(enkel voor aanbesteders uit de Publieke Sector : gemeente, OCMW, intercommunale, andere) 
 
 

 Wijziging van de boekhoudkundige code van de lening: 
De functionele code van een kredietopening of lening kan op elk moment worden aangepast.  
(enkel voor aanbesteders uit de Publieke Sector : gemeente, OCMW, intercommunale, andere) 
 
 

 Schuldherschikking: 
Om uw schuldenlast beheersbaar te maken, kunt u het aantal leningen met vergelijkbare 
looptijden beperken. Zo komt u tot een overzichtelijker geheel waardoor uw rapportering 
versoepelt. 
 

 Herfinanciering van bestaande schulden: 
Dit vergt een globale aanpak van bovenstaande mogelijkheden, om tot een draaglijk geheel van 
schulden te komen. ING laat u toe om – rekening houdend met de mogelijke aflossingstermijnen 
– tot een spreiding van uw financiële verbintenissen te komen. 
 

We verzoeken u om ons uw aanvraag voor een wijziging tijdig te bezorgen. 
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Bijlage 7 Administratie op maat      
 
ING verbindt zich ertoe om het dossier van het bestuur op maat te behandelen en op elk moment de 
nodige bijstand te verlenen, onder meer bij een wijziging in de behoeften van het bestuur. 

In dat kader verbindt ING zich ertoe om tijdens de hele looptijd van de leningen zonder extra kosten 
voor het bestuur, de volgende administratieve diensten te verrichten: 

 
 Tijdens de opnameperiode een bijgewerkte situatie van de kredietopening verstrekken bij elke 

opname, evenals een globale maandelijkse situatie van alle niet-afgesloten individuele rekeningen 
voor de kredietopening. 

 Een gedetailleerde afrekening van de te betalen intresten en provisies per begrotingsartikel 
verstrekken bij elke aanrekening van intresten gedurende de opnameperiode. 

 Per lening een aflossingstabel verstrekken die volledig past in de budgettaire en boekhoudkundige 
organisatie van het bestuur zoals bepaald in de huidige regelgeving. Die tabel wordt onmiddellijk 
na de conversie van de kredietopening geleverd. Die aflossingstabel bevat minstens de volgende 
gegevens: identificatienummer, boekhoudcodes, begin- en einddatum van de lening, startkapitaal, 
looptijd van de lening, intrestvoet, een tabel met per vervaldag de te betalen kapitaalschijven, de 
te betalen intresten, de totale lasten en het schuldsaldo. 

 Ten laatste tegen eind augustus om de begroting voor het jaar erna te kunnen opmaken een tabel 
van de leningen en een (globale) evolutie van de schuld over minstens 6 maanden (lopend jaar + 5 
volgende jaren) leveren. De tabel van de leningen bevat minimaal de gegevens zoals vermeld in de 
aflossingstabel, gerangschikt per boekhoudkundige code en berekend op 1 januari van het 
betrokken begrotingsjaar. 

 Elk jaar in de loop van januari de verwachte leninglasten voor het lopende boekjaar verstrekken, 
uitgesplitst per vervaldag en per functie.  

 Zodra het bestuur dat wenst, de electronische bestanden te verstrekken waarmee het mogelijk is 
om de intresten en aflossingen automatisch te boeken en de inventaris van de leningen 
automatisch bij te werken. 

 Die gegevens sluiten volledig aan bij de budgettaire en boekhoudkundige organisatie van het 
bestuur zoals bepaald in de huidige regelgeving. 

 Een contactpersoon die het leningdossier dient op te volgen, staat permanent ter beschikking van 
het bestuur. 

 Bij de afsluiting van het boekjaar voor de besturen, moet een controletabel van de leningen 
worden afgeleverd in januari, dit om de jaarrekening te kunnen opstellen. Die tabel met 
toestandsdatum 31/12 van het boekjaar bevat het identificatienummer, het bedrag van de lening, 
het geconverteerde bedrag van de lening, het schuldsaldo, de geplande schijven voor het voorbije 
boekjaar, de werkelijk betaalde schijven voor het voorbije boekjaar, het verschil tussen de 
betaalde en geplande schijven in het voorbije boekjaar en de voor het volgende boekjaar geplande 
schijven. 

 Uiterlijk 5 werkdagen na de vervaldag een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde 
intresten en aflossingen. 

 Maandelijks een overzicht van de renteherzieningen in de voorbije maand verstrekken. 
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ING garandeert dat de door het bestuur gewenste diensten stuk voor stuk beschikbaar zijn. 
 
Alle hierboven vermelde gegevens kunnen worden doorgegeven in een informaticaformaat dat de 
opname in de boekhoudprogramma's van het bestuur vereenvoudigt. Daarom verbindt het bestuur 
zich er op haar beurt toe om over de nodige hard- en software te beschikken voor de ontvangst en het 
gebruik van die gegevens. 
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Naam
Rekening/dossier
Krediettype
Doel van het krediet
Kredietbedrag 500.000,00 €

Looptijd 20 jaar

Terugbetalingsformule Degressieve

Terugbetalingsperiodiciteit semestriele

Interesten periodiciteit semestriele

Terbeschikkingstelling datum 18/01/2022

Datum van de eerste kapitaal terugbetaling 31/12/2022

Rentevoet herziening geen

Nominale jaarlijkse rentevoet 0,426% GG IRS (ICESWAP)

Datum Dagen Indexe Terugbetaald kapitaal Schuldsaldo Rentevoet Interesten Terugbetalingen

18/01/2022 1 500.000,00 € 0,426%
30/06/2022 1 500.000,00 € 0,426% 958,50 € 958,50 €

31/12/2022 180,00 1 12.500,00 € 487.500,00 € 0,426% 1.065,00 € 13.565,00 €

30/06/2023 180,00 2 12.500,00 € 475.000,00 € 0,426% 1.038,38 € 13.538,38 €

31/12/2023 180,00 3 12.500,00 € 462.500,00 € 0,426% 1.011,75 € 13.511,75 €

30/06/2024 180,00 4 12.500,00 € 450.000,00 € 0,426% 985,13 € 13.485,13 €

31/12/2024 180,00 5 12.500,00 € 437.500,00 € 0,426% 958,50 € 13.458,50 €

30/06/2025 180,00 6 12.500,00 € 425.000,00 € 0,426% 931,88 € 13.431,88 €

31/12/2025 180,00 7 12.500,00 € 412.500,00 € 0,426% 905,25 € 13.405,25 €

30/06/2026 180,00 8 12.500,00 € 400.000,00 € 0,426% 878,63 € 13.378,63 €

31/12/2026 180,00 9 12.500,00 € 387.500,00 € 0,426% 852,00 € 13.352,00 €

30/06/2027 180,00 10 12.500,00 € 375.000,00 € 0,426% 825,38 € 13.325,38 €

31/12/2027 180,00 11 12.500,00 € 362.500,00 € 0,426% 798,75 € 13.298,75 €

30/06/2028 180,00 12 12.500,00 € 350.000,00 € 0,426% 772,13 € 13.272,13 €

31/12/2028 180,00 13 12.500,00 € 337.500,00 € 0,426% 745,50 € 13.245,50 €

30/06/2029 180,00 14 12.500,00 € 325.000,00 € 0,426% 718,88 € 13.218,88 €

31/12/2029 180,00 15 12.500,00 € 312.500,00 € 0,426% 692,25 € 13.192,25 €

30/06/2030 180,00 16 12.500,00 € 300.000,00 € 0,426% 665,63 € 13.165,63 €

31/12/2030 180,00 17 12.500,00 € 287.500,00 € 0,426% 639,00 € 13.139,00 €

30/06/2031 180,00 18 12.500,00 € 275.000,00 € 0,426% 612,38 € 13.112,38 €

31/12/2031 180,00 19 12.500,00 € 262.500,00 € 0,426% 585,75 € 13.085,75 €

30/06/2032 180,00 20 12.500,00 € 250.000,00 € 0,426% 559,13 € 13.059,13 €

31/12/2032 180,00 21 12.500,00 € 237.500,00 € 0,426% 532,50 € 13.032,50 €

30/06/2033 180,00 22 12.500,00 € 225.000,00 € 0,426% 505,88 € 13.005,88 €

31/12/2033 180,00 23 12.500,00 € 212.500,00 € 0,426% 479,25 € 12.979,25 €

30/06/2034 180,00 24 12.500,00 € 200.000,00 € 0,426% 452,63 € 12.952,63 €

31/12/2034 180,00 25 12.500,00 € 187.500,00 € 0,426% 426,00 € 12.926,00 €

30/06/2035 180,00 26 12.500,00 € 175.000,00 € 0,426% 399,38 € 12.899,38 €

31/12/2035 180,00 27 12.500,00 € 162.500,00 € 0,426% 372,75 € 12.872,75 €

30/06/2036 180,00 28 12.500,00 € 150.000,00 € 0,426% 346,13 € 12.846,13 €

31/12/2036 180,00 29 12.500,00 € 137.500,00 € 0,426% 319,50 € 12.819,50 €

30/06/2037 180,00 30 12.500,00 € 125.000,00 € 0,426% 292,88 € 12.792,88 €

31/12/2037 180,00 31 12.500,00 € 112.500,00 € 0,426% 266,25 € 12.766,25 €

30/06/2038 180,00 32 12.500,00 € 100.000,00 € 0,426% 239,63 € 12.739,63 €

31/12/2038 180,00 33 12.500,00 € 87.500,00 € 0,426% 213,00 € 12.713,00 €

30/06/2039 180,00 34 12.500,00 € 75.000,00 € 0,426% 186,38 € 12.686,38 €

31/12/2039 180,00 35 12.500,00 € 62.500,00 € 0,426% 159,75 € 12.659,75 €

30/06/2040 180,00 36 12.500,00 € 50.000,00 € 0,426% 133,13 € 12.633,13 €

31/12/2040 180,00 37 12.500,00 € 37.500,00 € 0,426% 106,50 € 12.606,50 €

Aflossingstabel

Indicatieve professionele kredietsimulatie

Base : 360/360

 

Gegevens i.v.m. uw aanvraag

Indicatieve financiële voorwaarden

Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het Arrondissement Oostende

 / 

Investeringskrediet



Datum Dagen Indexe Terugbetaald kapitaal Schuldsaldo Rentevoet Interesten Terugbetalingen
Aflossingstabel

30/06/2041 180,00 38 12.500,00 € 25.000,00 € 0,426% 79,88 € 12.579,88 €

31/12/2041 180,00 39 12.500,00 € 12.500,00 € 0,426% 53,25 € 12.553,25 €

30/06/2042 180,00 40 12.500,00 € 0,426% 26,63 € 12.526,63 €

500.000,00 € 22.791,10 € 522.791,10 €

Meer informatie over onze professionele kredieten? http://www.ing.be/businesscredit



Bijlage 11 



ALGEMEEN REGLEMENT DER KREDIETEN 

(Uitgave 2019) 

 

1 

  
ING België NV – Bank - Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - BTW BE 

0403.200.393 - RPR Brussel - Tel. +32 2 547 21 11 Internet: www.ing.be - E-mail: info@ing.be - 

BIC (adres SWIFT): BBRUBEBB - Rekening: 310-9156027-89 (IBAN: BE45 3109 1560 2789) 

© Mod. 15.145 N 02/04/2012 - Verantwoordelijk uitgever: Philippe Wallez, Marnixlaan 24, B-1000 

Brussel 

   

Inhoudstafel 
Artikel 1 – Toepassingsgebied .................................................................................................................................................................. 1 

Artikel 2 – Realisatie krediet – handtekeningsbevoegdheid Kredietnemer ................................................................................................ 2 

Artikel 3 – Beschikbaarstelling   van het krediet ....................................................................................................................................... 2 

Artikel 4 – Aanrekening van verbintenissen op het krediet ....................................................................................................................... 2 

Artikel 5 – Wijzigingen  aan het krediet .................................................................................................................................................... 3 

Artikel 6 – Rekening-courant en verrekening............................................................................................................................................ 5 

Artikel 7 – Opzegging/schorsing van kredieten van onbepaalde duurtijd met of zonder opzegtermijn ..................................................... 5 

Artikel 8 – Onmiddellijke opzegging/ schorsing ....................................................................................................................................... 5 

Artikel 9 –Solidariteit, hoofdelijkheid en ondeelbaarheid ......................................................................................................................... 7 

Artikel 10 –Verbintenissen Kredietnemer ................................................................................................................................................. 7 

Artikel 11 – Overdracht  – Subrogatie ....................................................................................................................................................... 9 

Artikel 12 – Bepaling van de schuldvordering -  gevolgen van schorsing en beëindiging van het krediet................................................. 9 

Artikel 13 – Aanwending inkomende bedragen na beëindiging krediet – provisie – rangregeling – uitvoerbaarheid zekerheden............. 9 

Artikel 14 – Verbintenissen Zekerheidssteller ......................................................................................................................................... 10 

Artikel 15 – Discontokredieten van handelspapier .................................................................................................................................. 10 

Artikel 16 – Borgstellingen en Waarborgen ............................................................................................................................................ 11 

Artikel 17 – Acceptkredieten .................................................................................................................................................................. 11 

Artikel 18 – Kredieten in vreemde munten of in rekeneenheden ............................................................................................................. 12 

Artikel 19 – Pand – Fiduciaire overdracht tot zekerheid ......................................................................................................................... 12 

Artikel 20 – Kosten ten laste van de Kredietnemer ................................................................................................................................. 12 

Artikel 21 – Uitwisseling gegevens ......................................................................................................................................................... 12 

Artikel 22 – Toepassing Algemeen Reglement der Kredieten ................................................................................................................. 13 

Artikel 23 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank ............................................................................................................................ 14 

 

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

Tenzij anders overeengekomen in de kredietovereenkomst is dit reglement van toepassing op de zakenrelaties met betrekking tot 

alle kredieten en zekerheidsovereenkomsten afgesloten tussen: 

 ING België NV (“de Bank”) of elke rechthebbende van laatstgenoemde; 

 de begunstigde(n) van krediet, dit wil zeggen van gelijk welke faciliteiten (“de Kredietnemer”); 

 elke (alle) persoon (personen) die ten gunste van de Bank zekerheden heeft (hebben) gesteld (“de Zekerheidssteller”). 

Dit reglement blijft van toepassing, ook na kredietopzegging en behoudens wijziging van dit reglement, totdat alle sommen die de 

Kredietnemer verschuldigd is aan de Bank volledig (terug)betaald zijn. 

De term “krediet” verwijst al naargelang de context naar  de (kader)kredietopening, een geïsoleerd krediet of een gebruiks-of 

aanwendingsvorm. 

Indien er meerdere personen “Kredietnemer” of “Zekerheidssteller” zijn, verwijzen de begrippen “Kredietnemer” en 

“Zekerheidssteller” in dit reglement naar elke persoon afzonderlijk, tenzij anders vermeld.  

De term “zekerheid” geldt in de meest ruime zin en slaat op elke zekerheid verleend door Kredietnemer of Zekerheidssteller ten 

gunste van de Bank, alsook op elke verbintenis of convenant (in om het even welke vorm) aangegaan door de Kredietnemer of 

Zekerheidssteller waarmee de Bank rekening hield voor de toekenning of de handhaving van het krediet. 

De term “kredietovereenkomst” verwijst naar het geheel van contractuele afspraken m.b.t. het krediet, o.a. de kredietbrief waarbij 

het krediet wordt toegekend (inclusief eventuele latere addenda), specifieke reglementen toepasselijk op een gebruiksvorm van het 

krediet, zekerheidsaktes, brieven die verklaringen, verbintenissen of convenanten bevatten, alle andere documenten door de Bank 

aan de Kredietnemer bezorgd of handelingen gesteld door de Bank waaruit op onbetwistbare wijze het akkoord van de Bank met 

http://www.ing.be/
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het verstrekken van het krediet en haar modaliteiten zou blijken, alsook het dit reglement en het Algemeen Reglement der 

Verrichtingen van de Bank (of, in voorkomend geval, de Wholesale Banking Conditions van de Bank).  

In geval van tegenstrijdigheid tussen het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de Bank (of, in voorkomend geval, de 

Wholesale Banking Conditions van de Bank) en dit reglement primeert dit reglement ; in geval van tegenstrijdigheid tussen dit 

reglement en een specifiek reglement toepasselijk op een gebruiksvorm van het krediet primeert het specifieke reglement ; in geval 

van tegenstrijdigheid tussen dit reglement of een specifiek reglement toepasselijk op een gebruiksvorm van het krediet en de 

kredietbrief primeert de kredietbrief ; in geval van tegenstrijdigheid tussen de kredietbrief en latere addenda aan de kredietbrief 

primeren de latere addenda ; in geval van tegenstrijdigheid tussen addenda primeert het meest recente addendum. 

 

Artikel 2 – Realisatie krediet – handtekeningsbevoegdheid Kredietnemer  

Het krediet kan zich realiseren in diverse tussen de Kredietnemer en de Bank overeen te komen gebruiksvormen, zoals 

kaskredieten, discontokredieten, investeringskredieten, voorschotten op vaste termijn, roll-over kredieten, verrichtingen op 

afbetaling, borgstellingen en waarborgen, … 

De gebruiksvormen overeengekomen tussen de Bank en de Kredietnemer worden vermeld in de kredietovereenkomst. 

De handtekeningen neergelegd voor het beheer van de rekening waarin het krediet zich verwezenlijkt, zijn geldig binnen de 

eventueel bij hun neerlegging vastgestelde limieten voor de aanwending van het krediet.  

 

Artikel 3 – Beschikbaarstelling   van het krediet  

 

3.1  Opname krediet 

Het krediet mag slechts worden aangewend overeenkomstig de overeengekomen gebruiksvormen nadat alle voorziene formaliteiten 

werden vervuld en de zekerheden aan derden tegenstelbaar werden gemaakt. 

De Bank heeft het recht zowel het principe als de modaliteiten van haar medewerking te herzien indien zij het akkoord van de 

Kredietnemer met betrekking tot het aanbod tot kredietovereenkomst van de Bank  niet ontvangt binnen de 15 kalenderdagen 

volgend op de datum van deze aanbodbrief, alsook indien de vereiste zekerheden niet gesteld werden binnen de 60 kalenderdagen 

volgend op diezelfde datum. Het feit dat de Bank geen gebruik heeft gemaakt van deze rechten bij het verstrijken van vermelde 

termijnen, houdt geen verzaking in aan haar recht om later van deze rechten gebruik te maken. 

Indien de kredietovereenkomst in een opnameperiode voorziet, wordt deze opnameperiode automatisch beëindigd op het 

eerstkomende van volgende tijdstippen:  

 De dag waarop het kredietbedrag volledig opgenomen is;  

 De dag waarop de Kredietnemer verzaakt aan de verdere opname van het kredietbedrag overeenkomstig de modaliteiten 

voorzien in de kredietovereenkomst ;  

 De dag waarop de Bank de opnameperiode afsluit overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de kredietovereenkomst ;  

 De einddatum van de opnameperiode voorzien in de kredietovereenkomst. 

 

Indien de kredietovereenkomst in een opnameperiode voorziet en het door de Bank ter beschikking gestelde kredietbedrag niet 

volledig werd opgenomen binnen deze opnameperiode, zal het kredietbedrag, behoudens andersluidende overeenkomst, bij het 

verstrijken van de opnameperiode automatisch verminderd worden ten belope van het niet opgenomen gedeelte.  

Een opname is niet toegestaan  indien dergelijke opname aanleiding zou (kunnen) geven tot onmiddellijke opzegging en schorsing 

conform artikel 8 of indien dergelijke situatie reeds bestaat.  

Indien de kredietovereenkomst verklaringen, verbintenissen en convenanten bevat, zullen deze verklaringen, verbintenissen en 

convenanten, die te allen tijde waar en correct moeten zijn, bij elke opname onherroepelijk verondersteld worden bevestigd/vervuld 

te zijn. 

 

3.2 Verbod op overschrijding van de kredietlimiet 

Een overschrijding op het krediet of een gebruiksvorm is niet toegestaan. Indien er toch een overschrijding ontstaat, moet die 

onverwijld aangezuiverd worden. Indien de Bank hierop een afwijking toestaat, kan deze  niet ingeroepen worden ter vestiging van 

een recht tot handhaving of herhaling van een overschrijding in hoofde van de Kredietnemer. Dergelijke afwijking door de Bank 

houdt evenmin een verzaking in aan één van haar rechten.  

Artikel 4 – Aanrekening van verbintenissen op het krediet 

De Bank kan op elk ogenblik, zonder de Kredietnemer hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat dit leidt tot 

schuldvernieuwing, elke verbintenis van de Kredietnemer, al dan niet voorafgaand aan het krediet en al dan niet opeisbaar, met 

http://www.ing.be/
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inbegrip van deze aangegaan voor rekening van de Kredietnemer ten gunste van derden, aanrekenen op het krediet. 

    

Artikel 5 – Wijzigingen  aan het krediet 

 

5.1 Rente- en provisievoorwaarden 
 

5.1.1 Algemeen 

  

De termen rente- en provisievoorwaarden hebben betrekking op zowel de aangeduide rentevoet als de eventuele marges en kosten 

(o.a. commissies, dossierkosten, trekkingsrecht,…) van welke aard ook verbonden aan het krediet en/of de zekerheden. 

 

Met de term “rentevaste interestperiode” wordt bedoeld de periode tijdens dewelke de interestvoet niet gewijzigd wordt zoals 

bepaald in de kredietovereenkomst, behoudens toepassing van art. 5.1.2.2 of 5.1.2.3 hieronder.  

 

De rente wordt berekend op basis van het exacte aantal dagen van de berekeningsperiode gedeeld door 360. Het aldus berekende 

bedrag is verschuldigd en de betaling ervan moet gebeuren vrij van elke belasting, taks of inhouding van gelijk welke aard. 

 

De conventionele rente- en provisievoorwaarden zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling van toepassing tot de volledige 

terugbetaling van het krediet. 

 

In het geval van een negatieve een referentierentevoet/-index wordt deze beschouwd als gelijk aan nul.  

 

Op elk debetsaldo dat de toegestane limieten overschrijdt, ook als dit het gevolg is van de debitering in rekening van vervallen of 

opeisbare verbintenissen waarvan sprake in artikel 12.3, laatste lid, zal, behoudens andersluidende specifieke overeenkomst, interest 

verschuldigd zijn tegen een percentage van maximaal 2 % per maand waarvan de Kredietnemer op de hoogte wordt gebracht bij 

elke periodieke afsluiting. 

  

Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat wijzigingen aan het krediet (bv. aan de rente- of provisievoorwaarden) het uitvoerbaar 

karakter van eventuele hypothecaire zekerheden niet aantast.  

   

5.1.2.Wijziging  van de rente- of provisievoorwaarden  

 

5.1.2.1 Algemene principes 

 

Indien de duurtijd van het krediet beperkt is, kunnen, behoudens  toepassing van artikel 5.1.2.2 of 5.1.2.3,   de rente- en 

provisievoorwaarden slechts gewijzigd worden overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de kredietovereenkomst. 

 

Indien de duurtijd van het krediet niet beperkt is, kunnen de rente- en provisievoorwaarden op ieder ogenblik en zonder 

rechtvaardiging door de Bank gewijzigd worden met een schriftelijke (al dan niet elektronische) kennisgeving. Tenzij voornoemde 

kennisgeving anders bepaalt, zal de wijziging ingaan 30 kalenderdagen na datum van hoger vernoemde kennisgeving. 

 

Meer informatie omtrent de redenen die aan de basis kunnen liggen van een wijziging van de rente- en provisievoorwaarden  is 

beschikbaar op onze website : www.ing.be  en  op de website van de Belgische federatie van de financiële sector Febelfin 

vzw: www.febelfin.be. 

  

5.1.2.2: Uitzonderlijke omstandigheden 

 

Ongeacht of de duurtijd van het krediet al dan niet beperkt is,  kunnen de rente- en provisievoorwaarden  door de Bank gewijzigd 

worden met een schriftelijke (al dan niet elektronische) kennisgeving in de hierna opgesomde gevallen.   

 

Tenzij voornoemde kennisgeving anders bepaalt, zal de wijziging ingaan 30 kalenderdagen na datum van hoger vernoemde 

kennisgeving. 

 

Indien de Kredietnemer niet akkoord gaat met de nieuwe rente- of provisievoorwaarden heeft hij in de vier gevallen hieronder het 

recht om het krediet in kwestie (en de eventuele indekking van dit krediet) stop te zetten en terug te betalen op voorwaarde 1° dat 

hij zijn voornemen hiertoe bij aangetekende brief kenbaar maakt aan de Bank binnen 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum 

van voornoemde kennisgeving en 2° dat, voor kredieten met variabele rentevoet waarvan de duurtijd beperkt is, de terugbetaling 

plaatsvindt exact op het ogenblik waarop de lopende rentevaste interestperiode eindigt. In dit laatste geval blijven de 

rentevoorwaarden ongewijzigd gedurende de resterende duurtijd van de lopende rentevaste interestperiode tot aan de terugbetaling 

op het ogenblik van beëindiging van de lopende rentevaste interestperiode. Kredieten met vaste rentevoet waarvan de duurtijd 

beperkt is, mogen niet vervroegd terugbetaald worden, tenzij anders bepaald in de kredietovereenkomst of in dwingende wetgeving.  

http://www.ing.be/
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Bij afwezigheid van schriftelijke reactie binnen de termijn van 30 kalenderdagen na verzending van voornoemde kennisgeving 

wordt de Kredietnemer onherroepelijk verondersteld akkoord te gaan met de voortzetting van het krediet aan de nieuwe 

voorwaarden. 

  

1) Bijkomende kosten en/of derving van inkomsten in hoofde van de Bank als gevolg van  gelijk welke wet- of regelgeving 

(met de Bazel akkoorden1, CRD IV 2of CRR3), van welke aard ook, die door gelijk welke overheid of toezichthouder zou 

worden opgelegd, alsook eventuele wijzigingen in de toepassing of interpretatie van dergelijke wet- of regelgeving door 

een bevoegde overheid, toezichthouder of rechtbank.  

Indien naar aanleiding van dergelijke invoering of wijziging de uitvoering van de kredietovereenkomst in hoofde van de Bank of 

één van de leden van de ING groep onwettelijk4 wordt, zal de Bank de Kredietnemer hiervan in kennis stellen waarna de 

Kredietnemer verplicht is om binnen de door de Bank aangegeven termijn over te gaan tot de terugbetaling van elk verschuldigd 

bedrag in hoofdsom samen met de vervallen interesten en alle andere aan de Bank krachtens het krediet verschuldigde bedragen, 

met inbegrip van een  eventuele wederbeleggingsvergoeding indien dit overeengekomen werd in de kredietovereenkomst. 

  

2) Bijkomende kosten die de Bank redelijkerwijze moet maken in geval van verstoring van de financiële markten5 om zich 

voor het betreffende krediet te financieren in private of publieke markten.  

 

3) Bijkomende kosten en/of derving van inkomsten in hoofde van de Bank als gevolg van de toepassing van een nieuwe 

referentierentevoet/-index overeenkomstig artikel 5.1.2.3.  

  

4) Bijkomende kosten en/of derving van inkomsten in hoofde van de Bank als gevolg van onvoorzienbare omstandigheden 

buiten de wil van de Bank om die de verdere terbeschikkingstelling van het krediet ernstig bemoeilijken.  

 

  

5.1.2.3 Gevolgen van wijzigingen in referentierentevoet/-index 

   

In geval van: 

-              wijziging die gevolgen heeft voor de samenstelling en/ of de definitie van de referentierentevoet/-index waarnaar een 

overeenkomst verwijst, 

-              verdwijning van deze referentierentevoet/-index en/of vervanging door een gelijkaardige of gelijkwaardige 

referentierentevoet/ -index, 

-              wijziging die gevolgen heeft voor de instelling die deze referentierentevoet/- index publiceert of voor de modaliteiten van 

deze publicatie, 

-              wijziging van de berekeningsbasis van deze referentierentevoet/- index,  

wordt voor zover nodig gepreciseerd dat de referentierentevoet/ -index die voortvloeit uit deze wijziging of deze vervanging van 

rechtswege op de betrokken overeenkomst van toepassing zal zijn. Bij ontstentenis hiervan zal de referentievoet/-index aangepast 

worden naar de referentievoet/-index die voorgesteld wordt door de instelling die de referentievoet/-index publiceert, door een 

centrale bank of door enige andere bevoegde instantie of naar de referentievoet/-index die in de markt als meest verwant beschouwd 

wordt. 

Wanneer er geen referentievoet/-index beschikbaar is zoals omschreven in de vorige alinea, kan de Bank voorstellen om de 

referentievoet/-index aan te passen naar de naar het oordeel van de Bank meest verwante rentevoet/-index. De Kredietnemer wordt 

onherroepelijk geacht akkoord te zijn met deze aanpassing wanneer hij niet binnen een periode van 15 kalenderdagen vanaf de 

                                                           
1 De Bazel Akkoorden (doorgaans aangeduid als Bazel I, Bazel II, Bazel III,…) zijn een reeks van afspraken gemaakt door de 

centrale banken (waaronder ook de Belgische Nationale Bank) onder leiding van de BIS (Bank for International Settlements) die 

gevestigd is in het Zwitserse Bazel. Deze afspraken gaan onder meer over minimale kapitaalsnormen voor financiële instellingen en 

hebben als doel om liquiditeit en de kwaliteit van het kapitaal van financiële instellingen te verbeteren teneinde de stabiliteit van het 

financiële systeem te vrijwaren.  

 
2 Met CRD IV wordt bedoeld de Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 

toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. 
3 Met CRR wordt bedoeld de Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 

prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.  
4 In de meeste ruime zin met inbegrip van  internationale sancties, embargo’s, restrictieve maatregelen genomen ten aanzien van 

bepaalde landen,… 
5Verstoring van de financiële markten betekent één van de volgende gebeurtenissen: 

 de gebruikelijke quotering van de toepasselijke rentevoet is 's middags op de desbetreffende dag niet beschikbaar; of 

 de kosten voor de Bank van het opnemen van gelijke bedragen op de betreffende interbancaire markt zijn hoger dan de op 

het krediet toepasselijke rentevoet.   

http://www.ing.be/
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datum van schriftelijke kennisgeving schriftelijk heeft geweigerd. In geval van weigering, zal de Bank het recht hebben om de  

rentevoet te bepalen op basis van op basis van de kosten die de Bank redelijkerwijze moet maken om zich voor het betreffende 

krediet te financieren in de private of publieke markten.  

De Bank heeft in voorkomend geval het recht om toepassing te maken van art. 5.1.2.2, 3). 

  

  

5.2 Gevolgen van belastingen, taksen, heffingen, of andere lasten van fiscale aard 
  

Iedere betaling van interest verschuldigd door de Kredietnemer zal worden uitgevoerd zonder inhouding of aftrek van belastingen, 

taksen, heffingen, of andere lasten van fiscale aard die worden opgelegd door het land van vestiging van de Kredietnemer of van 

zijn bijhuis, of enige andere politieke of administratieve entiteit ervan die de bevoegdheid heeft belastingen te heffen, tenzij deze 

inhouding of aftrek dwingend door wet- of regelgeving is opgelegd. 

In dit laatste geval zal de Kredietnemer bijkomende bedragen betalen die nodig zouden zijn om een dergelijke inhouding of aftrek 

te compenseren opdat de Bank, na een dergelijke inhouding of aftrek, niet minder zou ontvangen dan ze verkregen zou hebben 

indien  deze inhouding of aftrek niet had plaats gehad. 

De Kredietnemer verbindt er zich toe, voor het geval een dergelijke belasting zou verschuldigd zijn, alle informatie hieromtrent 

onmiddellijk aan de Bank kenbaar te maken. 

 

Artikel 6 – Rekening-courant en verrekening 

De  toekenning van de kredieten gebeurt in het kader van de globale zakenrelatie met de Kredietnemer. De kredieten worden in 

beginsel gerealiseerd in rekening-courant. 

De verschillende rekeningen van de Kredietnemer, met inbegrip van de termijnrekeningen, de spaarrekeningen en de 

depositoboekjes in gelijk welke munt of rekeneenheid, vormen rubrieken van één enkelvoudige en ondeelbare rekening-courant. 

De Bank kan te allen tijde, met een al dan niet elektronisch en/of al dan niet voorafgaandelijk bericht, deze rubrieken samensmelten 

en transfers uitvoeren van de ene naar de andere, van creditsaldo naar debetsaldo en omgekeerd, en van debetsaldo naar 

debetsaldo. Onder saldo wordt hier begrepen: debetstand of creditstand. 

Voor de boekhoudkundige verwerking van dit artikel en voor de algemene afsluiting van deze enkelvoudige rekening-courant kan 

de Bank overgaan tot de omzetting van de verschillende saldi op basis van de wettelijke koers of van de marktkoers op de 

bankwerkdag vóór de dag van de samensmelting, de transfer of de afsluiting. 

Behoudens schriftelijke betwisting binnen de 15 kalenderdagen vanaf de datum van mededeling van de rekeningtoestand, in welke 

vorm dit ook moge gebeuren, wordt deze laatste beschouwd als zijnde onbetwistbaar en onherroepelijk goedgekeurd door de 

Kredietnemer. 

De door de Kredietnemer te verrichten betalingen mogen niet het voorwerp uitmaken van enige verrekening of opschortende 

voorwaarde. 

 

Artikel 7 – Opzegging/schorsing van kredieten van onbepaalde duurtijd met of zonder opzegtermijn  

Indien de duurtijd van het krediet niet beperkt is, kan de Bank op ieder ogenblik en zonder rechtvaardiging, met een (al dan niet 

elektronische) schriftelijke (of desgevallend mondelinge) kennisgeving,   geheel of gedeeltelijk een einde stellen aan het krediet of 

de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk schorsen, mits een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen die begint te lopen op datum 

van hoger vernoemde kennisgeving voor het aangewend gedeelte van het krediet en zonder opzeggingstermijn voor het niet-

aangewende gedeelte. 

Vanaf het begin van de opzeggingstermijn zal de Kredietnemer het krediet nog slechts kunnen aanwenden ten belope van het 

bedrag van het krediet dat tijdens deze periode is terugbetaald en voor zover de vervaldag van de nieuwe aanwending de 

vervaldatum van de opzeggingstermijn niet overschrijdt. 

Tijdens de opzeggingstermijn behoudt de Bank het recht artikel 8 toe te passen. 

 

Artikel 8 – Onmiddellijke opzegging/ schorsing 

 

Ongeacht of de duurtijd van het krediet al dan niet beperkt is, kan de Bank in de hierna opgesomde gevallen, met een (al dan niet 

elektronische) schriftelijke (of desgevallend mondelinge) kennisgeving, in werking tredend vanaf de datum van voornoemde 

kennisgeving,  zonder opzeggingstermijn geheel of gedeeltelijk een einde stellen aan het krediet of de gevolgen ervan geheel of 

gedeeltelijk schorsen: 

(a) in geval van tekortkoming van de Kredietnemer aan een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting die 

voortvloeit uit het krediet of er betrekking op heeft, of aan een wettelijke of reglementaire verplichting met betrekking tot zijn 

statuut, zijn rechtsvorm of zijn activiteit, het ontbreken of verliezen van één of een gedeelte van de hiervoor nodige 

vergunningen; in geval van het aanvechten door de Kredietnemer van de geldigheid van de kredietovereenkomst, indien om 
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één of andere reden de kredietovereenkomst ongeldig of niet langer uitvoerbaar is of kan zijn; in geval de Kredietnemer de 

fondsen voortvloeiend uit het krediet aangewend heeft of de Bank indicaties heeft dat deze zullen aangewend worden voor 

andere doeleinden dan overeengekomen; 

(b) indien de Kredietnemer of een met de Kredietnemer verbonden of geassocieerde persoon of vennootschap in de zin van artikel 

1:20 of 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of één van hun hun bestuurders of zaakvoerders 

(inclusief personen die ten aanzien van de Kredietnemer werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad), uit welke 

hoofde ook, betrokken is bij verrichtingen die als abnormaal of onregelmatig zouden kunnen beschouwd worden op grond 

van de algemeen aanvaarde gebruiken en praktijken, of onvolledige of onjuiste verklaringen aflegt, meer in het bijzonder wat 

de actief- en passiefbestanddelen van zijn vermogen betreft; indien ten laste van één van deze (rechts)personen een  

onderzoek werd geopend dat zou kunnen uitlopen op een veroordeling tot een criminele of correctionele straf; 

(c) indien de Kredietnemer zich bevindt of zich zal bevinden, in een toestand - in rechte of in feite - die staking van betaling 

inhoudt of die zijn solvabiliteit of het voortbestaan van zijn onderneming in het gevaar brengt; indien hem geheel of 

gedeeltelijk het beheer van zijn goederen  wordt ontnomen; 

(d) indien een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie vanwege de Kredietnemer wordt verworpen; indien de Kredietnemer niet 

langer voldoet aan de voorwaarden voor een gerechtelijke reorganisatie; indien de gerechtelijke reorganisatie voortijdig 

beëindigd wordt of het plan wordt ingetrokken; indien de Bank of gelijk welke andere schuldeiser de volle uitoefening van 

zijn rechten herwint; 

(e) in geval van niet-naleving, verschuiving van vervaldag, schorsing of vervroegde opeisbaarheid van verbintenissen ten 

overstaan van de Bank of andere leden van de ING groep of van gelijk welke andere schuldeiser; 

(f) in geval van stopzetting of wijziging, geheel of gedeeltelijk, van de bedrijvigheid van de Kredietnemer; indien het louter 

voornemen daartoe wordt geuit; indien zich een gebeurtenis voordoet die op korte termijn tot één van deze situaties zou 

kunnen leiden; 

(g) indien uit de jaarrekening, een boekhoudkundige staat, een raming van het vermogen of een expertise blijkt dat het netto-actief 

van de Kredietnemer of van de groep bedrijven waarvan de rekeningen worden geconsolideerd en waartoe hij behoort, 

vergeleken met de meest recente al dan niet gepubliceerde jaarrekeningen, met meer dan één vierde in waarde verminderde of 

verloren ging, uitgekeerd of onbeschikbaar werd; indien zich een gebeurtenis voordoet die op korte termijn tot één van deze 

situaties zou kunnen leiden; 

(h) in geval van verdwijning, geheel of gedeeltelijke al dan niet vrijwillige vervreemding, waardevermindering of het volledig of 

gedeeltelijk onbeschikbaar zijn van (het voorwerp van) een zekerheid die aan de Bank werd verleend of van andere 

bestanddelen uit het vermogen van de Kredietnemer (bijvoorbeeld in geval van beslaglegging) en ook in geval van 

toekenning van een recht, last of zekerheid ten gunste van een derde op dit vermogen of een gedeelte ervan; in geval van 

inwerkingstelling van een clausule van eigendomsvoorbehoud door een leverancier; indien zich een gebeurtenis voordoet die, 

naar het oordeel van de Bank, op korte termijn tot één van deze situaties zou kunnen leiden; 

(i) indien een zekerheid met een bepaalde duurtijd uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de vervaldag niet wordt hernieuwd; 

(j) indien het vermogen of de activiteit van de Kredietnemer naar het oordeel van de Bank onvoldoende verzekerd is; ingeval van 

opheffing, zelfs tijdelijk, van de gevolgen van een verzekeringspolis waarvan het voordeel door middel van een overdracht of 

inpandgeving aan de Bank werd toegekend of die een goed dekt dat het voorwerp uitmaakt van een zekerheid in het voordeel 

van de Bank; 

(k) indien de Zekerheidssteller zijn verbintenis ten overstaan van de Bank niet nakomt, zijn verbintenis herroept of zich bevindt in 

één van de gevallen vermeld in dit artikel 8; 

(l) indien de Bank verneemt dat de Kredietnemer of een Zekerheidssteller een verklaring conform de wet van 25/4/07 inzake de 

niet-vatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats heeft afgelegd; 

(m) bovendien, indien de Kredietnemer een natuurlijke persoon is: 

 in geval van overlijden; 

 in geval van gerechtelijke onbekwaamverklaring; 

 in geval van wijziging van zijn huwelijksvermogensstelsel; 

 in geval van ontbinding van de gemeenschap, in geval van aanvraag tot gerechtelijke scheiding van goederen, in geval van 

het instellen van een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed; in geval van opzegging van  wettelijke 

samenwoning; 

(n) bovendien, indien de Kredietnemer een rechtspersoon is: 

 in geval van wijziging van de rechtsvorm van de rechtspersoon, vennootschap of de vereniging, in geval van ontbinding, 

vereffening, omzetting fusie of splitsing of elke andere verrichting of herstructurering met hetzelfde of een gelijkaardig 

resultaat; 

 in geval van kapitaalvermindering of uitkering van andere onbeschikbare eigenvermogensposten; 

 in geval van een wijziging van controle over de Kredietnemer (zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen);  
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 in geval van faillissement, een aanvraag tot gerechtelijke organisatie of vereffening van de hoofdaandeelhouder; 

 in geval van ernstig meningsverschil tussen bestuurders, zaakvoerders of vennoten; 

 indien het een personenvennootschap betreft, ingeval van terugtrekking van een vennoot. 

 

De Bank zal ook het recht hebben om eventuele andere kredieten waarin de Kredietnemer participeert of waarin hij 

Zekerheidssteller is te beëindigen conform de bepalingen van artikel 8. 

Indien één of meer van de in artikel 8 vermelde gevallen zich voordoen en de Bank niet onmiddellijk gebruik maakt van haar recht 

om het krediet te schorsen of er een einde aan te stellen zonder vooropzeg, kan dit niet ingeroepen worden als zijnde een verzaking 

door de Bank om in een later stadium gebruik te maken van de rechten om het krediet te schorsen of op te zeggen. 

 

In geval van beëindiging van het krediet kan de Bank de vrijgave eisen van de verbintenissen die zij aanging onder de 

verantwoordelijkheid van de Kredietnemer, alsook de onmiddellijke terugbetaling van de verbintenissen van de Kredietnemer, met 

dien verstande dat – in geval van vermindering van het krediet – deze vrijgave en terugbetaling beperkt zijn tot de verbintenissen 

die het van kracht blijvende kredietbedrag overschrijden. 

 

 

Artikel 9 –Solidariteit, hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 

Indien het krediet wordt toegekend aan meerdere Kredietnemers, zijn laatstgenoemden tegenover de Bank solidair, hoofdelijk en 

ondeelbaar gehouden voor alle kredietverbintenissen. De vervallenverklaring van de termijn ten overstaan van één van hen geldt ten 

overstaan van allen. 

Noch een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie ingediend door een  één van de Kredietnemers of Zekerheidsstellers, noch een 

opschorting of een homologatie van een plan toegekend aan één van de Kredietnemers of Zekerheidsstellers of een overdracht 

onder gerechtelijk gezag toegestaan aan één van de Kredietnemers of Zekerheidsstellers, noch een kwijtschelding verleend aan één 

van de Kredietnemers of Zekerheidsstellers komen de overige Kredietnemers of Zekerheidsstellers ten goede. 

Ongeacht of aan het krediet een einde werd gesteld, zijn de erfgenamen en rechthebbenden van de Kredietnemer of 

Zekerheidsstellers, solidair, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor alle kredietverbintenissen en verbintenissen die voortvloeien 

uit de zekerheden, met inbegrip van de verrichtingen aangevat door de Kredietnemer die nog niet geboekt of uitgevoerd zijn. 

De schuldsplitsing, de kwijtschelding of het ontslag, bij overeenkomst gedaan ten voordele van één van de Kredietnemers of 

Zekerheidsstellers, leidt niet tot de bevrijding van de overige Kredietnemers of Zekerheidsstellers. Deze laatsten blijven onverkort 

gehouden ten aanzien van de Bank voor het geheel van de verschuldigde sommen zonder dat de Bank haar rechten tegenover hen 

moet voorbehouden. Dergelijke schuldsplitsing, kwijtschelding of ontslag brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en het 

krediet blijft gewaarborgd door de reeds gevestigde zekerheden. De Bank kan evenwel eisen dat de zekerheden opnieuw worden 

gevestigd of bevestigd door de Kredietnemers of de Zekerheidsstellers. 

Indien een Kredietnemer of Zekerheidssteller gerechtigd zou zijn om verhaal uit te oefenen op één van de overige Kredietnemers of 

Zekerheidstellers, verbindt hij er zich toe dit verhaal slechts uit te oefenen nadat alle verbintenissen van laatstgenoemde 

Kredietnemers of Zekerheidsstellers jegens de Bank geheel zijn voldaan. 

 

Artikel 10 –Verbintenissen Kredietnemer 

De Kredietnemer zal de Bank op haar eerste verzoek alle inlichtingen bezorgen die zij nodig acht voor de beoordeling van zijn 

economische en financiële toestand, zijn vermogenstoestand of van de zekerheidspositie van de Bank evenals alle noodzakelijke 

gegevens voor de identificatie van de Kredietnemer en de eventuele uiteindelijke begunstigde (UBO). Dergelijke inlichtingen 

dienen volledig, accuraat en niet misleidend te zijn. 

Daarenboven verbindt hij zich ertoe de Bank op spontane wijze onmiddellijk kennis te geven van elk feit dat van aard is op 

betekenisvolle wijze deze toestand te beïnvloeden, meer in het bijzonder (maar niet limitatief) van elke lopende of aan te vatten 

gerechtelijke procedure en elke gebeurtenis bedoeld in artikel 8, van het aangaan van kredieten en andere financieringstechnieken 

(zoals bv. factoring, leasing,…), van elke andere gebeurtenis die een invloed heeft of zou kunnen hebben op zijn capaciteit om de 

verbintenissen onder het krediet na te leven, van wijzigingen inzake de juridische en organisatorische structuur, wijzigingen in de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Kredietnemer, wijziging van de maatschappelijke zetel of exploitatiepunten, wijzigingen 

in het eigen vermogen, effectieve of potentiële wijzigingen in het aandeelhouderschap van of de controle over de Kredietnemer-

rechtspersoon, wijzigingen met betrekking tot het boekjaar of de methode van financiële rapportering of elke wijziging die 

overeenkomstig de wet op gelijk welke wijze moet worden bekendgemaakt. 

 

Indien de Kredietnemer een rechtspersoon is, is hij gehouden de Bank op eerste verzoek een kopie van, of inzage te verlenen in, alle 

documenten die nuttig kunnen zijn voor de beoordeling van zijn economische en financiële toestand, zijn vermogenstoestand of de 

zekerheidspositie van de Bank.  Dit betreft onder meer jaarrekeningen en al dan niet tussentijdse boekhoudkundige staten, verslagen 
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opgemaakt door het bestuursorgaan, verslagen van de commissaris of bedrijfsrevisor, de gecoördineerde statuten en aanvullende 

interne reglementen van de Kredietnemer-rechtspersoon en alle wijzigingen daarvan,  de aandelenregisters of andere 

effectenregisters. De Kredietnemer verbindt er zich toe geen wijzigingen aan te brengen aan zijn rechtsvorm zonder 

voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Bank. 

 

De Kredietnemer verbindt zich ertoe om, telkens wanneer CRR6 dit vereist7, aan de Bank een schatting te bezorgen van het 

onroerend goed waarop een hypothecaire zekerheid rust die is opgesteld door een door de Bank goedgekeurde deskundige.  

Indien de Bank van oordeel is dat een aanvullende schatting nodig is, zal de Kredietnemer, uiterlijk 30 kalenderdagen na de dag 

waarop de Bank hierom verzoekt, een aanvullende schatting opgesteld door een door de Bank goedgekeurde deskundige, aan de 

Bank bezorgen.  

De Kredietnemer dient te allen tijde, zowel aan de Bank als aan de door haar aangestelde deskundigen, toegang te verlenen tot de 

als zekerheid verstrekte goederen om de vereiste schatting te controleren of uit te voeren. De kosten van bovengenoemde 

(her)schattingen zijn voor rekening van de Kredietnemer.  

Indien de Kredietnemer in gebreke blijft om ondanks het verzoek van de Bank deze  (her)schatting te bezorgen, kan de Bank zelf 

een deskundige aanstellen op kosten van de Kredietnemer. 

 

Bovendien kan de Bank te allen tijde, op kosten van de Kredietnemer en zonder aansprakelijkheid harentwege, een onderzoek van 

zijn  economische en financiële toestand, zijn vermogenstoestand of de zekerheidspositie van de Bank uitvoeren of laten uitvoeren 

door deskundigen aangeduid door de Bank, alsook bij gelijk welke derde inlichtingen inwinnen voor dergelijke beoordeling. 

 

De Kredietnemer verbindt er zich toe de voor het  krediet voorziene (financiële) verklaringen, verbintenissen en convenanten te  

respecteren. Tenzij anders bepaald, gelden verbintenissen en convenanten gedurende de ganse kredietrelatie tussen Bank en 

Kredietnemer. 

De Kredietnemer verbindt er zich toe om zijn vermogen en activiteit voldoende te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s (met 

inbegrip van eventuele aansprakelijkheidsvorderingen van derden) en de Bank onmiddellijk in kennis te stellen van elk substantieel 

schadegeval. 

De Kredietnemer verbindt er zich toe de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving te respecteren. 

De Kredietnemer verbindt er zich toe om alle relevante economisch of financiële sancties die zijn opgelegd, uitgevoerd of 

afgedwongen door de betrokken bevoegde autoriteiten na te leven en te respecteren.De Kredietnemer verbindt er zich toe te 

voldoen aan alle relevante handelsembargo’s die zijn opgelegd, uitgevoerd of afgedwongen door bevoegde autoriteiten, inclusief de 

toepasselijke exportregelgeving en handelsembargo’s voor goederen voor duaal gebruik en/of die zijn verzonden naar een verboden 

bestemming. De Kredietnemer verbindt er zich toe geen goederen of diensten te leveren aan een land met een extreem verhoogd 

risico8.  

 

In geval het krediet de financiering van commercieel vastgoed9 tot doel heeft, verbindt de Kredietnemer zich ertoe om aan de Bank: 

- een kopie van de huurovereenkomsten te bezorgen bij aanvang van het krediet en telkens wanneer er een wijziging is van 

huurcontracten (wijziging huurder, verlenging,…); 

- jaarlijks een verklaring te bezorgen m.b.t. actuele huurtoestand van het betreffende goed;  

- de voorgaande informatie te bezorgen met inachtneming van de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

 

De Kredietnemer verbindt er zich toe om, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Bank, het krediet niet te 

gebruiken voor herfinanciering van schulden voortvloeiend uit de uitgifte van schuldpapier op de financiële markten. 

De Kredietnemer verbindt er zich toe alle bij het krediet betrokken partijen (onder meer de Zekerheidssteller) onmiddellijk op de 

hoogte te stellen van elke wijziging aan het krediet of dit reglement. 

 

                                                           
6 Zie voetnoot 3. 
7Op datum van dit reglement zijn deze vereisten  dat deze schatting minstens elke drie jaar moet worden uitgevoerd voor zover het 

openstaand kredietbedrag  meer dan 3.000.000 EUR bedraagt. Voor non-performing loans in de zin van CRR (zie voetnoot 3) moet 

deze schatting jaarlijks gebeuren.  
8 De actuele lijst van deze landen kan u bekomen op eerste verzoek.  
9 Met “commercieel vastgoed” wordt bedoeld vastgoed, bestaand of in aanbouw, dat inkomsten oplevert (Recommendation of the 

European Systemic Risk Board van 31 oktober 2016 (ERSB/2016/14) en CRE Reporting Manual van 27 juli 2018 van De 

Nederlandsche Bank). 
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Artikel 11 – Overdracht  – Subrogatie  

11.1. De Kredietnemer aanvaardt dat de Bank het recht heeft om haar rechten uit hoofde van het krediet geheel of gedeeltelijk over 

te dragen of om een derde geheel of gedeeltelijk in deze rechten te subrogeren. Zo kan de Bank onder meer  zekerheden verstrekken 

op haar rechten in het voordeel van een centrale bank of een gelijkaardige instelling. De Bank is niet verplicht om de Kredietnemer 

hiervan in kennis te stellen. 

 

11.2. De Kredietnemer aanvaardt dat de Bank het recht heeft om, tijdens de duurtijd van het krediet en met toestemming van de 

Kredietnemer, haar verplichtingen uit hoofde van het krediet geheel of gedeeltelijk over te dragen. De Kredietnemer mag zijn 

toestemming niet op onredelijke wijze onthouden. De Kredietnemer wordt onherroepelijk geacht akkoord te zijn met de overdracht 

wanneer hij geen expliciet schriftelijk bezwaar aantekent binnen een periode van 5 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving 

door de Bank. 

Deze toestemming van de Kredietnemer is niet vereist:  

 in geval van overdracht aan andere leden van de ING groep of aan een kredietinstelling die op het ogenblik van de 

overdracht haar hoofdzetel in de Europese Unie heeft en een door een gereputeerd financieel ratingbureau verstrekte rating 

die minstens gelijk is aan deze van de Bank; of 

 wanneer één of meer van de gevallen voorzien in artikel 8 van dit reglement zich voordoen. 

 

11.3. De Bank heeft het recht om, in het kader van dit artikel 11, alle noodzakelijke informatie door te geven aan de potentiële 

overnemer. 

 

Artikel 12 – Bepaling van de schuldvordering -  gevolgen van schorsing en beëindiging van het krediet 

 

12.1 Bepaling van de schuldvordering 

Het bestaan en het bedrag van de schuldvordering van de Bank worden op voldoende wijze vastgesteld door de door haar 

opgemaakte afrekening. Dit saldo zal worden verhoogd met de eventuele verbintenissen die voortvloeien uit aangevatte maar nog 

niet geboekte verrichtingen. 

De Bank kan, zonder afstand te doen van haar rechten, de boeking van de rente en provisies evenals de terbeschikkingstelling van 

rekeningafschriften aan de Kredietnemer schorsen. De Bank brengt laatstgenoemde op eenvoudig verzoek op de hoogte van de 

toestand van zijn verbintenissen. 

 

12.2 Schorsing 

Tijdens de schorsing van het krediet kan de Kredietnemer geen opnames doen op het gedeelte van het krediet dat geschorst is.  

 

12.3 Beëindiging 

De Bank kan het krediet beëindigen in toepassing van de artikelen 7 en 8 van dit Reglement. 

Indien het krediet geheel of gedeeltelijk op een contractueel overeengekomen vervaldag komt of bij het verstrijken van een periode 

waarin een krediet opneembaar is, wordt het krediet voor een overeenkomstig bedrag van rechtswege beëindigd zonder dat de Bank 

enige kennisgeving moet doen. 

Ongeacht de wijze van beëindiging van het krediet en tenzij anders bepaald in de kennisgeving van de Bank worden: 

- bij gedeeltelijke beëindiging van het krediet de door de beëindiging getroffen gebruiksvormen geheel of gedeeltelijk opeisbaar, 

met inbegrip van alle vorderingen van welke aard ook. Indien hierdoor een overschrijding op de resterende kredietlimiet zou 

ontstaan dan moet deze overschrijding, zoals bepaald in artikel 3.2, onmiddellijk aangezuiverd worden. 

- de rekening-courant en alle rekeningen die er deel van uitmaken afgesloten bij gehele beëindiging van het krediet. Alle 

gebruiksvormen van het krediet worden opeisbaar, met inbegrip van alle vorderingen van welke aard ook. 

De rentetarieven zullen bepaald worden volgens de bepalingen van Artikel 5. 

In geval van niet-terugbetaling van een opeisbaar bedrag binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de beëindiging, kan de Bank 

de rentevoet van toepassing op dit bedrag met maximaal 2 % per jaar verhogen voor niet-gerechtelijke inningkosten. 

De Bank heeft te allen tijde het recht om de vervallen of opeisbare verbintenissen van de Kredietnemer en Derde Garant uit welke 

hoofde ook, geheel of gedeeltelijk, te debiteren in één van hun respectievelijke rekeningen. Dergelijke debitering zal geen 

aanleiding geven tot schuldhernieuwing. Voor zover nodig wordt voorbehoud gemaakt voor alle zekerheden.  

 

Artikel 13 – Aanwending inkomende bedragen na beëindiging krediet – provisie – rangregeling – uitvoerbaarheid 

zekerheden  

In geval van beëindiging van het krediet worden alle bedragen die de Bank ten gunste van de Kredietnemer ontvangt of die 
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rechtstreeks aan de Bank worden gestort, door haar - in haar hoedanigheid van schuldeiser van de Kredietnemer - aangerekend op 

de schuld of op dat gedeelte van de schuld welke zij eerst wenst aan te zuiveren. 

Indien bepaalde verbintenissen nog niet opeisbaar zijn, kan de Bank de aldus ontvangen of gestorte bedragen op een onderscheiden 

rekening op haar naam of op naam van de Kredietnemer storten. Deze bedragen worden dan aangewend als waarborg voor alle 

verbintenissen van de Kredietnemer die voortvloeien uit de zakenrelaties tussen de Bank en de Kredietnemer. In geval van 

schorsing van het krediet beschikt de Bank eveneens over deze mogelijkheid. 

Indien de Bank aan een rangregeling of een verdeling deelneemt, doet zij dit voor het totale bedrag van haar schuldvordering. De 

Bank oordeelt vrij welke schuld of welk gedeelte van een schuld eerst aangezuiverd wordt met de toegekende dividenden.  

Geen enkele toestand, tenzij een wettelijke, kan de tegeldemaking van de zekerheden of één ervan, waartoe de Bank naar haar 

goeddunken wenst over te gaan, vertragen of schorsen, ongeacht of ze door de Kredietnemer of een Zekerheidssteller gesteld zijn. 

 

Artikel 14 – Verbintenissen Zekerheidssteller 

Tot de volledige terugbetaling van de door hem gewaarborgde verbintenissen, 

- kan de Zekerheidssteller, alsook zijn erfgenamen en rechthebbenden, door de Bank op de hoogte worden gebracht van de 

toestand van de verbintenissen die hij waarborgt; 

- erkent de Zekerheidssteller dat alle wijzigingen aan de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van het krediet of aan dit 

reglement, ongeacht of het krediet opeisbaar is en zelfs indien hij niet op de hoogte werd gebracht van de wijzigingen, hem 

tegenwerpbaar zijn; 

- dient de Zekerheidssteller de Bank, op haar eerste verzoek, alle inlichtingen te bezorgen die zij nodig acht voor de beoordeling 

van zijn economische, financiële en vermogenstoestand; 

- ziet de Zekerheidssteller ervan af zich te beroepen op de niet-naleving van de vereiste formaliteiten inzake handelspapier; 

- zal de Zekerheidssteller geen enkel bestanddeel van zijn vermogen waarop een zekerheid rust ten gunste van de Bank, bezwaren 

met een zekerheid ten gunste van een derde; 

- verbindt de Zekerheidssteller zich ertoe geen subrogatie in te roepen in de rechten van de Bank en geen enkel verhaal uit te 

oefenen op de Kredietnemer of op een andere Zekerheidssteller uit hoofde van betalingen aan de Bank verricht zolang de Bank 

niet volledig (terug)betaald is; 

- verbindt de Zekerheidssteller zich ertoe om de verbintenissen die op de Kredietnemer rusten uit hoofde van art. 10 – mutatis 

mutandis – eveneens  te respecteren, onder meer voor wat betreft de verplichte schattingen in het kader van CRR10. 

 

De Bank zal artikel 8 kunnen toepassen indien de Zekerheidssteller zijn verbintenissen ten overstaan van de Bank niet nakomt, zijn 

verbintenis herroept of zich bevindt in één van de gevallen die in genoemd artikel worden opgesomd. 

De vervallenverklaring van de termijn ten overstaan van de Kredietnemer geldt ten overstaan van de Zekerheidssteller. Daarentegen 

komt de kwijtschelding in collectieve schuldenregelingsprocedures en andere vormen van samenloop met betrekking tot de 

Kredietnemer de Zekerheidssteller niet ten goede. 

Vanaf de ingebrekestelling, die kan gebeuren per aangetekende brief, van de Zekerheidssteller die een persoonlijke zekerheid heeft 

verschaft, zullen op het gevorderde bedrag, verhoogd met de inningkosten, van rechtswege interesten en provisies verschuldigd 

zijn tegen de tarieven die eisbaar zijn tegenover de Kredietnemer. 

 

Artikel 15 – Discontokredieten van handelspapier  

In geval van een krediet aanwendbaar door de discontering van handelspapier: 

- gebeurt de discontering “onder gewoon voorbehoud”; 

- kan de Bank de wisselbrieven die niet haar goedkeuring dragen weigeren; 

- kan de Bank te allen tijde op de rekening-courant van de Kredietnemer het bedrag tegenboeken van een onbetaalde wissel die 

voorheen ten gunste van de Kredietnemer gedisconteerd werd; in geval van een leveranciersdisconto kan de Bank de rekening 

van de betrokkene te allen tijde debiteren voor het bedrag van een eisbare wissel; in beide gevallen zal dat gebeuren met als 

valutadatum de dag van de opeisbaarheid; 

- kan de Bank te allen tijde de niet-vervallen wissels tegenboeken in de gevallen opgesomd onder artikel 8; 

- kan de Bank de tegengeboekte wissels bewaren voor de uitoefening van haar rechten van derde houder; 

- is de Bank vrijgesteld van de formaliteiten vereist inzake handelspapier; zij kan ze evenwel vervullen, meer in het bijzonder 

protest laten opmaken; 

- gebeurt het endossement van een wissel door de Bank zonder verhaal tegen haar handtekening. 

                                                           
10 Zie voetnoot 3 
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Artikel 16 – Borgstellingen en Waarborgen 

16.1 De borgstellingen en waarborgen die door de Bank of door een derde volgens de instructies van  de Bank worden gesteld, 

vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de Kredietnemer. 

Deze verantwoordelijkheid blijft gehandhaafd zolang de Bank niet wordt bevrijd van elke verbintenis die voortvloeit uit de 

betrokken borgstelling of waarborg.  

De Bank is op onherroepelijke wijze ertoe gemachtigd haar verbintenis uit te voeren, volgens de bedongen voorwaarden, op het 

eerste verzoek van de begunstigde of van de derde. 

Wanneer de verbintenis van de Bank het karakter heeft van een borgstelling zien de Kredietnemer en de Zekerheidssteller ervan af 

zich te beroepen op de bepalingen van artikel 2031 van het Burgerlijk Wetboek11. 

Indien de verbintenis van de Bank van onafhankelijke aard is (abstract), verbindt de Kredietnemer zich ertoe zich niet te beroepen 

op een uitzondering gebaseerd op zijn verhoudingen met de begunstigde. 

Ingeval van betwisting over de juiste aard van de verbintenis, zal de Bank gerechtigd zijn deze als een abstracte verbintenis te 

beschouwen en tot uitvoering over te gaan. 

De Kredietnemer dient zonder verwijl alle bedragen terug te betalen die de Bank in uitvoering van haar verbintenis heeft betaald; 

de Bank mag de rekening van de Kredietnemer hiervoor debiteren. 

Indien de waarborg gesteld werd in een vreemde munt zal de Bank - indien nodig en ongeacht de evolutie van de wisselkoers 

tussen het tijdstip van het beroep door de begunstigde en de effectieve uitbetaling - gerechtigd zijn de tegenwaarde van het door 

haar in het kader van de waarborg betaalde bedrag te debiteren in de rekening van de Kredietnemer. 

 

16.2 In geval de Kredietnemer verbintenissen aangaat jegens ING Lease Belgium NV en/of ING Commercial Finance Belux NV of 

hiermee verbonden vennootschappen, erkennen de Kredietnemer en Zekerheidssteller op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen 

dat de Bank deze verbintenissen subsidiair waarborgt voor rekening van de Kredietnemer.  

De beslissing tot beroep op deze subsidiaire waarborg komt uitsluitend toe aan de discretionaire bevoegdheid van voornoemde 

leden van de ING groep; in geen geval kunnen zij hiertoe verplicht worden. Zekerheidsstellers kunnen zich hierop geenszins 

beroepen. 

In geval van beroep op deze subsidiaire waarborg gesteld door de Bank is de Kredietnemer gehouden tot terugbetaling aan de Bank 

van het bedrag waartoe de Bank gehouden is uit hoofde van deze waarborg. Voornoemde verbintenis van de Kredietnemer of 

derden jegens de Bank tot terugbetaling van het bedrag van het beroep is gewaarborgd door de eventuele zekerheden die de 

Kredietnemer verleend heeft ten gunste van de Bank. 

Deze bepaling doet op generlei wijze afbreuk aan het wettelijk kader waaraan hogergenoemde contracten met voormelde 

vennootschappen onderhevig zijn, noch aan de rechten en verbintenissen tussen deze laatsten en de Kredietnemer.  

 

Artikel 17 – Acceptkredieten  

Op de vervaldag van de accepten die door de Bank onderschreven werden, zal laatstgenoemde de rekening van de Kredietnemer 

debiteren voor het bedrag nodig voor de betaling ervan. 

Elk accept zal evenwel onmiddellijk opeisbaar worden in alle gevallen waarin de Kredietnemer bedragen ontvangt afkomstig van, 

hetzij exportverrichtingen gefinancierd door het accept, hetzij de wederverkoop van de goederen waarvan de invoer door het accept 

gefinancierd werd alsook in het geval van terugkeer in België van het geheel of een gedeelte van de goederen waarvan de export 

door het accept gefinancierd werd. 

Bovendien kan de Bank de door haar onderschreven accepten opeisbaar stellen indien zich één van de gevallen voordoet voorzien 

in artikel 8 en dit ongeacht of de Bank al dan niet gebruik maakt van haar recht om het krediet geheel of gedeeltelijk te schorsen of 

het geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 

In voornoemde gevallen van vervroegde opeisbaarheid kan de Bank de rekening van de Kredietnemer debiteren voor het bedrag 

van de accepten. De Kredietnemer verbindt zich ertoe zijn rekening hiervoor van voldoende dekking te voorzien. 

De Kredietnemer verbindt zich ertoe, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Bank, dat de financiering via accepten niet gepaard 

gaat met enig overbrugging- of verlengingskrediet dat de vervaldatum van de accepten rechtstreeks of onrechtstreeks verlengt. 

 

                                                           
11 Artikel 2031 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "De borg die een eerste maal betaald heeft, heeft geen verhaal op de 

hoofdschuldenaar die een tweede maal betaald heeft, wanneer hij de laatstgenoemde van de door hem gedane betaling geen kennis 

heeft gegeven; behoudens zijn recht op terugvordering tegen de schuldeiser. Wanneer de borg betaald heeft zonder te zijn vervolgd 

en zonder de hoofdschuldenaar daarvan kennis te hebben gegeven, heeft hij geen verhaal op hem, in geval die schuldenaar op het 

ogenblik van de betaling gronden mocht hebben gehad om te doen verklaren dat de schuld teniet was, behoudens zijn recht op 

terugvordering tegen de schuldeiser." 
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Artikel 18 – Kredieten in vreemde munten of in rekeneenheden 

Afgezien van de mogelijkheid waarover zij krachtens artikel 8 beschikt, kan de Bank zonder opzegging elk krediet aanwendbaar in 

vreemde munten of in rekeneenheden, schorsen of beëindigen: 

 indien zij deze munten of rekeneenheden niet kan verkrijgen op de markt; 

 indien zij haar verplichtingen niet verder mag of kan nakomen; 

 indien maatregelen opgelegd door gelijk welke overheid, voor haar nadelige gevolgen zouden kunnen meebrengen op het vlak 

van de inzameling of de wederbelegging ervan; 

en dit ongeacht de reden voor het ontstaan van deze omstandigheden. 

De Kredietnemer heeft in dat geval geen recht op enige vergoeding. 

 

Artikel 19 – Pand – Fiduciaire overdracht tot zekerheid  

Voorziening Alle schuldvorderingen van de Kredietnemer op de Bank en andere financiële instellingen zijn verpand ten gunste van 

de Bank. Alle schuldvorderingen van de Kredietnemer op andere personen, uit welke hoofde ook, zijn tot zekerheid overgedragen 

aan de Bank. Bedoeld worden onder meer vorderingen op klanten, op verzekeringsmaatschappijen, vorderingen uit hoofde van 

verkoop van roerende of onroerende activa. Verder omvat deze fiduciaire overdracht tot zekerheid ook de vorderingen van de 

Kredietnemer op de overheid in de meest ruime zin, onder meer de sociale zekerheid-, pensioen- en fiscale administratie.  

Ter dekking van haar risico, zoals zij het evalueert, voortspruitend uit alle rechtstreekse of onrechtstreekse, zelfs voorwaardelijke of 

eventuele, verbintenissen van de Kredietnemer, kan de Bank te allen tijde automatisch de rekening van de Kredietnemer debiteren 

ten belope van het bedrag dat zij nodig acht, hetzij voor de creditering, in uitvoering van de voormelde inpandgeving, van een 

onderscheiden pandrekening op naam van de Kredietnemer, hetzij voor de aanleg van een voorziening in een bijzondere rekening 

op naam van de Bank. 

 

Artikel 20 – Kosten ten laste van de Kredietnemer 

Alle kosten voortvloeiend uit de kredietovereenkomst, de zekerheden en de gevolgen ervan, zijn ten laste van de Kredietnemer.  

Met kosten wordt onder meer bedoeld dossierkosten, betekeningskosten, kosten van hernieuwing of vrijgave van zekerheden, alle 

kosten die de Bank als noodzakelijk beschouwt voor de vestiging van of het in stand houden van de zekerheden, alle kosten in 

verband met het toezicht op en het beheer van de kredieten, alle kosten die voortvloeien uit een gedwongen tenuitvoerlegging, 

kosten van schatting of herschatting, alle kosten verschuldigd aan derden (onder meer rechten,  taksen, zegel- en registratierechten, 

retributiekosten en honoraria en/of erelonen van o.a. notarissen, gerechtsdeurwaarders of advocaten).  

Meer in het bijzonder en onverminderd wat bepaald is in artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de Bank, op basis van 

geëigende bewijsstukken, de Kredietnemer de kosten ten laste leggen die zij oploopt of uitgeeft als gevolg van om het even welke 

gerechtelijke procedure ook betreffende de Kredietnemer of een Derde Zekerheidssteller. 

 

Artikel 21 – Uitwisseling gegevens 

 

21.1 Persoonsgegevens 

 

Het beleid van de Bank inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  (o.a. de modaliteiten en draagwijdte van de 

bescherming), is beschikbaar in de artikelen 5 en 6 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen en in de Privacyverklaring van 

de Bank via de website van de Bank (www.ing.be), bij uw gebruikelijke ING contactpersoon of bij uw kantoor. Voor vragen over 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan contact opgenomen worden met  de ING functionaris voor gegevensbescherming 

(ing-be-PrivacyOffice@ing.com of ING Privacy Office, Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel). 

De persoonsgegevens die worden meegedeeld of ter beschikking gesteld aan de Bank, worden door de Bank verwerkt 

overeenkomstig de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens  en de Belgische wetgeving betreffende de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten. 

Met “persoonsgegevens” wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals 

onder meer de identiteit, de woonplaats, het geslacht van natuurlijke personen (bv. een Kredietnemer of een Zekerheidssteller die 

natuurlijke persoon is of, indien de Kredietnemer of zekerheidssteller een rechtspersoon is, de natuurlijke personen die hen 

vertegenwoordigen).  

Met “verwerken” van persoonsgegevens wordt onder meer bedoeld het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens. 

De Bank verzamelt onder meer persoonsgegevens bij de betrokken natuurlijke persoon bij het aangaan van een 

kredietovereenkomsten of zekerheidsovereenkomsten, alsook bij externe bronnen (bv. de centrale voor kredieten aan 

ondernemingen gehouden bij de Nationale Bank van België).  

De persoonsgegevens worden onder meer verwerkt met het oog op dienstverlening van de Bank (onder meer het toekennen en 
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beheer van kredieten evenals, in voorkomend geval, het beheer van rekeningen en betalingen, makelaarsdiensten (o.a. 

verzekeringen), het vermogensbeheer (beleggingen), marketing van bank-, verzekerings- en financiële diensten of andere diensten 

aangeboden en/of verleend door de Bank (tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen direct marketing), 

centraal beheer van cliënteel, globaal overzicht van de Kredietnemer en controle van de regelmatigheid van verrichtingen (inclusief 

het voorkomen van onregelmatigheden).  

De persoonsgegevens kunnen onder meer worden meegedeeld aan derden van wie de tussenkomst nodig of nuttig is voor de 

dienstverlening van de Bank (bv. onderaannemers die mee instaan voor het functioneren van de IT-systemen van de Bank) en aan 

andere leden van ING groep (lijst op aanvraag), die bank-, verzekerings- of financiële activiteiten uitoefenen, voor centraal 

cliëntenbeheer, marketing (behalve voor elektronische reclame en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet 

tegen direct marketing), globaal overzicht van de cliënten, het verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval) en de controle 

van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief het voorkomen van onregelmatigheden). Zij worden ook onder meer, al dan 

niet rechtstreeks, meegedeeld aan bevoegde toezichthouders (FSMA, Nationale Bank van België, Europese Centrale Bank,…), aan 

het centraal aanspreekpunt (CAP), aan de kredietcentrales van de Nationale Bank van België en aan de instanties aangewezen door 

het intergouvernementele/multilaterale akkoorden in het kader van FATCA12 en CRS13. De Bank verzekert in alle gevallen een 

adequaat beschermingsniveau bij de overmaking van persoonsgegevens.  

Bovendien worden de gegevens die door ING verzameld worden als verzekeringstussenpersoon ook meegedeeld aan de 
betrokken verzekeringsmaatschappijen die niet tot ING Groep behoren en gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie en 
aan hun eventuele vertegenwoordigers in België (lijst op aanvraag) voor zover dit nodig is voor het sluiten en het beheren van het 
verzekeringscontract (meer bepaald voor de beoordeling van het verzekerde risico), de marketing van verzekeringsdiensten 
(behalve voor elektronische reclame en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), 
centraal cliëntenbeheer en de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief het voorkomen van 
onregelmatigheden). 

 

De betrokken natuurlijke personen beschikken over diverse rechten op de gegevens die op hem betrekking hebben, zoals onder 

meer een recht op toegang en rechtzetting, een recht om vergeten te worden, een recht op beperking van de verwerking en een recht 

op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde voorwaarden.  

 

De Kredietnemer en, in voorkomend geval, de Zekerheidssteller verbinden zich ertoe om de natuurlijke personen die in zijn (hun) 

naam optreden op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel 21, van de artikelen 5 en 6 van het Algemeen Reglement der 

Verrichtingen en van de Privacyverklaring van de Bank beschikbaar op de website van de Bank (www.ing.be) . 

 

21.2 Overige gegevens 

 

De Kredietnemer verleent de Bank onherroepelijk de toestemming om, in de mate dat toepasselijke wetgeving dit toelaat, alle 

(confidentiële) data m.b.t. de Kredietnemer en zijn kredietovereenkomsten over te maken aan: 

1) Leden van ING groep, professionele adviseurs, auditoren, vertegenwoordigers en dienstverleners (inclusief 

dataverwerkers) ; 

2) Elke persoon met wie of door bemiddeling van wie de Bank al dan niet rechtstreeks een transactie aangaat of overweegt 

aan te gaan onder dewelke betalingen uitgevoerd (kunnen) worden met referentie naar de Kredietnemer en/of zijn 

kredietovereenkomsten ; 

3) Bevoegde overheden, toezichthouders en rechtbanken indien dit haar wordt opgelegd. 

 

De Bank is niet verplicht om de Kredietnemer hiervan in kennis te stellen. 

 

Artikel 22 – Toepassing Algemeen Reglement der Kredieten 

 

22.1 Onmiddellijke toepassing 

Dit reglement vervangt alle vorige versies van het Algemeen Reglement der Kredieten en zal automatisch van toepassing worden 

op alle lopende kredieten van de Kredietnemer bij de Bank. 

                                                           
12 Met Fatca wordt bedoeld de “Foreign Account Tax Compliance Act”, in België van toepassing obv. een intergouvernementeel 

akkoord tussen de Verenigde Staten van Amerika en België. 
13 Met CRS wordt bedoeld “Common Reporting Standard” een gemeenschappelijke norm inzake transparantie en uitwisselingen 

van inlichtingen betreffende financiële rekeningen in fiscale aangelegenheid gebaseerd op een multilateraal akkoord onder 

bevoegde overheden in de schoot van de OESO en de EU. 
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22.2 Wijziging 

Dit reglement kan op ieder ogenblik gewijzigd worden door de Bank met een schriftelijke (al dan niet elektronische) kennisgeving, 

via een geïntegreerd bericht, via de rekeninguittreksels, via een bericht in de ING-kantoren of via de Home’Bank-, Business’Bank- 

en Smart Banking-diensten. Tenzij voornoemde kennisgeving anders bepaalt, zal de wijziging ingaan 30 kalenderdagen na datum 

van hoger vernoemde kennisgeving. 

Indien de Kredietnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen moet hij dit binnen 30 kalenderdagen schriftelijk kenbaar maken aan 

de Bank. In dat geval treden de wijzigingen niet in voege en blijft dit Algemeen Reglement der Kredieten ongewijzigd van 

toepassing op de lopende kredieten van de Kredietnemer, onafgezien het recht van de Bank om het krediet te beëindigen 

overeenkomstig de contractuele voorwaarden. 

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank  

De rechten en verplichtingen van de Kredietnemer, de Zekerheidssteller en de Bank zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

Behoudens de gevallen waarin de bevoegde rechtbanken worden aangeduid door dwingende wettelijke bepalingen, kan de Bank, 

ongeacht of zij eiseres dan wel verweerster is, elk geschil, binnen de wettelijke beperkingen, voor de rechtbanken van Brussel of 

voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de vennootschapszetel of van de werkelijke of gekozen woonplaats van de 

Kredietnemer of van de Zekerheidssteller brengen of doen brengen. 

De bedingen van dit Reglement zijn van toepassing op alle toestanden en procedures welke, in het licht van het vreemd recht dat 

toepasbaar zou zijn, analoog zijn met toestanden en procedures naar het Belgisch recht. 

 

Reglement geregistreerd te Brussel ……….5 Juni 2019, Finto Service de sécurité juridique Bruxelles 2 - Boulevard du Jardin 

Botanique 50 à Bruxelles 
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