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RECENTE AANDACHTSPUNTEN 

(1) ING REKENT VANAF JULI NEGATIEVE RENTE AAN  

Vanaf 1 juli zullen klanten van ING België nog tot 250.000 euro kunnen plaatsen op 
gereglementeerde spaarboekjes, rekeningen die wettelijk verplicht zijn een minimumrente van 
0,11 procent aan te bieden. Voordien lag de drempel op 1 miljoen. Die wordt nu dus fors 
verlaagd naar 250.000 euro. 

Alles boven dat bedrag wordt overgeheveld naar een zichtrekening die geen rente biedt tot 
250.000 euro. Eens die drempel is overschreden, rekent ING België voortaan dus een 
strafrente van 0,5 procent aan. 

Indien u niet akkoord bent met deze wijziging van de ING kan gratis de rekening stopgezet 
worden. Dit moet vóór de ingangsdatum (01/07/2021) van de wijziging gebeuren.  

De creditrente (positief) of negatieve rente van de ING-zichtrekening wordt dagelijks berekend 
op het deel van het dagelijkste creditsaldo. Het wordt uitgedrukt in een bruto rente op jaarbasis 
en gedeeld door 365. De (positieve) creditrente wordt jaarlijks op de betreffende rekening 
geboekt en is onderworpen aan roerende voorheffing. De negatieve rente die van toepassing 
is op het dagelijkse creditsaldo wordt maandelijks geboekt van de betreffende rekening. 

Dus kortom: de overschrijdingen worden op dagelijkse basis in acht genomen, de strafrente 
wordt op jaarbasis bepaald en maandelijks geboekt. 

Als oplossing raden wij volgende zaken aan: 

1. Op regelmatige basis de stand van uw rekeningen bijhouden en aanpassen, 

2. Uw liquide middelen verspreiden over verschillende banken, 

3. Overwegen van financiële producten, vastgoed of andere vormen van belegging. 

Wij interpreteren deze berekening van de ING volgens een extra verduidelijkend voorbeeld die 
we hebben opgesteld, zie volgende pagina. 

 

 

https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-voert-als-eerste-grootbank-negatieve-rente-in/10259106
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VOORBEELD     

          

Totaal liquide middelen € 1.000.000,00 Opmerkingen    

        

Waarvan:       

Op spaarrekening € 600.000,00 Hier is de drempel overschreden! 250.000 euro blijft op de Spaarrekening staan. 

Op Invest account € 300.000,00 Hier is de drempel overschreden! 250.000 euro blijft op de Invest Account staan. 

Op zichtrekening € 100.000,00      

        

Gevolg       

Overschrijding Spaarrekening € 350.000,00      

Overschrijding Invest Account € 50.000,00      

Overschrijding zichtrekening € 0,00      

        

TOTALE OVERSCHRIJDING € 400.000,00 Dit bedrag plaatst ING op uw zichtrekening.   

        

          

Nieuwe stand spaarrekening € 250.000,00 Wettelijk vastgelegde minimumrente van 0,11%.   

Nieuwe stand Invest acccount € 250.000,00      
Nieuwe stand zichtrekening € 500.000,00 In dit voorbeeld was er alreeds € 100.000,00 op de zichtrekening. Deze wordt hierbij opgeteld. 

   

Drempel zichtrekening € 250.000,00 Dit bedrag krijgt 0,00% rente.   
Overschrijding in zichtrekening € 250.000,00 Op dit overschrijdend bedrag bepaald ING de strafrente. Dit betreft -0,50%. 

     

Berekening  strafrente -0,50%       
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PER JAAR -€ 1.250,00 DIT IS BRUTORENTE    

        

PER DAG -€ 3,42 De strafrente wordt op dagelijkse basis berekent 

        

PER MAAND -€ 102,74 Wordt maandelijks geboekt op uw rekening   
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(2) LET OP VOOR PHISHING/ OPLICHTING 
 

 
Ontving u recent ook een verdachte telefoon, e-mail, sms of whatsapp? Let dan op voor fraude 
door middel van phishing. Soms wordt namelijk de identiteit van de FOD Financiën gebruikt bij 
poging tot online of telefonische fraude, phishing genoemd. 

 
Hoe kan u een poging tot fraude? 
 

1. Het e-mailadres van de afzender is geen officieel adres van de FOD FINANCIËN: 
 

- JUIST: Officiële extensie: @minfin.fed.be of @mailing.minfin.fed.be 
- FOUT: Andere extensie: opletten! Fraudeurs gebruiken soms een e-mailadres dat 

goed op het officiële adres lijkt (bv.: @minfin.fgov.be; minfid.fed.be@europe.com; 
@minfid-fed.org…) 

 
2. Men vraagt u via e-mail, sms of whatsapp vertrouwelijke bankgegevens of gegevens 

in verband met internetbankieren (digipass) mee te delen. 
 

3. Het verhaal is te mooi om waar te zijn of komt totaal onverwacht: 
 

- FOUT: U krijgt plotseling een bericht dat men u een bepaald bedrag gaat 
terugbetalen. 

- FOUT: U wordt verzocht om een schuld te vereffenen, maar u hebt geen idee 
waarover het gaat. 
 

4. Men vraag u om een betaling te doen, maar de bankrekening waarop u dat moet 
doen, is geen bankrekening van de FOD FINANCIËN. Er zijn maar een beperkt 
aantal manieren om een betaling te doen aan de FOD FINANCIËN: 
 

- JUIST: U gebruikt MyMinFin 
- JUIST: U stort het bedrag op een officiële rekening. Die heeft altijd de volgende 

structuur: BEXX 6792 XXXX XXXX 
- JUIST: U gaat naar een van onze kantoren en u doet daar de betaling. 

 
5. FOUT: Er staan veel spel- en/ of taalfouten in het bericht. 

 
6. FOUT: De persoon die u opbelt, is opdringerig en gebruikt dreigementen om u aan te 

sporen snel een betaling te doen. 
 

7. FOUT: U krijgt een e-mail, sms of whatsapp van een gerechtsdeurwaarderskantoor 
waarin die u in onze opdracht vraagt om een schuld te vereffenen. We werken wel 
samen met gerechtsdeurwaarders, maar die sturen geen officiële documenten per e-
mail, sms of whatsapp. 

mailto:minfid.fed.be@europe.com
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
 

http://www.bebotax.eu/NL/Online_nieuws.html
http://www.bebotax.com/
mailto:annulaties@bebotax.com
http://www.bebotax.eu/NL/Diensten_collegae.htm
mailto:info@bebotax.com

