Gereglementeerde spaarrekeningen voor
rechtspersonen: nieuwe bepalingen
Veel gestelde vragen
Op 24 oktober 2016 stuurde ING u een brief met betrekking tot de nieuwe bepalingen voor
gereglementeerde spaarrekeningen voor rechtspersonen.

Wat houden deze bepalingen in?
• Het aantal gereglementeerde spaarrekeningen wordt beperkt tot één per rechtspersoon.
• De overige gereglementeerde spaarrekeningen worden gesloten en de saldi worden overgemaakt
naar de overblijvende spaarrekening.
• Het maximale bedrag is beperkt tot 1.000.000 euro.
• Het bedrag dat deze limiet overschrijdt zal automatisch worden overgemaakt naar uw ING
zichtrekening of ING Invest Account.
• Gereglementeerde spaarrekeningen waarvan het saldo 0 bedraagt sinds 1 januari 2016 worden
afgesloten.

1. Mogelijke scenario’s0
Ik heb één of meerdere gereglementeerde spaarrekening(en) met een saldo van 0 euro
De gereglementeerde spaarrekening(en) die sinds 1 januari 2016 nooit een saldo
verschillend van 0 euro vertoonde(n), zal (zullen) automatisch gesloten worden
op 2 januari 2017.
Ik heb één gereglementeerde spaarrekening met een saldo lager of gelijk aan het
maximumbedrag van 1.000.000 euro
Alles blijft zoals voorheen. U ontvangt de verworven basisrente en de verworven
getrouwheidspremie1 op 2 januari 2017.
Ik heb één gereglementeerde spaarrekening met een saldo hoger dan het maximumbedrag
van 1.000.000 euro
De verworven basisrente en de verworven getrouwheidspremie1 voor het oorspronkelijk
saldo worden berekend en op uw spaarrekening gestort op 2 januari 2017.
Het totale bedrag (kapitaal en intresten) dat op deze spaarrekening de limiet van
1.000.000 euro overschrijdt, wordt automatisch naar uw ING-zichtrekening of ING Invest
Account overgeschreven op 3 januari 2017.
De pro rata nog te verwerven2 getrouwheidspremie wordt berekend op het bedrag in
kapitaal dat naar uw zichtrekening werd getransfereerd en dat nog geen 12 maanden
ononderbroken op de spaarrekening stond. Deze intresten worden in de loop van januari
2017 op uw ING zichtrekening of ING Invest Account gestort.
1
Uw intrest bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de
storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De dag nadat de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode
van 12 maanden. De getrouwheidspremie wordt op trimestriële basis uitbetaald.

De pro rata nog te verwerven getrouwheidspremie is de getrouwheidspremie in opbouw, maar die nog niet verworven is doordat de periode van 12 maanden, die recht
geeft op de getrouwheidspremie, nog niet verlopen is.

2

Voorbeeld :
U hebt een gereglementeerde spaarrekening met een saldo van 1.300.000 euro,
waarvan er 1.000.000 werden gestort op 1 januari 2016 en de overige 300.000 op 1 juli
2016.
Op 2 januari 2017 ontvangt u enerzijds de opbrengst van de verworven basisrente en
anderzijds de verworven getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is in dit voorbeeld
slechts verworven op het bedrag van 1.000.000 euro. Het saldo van uw spaarrekening
wordt daardoor 1.300.000 euro + de gestorte intresten. Gezien dit bedrag hoger is dan de
limiet, zal het bedrag boven de 1.000.000 euro, namelijk 300.000 euro + de gestorte
intresten, automatisch getransfereerd worden naar de ING zichtrekening.
ING zal in de loop van de maand januari nog de pro rata te verwerven getrouwheidspremie
op uw ING-zichtrekening storten. Deze wordt als volgt berekend: 300.000 euro * percentage
getrouwheidspremie * 6/12.
0Ik heb meerdere gereglementeerde spaarrekeningen
U behoudt de spaarrekening met het hoogste saldo. De andere spaarrekeningen worden
door ING automatisch gesloten op 2 januari 2017, namelijk 2 maanden nadat u
geïnformeerd werd over de nieuwe ING bepalingen m.b.t. gereglementeerde
spaarrekeningen voor rechtspersonen.
ING schrijft de bedragen van de gesloten spaarrekening(en) over naar de overblijvende
spaarrekening, inclusief de verworven basisrente(s), de verworven1 en de pro rata nog te
verwerven2 getrouwheidspremie(s).
Uiteindelijk blijft er nog één spaarrekening over.
Voor deze spaarrekening:
• wordt de verworven basisrente en de verworven getrouwheidspremie voor het
oorspronkelijk saldo berekend en gestort op 2 januari 2017,
• weerhoudt ING de saldi van 2 januari 2017 om 19 uur,
• op 3 januari 2017 wordt het totale bedrag (kapitaal en intresten) dat de limiet van
1.000.000 euro overschrijdt, op uw ING-zichtrekening of ING Invest Account gestort,
• ING berekent de pro rata nog te verwerven getrouwheidspremie voor het gedeelte van
de fondsen die:
 initieel op de spaarrekening met het hoogste saldo stonden (dus voordat de fondsen
van andere spaarrekeningen werden gecrediteerd) en die vervolgens getransfereerd
werden naar de ING zichtrekening, en
 die nog geen 12 maand ononderbroken op de spaarrekening stonden
Deze premie wordt in de loop van januari 2017 uitbetaald op uw zichtrekening.
Voorbeeld:
U beschikt over 2 spaarrekeningen:


spaarrekening A met een saldo van 400.000 euro



spaarrekening B met een saldo van 1.500.000 euro

ING sluit de spaarrekening met het laagste saldo, namelijk spaarrekening A.
Het saldo, 400.000 euro, met daarbovenop de verworven basisrente en de verworven en
de pro rata nog te verwerven getrouwheidspremies, wordt overgeschreven naar rekening
B.

Op rekening B wordt zowel de verworven basisrente als de verworven
getrouwheidspremie berekend en gestort voor het bedrag dat 12 maanden
ononderbroken op de rekening stond. Dit gebeurt op 2 januari 2017.
Het saldo van rekening B wordt hierdoor 1.900.000 euro kapitaal + de intresten van
spaarrekening A + de intresten van spaarrekening B. ING transfereert het bedrag boven de
limiet van 1.000.000 euro (namelijk 900.000 euro kapitaal + de intresten van
spaarrekening A + de intresten van spaarrekening B) naar uw ING-zichtrekening of ING
Invest Account. Dit gebeurt op 3 januari 2017.
Op het kapitaal dat initieel op rekening B stond en
-

dat vervolgens getransfereerd werd naar de zichtrekening en
waar het kapitaal nog geen 12 maanden ononderbroken op de spaarrekening
stond
wordt de prorata nog te verwerven getrouwheidspremie berekend. Deze wordt uitbetaald
in de loop van de maand januari.

2. Wat zal ik zien op mijn rekeninguittreksels?
Voor elke spaarrekening die gesloten wordt, berekent ING:
• de verworven basisrente
• de verworven getrouwheidspremie1 op het bedrag dat ononderbroken voor een periode van
12 maanden op de spaarrekening stond
• de pro rata nog te verwerven2 getrouwheidspremie op het bedrag dat minder dan 12
maanden op de spaarrekening stond
Het totale bedrag (kapitaal + intresten) wordt overgeschreven naar de overblijvende
spaarrekening.
In uw eerste rekeninguittreksel van 2017 ziet u voor elke spaarrekening die gesloten werd:
 een detail van enerzijds de verworven basisrente en anderzijds de som van de
verworven1 en pro rata nog te verwerven2 getrouwheidspremie
 de melding dat de spaarrekening gesloten is
 de melding dat het saldo is overgeschreven naar de overblijvende spaarrekening
In het eerste rekeninguittreksel van 2017 voor de overblijvende spaarrekening ziet u,
per gesloten spaarrekening, zowel het totale intrestbedrag als het saldo dat werd
overgeschreven.
Op 3 januari 2017 zullen de fondsen boven 1.000.000 euro op uw overblijvende
spaarrekening automatisch overgeschreven worden naar uw ING-zichtrekening of ING
Invest Account.
U zal hierover geïnformeerd worden via de respectievelijke rekeninguittreksels.
Op het bedrag in kapitaal dat oorspronkelijk hoger was dan 1.000.000 euro op de
overblijvende spaarrekening en dat niet langer dan 12 maanden op deze spaarrekening
stond, wordt een pro rata nog te verwerven getrouwheidspremie berekend en gestort in de
loop van de maand januari 2017. Ook hiervan wordt u geïnformeerd via uw
rekeninguittreksels.

3. Hoe bepaalt ING de bedragen die zullen getransfereerd worden naar mijn
ING-zichtrekening?
ING weerhoudt de saldi van 2 januari 2017 om 19 uur. Het saldo boven de limiet van
1.000.000 euro wordt de volgende dag getransfereerd naar uw ING-zichtrekening of ING
Invest Account.

4. Kan ik als rechtspersoon nog een gereglementeerde spaarrekening openen?
Nee, ING biedt geen gereglementeerde spaarrekeningen meer aan voor rechtspersonen,
met uitzondering van ING Groene Boekjes als geblokkeerde huurwaarborg (zie vraag 5).

5. Wat gebeurt er met mijn ING Groen Boekje dat geopend is als geblokkeerde
huurwaarborg?
Een ING Groen Boekje geopend als huurwaarborg is een geblokkeerde spaarrekening. De
huurder stelt een waarborg op ter nakoming van zijn verbintenissen t.o.v. de verhuurder.
Deze waarborgrekening kan slechts worden vrijgegeven ten voordele van een huurder of
een verhuurder op voorlegging van een schriftelijk akkoord of een rechterlijke beslissing
uitvoerbaar in België.
U behoudt uw ING Groen Boekje Huurwaarborg. De nieuwe bepalingen zijn hier niet van
toepassing.

6. Hoeveel gereglementeerde spaarrekeningen kan ik als rechtspersoon hebben?
U hebt één gereglementeerde spaarrekening: u behoudt uw gereglementeerde
spaarrekening.
U hebt meerdere gereglementeerde spaarrekeningen: u kan één gereglementeerde
spaarrekening behouden. Deze beperking geldt niet voor ING Groene Boekjes als
geblokkeerde huurwaarborg.

7. Wat is het maximumbedrag dat ik als rechtspersoon op mijn
gereglementeerde spaarrekening kan plaatsen?
Het maximale bedrag is 1.000.000 euro.
Dit maximumbedrag geldt niet voor gereglementeerde spaarrekeningen voor particulieren
noch voor geblokkeerde huurwaarborgen.

8. Wat als er in totaal meer dan 1.000.000 euro op mijn gereglementeerde
spaarrekening staat?
Alle bedragen boven de limiet van 1.000.000 euro worden overgeschreven naar uw INGzichtrekening. Als u niet over een ING-zichtrekening beschikt, storten we de fondsen op uw
ING Invest Account. Ook latere overschrijvingen naar uw spaarrekening worden
automatisch naar uw ING-zichtrekening of ING Invest Account getransfereerd.

9. Wat gebeurt er als ik niet over een ING-zichtrekening of een ING Invest
Account beschik?
In voorkomend geval blijft het geld voorlopig op uw spaarrekening staan. Uw INGgesprekspartner zal daarop contact met u opnemen om te bespreken waar het resterende
bedrag geplaatst kan worden.

10. Wat gebeurt er als ik over meer dan één ING-zichtrekening beschik?
In voorkomend geval wordt de rekening met het laagste rekeningnummer gebruikt voor de
overboeking van fondsen.
Voorbeeld:
U hebt twee zichtrekeningen 377-0719568-58 en 377-0618568-55.
De rekening 377-0618568-55 zal worden gecrediteerd.

11. Kan ik mijn spaarrekening(en) zelf sluiten?
De spaarrekening(en) zullen automatisch gesloten worden door ING, om een correcte
intrestberekening te garanderen.
Indien u de rekening(en) zelf sluit, verliest u de pro rata nog te verwerven2
getrouwheidspremie.

Hebt u nog vragen?
Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.

