
 

 

 

Persbericht 

Worldline tekent meerjarencontract met ING 
 

Worldline zal ING ondersteunen bij zogenaamde ‘issuing’-diensten in Nederland, België en 
Duitsland. 

 
Parijs/Amsterdam, 30 januari 2023 - Worldline, een wereldwijde leider in betaaldiensten, 

kondigt de verlenging van een partnerschap aan met ING Bank N.V., de Nederlandse 

internationale bank. Worldline zal in naam van ING debet- en kredietkaarten uitgeven en 

verwerken in verschillende landen voor meerdere jaren, zo staat er in de overeenkomst te 

lezen.  

In het kader van de verlengde overeenkomst besteedt ING de ‘issuing processing operations’, of het 

proces van uitgeven en verwerken van betaalkaarten, uit aan Worldline. Dankzij zijn technologie en 

knowhow zal Worldline ING helpen zich te concentreren op haar kernexpertise en uiteindelijk de 

groeiambities van de bank ondersteunen. 

ING heeft kaartuitgifte-activiteiten in meerdere landen over de hele wereld en besteedt het verwerken 

daarvan uit. Door uitbesteding kunnen banken en andere financiële instellingen zich beter 

concentreren op aspecten van hun activiteiten die een toegevoegde waarde bieden voor hun klanten, 

hun operationele kosten verlagen en hun middelen maximaliseren. Door samen te werken met 

Worldline kan ING rekenen op uitgiftediensten voor kaarten van topkwaliteit, ondersteund door 

geavanceerde technologie, lagere werkingskosten en de beste mogelijkheden die de markt te bieden 

heeft. Op die manier kan ING haar klanten een verbeterde reeks uitgifteoplossingen bieden die 

volledig voldoen aan alle regelgeving, zowel lokaal, in België, als wereldwijd. 

Alessandro Baroni, Deputy Head of Financial Services bij Worldline, zegt: "ING en Worldline zijn 

al meer dan drie decennia partners in verschillende landen. We zijn erg trots dat ING dit partnerschap 

niet alleen verlengt, maar ook het aantal landen en diensten uitbreidt. Door hun kaartuitgifte-

activiteiten aan ons uit te besteden, kan ING zich richten op het creëren van waarde voor hun klanten 

door het digitale klantentraject te herbekijken. Deze overeenkomst benadrukt de unieke positie van 

Worldline om banken te ondersteunen in hun uitbestedingsstrategie. Niet alleen in Nederland, maar 

in heel Europa - en daarbuiten. 
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OVER WORLDLINE 
 
Worldline [Euronext: WLN] is een wereldwijde leider in de betaalindustrie en de technologiepartner bij uitstek 
voor handelaars, banken en acquirers. Met 20.000 medewerkers in meer dan 50 landen biedt Worldline zijn 
klanten duurzame, betrouwbare en innovatieve oplossingen die hun groei bevorderen. De door Worldline 
aangeboden diensten omvatten instore en online commerciële acquiring, sterk beveiligde verwerking van 
betaaltransacties en een uitgebreid aanbod van digitale diensten. In 2021 genereerde Worldline een pro-forma-
omzet van bijna 4 miljard euro. worldline.com  
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