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In Nederland levert spaargeld nauwelijks nog iets op, maar het
kan erger. In Duitsland hebben twee minibankjes uit Gmund en
Stendal vorig jaar de trend gezet met boetes van 0,4% over al
het spaargeld boven €100.000. Vrijdag heeft de eerste echt grote
bank dit voorbeeld gevolgd. Een woordvoerder van de
Sparda-Bank Berlin bevestigde dat ook bij deze bank – de 15e
van Duitsland – vanaf september de boete gaat gelden.
‘De Europese Centrale Bank beboet ons ook met 0,4% als wij
daar geld stallen. Het enige wat we met deze maatregel doen, is
ons verlies beperken’
• Woordvoerder van Sparda

Volgens de woordvoerder zijn er twee redenen waarom Sparda
overgaat tot deze ‘strafzins’. Ten eerste kan de bank niet anders
uit kostenoverwegingen. ‘De Europese Centrale Bank beboet
ons ook met 0,4% als wij daar geld stallen. Het enige wat we met
deze maatregel doen, is ons verlies beperken.’

Aantrekkelijkere beleggingsvormen
Een andere reden is dat de Sparda Bank zijn klanten ervan wil
overtuigen dat er aantrekkelijkere beleggingsvormen zijn dan
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spaargeld. ‘Ook met nul procent moeten de mensen begrijpen
dat dat niks oplevert.’
De Sparda Bank heeft naar eigen zeggen een half miljoen
klanten, waarvan ongeveer 1% meer dan €100.000 spaargeld
heeft. Om hoeveel vermogen het hierbij precies gaat, wil de
woordvoerder niet zeggen.
Bankexperts denken dat Sparda-Bank Berlin niet de laatste zal
zijn die tot boetes overgaat. Andere coöperatieve of
Genossenschaftsbanken zouden kunnen volgen. Hiervan zijn er
acht in Duitsland. De marktleiders in Duitsland, Deutsche Bank
en Commerzbank, hebben tot nu toe altijd gezegd dat zij geen
strafbetaling zullen opleggen aan hun privéklanten.

Cashgeld
De ECB legt sinds 2014 een boete van 0,4% op aan banken die
tijdelijk geld willen stallen. De centrale bank doet dat om banken
aan te sporen het geld uit te lenen om de economie aan te jagen.
De krant Die Zeit heeft uitgerekend dat dit Duitse banken in 2016
meer dan een miljard heeft gekost. In 2015 was dat €248 mln.
Een aantal banken probeert de ECB-boete te ontwijken door
cashgeld te bewaren in de eigen kluizen, maar het nadeel
daarvan is dat de beveiliging en transport van dit geld ook niet
kosteloos zijn.
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