Wat doet de bank met je spaargeld?
Niet meer uitlenen dan je hebt
Hoe is het beroep van bankier eigenlijk ontstaan en wat doet een bankier vandaag de dag? Bij Triodos
bank lenen ze niet meer geld uit dan dat ze aan spaargeld binnenkrijgen.
Binnen de economie nemen banken een bijzondere plaats in. Ze hebben een intermediaire rol. Banken zorgen
ervoor dat vraag naar en aanbod van kapitaal bij elkaar komen. Het aanbod komt vooral van consumenten en
bedrijven die sparen. De vraag komt van consumenten, bedrijven en de Overheid die geld willen lenen. Denk
bijvoorbeeld aan hypotheekleningen, bedrijfsleningen voor de aanschaf van machines of staatsleningen om het
begrotingstekort te financieren.
De Groene Winkel in Zeist heeft een bedrijfslening afgesloten.
Goedemorgen.
Welkom. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, heel erg leuk.
De klantmanager van de bank gaat kijken hoe de eigenaar het geleende geld heeft besteed.
De groenteafdeling hier voorin, dat is de presentatie, zodat je een mooi plaatje hebt. We zijn verhuisd, nou, en
iedere keer als je, ja, als je verhuist, dan investeer je fors. We hebben een stuk eigen geld en wat we tekort
komen, daarvoor gaan we naar de bank en dat is in dit geval de (…) Bank. Voor deze bank is geld een middel
en geen doel op zich. Hè, we zien in de financiële wereld dat ook in banken dat geld een doel op zich
geworden is, dat geld een middel is om iets te realiseren. En zo zien wij het ook, dus wij hebben een
gemeenschappelijke visie wat dat betreft.
Bankieren is eigenlijk een heel simpel beroep, althans zoals het oorspronkelijk ontstaan is en dat gaat over aan
de ene kant het goed bewaken van het geld dat je wordt toevertrouwd en aan de andere kant het verantwoord
uitlenen van dat geld, maar wel aan mensen en bedrijven die je kan ontmoeten, waar je een relatie mee aan kan
gaan, zodat je ze leert kennen en ook kan beoordelen of je denkt dat ze het geld ook weer netjes met rente
zullen terugbetalen. Dat is eigenlijk de kernfunctie van een bank en daarnaast zorgen we natuurlijk voor een
goed betalingsverkeer. Veel mensen denken, dat hun spaargeld als ze het naar de bank brengen in een kluis
gestopt wordt, maar niets is minder waar. Dat geld gaat dezelfde dag nog weer ergens anders naartoe, wordt
uitgeleend om ergens aan het werk te gaan. In onze kluis liggen daarom alleen maar dossiers die hebben
geadministreerd aan wie het geld is uitgeleend.
Wij zijn een bank, die is 100% gefinancierd met het geld van spaarders. Dus wij trekken geen geld aan op de
kapitaalmarkt van andere banken of van pensioenfondsen. En dat maakt dat er bij ons niet meer krediet wordt
verleend dan er ook spaargeld aan ons is toevertrouwd. En dat maakt ons een bank die onafhankelijk is van de
kapitaalmarkten en dus een hele stabiele bank.

