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Alt-Au

Alt-Au
Ironische benaming voor Alt-A leningen, vanwege de 
grote en pijnlijke verliezen (of afwaarderingen) die 
grote banken op hun omvangrijke pakketten van dit 
soort leningen moest nemen. 

antiwitwascel
Benaming voor instanties die financiële criminaliteit, 
zoals witwassen, bestrijden. In België regelmatig 
gebruikt als aanduiding voor de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking (CFI). 

bankenheffing
Ook: bankbelasting, bankentaks. 
Een in 2010 binnen de Europese Unie (EU) veelbesproken 
idee om banken een heffing op te leggen waarmee 
in de toekomst eventuele reddingsoperaties kunnen 
worden gefinancierd. Er lijkt veel steun te bestaan 
voor het idee, maar over de vorm waarin de heffing 
zou moeten worden opgelegd lopen de ideeën uiteen. 
Sommigen vrezen dat door een Europese heffing de 
banken in de EU benadeeld worden ten opzichte van 
hun concurrenten elders in de wereld. Ook bestaat de 
vrees voor een opeenstapeling van maatregelen, zoals 
scherper toezicht en hogere kapitaaleisen. 
Engels: bank tax, bank levy.
Vergelijk: verantwoordelijkheidsheffing, Robin Hood 
Tax.

Bazel III
Aanpassing (september 2010) van het stelsel van eisen 
dat door de Bank voor Internationale Betalingen aan het 
bankwezen wordt opgelegd. Bazel III is een vernieuwing 
van Bazel II (2007) en is (vanzelfsprekend) mede 
gebaseerd op de ervaringen tijdens de kredietcrisis. 
Banken moeten onder Bazel III onder meer minimaal 
7% eigen vermogen aanhouden tegenover uitstaande 
verplichtingen. Dit is inclusief een ‘buffer’ van 2,5%, dat 
wil zeggen: 4,5% is het absolute minimum, maar als de 
grens van 7% benedenwaarts wordt doorbroken mag de 

desbetreffende bank geen dividend of bonussen meer 
uitkeren. De nieuwe eisen zullen geleidelijk van kracht 
worden tussen 2013 en 2018.
Zie ook: Basle Committee (on Banking Supervision), 
kernkapitaal, tier 1-kapitaal, tier 1-ratio, tier-1-
instrumenten, contingent core tier-1 securities, leverage 
ratio, replacement costs, disallowance, marktrisico, 
value at risk, G10, CAD, kernkapitaal, kapitaalakkoorden 
van Bazel.

botoxbankier
Hoger bankpersoneel (m/v) dat tracht er met behulp 
van cosmetische ingrepen en make-up goed uit te 
zien omdat dat beter zou zijn voor de carrière. Met 
name in New York is dit een steeds vaker voorkomend 
verschijnsel waarbij zich in de buurt van Wall Street 
steeds meer aanbieders van ‘botoxdiensten’ en 
schoonheidsspecialisten hebben gevestigd.
Vergelijk: testosteronbankier.

burden sharing
Evenredige verdeling (naar draagkracht) van bepaalde 
lasten over betrokken partijen. Bijvoorbeeld bij de 
financiering van een noodfonds om financieel zwakke 
landen te helpen of bij de kosten van ontwikkelingshulp.

dikke vinger syndroom
Bij de handmatige invoer van gegevens in computers, via 
toetsenborden of aanraakschermen (‘touch screens’), 
worden soms fouten gemaakt. Vooral in dynamische 
en stressvolle omgevingen, zoals op beursvloeren en 
in dealing rooms, is een invoerfout snel gemaakt. Dit 
kan soms grote financiële gevolgen hebben. Los van de 
invoerfout zelf kan er vervolgens ook weer een reactie 
in financiële markten op gang gebracht worden, met 
name door computergestuurde handelssystemen die 
reageren op de kleinste prijs- en volumeafwijkingen 
(‘tradebots’). 
Engels: fat finger, fat finger disease, fat finger syndrome.

Ook in 2010 leverde de actualiteit weer veel nieuwe financiële begrippen op. De Financiële 
Begrippenlijst – www.dfbonline.nl – heeft ze voor u op een rijtje gezet.

De Financiële Begrippenlijst - www.dfbonline.nl - is het meest uitgebreide en diepgravende financieel-economische 
lexicon in het Nederlandse taalgebied. Een financieel woordenboek met meer dan 9.000 begrippen op het gebied van 
economie, geld, financiële markten, beurs en beleggen, onderling verbonden door meer dan 60.000 verwijzingen. In 
2011 groeit het aantal gepubliceerde begrippen naar meer dan 10.000.
De Financiële Begrippenlijst is geen ‘wiki’; een deskundige redactie houdt de inhoud voortdurend actueel, hierbij 
actief geholpen door de bezoekers van www.dfbonline.nl. Nieuwe lemma’s worden bijna dagelijks toegevoegd, aan de 
inhoud wordt voortdurend geschaafd. 

Onafhankelijk, niet geliëerd aan enige financiële instelling.

Wat betekenen de rode en groene hyperlinks?
Is een woord waarnaar verwezen wordt gemarkeerd met groen, dan komt het begrip ook voor in deze lijst van 
nieuwe woorden (en op www.dfbonline.nl uiteraard). Is de kleur rood, dan vindt u de betekenis alleen online in onze 
begrippenlijst.
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Zie ook: Flash Crash, computergestuurd beleggen, high 
frequency trading.

eurosclerose
In politieke zin wordt met eurosclerose een stagnatie 
van de Europese integratie (economische en/of politieke 
unie) bedoeld. 
In economische zin wordt gedoeld op landen die 
ondanks economische groei toch kampen met een 
hoge werkloosheid en een lage banengroei. Een 
begrip dat eind jaren zeventig en begin jaren tachtig 
van de vorige eeuw regelmatig werd gebruikt en 
ook tijdens de eurocrisis van 2010 weer opduikt. 
Het begrip is afgeleid van het medische begrip 
‘sclerose’, dat ‘verkalking’ of ‘verharding’ betekent.  
Engels: Eurosclerosis.
Zie ook: eurocrisis, Griekse schuldencrisis. 
Vergelijk: Hollandse ziekte.

eurozondaars
Aanduiding voor landen uit de eurozone die de 
begrotingsregels uit het Pact voor Stabiliteit en Groei 
overtreden. 
Zie ook: Europese Commissie, Pact voor Stabiliteit 
en Groei, begrotingsdiscipline, staatsschuld, finan-
cieringstekort, schuldencrisis, Griekse schuldencrisis, 
PIGS, PIIGS.

fabulous Fab
Bijnaam voor Fabrice Tourre, een Franse handelaar in 
dienst van Goldman Sachs die zichzelf de ‘potentieel 
enig overlevende’ noemde van de hypotheekcrisis die 
in 2007 in de VS uitbrak. Hij wordt door de Securities 
and Exchange Commission beschuldigd van het bewust 
samenstellen van portefeuilles met hypothecaire 
leningen van slechte kwaliteit zonder dat aan 
tegenpartijen te melden. 
In april 2010 werd Tourre gearresteerd.

filantrokapitalist
Samentrekking van ‘filantroop’ en ‘kapitalist’; 
aanduiding voor geslaagde, rijke ondernemers, die gul 
geven aan goede doelen. Enkele exponenten hiervan 
zijn Microsoft-oprichter Bill Gates en superbelegger 
Warren Buffett. 
Zie ook: kapitalisme, goed doel. 
Vergelijk: magnaat, tycoon, captains of industry, oli-
garch, superrijken, tsaar.

Financieel Rijbewijs
Een educatief internetspel dat een Initiatief is van 
het Dutch Securities Institute (DSI), het Nederlandse 
integriteit- en registratie-instituut van de financiële 
dienstverlening.
Het in november 2010 geïntroduceerde spel is bedoeld 
als een compacte, praktische training bij het nemen van 
financiële beslissingen zoals het afnemen van financiële 
diensten. Het educatief spel confronteert de consument 
gedurende een kwartier spelenderwijs met de gevolgen 
van zijn eigen gedrag in het beslissingsproces over 
financiële zaken. Het is vooral opgezet om de consument 
bewust te maken van de valkuilen, het is geen cursus. 
Nadat de consument het spel heeft afgerond, kan deze 
het Financieel Rijbewijs afdrukken. Het rijbewijs is een 
soort certificaat met een overzicht van 6 leerdoelen 
waaruit blijkt dat de deelnemer weet wat de gevolgen 
van zijn handelen kunnen zijn.

Internet: www.financieelrijbewijs.nl.

flitskrach
Op 6 mei 2010 daalde de koersen op Wall Street in één 
klap met gemiddeld 9 %. De Dow Jones-index verloor 
in enkele uren 999 punten, de grootste absolute daling 
ooit en in procenten de grootste koersdaling sinds 
zwarte maandag (‘Black Monday’) in oktober 1987. 
Deze enorme koersdaling werd in eerste instantie 
veroorzaakt door een beleggingsfonds dat een bestens 
verkooporder inlegde ter waarde van US$ 4,1 miljard; 
deze verkoop ‘tegen elke prijs’ zette een daling in gang 
die door tal van marktpartijen werd gevolgd en mogelijk 
ook nog eens werd versterkt door ‘high frequency 
trading’ (mogelijk ook gecombineerd met de praktijk 
van het zogeheten ‘quote stuffing’). 
Als mogelijke oorzaak voor de bestens verkooptransactie 
werd aanvankelijk ook het ‘dikke vinger syndroom’ 
(tikfout) genoemd.
Engels: flash crash.
Zie ook: discontinue koersbeweging, krach, fast market, 
circuit breaker.

flitslening, flitskrediet
Geldlening met een looptijd van minder dan 1 
maand. Het gaat gemiddeld genomen om relatief 
kleine bedragen van minder dan € 500 met een hoge 
rente (soms tot 25%). Men spreekt daarom ook wel 
van minikredieten. Meestal worden die leningen 
gebruikt om liquiditeitstekorten tot aan de volgende 
salarisbetaling te overbruggen. In de VS heten dit soort 
leningen dan ook paydate loans; in 75% van de gevallen 
wordt daar de maandelijkse lening weer vernieuwd tot 
de volgende loonbetaling. Naast een hoge rente worden 
meestal ook nog hoge kosten in rekening gebracht; 
omgerekend naar jaarbasis kan het zelfs om meer dan 
500% gaan, zonder meer een woekerrente! 
Als gevolg van een wijziging van de Wet op het financieel 
toezicht vallen flitskredieten nu ook onder toezicht van 
de AFM; hierdoor zal er bijvoorbeeld een maximum 
aan de in rekening te brengen rente worden gesteld 
waarmee het fenomeen van de fllislening mogelijk 
verdwijnt. 
Zie ook: woekerrente, minikrediet, paydate loan.

gelddoping
Schertsende benaming voor het op grote schaal 
geld in de economie pompen door (bijvoorbeeld) het 
Amerikaanse stelsel van centrale banken, het Federal 
Reserve System. 
Zie: kwantitatieve verruiming.

gutsbank
Bijnaam voor banken met een risicovol inves-
teringsprofiel, een meer risicovolle operatie, zoals 
bijvoorbeeld investeringsbanken. ‘Guts’ is het Engelse 
woord voor lef. De benaming ‘gutsbank’ wordt min of 
meer gebruikt als tegenhanger of tegenovergestelde 
van de ‘nutsbank’.

Hindenburg omen
Een indicator uit de technische analyse; de naam 
verwijst naar de Duitse Zeppelin (vernoemd naar de 
Duitse rijkspresident Paul von Hindenburg) die op 6 
mei 1937 in New York in brand vloog en in 30 seconden 
totaal was vernietigd. Het betreft een situatie waarbij 
een aantal indicatoren tegelijk een negatief signaal 

eurosclerose
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geven en daarmee een krach op de aandelenbeurzen 
zou voorspellen (omen is een Latijns woord en betekent 
voorteken). 
Zie ook: krach.

horzelhandelaar
Professionele handelaar die, zodra er een nieuwe 
gelimiteerde koop- of verkooporder in het orderboek 
verschijnt, onmiddellijk een bied- of laatprijs inlegt 
die een fractie boven of onder die limiet ligt. Meestal 
is die praktijk geautomatiseerd, zodat het in een fractie 
van een seconde kan plaatsvinden; als de limiet wordt 
ingetrokken verdwijnt ook de ‘horzelorder’. De bedoeling 
is een positie te krijgen die ‘steunt’ op de ingelegde 
limiet; verwacht wordt dat die limiet wel aangepast 
zal worden zodat de positie met winst afgebouwd kan 
worden. 
Zie ook: computergestuurd beleggen.

knoflookcrisis, ouzo-crisis
Weinig vleiende benamingen voor de Griekse 
schuldencrisis in 2010 en de dreigende besmetting van 
andere ‘eurozondaars’ (landen met hoge staatsschuld 
en een slechte begrotingsdiscipline). Het gaat dan 
vooral om landen in Zuid-Europa, schertsend ook wel 
de knoflookgordel genoemd. Het woord ‘knoflookcrisis’ 
werd voor het eerst gehoord op BNR Nieuwsradio op 
vrijdag 5 februari 2010 uit de mond van redacteur Paul 
Laseur. 
Zie ook: eurocrisis, Griekenlandcrisis, PIIGS, garlic belt, 
euro, eurozone, financiële stabiliteit, vertrouwen, 
besmetting, systeemrisico, Pact voor Stabiliteit en Groei, 
Europees Monetair Fonds, neuro, zeuro, eurosclerose.

modderpoel
Ironische bijnaam (wegens het gebrek aan 
transparantie) voor een dark pool, een handelssysteem 
om grote orders te verhandelen zonder dat de omvang 
van de desbetreffende order bekend is en de invloed op 
de prijs dus zo klein mogelijk. Dark pools zijn meestal 
computersystemen die door grote banken (zoals 
Citigroup en Credit Suisse) aan grote partijen worden 
aangeboden. Groot nadeel van dark pools is nog de 
transacties niet - zoals bij gereguleerde beurzen - via 
een centraal clearingsysteem (met de daarbij behorende 
garanties) worden afgewikkeld.

neuro, nordo, blonde euro
Door de crisis in eurozone in het eerste kwartaal van 
2010 - de crisis in Griekenland en het gevaar voor het 
overslaan van die crisis naar andere, zuidelijke lidstaten 
van de Europese Unie, landen met een structureel tekort 
op de handelsbalans en betalingsbalans en een grote 
staatsschuld - is er door sommigen al gepleit voor een 
opdeling van de eurozone in twee munten: een sterke 
noordelijke euro (de ‘neuro’, ‘nordo’ of ‘blonde euro’) en 
een zwakkere Zuid-Europese variant (de ‘zeuro’, door 
sommigen ook wel als ‘sudo’ en ‘pseudo’ betiteld). 
Zie ook: Griekse schuldencrisis, eurocrisis, Pact voor 
Stabiliteit en Groei, twin deficit, euro, Gresham’s Law. 
Vergelijk: zeuro. 

Obamanomics
Aanduiding voor de economische politiek van de 
regering van de Amerikaanse president Obama. De term 
Obamanomics lijkt te zijn bedacht met een knipoog naar 
het bekende begrip Reaganomics, dat werd gebruikt om 

de economische politiek van de voormalige president 
Ronald Reagan te kenschetsen. Wat inhoudelijk precies 
bedoeld wordt met Obamanomics is echter nog vrij 
onduidelijk. De Republikeinen gebruiken het vooral als 
begrip om de toegenomen bemoeienis van de overheid 
te hekelen, de Democraten vooral om de hervorming 
van de gezondheidszorg en het versterkte toezicht op 
de financiële sector te benadrukken.
Zie ook: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act. 
Vergelijk: burgernomics, chiconomics, plutonomics, 
voodoo economics, Reaganomics.

onderwereldbank, gewoontewitwassen
Aanduiding voor een (vaak informele) organisatie die 
stelselmatig uit illegale transacties verkregen geld 
witwast en vaak ook andere frauduleuze constructies 
faciliteert. Het gaat meestal om een centrale persoon 
die wordt bijgestaan door (medewerkers van) 
trustkantoren, notarissen, fiscalisten, boekhouders en 
juristen (het gaat dus niet om een ‘bank’). In 2006 werd 
Wllem Endstra door een bekende crimineel aangeduidt 
als ‘bankier van de onderwereld’. Zakenman Jan-Dirk 
Paarlberg werd verdacht van ‘gewoontewitwassen’.
 
ouzo-lening
Bijnaam voor de Griekse staatsleningen die in 2010 
(tegen relatief hoge rentes in vergelijking met andere 
landen uit de eurozone) worden uitgegeven om het 
enorme begrotingstekort van dat land te dekken. 

QE2
Het zou de Queen Elizabeth 2 kunnen zijn maar dat is het 
niet; het gaat in de financiële markten om een tweede 
ronde van ‘quantitative easing’ (QE) - het aanzetten 
van de geldpers - door de Amerikaanse Federal Reserve, 
ook wel ‘kwantitatieve verruiming’ of ‘kwantitatieve 
versoepeling’ genoemd. Deze tweede ronde betreft de 
maandelijkse opkoop van $ 75 miljard (Amerikaanse) 
staatsobligaties tot een (voorlopig) maximum van            
$ 600 miljard.
De eerste ronde vond plaats ten tijde van de financiële 
crisis in 2008-2009 en werd achteraf ook wel aangeduid 
met QE1.

quadruple A
Niet bestaande en ironisch bedoelde aanduiding 
(AAAA) voor een zeer hoge kredietwaardigheid. Tijdens 
de kredietcrisis werd pijnlijk duidelijk dat door de 
credit rating agencies de hoogste credit rating (Triple 
A, AAA) werd toegekend aan allerlei gestructureerde 
producten die dat eigenlijk niet waard waren. Het was 
dus gemakkelijk om beleggingen te vinden met een 
hogere kwaliteit; die werden dan schertsend aangeduid 
met AAAA.

quote stuffing
Het (meestal door high frequency traders, HFT-
traders) inleggen van een groot aantal grote orders 
op vlak bij elkaar liggende limieten aan één zijde van 
de markt, vaak in minder liquide fondsen. Als men dit 
bijvoorbeeld aan de koopzijde doet suggereert men 
een grote koopinteresse in dat fonds. Beleggers komen 
dan in de verleiding te gaan kopen. De HFT-trader 
profiteert hiervan doordat zijn quotes (voor redelijke 
aantallen aandelen) tegen oplopende prijzen worden 
uitgenomen. Deze praktijk is niet toegestaan, maar 

horzelhandelaar
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moeilijk bewijsbaar. Er zijn slechts enkele handelaren 
beboet. Aangenomen wordt dat quote stuffing ook een 
rol heeft gespeeld bij de Flash Crash op 10 mei 2010. 
Engels, stuffing = vulling. 

relaxtest
Ironische aanduiding voor de stress-test die ongeveer 
100 grote banken in de Europese Unie medio 2010 
moesten ondergaan. 
Veel analisten waren van mening dat de hiervoor 
gehanteerde scenario’s veel te positief waren. Hierdoor 
zou (om de financiële markten een positief signaal te 
geven) min of meer bewust zijn aangestuurd op een 
geruststellende uitkomst. 
Achteraf was de scepsis terecht: een aantal Ierse banken 
slaagde voor de test, maar bleek kort daarna op de rand 
van de afgrond te staan.

Robin Hood Tax
De Robin Hood Tax is een (relatief kleine) belasting 
op financiële transacties; de opbrengsten van deze 
belasting op transacties door banken, hedge funds en 
andere financiële instellingen, zou moeten worden 
aangewend voor armoedebestrijding en de bestrijding 
van klimaatverandering. De Robin Hood Tax is een 
variant op de Tobintaks; de naam is bedacht door een 
Engelse actiegroep, waarvan ook veel bekende Engelse 
maatschappelijke organisaties deel uitmaken. 
Internet: www.robinhoodtax.org.uk.
Vergelijk: Tobintaks, beursbelasting, sambatax, 
bankentaks, bankenheffing.

robo-signing
Het min of meer automatisch tekenen van documenten 
zonder de inhoud behoorlijk bestudeerd te hebben. Dat 
speelt bijvoorbeeld bij foreclosures in de VS waarbij 
sommige bankbedienden door de huizencrisis soms 
wel 2.000 onderliggende documenten per dag moeten 
afhandelen en dan vaak maar ‘als een robot’ tekenen 
zonder de inhoud ook maar gedeeltelijk gelezen 
te hebben. Hierdoor zijn veel onjuiste beslissingen 
genomen, die dan later weer ongedaan gemaakt 
moeten worden, soms met veel schade. 
Zie ook: huizencrisis, foreclosure.

side pocket
(Effecten-)rekening waarop de illiquide onderdelen 
van de beleggingsportefeuille van een open-end 
beleggingsfonds kunnen worden afgezonderd. Bij 
toenemende opvragingen kunnen beleggers dan 
in ieder geval hun deel van de liquide portefeuille 
uitgekeerd krijgen; hun recht op een evenredig deel 
van de side pocket blijft vanzelfsprekend bestaan. Deze 
constructie maakt het dus mogelijk om gedeeltelijk 
tegemoet te komen aan de wens van beleggers om uit 
het fonds te stappen.

Swiss hub
Aanduiding voor een constructie waarbij via een 
vennootschap in Zwitserland getracht wordt in eigen 
land belasting te besparen. 
Zie ook: belastingontwijking.

Twitter Predictor
Het bepalen van de gemoedstoestand van mensen op 
basis van de gigantische hoeveelheid data die te vinden 
is op sociale netwerksites, zoals Twitter. Hieraan ligt 

ten grondslag een onderzoek van Johan Bollen, een 
professor uit het Belgisch-Limburgse Maasmechelen 
die computerwetenschappen doceert aan de 
universiteit van Indiana. Hij schreef een programma om 
op basis van bepaalde woorden de gemoedstoestand 
en het gedrag van mensen - bijvoorbeeld op financiële 
markten - te ‘voorspellen’. Uit de analyse van 10 miljoen 
‘tweets’ (korte tekstberichten op Twitter) blijkt vooral de 
gemoedstoestand ‘kalmte’ een hele goede voorspeller. 
Telkens als de stemming op Twitter kalm was, ging de 
slotkoers van de Dow Jones 2 tot 6 dagen later omhoog. 
Gecombineerd met enkele andere berekeningen 
konden Bollen en zijn mede-onderzoekers daardoor in 
86,7 procent van de gevallen ‘voorspellen’ of de Dow 
Jones zou stijgen of dalen. Diverse partijen zien hiervoor 
commerciële mogelijkheden. In de praktijk heeft het 
model zich nog maar beperkt bewezen, het model heeft 
vooral een experimenteel karakter. Daarnaast is in de 
praktijk keer op keer gebleken hoe gevaarlijk het kan 
zijn blind te varen op computermodellen en algoritmes. 
Zie ook:  beursstemming, sentiment, sentimentsindica 
tor, stemmingsindicator, gedragseconomie, behavioral 
finance, wisdom of the crowd, model, algoritme, 
correlatie, backtesting, garbage in, garbage out. 
Vergelijk: voorspellingsmarkt, Google Barometer, R-word 
index, Breakingviews Economic Spot-check, Rationalizer.

valuta-oorlog
Het door verschillende landen gevoerde beleid om 
de eigen munteenheid te devalueren om daarmee de 
uitvoer goedkoper te maken en zo de eigen binnenlandse 
problemen op te lossen. Hierbij lijken sommige landen 
tegen elkaar ‘op te bieden’. Ook het aandringen op het 
laten stijgen van de munt van andere landen valt onder 
dit begrip. 
Engels: currency war. 
Zie ook: devaluatie, handelsbalans, handelsoverschot, 
handelstekort.

verantwoordelijkheidsheffing, bankbelasting, 
Obamaheffing
Belasting die president Obama wil heffen van de 50 
banken die het meest actief zijn in de VS; zij moeten op 
die wijze bijdragen aan de kosten die de overheid heeft 
gemaakt om de financiële sector te steunen tijdens de 
kredietcrisis. De belasting moet, gespreid over 10 jaar, 
naar schatting $ 117 miljard gaan opleveren. Of een bank 
inderdaad overheidssteun heeft ontvangen is geen 
criterium: de gedachte is dat de gehele bedrijfstak heeft 
geprofiteerd van de reddingsoperatie. 
Engels: bank tax, bank levy, financial crisis responsibility 
fee.
Zie ook: levy, bankenheffing, windfall tax, Volcker Rule, 
Tobintaks, Robin Hood Tax.

Volcker Rule
Een door president Obama in januari 2010 omarmd 
plan van voormalig voorzitter van de Federal Reserve 
Board, Paul Volcker, om traditionele en meer riskante 
bankactiviteiten (‘investment banking’, zakenbanken 
versus ‘commercial banking’, consumentbanken) van 
elkaar te scheiden, een plan dat ook wel eens ‘the 
New Glass-Steagall Act’ wordt genoemd. President 
Obama wil consumentenbanken eveneens beperken 
in de mogelijkheid om voor eigen rekening handel te 
drijven (‘proprietary trading’). Ook de belegging in en 
financiering van speculatieve beleggingsfondsen (zoals 

relaxtest
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hedge funds en private equity fondsen) zou aan banden 
gelegd gaan worden. 
Vergelijk: bankenheffing.
Zie ook: Glass-Steagall Act, kredietcrisis, systeemrisico, 
bankenheffing, verantwoordelijkheidsheffing, smalle 
bank, Financial Stability Board, Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act, proprietary 
trading.

wildwestbordje
Een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
voorgeschreven melding in bepaalde documenten 
dat de aanbieder van een beleggingsobject niet 
vergunningsplichtig is op grond van de Wet op het 
financieel toezicht en niet onder toezicht staat van de 
AFM.

(zeldzame) aardmetalen
Een groep van elementen (over het algemeen wordt 
gesproken over 17 stoffen, waaronder cerium, lerbium, 

anthanum, neodymium, samarium en yttrium) die 
diverse toepassingen vinden in nieuwe technologieën 
zoals hybride auto’s, glasvezel en lasers. De meeste van 
deze stoffen worden gewonnen in China, India, Brazilië 
en Zuid Afrika; China levert echter de hoogste productie 
(ca. 90%). Dat is vooral het gevolg van het feit dat de 
productie zeer vervuilend is en in veel landen daardoor 
duur; ook heeft China natuurlijk relatief goedkope 
arbeidskrachten. Hoewel enerzijds - door nieuwe 
vondsten - de zeldzaamheid in sommige gevallen 
afneemt zorgt de toenemende vraag toch voor een 
zekere schaarste, zeker nadat China in oktober 2010 
heeft besloten tot een exportstop. 
Engels: rare earth elements (afgekort: ree). 
Zie ook: grondstoffennationalisme.

zeuro, sudo, pseudo
Ironische aanduidingen voor de zuidelijke euro, de 
zwakkere Zuid-Europese variant van de euro. 
Zie ook: neuro.

wildwestbordje

De Financiële Begrippenlijst in kernwoorden samengevat

•	 Functioneel - begrippen, begrippenlijst, lexicon, glossarium, termen, termenlijst, terminologie, thesaurus, 
vaktermen, woordenboek, woordenlijst, dictionair, encyclopedie, definities, betekenissen, uitleg, verklaring, 
verklarende woordenlijst.

•	 Inhoud - economie, geld, financieel, financieel-economisch, financiële markten, beurs, beleggen, 
bedrijfsfinanciering, corporate finance, corporate treasury, private-equity, venture capital, bankieren, verzekeren.

Onze vaste bezoekers
• Particuliere beleggers.
• Medewerkers bij effecteninstellingen die particuliere beleggers adviseren en begeleiden.
• Professionals bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, financiële intermediairs, 

clearinginstellingen, kredietverleners, corporate treasury afdelingen, accountantsorganisaties, advocatenkantoren, 
enz.

• Brancheorganisaties en vakopleidingen.
• Docenten en leerlingen van middelbare scholen, docenten en studenten van hogescholen en universiteiten 

(onderwijs).
• Journalisten, vertalers, professionals in financiële communicatie, investor relations, enz.
• Alle overigen die geïnteresseerd zijn in hetgeen zich afspeelt binnen de economie en financiële markten.
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