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aandeelhouderslente

aandeelhouderslente
Het voorjaar is de tijd dat de meeste 
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden. 
Aandeelhouders stellen zich daarbij steeds kritischer 
op tegenover bestuur en commissarissen van de 
desbetreffende ondernemingen. Dit was in 2012 
aanleiding om te spreken van een aandeelhouderslente 
met een verwijzing naar de Arabische lente van 
2011 waarbij burgers van een aantal Arabische 
landen min of meer in opstand kwamen en 
belangrijke veranderingen wisten af te dwingen.  
Engels: shareholders’ spring.
Zie ook: aandeelhoudersactivisme, activistische belegger.

aflosbonus
Fiscaal voordeel bij het (vrijwillig) aflossen van 
een hypotheek. Doel is het stimuleren van extra 
aflossingen waardoor de totale hypotheekschuld daalt 
en in de toekomst minder afgelost hoeft te worden.  
Zie ook: hypotheek, bouwsparen, hypotheekrenteaftrek.

afwikkelfonds
Ook: afwikkelingsfonds. Fonds dat gevuld wordt 
door heffingen bij banken en dat zou moeten 
zorgen voor een efficiënte afwikkeling van 
banken en beleggingsinstellingen waarvoor een 
faillissement dreigt en een goede afwikkeling 
in het algemeen belang noodzakelijk is.  

Zie ook: bankenheffing, resolutie, resolutieschema, 
sterfhuisconstructie, herstructurering, masterplan 
(eurocrisis), bad bank, financieel systeem, financiële 
stabiliteit, besmetting, systeemrisico, systeemcrisis, 
systeembank.

bail-in debt
De mogelijkheid om de schulden van crediteuren af 
te schrijven in het geval een bank in de problemen 
is geraakt. Een dergelijke maatregel zou onderdeel 
kunnen zijn van nieuwe wettelijke regelingen 
met betrekking tot een ordentelijke afwikkeling 
(het ‘opdoeken’) van banken in crisissituaties. 
Zie ook: omvallen, resolutie, banktestament, living will, 
gecontroleerd faillissement.

bankdiet
Ironische aanduiding voor een bankier (of 
medewerker van een bank) die zich niet aan wet- 
en/of regelgeving houdt, c.q. bij een schandaal 
betrokken is. Samentrekking van bank en bandiet. 
Ook het woord bankster, een samentrekking van 
bank en gangster, wordt gebruikt. Engels: bankster  
Zie ook: monkey business, banker-bashing, financieel 
tuchtrecht, bankierseed. Vergelijk: damager.

bankenunie
Ook: bank-unie, bankunie. De eurocrisis heeft diverse 
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tekortkomingen van de muntunie blootgelegd. Steeds 
weer zijn er noodoplossingen bedacht om te voorkomen 
dat de ‘veenbrand’ in de eurozone overslaat van de 
perifere landen naar de andere landen. Steeds meer 
stemmen gaan op om meer fundamentele aanpassingen 
door te voeren. Één daarvan is de invoering van een 
bankunie. Er zou een centraal vastgestelde regelgeving 
voor alle Europese banken moeten komen. Het toezicht 
zou van nationale naar Europese (supranationale) 
toezichthouders (bijvoorbeeld de Europese Centrale 
Bank - ECB) moeten verschuiven. Ook wordt gedacht aan 
de opzet van een agentschap dat de autoriteit en macht 
zou hebben om banken die in de gevarenzone zitten te 
herstructureren of te sluiten, met daarbij de mogelijkheid 
schulden af te boeken. Ook een Europees (in plaats 
van nationaal georganiseerd) depositogarantiestelsel 
wordt als een essentiële bouwsteen gezien.  
Engels: banking union.
Zie ook: toezichthouder, reddingsoperatie, reorganisatie, 
sanering, gecontroleerd faillissement, herprofileren (van 
een schuld), afstempelen (van een effect), haircut, afboeken, 
resolutie, resolutieschema, ringfencing, noodregeling, 
depositogarantiestelsel. Vergelijk: muntunie.

begrotingstsaar
Zie: begrotingscommissaris.

beursbandiet
Verzamelnaam voor personen die zich op 
ontoelaatbare wijze trachten te verrijken met 
effectentransacties. Daaronder mede begrepen: insider 
trading, front running en misbruik van voorkennis. 
Zie ook: gedragstoezicht, beursfraude, boiler room, 
effectenspam, aandelen schuiven, provisiejagen, 
effectenmepper, churning, front running, insider 
trading, misbruik van voorkennis, rogue trader.

blauwe obligaties
Term uit het blue bond proposal (zie aldaar). 
Vergelijk: rode obligaties.

blue bond proposal
Een aandachttrekkend voorstel van de Brusselse 
denktank Breugel. Kern van het voorstel is dat lidstaten 
van de Europese Unie hun schuld tot en met 60% van 
het bruto binnenlands product (bbp) bundelen en 
gezamenlijk financieren. Zij staan op deze manier garant 
voor elkaars schulden (joint-and-several garantie) tot en 
met deze grens. Dit zijn de zogeheten blauwe obligaties 
die een preferente (senior) status hebben. Schulden hoger 
dan 60% van het bbp zullen door de lidstaten zelf moeten 
worden gefinancierd met zogeheten rode obligaties. 
Hiervoor staan de overige lidstaten niet garant; deze 
schulden hebben een niet-preferente ( junior) status. 
Zie ook: euro-obligatie, schuldaflossingsfonds, joint-
and-several (garantie).

bouwsparen
Nederland: gunstige fiscale regeling voor starters 
op de woningmarkt die eerst sparen voor de 
aankoop van een huis. Doel van de regeling is dat 
een starter met minder hypotheekschuld begint.  
Zie ook: aflosbonus, hypotheekrenteaftrek.

Brixit
Samentrekking van British en exit, een aanduiding 
van de mogelijkheid dat het Verenigd Koninkrijk de 

Europese Unie zou verlaten. Vergelijkbaar met Grexit, de 
mogelijkheid dat Griekenland de eurozone zou kunnen 
verlaten. Het wachten is dus op samenstellingen 
zoals Nexit, Itaxit, enzovoort, enzovoort... 
Zie ook: eurogeddon. Vergelijk: Fixit, Grexit.

Broodfonds
Een soort onderlinge arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor (meestal kleine) ondernemers. De deelnemers 
(ideaal is een groep van minstens 40 zelfstandigen) 
storten maandelijks een bedrag op een (eigen) 
broodfondsrekening. Als een deelnemer in het fonds 
ziek is wordt ten laste van die rekening (door alle andere 
deelnemers) maandelijks een bedrag geschonken om 
hem in ieder geval van een inkomen te verzekeren.  
Zie ook: arbeidsongeschikt. Vergelijk: kredietunie.

Brusselproof
Ook: europroof. Enigszins informele benaming voor het 
voldoen aan wet- en regelgeving zoals opgesteld door 
de Europese Commissie. In het verleden is hier vaak 
onvoldoende aandacht aan besteedt waardoor veel 
nationale maatregelen moesten worden ingetrokken of 
gewijzigd. 

casinodeel
(Ironische) aanduiding voor het investeringsbank-
gedeelte van een bank. Dit als onderscheid van 
het deel van de bank dat traditionele bankzaken 
(retailbanking, kredietverlening) verricht. 
Zie ook: casinokapitalisme, smalle bank. Vergelijk: 
gutsbank.

cedula
In het algemeen een soort legitimatiebewijs of 
vergunning in (meestal) Spaans sprekende landen. Meer 
in het bijzonder in Spanje: lening die gedekt is door 
hypotheken waarvan de omvang (vaak fors) hoger is 
dan de waarde van het desbetreffende onroerend goed. 
Zie ook: loan-to-value ratio, covered bond, pandbrief, 
caja de ahorro, Bankia.

contactloos betalen
Bij deze vorm van betalen hoeft de betaalpas niet 
meer in een betaalautomaat gestoken te worden, 
maar kan de pas ertegenaan gehouden worden zonder 
een pincode in te voeren. Er wordt dan draadloos 
verbinding gemaakt. Ook kan geld overgedragen 
worden van mobiele telefoon naar mobiele telefoon 
(van smartphone naar smartphone), door smartphones 
gewoon naast elkaar te houden. Die beweging 
wordt ook wel eens ‘zwaaien’ genoemd, vandaar 
dat ook de term ‘zwaaitechnologie’ wordt gebruikt. 
Deze methode van betalen moet het betalen van 
kleine bedragen vergemakkelijken en versnellen.  
Zie ook: geld, betaling, betalingsverkeer, mobiel 
bankieren. Vergelijk: contanten, betaalpas, bankpas, 
debitcard, pinpas, pinnen, chipknip.

crisisheffing
Voorstel van vijf Nederlandse politieke partijen (uit het 
zogeheten vijfpartijenakkoord dat vlak voor de zomer 
van 2012 werd gesloten) om een extra belasting (een 
eenmalige heffing) van 16% voor salarissen boven de 
€ 150.000 te heffen. Die heffing zou betaald moeten 
worden door de werkgever (de werknemer blijft dus 
buiten schot). De maatregel stuit op groot verzet uit de 

begrotingstsaar
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voetbalwereld, waar immers enorme salarissen worden 
betaald.

diaspora bonds
Griekse staatsobligaties waarop ingeschreven zou 
moeten worden door buiten Griekenland wonende 
(vaak rijke) Grieken. De Griekse staat hoopt hiermee 
in 2011 circa € 3 miljard op te halen. Een druppel op 
een gloeiende plaat bij - medio 2011 - een Griekse 
schuldenberg van € 340 miljard...
Zie ook: eurozondaars, Griekse schuldencrisis, 
remittances, Nieuw & Actueel in 2011. Vergelijk: 
diasporataks, remittances.

diasporataks
Ook: diasporabelasting. Een belasting die een land 
oplegt aan haar in het buitenland wonende burgers, 
een vorm van inkomstenbelasting. Engels: diaspora tax. 
Vergelijk: diaspora bonds, remittances.

Dikke Bertha
Duits: Dicke Bertha. Enigszins spottende bijnaam voor 
de big bazooka, waarmee impliciet ook de belangrijke 
rol die Duitsland in de eurocrisis speelt wordt benadrukt. 
Dikke Bertha (genoemd naar Bertha Krupp, echtgenote 
van de eigenaar van het Krupp-concern) was een enorm 
grote Duitse houwitser die door de Duitsers in de 1e 
wereldoorlog werd ingezet.

driedubbele dip
Term uit de economie: drie kort na elkaar volgende 
recessies. Het volgende patroon in de conjunctuur 
doet zich dan voor: een recessie, een kortstondige 
opleving, weer een recessie gevolgd door een nieuwe 
periode van krimp. Voorbeeld ‘ING Bank is somber 
over de Nederlandse economie: een derde dip dient 
zich aan. - ...De Nederlandse economie is voor even 
weer uit de recessie maar lijkt op weg naar een 
‘triple dip’.’ Bron: RTLZ - 29-06-2012. Engels: triple dip. 
Zie ook: recessie, krimp van de economie. Vergelijk: mid-
cycle slowdown, dubbele dip, W-vormige recessie. 

euro-bill
Ook: eurobill of eurobond-light. Kortlopend schuldpapier, 
gezamenlijk uitgegeven door eurolanden. Dergelijke 
‘eurobills’ zijn een afgeslankte variant van de euro-
obligaties (Eurozone bonds). Ze bestaan op dit moment 
( juni 2012) alleen nog maar op de tekentafel (volgens 
het Duitse weekblad Der Spiegel). Het idee is dat ieder 
land dat iedere lidstaat zijn eigen economie tot een 
bepaald percentage van het bruto nationaal product 
(bnp) via deze eurobills mag financiëren, en dan alleen 
maar als men zich strikt aan een aantal regels houdt. 
Zie ook: euro-obligatie, schuldaflossingsfonds. Vergelijk: 
Treasury-bill.

euroflatie
Samentrekking: inflatie in de eurozone. Voor het eerst 
aangetroffen in een vastrentend commentaar van de 
SNS Bank.

eurogeddon
Aanduiding voor het (mogelijk) uiteenvallen 
van de eurozone. De term is een samenvoeging 
van eurozone en Armageddon (een bijbels 
begrip dat het einde der tijden aangeeft). 
Zie ook: eurocalyps. Vergelijk: Taxmageddon.

Europa van de Kantoren
Aanduiding voor de denkrichting die er van uitgaat 
dat de Europese Unie het beste (vanuit een kantoor 
in Brussel) bestuurd kan worden door politiek 
onafhanklelijke technocraten in plaats van door 
gekozen politici die steeds rekening moeten houden 
met nationale belangen en de eigen populariteit. 

Eurozone bonds
Andere naam voor euro-obligaties (Engels: eurobond) en 
beter, om verwarring met de oorspronkelijke eurobonds 
te vermijden.

firewall
Van oorsprong een brandwerende muur en binnen 
de computerwereld een filter voor binnenkomend 
en uitgaand internetverkeer, dat beveiliging moet 
bieden tegen ongeoorloofd gebruik van een netwerk 
(bijvoorbeeld door ‘hackers’). In 2012 is het begrip 
ook doorgedrongen tot de financiële wereld: met 
de ‘firewall’ wordt een supergroot noodfonds 
bedoeld, gecombineerd met keiharde afspraken over 
begrotingsdiscipline en sancties bij het overtreden van 
die afspraken: deze ‘firewall’ (mix van maatregelen) 
moet helpen bij het bedwingen van de eurocrisis. In de 
pers wordt ook wel eens het begrip ‘supernoodfonds’ 
gehanteerd, maar de ‘firewall’ is meer dan dat alleen.  
Engels: debt-crisis firewall.
Zie ook: begrotingsdiscipline, begrotingstekort, 
noodfonds, eurocrisis, European Stability Mechanism, 
European Financial Stability Facility.

Fixit
Een samentrekking van Finnish en exit, de mogelijkheid 
dat Finland de eurozone zou verlaten (‘exit’). Die situatie 
is het andere uiterste van een Grexit, waarbij de zwakste 
schakel Griekenland (waarschijnlijk gedwongen) de 
eurozone zou verlaten. Finland behoort tot de sterkste 
landen in de eurozone en zou mogelijk vrijwillg 
uittreden omdat het land niet langer bereid zou zijn 
om bij te dragen in de kosten van de ondersteuning van 
zwakke landen.
Zie ook: eurocrisis, exit, euro, Finse Mark, neuro, zeuro, 
landenrisico, revaluatie, politiek risico. Vergelijk: Grexit.

forensentaks
Plan van een aantal Nederlandse politieke partijen, 
uit het voorjaar 2012, om de reiskostenvergoeding 
van werknemers te belasten; dit in het kader van 
noodzakelijke bezuinigingen. Dit plan heeft zeer 
veel stof doen opwaaien, omdat forensen (die nu 
een onbelaste reiskostenvergoeding krijgen) er door 
de forensentaks financieel fors op achteruit zouden 
gaan. Toch is er ook veel te zeggen voor de maatregel 
stellen experts. Als voordelen van de maatregel worden 
genoemd: minder gebruik van auto of trein, lagere 
belasting van het milieu, hogere verkeersveiligheid, 
meer thuiswerken, mensen zullen uiteindelijk minder 
ver van hun werk gaan wonen, de overheid krijgt 
extra belastinginkomsten en is minder geld kwijt 
aan onderhoud en bouw van wegen en spoorwegen. 
Zie ook: begrotingstekort, belasting, reisaftrek, peak 
pricing, piektarief. Vergelijk: spaarvarkentaks.

Geuro
Ironische bijnaam voor een soort paralleleuro in 
Griekenland. Als de overheid haar lopende uitgaven niet 

diaspora bonds
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meer kan opbrengen kan men een soort schuldbewijzen 
(ook wel IOU’s genoemd) uitdelen (bijvoorbeeld als loon 
van ambtenaren). Deze IOU’s kunnen vervolgens zelf 
weer als een soort bankbiljetten gebruikt worden in 
het economische verkeer. In het algemeen is de waarde 
van dergelijke alternatieven meestal minder dan de 
nominale waarde van de oorspronkelijke munt. 

gokbeurs
Aanduiding voor websites die op beurzen lijken en waar 
men via internet door middel van het kopen en verkopen 
van ‘aandelen’ kan speculeren op allerlei gebeurtenissen 
die in de naaste toekomst op vastgelegde tijdstippen 
plaatsvinden. Gezien de beperkte looptijd kan men ook 
over derivaten spreken. Zo wordt er bijvoorbeeld veel 
gespeculeerd op de stand van de Dow Jones Industrial 
Average (DJIA) bij het slot van de laatste handelsdag 
van een jaar. Het basisprincipe is dat zo’n aandeel op 
de einddatum een vast bedrag (bijvoorbeeld $ 10,-) 
uitbetaald als de omschreven gebeurtenis (DJIA boven 
het afgesproken niveau) inderdaad plaatsvindt, en niets 
als de DJIA onder dat niveau blijft: the winner takes 
all. Gebleken is dat dit soort koersvorming een goede 
voorspeller is; zie hiervoor ook voorspellingsmarkt. 
Min of meer bekende gokbeurzen zijn Intrade en de 
Hollywood Stock Exchange (HSX).

graaibonus
Extreem hoge bonus. 
Zie ook: poenpakker, graaier, graaibelasting.

Greece 2.0
Aanduiding voor de situatie die zou ontstaan als ook 
andere landen uit de eurozone in vergelijkbare problemen 
zouden komen als Griekenland, zeker als dat land uit de 
eurozone zou stappen. 2.0 is oorspronkelijk een aanduiding 
voor een grote vernieuwing van een softwareprogramma.  
Zie ook: eurocrisis, Griekse schuldencrisis, Grexit.

green meeting
Algemeen: bijeenkomsten (congressen en vergaderingen) 
in een omgeving waar men zoveel mogelijk gebruik maakt 
van duurzame technieken, bijvoorbeeld voor wat betreft 
verlichting en verwarming. Dit begrip heeft eind 2012 een 
opvallende nieuwe betekenis gekregen in verband met de 
boetes die een aantal grote electronica-ondernemingen 
(waaronder Philips) opgelegd kregen wegens 
kartelafspraken. De verboden prijsafspraken werden 
vaak gemaakt tijdens bijeeenkomsten op of bij afgelegen 
golfbanen in verschillende landen: green meetings. 
Zie ook: prijsafspraak, prijsopdrijving, collusie.

Grexit
Een samentrekking van ‘Greek exit’, de mogelijkheid dat 
Griekenland de eurozone zou verlaten (‘exit’). 
Zie ook: eurocrisis, Griekse schuldencrisis, eurozone, exit, 
euro, drachme, neuro, zeuro, Greece 2.0, landenrisico, 
politiek risico, devaluatie, kapitaalvlucht, vluchtkapitaal, 
repatriëren.

Grote Recessie
Naam voor de grote, wereldwijde economische neergang 
en financiële crisis in de periode 2008 - 2012, die werd 
ingeluid door de Amerikaanse huizencrisis en de daarop 
volgende kredietcrisis. Banken gingen ten onder of werden 
door staatssteun of nationalisatie overeind gehouden, 
de staatsschuld nam enorm toe, veel werkgelegenheid 

ging verloren, veel huishoudens raakten in financiële 
problemen, het vertrouwen van consumenten en 
producenten was zeer laag, er was sprake van vraaguitval, 
in veel landen zagen we een krimp van de economie, 
de eurozone kwam terecht in de eurocrisis, enzovoorts, 
enzovoorts. De reële economie heeft in die periode 
enorme klappen opgelopen door de enorme problemen in 
de verhoudingsgewijs veel te groot geworden financiële 
economie. 
Engels: Great Recession.
Zie ook: conjunctuur, recessie, kredietcrisis, eurocrisis. 
Vergelijk: Grote Depressie.

Interventiewet
Officieel: Wet bijzondere maatregelen financiële 
ondernemingen. Een Nederlands wetsontwerp (mei 
2012). De recente financiële crises (kredietcrisis, 
eurocrisis) hebben het besef doen ontstaan dat 
het bestaande toezichtinstrumentarium niet altijd 
toereikend is bij in nood verkerende financiële 
ondernemingen. Op basis van het huidige ( juni 2012) 
toezicht- en interventiestelsel is de minister van 
Financiën niet bevoegd een bank te nationaliseren 
zonder eerst door een tijdrovende informatie- en 
goedkeuringsprocedure te moeten gaan. De in de maak 
zijnde Interventiewet moet extra instrumenten voor 
deze noodsituaties bieden. Het wetsvoorstel introduceert 
hiervoor twee nieuwe categorieën bevoegdheden.  
De eerste categorie beoogt een tijdige en ordentelijke 
afwikkeling van individuele probleeminstellingen 
mogelijk te maken. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk 
dat relevante bedrijfsonderdelen van een financiële 
onderneming in nood bij een derde kunnen worden 
voortgezet, zonder dat de onderneming en de betrokken 
partijen inspraak hebben in de wijze waarop dit gebeurt. 
De Nederlandsche Bank (DNB) kan voortaan aansturen op 
een gedwongen overdracht van vermogensbestanddelen 
aan een derde, private partij, waarbij de financiële 
onderneming haar bedrijf blijft uitoefenen.  
De tweede, meest vergaande categorie is erop gericht 
de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel te 
waarborgen, onder andere door interventiemaatregelen: 
de minister kan besluiten tot onteigening (het 
nationaliseren) van een financiële onderneming over 
te gaan. Dit zou een ultieme remedie kunnen zijn als 
andere maatregelen onvoldoende blijken (de kosten 
van staatsdeelnemingen in financiële instellingen zijn 
immers hoog en zullen de staatsschuld en het huidige 
en toekomstige begrotingstekort laten oplopen).  
Het wetsvoorstel voorziet in een aantal 
aanpassingen in de Wet op het financieel 
toezicht (Wft) en de Faillissementswet. 
Zie ook: financiële instelling, financiële stabiliteit, crisis, 
faillissement, omvallen, systeemrisico, systeembank, 
systeemcrisis, besmetting, resolutie, kredietcrisis, 
eurocrisis, nationaliseren, staatsdeelneming, scheidbaar, 
scheidbare bank, ringfencing, living will.

invaren
In het algemeen: het inbrengen van oude rechten in een 
nieuw systeem. Meer in het bijzonder met betrekking 
tot een nieuw pensioen-stelsel; meestal geeft dat 
aanleiding tot meningsverschillen en conflicten 
omdat oude rechten kunnen worden aangetast.  
Zie ook: pensioenaanspraak, pensioenreglement, 
pensioenstelsel, pensioentoezegging.

gokbeurs
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jaloeziebelasting
Zie: rijkenbelasting.

kapotbezuinigen
Het te snel en omvangrijk bezuinigen door de overheid, 
waardoor de economische groei stilvalt of de economie 
krimpt. Bij sterk verhoogde lasten zullen bijvoorbeeld het 
consumentenvertrouwen en de consumptie afnemen, 
de besparingen toenemen, belastinginkomsten dalen, 
enzovoorts. Achter de term steekt ook wel enigzins de 
Keynesiaanse gedachte dat ten tijde van economische 
tegenspoed verhoogde overheidsuitgaven een herstel 
zouden kunnen bewerkstelligen. Zowel de invalshoek 
bezuinigen (huishoudboekje op orde) als de denkrichting 
stimuleren van de economie leveren veel discussie op; beide 
kampen hebben uitgesproken voor- en tegenstanders.  
Zie ook: bezuinigen, consumentenvertrouwen, 
besparingen (gezinnen), vraaguitval, schuldhoudbaarheid, 
stimuleren van de economie. Vergelijk: aanbodeconomie, 
slim bezuinigen.

Knab
Op 20-09-2012 operationeel geworden bank die 
werd ontwikkeld door Aegon en de oprichter van 
internetbroker Alex, René Frijters. Bijzonder aan Knab 
(omgekeerde van bank) is de focus op betaalrekeningen; 
overige diensten worden voor het overgrote deel 
uitbesteed op basis van een beoordelingssysteem van 
de eigen klanten. De kosten van zo’n rekening zijn 
relatief hoog, maar er worden daaraan ook een aantal 
vernieuwende technieken gekoppeld. Betaalrekeningen 
zijn bij alle banken verlieslatend, maar brengen wel 
inkomsten uit de verkoop van andere producten. 
Succes van Knab zou in de toekomst kunnen leiden 
tot een algehele tariefsverhoging voor dit onderdeel.  
Zie ook: nutsbank. Vergelijk: smalle bank; grootbank.

koopkrachtwolk
Verwijzing naar de wijze waarop het Centraal Planbureau 
(CPB) de ontwikkeling van de koopkracht (bijvoorbeeld 
als gevolg van voorgenomen bezuinigingsmaatregelen) 
voor verschillende inkomens weergeeft (een 
puntenwolk die de koopkrachtgevolgen weergeeft). 
Zie ook: spreidingsdiagram.

latijns blok
Aanduiding voor Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal 
die vaak gelijkgestemd - en afwijkend ten opzichte 
van met name de noordelijke landen - optrekken 
binnen de beleidsorganen van de eurozone.  
Engels: Latin bloc.
Vergelijk: garlic belt, PIGS, Latijnse Monetaire Unie.

Liborgate
Ook: Libor-gate. Zie: LIBOR-schandaal. Het achtervoegsel 
verwijst naar de beruchte inbraak in het hoofdkantoor 
van de Democratische Partij in het Watergate 
Hotel in Washington tijdens de campagne voor de 
presidentsverkiezingen van 1972. Uiteindelijk leidde 
deze affaire tot het aftreden van president Nixon in 1974.

Marx Rutte
Spottende benaming die in november 2012 aan de 
partijleider van de Nederlandse liberalen (VVD), Mark 
Rutte, werd gegeven door parlementariër Raymond 
Knops (CDA). De naam werd vervolgens groot 
overgenomen door het dagblad De Telegraaf na de 

bekendwording van de plannen van het nieuwe kabinet 
Rutte II. De nieuwe regeringscoalitie van VVD en PvdA 
(socialisten) maakte in haar kabinetsakkoord plannen 
bekend voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. 
Op de voorpagina van de krant van 1 november 2012 
wordt Rutte kampioen nivelleren en ‘Marx Rutte’ 
genoemd. De premier staat afgebeeld naast Karl Marx, 
de grondlegger van het socialisme en communisme.  
Zie ook: nivelleren, zorgverzekering, zorgpremie, Karl 
Marx, marxisme. Vergelijk: Nikkelen Neelie, Iron Lady, 
BosBank, StaatsBosbeheer, Kwartje van Kok, tientje van 
Lieftinck, Zalmnorm.

masterplan (eurocrisis)
In juni 2012 kondigde de Europese Unie aan te werken 
aan een masterplan voor de redding van de eurozone, 
een plan dat een uitweg zou moet bieden uit de 
eurocrisis. Mogelijke elementen van het plan zijn: 
• Een economische, politieke, fiscale en bankenunie. 
• Een gezamenlijk depositogarantiestelsel, een 

bankopheffingsmechanisme (resolutieschema en 
gemeenschappelijk toezicht op banken. 

• Een Europese minister van Financiën in ruil voor 
gemeenschappelijke schulduitgave en -beheer (zie: 
mutualisatie van de Europese schuld). 

• Economische solidariteit waar 
soevereiniteitsoverdracht tegenover staat. 

• Een sterkere Europese regering die beter 
gecontroleerd wordt door zowel het Europees 
Parlement als de nationale parlementen. 

Drijvende kracht achter het plan is EU-president 
Herman Van Rompuy.

miserietaks
Neologisme uit 2012. Ironisch bedoelde naam voor het 
verdeelrecht, een belasting binnen het Vlaamse Gewest. 
Ook: echtscheidingstaks. Zie: verdeelrecht.

multinational zonder personeel
Afgekort: mzp. Internationaal opererende zzp-er die 
voor alle door hem aangenomen - vaak in het buitenland 
uitgevoerde - projecten specialisten inhuurt voor delen 
van het project. Deze werkwijze werd mogelijk door de 
globalisering, vermindering van de regelgeving en de 
sterk toegenomen kwaliteit en snelheid van het internet.  
Vergelijk: zelfstandige zonder personeel.

mutualisatie van de Europese schuld
Onder het mutualiseren van de Europese schuld wordt 
verstaan de gemeenschappelijke c.q. gezamenlijke 
uitgifte van europees schuldpapier (euro-obligaties), 
gecombineerd met gezamenlijke budgetdiscipline en 
schuldreductie. Het idee is hierachter is dat niet de 
totale Europese staatsschuld het probleem is, maar 
wel de onderlinge verdeling ervan over de eurozone 
(de perifere landen hebben een te grote schuld). De 
gezamenlijke uitgifte van europees schuldpapier 
- onderlinge solidariteit - zou kunnen helpen om 
geleidelijk aan uit de crisis te komen, zo is de gedachte.  
Engels: debt mutualisation, mutualisation of the 
(sovereign) debt.
Zie ook: euro, eurozone, eurocrisis, euro-obligatie.

nivelleringsfeest
Woord dat ontstond na het bekendmaken van de 
plannen van het kabinet Rutte II (met name het 

jaloeziebelasting
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omwisselrisico

invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie). De 
voorzitter van de PvdA noemde dit in een interview een 
feest: ‘Nivelleren is een feest’. Later veel aangehaald als 
het nivelleringsfeestje van de PvdA. 

omwisselrisico
Kans op een (groot) verlies bij het uiteenvallen van de 
eurozone en de gevolgen daarvan voor de wisselkoers 
van een nieuwe lokale valuta. Zo zou een uittreden van 
Griekenland zeer waarschijnlijk leiden tot een grote 
daling van de koers van de nieuw in te voeren drachme.  
Zie ook: eurocrisis, Grexit, valutakoersrisico, devaluatie, 
revaluatie, PIGS, discontinue koersbeweging. Vergelijk: 
valutakoersrisico, repatriëren, kapitaalvlucht, 
vluchtkapitaal.

opknipdeposito
Het opknippen van een op een termijndepositorekening 
te plaatsen bedrag om spreiding aan te brengen. 
Een mooi voorbeeld is een bedrag van bijvoorbeeld 
€ 240.000 te verdelen in 12 porties van € 20.000 
die elke maand op een 1-jaars deposito worden 
geplaatst. Na dat jaar vervalt dan maandelijks € 
20.000 die desgewenst weer uitgezet kunnen worden.  
Zie ook: deposito, termijndeposito.

pack of wolves
Een groep van (vaak kleinere) activistische hedge 
funds die gezamenlijk optrekken, bijvoorbeeld om 
een koersstijging te bereiken. Zoals bij een troep 
wolven neemt er één de leiding bij de ‘aanval’.  
Zie ook: acting in concert, activistische belegger.

pandjesbank
Zie: Bank van Lening. 
Nieuwe betekenis uit 2012: een bank in de rol van 
uitgever van schuldpapier (al dan niet op basis van 
onderpand) om in haar eigen financieringsbehoefte te 
voorzien (bron: column ‘Pandjesbank’, Bartjens - FD 27-
08-2012). 
Zie ook: financiering, funding, lening, krediet.

Pensioenrapporteur
Een lid van het Nederlandse parlement dat (in maart 
2012 voor het eerst) is aangewezen als speciale 
rapporteur om de bemoeienis van de Europese 
Commissie met de Nederlandse pensioenen in de gaten 
te houden. Tot op heden zijn pensioenen een nationale 
aangelegenheid, maar regelgeving vanuit ‘Brussel’ 
zou dit kunnen veranderen. Nieuwe regels zouden tot 
hervormingen van het pensioenstelsel kunnen leiden 
die, wat Nederland betreft, mogelijk ongewenst zijn. 
Zie ook: pensioen, pensioenstelsel.

pinsparen
Spaarregeling waarbij bij iedere pinbetaling of 
geldopname een vast percentage van het besteedde 
of opgenomen bedrag op een spaarrekening wordt 
geplaatst. Tussen bank en klant wordt een percentage 
afgesproken (bijvoorbeeld 5% of 10%) en meestal 
een maximum per dag. Als bijvoorbeeld 10% met een 
maximum van € 50 is afgesproken en de klant pint € 48 
in de supermarkt, dan boekt de bank automatisch € 4,80 
op de spaarrekening; als er een was/droogcombinatie 
van € 1.800 wordt aangeschaft en betaald, dan is de 
‘spaarboeking’ geen € 180 maar € 50 (het maximum). 
Zie ook: pinnen.

poenpakker
Ook: graaier. Iemand die extreem veel verdiend aan 
salaris, optieregelingen en/of diverse bonussen en 
dat eigenlijk alleen maar doet voor dat vele geld. Zo 
iemand neemt vaak grote risico’s om kans te maken 
op een nog hogere beloning zonder acht te slaan op 
de belangen van andere betrokkenen. Poenpakker 
werd in 2012 in de Dikke van Dale opgenomen. 
Zie ook: graaibonus, graaibelasting, kleptokraat, 
perverse prikkels, exhibitionistische zelfverrijking, 
winststuring, winstmanipulatie.

projectobligaties
Leningen voor de financiering van grensoverschrijdende 
infrastructurele projecten binnen de eurozone die 
door de Europese Commissie worden gegarandeerd. In 
mei 2012 werd gestart met een proefproject met een 
totale waarde van € 230 miljoen. Engels: project bonds. 
Zie ook: lening, obligatie, projectfinanciering.

QE3
Derde opkoopprogramma van de Federal Reserve 
Board (FED) dat op 13 september 2012 bekend werd 
gemaakt. Het betreft hier het opkopen van maandelijks 
$ 40 miljard aan hypothecaire obligaties zonder dat 
daarbij een maximum werd vastgelegd. Doel is de het 
verlagen van de kapitaalmarkt- en hypotheekrente 
om investeringen en consumptie te bevorderen en 
zo de economie te laten groeien. QE1 en QE2 hadden 
hetzelfde doel, maar dat werd niet (helemaal) bereikt. 
Zie ook: QE, Operatie Twist, interventie.

Register short selling
Sinds 1 november 2012 publiek toegankelijk online 
register van toezichthouder AFM (Autoriteit 
Financiële Markten) dat online informatie geeft 
over short posities per beursfonds vanaf 0,5% 
van het aantal uitstaande aandelen (geplaatst 
kapitaal) van de onderneming. Daarnaast dient de 
short seller een melding te doen zodra zijn belang 
met 0,1% of meer wijzigt. Internet: www.afm.nl 
Zie ook: Autoriteit Financiële Markten, short gaan, short 
positie, short selling, short squeeze, geplaatst kapitaal.

rentefraude
Zie: LIBOR-schandaal.

rentesocialisme
Spottende benaming voor euro-obligaties. Euro-
obligaties hebben een nivellerend effect op de rente op 
staatsleningen in de eurozone, waardoor landen in de 
eurozone die een hoge rente op de kapitaalmarkt moeten 
betalen, zoals Spanje en Italië, na invoering van euro-
obligaties een lagere rente gaan betalen (en omgekeerd). 
Zie ook: eurocrisis, euro-obligatie, rente, rentelasten, 
nivelleren, nivellering.

rode obligaties
Term uit het blue bond proposal (zie aldaar). 
Vergelijk: blauwe obligaties.

Roemer-effect
In de aanloop naar de Nederlandse kamerverkiezingen 
in september 2012 liet de lijsttrekker van de 
Socialistische Partij, Emile Roemer, zich (in augustus 
2012) ontvallen dat hij niet van plan is een eventuele 
Brusselse boete wegens een te hoog begrotingstekort 
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rooflening

(overschrijding van de begrotingsnorm van 3%, de 
zogeheten drieprocentsnorm) tijdens zijn mogelijke 
toekomstige premierschap te betalen. De rente op 
Nederlandse staatsobligaties steeg daarna kort, 
waardoor de financiering van de staatsschuld 
tijdelijk duurder werd. Die verhoging werd in 
sommige publicaties als het Roemer-effect betiteld. 
Zie ook: begrotingstekort, drieprocentsnorm, 
rentelasten.

rooflening
Soort verzamelnaam voor (vaak hypothecaire) 
leningen die de consument (door banken) min meer 
werden opgedrongen zonder dat die consument 
voldoende zicht had op alle toepasselijke kosten 
en risico’s. Dit heeft tot zeer grote verliezen geleid. 
Zie ook: woekerrente, leedstichting, rommelobligaties, 
roofkapitalisten.

saldopad
Het in een afgesproken tijd stelselmatig aanpassen van 
het begrotingssaldo naar een afgesproken niveau. Term 
uit de Miljoenennota 2012 waarbij het vanzelfsprekend 
over een reductie van het bestaande tekort ging.

scheidbaar
Term die gebruikt wordt in (voorgenomen) regelgeving 
over strengere voorwaarden voor banken. Het gaat dan 
niet om een directe opslitsing van banken in een nutsbank 
en een zakenbank, maar om de wens dat een bank in 
het geval van een crisis tijdig en efficiënt opgesplitst 
moet kunnen worden en dus snel scheidbaar moet zijn. 
Zie ook: scheidbare bank, ringfence ready, 
resolutieschema, opsplitsen (van bedrijven), 
vangnetconstructie.

scheidbare bank
Een scheidbare bank is een bank die relatief eenvoudig 
kan worden opgesplitst op dat het moment dat de 
bank in problemen raakt of verkeert. Vooral ook door de 
kredietcrisis (2008-2009) en de eurocrisis (2010-2012) 
worden internationaal plannen ontwikkeld om het in 
tijden van crisis mogelijk te maken om bankactiviteiten 
te scheiden. Dit ter versterking van financiële stabiliteit, 
het veilig combineren van verschillende activiteiten 
binnen een bank en de bescherming van spaargeld. 
Een onderneming die relatief eenvoudig scheidbaar 
is gemaakt wordt ook wel ‘ringfence ready’ genoemd. 
Zie ook: banktestament, living will, resolutieschema, 
opsplitsen (van bedrijven), ringfencing, systeembank, 
bad bank, nutsbank, gutsbank.

schuldaflossingsfonds
Officiële naam: Debt Redemption Fund (DRF). Een tijdelijk 
fonds waarin alle overheidsschulden van eurolanden 
boven de grens van 60 procent van het bruto binnenlands 
product (bbp) zouden moeten worden samengebracht. 
Dit fonds gaat dan vervolgens langlopende obligaties 
(looptijd van 20-25 jaar) uitgeven. Het is een variant op 
de euro-obligaties, waarbij alle landen in de eurozone 
gezamenlijk leningen zouden gaan uitgeven (in plaats 
van afzonderlijk). Doel van het schuldaflossingsfonds 
is schuldverlichting tot stand te brengen. De landen 
die participeren in het schuldaflossingsfonds kunnen 
tegen een lagere dan de normale rente lenen. In ruil 
hiervoor moeten zij een voorgeschreven pad van 
besparingen strikt naleven. Doen die landen dat 

niet, dan worden zij gedwongen geld op te halen 
buiten het schuldaflossingsfonds; die obligaties 
worden achtergesteld aan het schuldaflossingsfonds, 
waardoor lenen voor hen dan veel duurder wordt. 
Een voordeel van het schuldaflossingsfonds ten 
opzichte van euro-obligaties zou zijn dat er minder 
gevaar zou bestaan voor het zogeheten ‘moral 
hazard’. De oprichting van het schuldaflossingsfonds 
is een mogelijk uitvloeisel van de twopack--regels 
die in het Europarlement besproken worden (2012).  
Engels: Debt Redemption Fund (DRF). 
Zie ook: euro, eurocrisis, staatsschuld, buitensporig 
tekort, twopack (EU), blue bond proposal. Vergelijk: 
euro-obligatie, euro-bill.

schuldhoudbaarheid
De term schuldhoudbaarheid probeert duidelijk te 
maken dat bij de beoordeling van de staatsschuld niet 
alleen gekeken moet worden naar de hoogte van de 
staatsschuld en het begrotingstekort, maar ook naar 
de vooruitzichten op economische groei. Direct en hard 
snoeien in de uitgaven kan ook heel slecht zijn voor de 
groei door een terugval van de consumptie en zou zelfs 
de staatsschuld kunnen opdrijven. Door tegenstanders 
van te snel en teveel bezuinigen wordt ook wel 
gesproken over ‘kapotbezuinigen’. Ook: houdbaarheid 
van de schuld, houdbaarheid van de schuldpositie.  
Engels: debt sustainability.
Zie ook: eurocrisis, staatsschuld, begrotingstekort, 
overheidstekort, budget, begroting, begrotingsdiscipline, 
huishoudboekje, Pact voor Stabiliteit en Groei, sixpack 
(EU), twopack (EU), slim bezuinigen, stimuleren van de 
economie, consumentenvertrouwen, vraagzijde van de 
economie, consumptie.

slim bezuinigen
Nieuw toverwoord in de politiek. Minister Maxime 
Verhagen (Economische Zaken) zei in februari 2012 in 
reactie op de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS): “We moeten slim bezuinigen, 
de economie versterken door hervormingen en 
ondernemers ondersteunen waar nodig.” Over wat 
dat ‘slim bezuinigen’ precies is, zegt de minister: 
“Het is én, én, én: het huishoudboekje op orde, de 
economie hervormen en bedrijven stimuleren waar 
juist groeikansen zitten.” Typisch voorbeeld van 
‘vaagtaal’ (woorden en uitdrukkingen die onduidelijk, 
dubbelzinnig, misleidend, overbodig of storend zijn).  
Zie ook: bezuinigen, huishoudboekje, Fedspeak. Vergelijk: 
kaasschaafmethode, ombuigen, kapotbezuinigen.

snacklening
Populaire benaming voor flitslening.

spaarvarkentaks
Extra belasting voor mensen die meer dan een 
bepaald bedrag (bijvoorbeeld € 150.000) aan 
spaargeld hebben. In Nederland per juni 2012 
nog een voorstel (van de Partij van de Arbeid). 
Zie ook: sparen, belasting. Vergelijk: forensentaks.

spookschuld
Een onbetaalde rekening die niet binnen de 
betalingstermijn is betaald, maar die nog niet door een 
incassobureau wordt geïnd en daarom niet is aangemeld 
bij instanties die schulden registreren (schuldregister, 
kredietregistratiebureau). Die schuld is daarom 
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systeemcorporatie

onzichtbaar, verborgen, een spookschuld. Bijvoorbeeld 
een huurachterstand of een belastingschuld. 
Zie ook: schuld, problematische schulden, schuldenval. 
Vergelijk: spookfactuur, spookaandelen, inflatiespook.

systeemcorporatie
Een woningcorporatie die zo groot is dat zij eigenlijk 
niet failliet mag gaan gezien de zeer grote gevolgen 
vopor de markt van huurwoningen. Groot betekent hier: 
eigendom van een groot aantal beheerde huurwoningen. 
Zo is bijvoorbeeld Vestia too big to fail. Daar kwamen 
in 2012 grote verliezen aan het licht als gevolg van veel 
te grote posities in (rente)derivaten. Andere corporaties 
(verenigd in de branchevereniging Aedes) staken de 
helpende hand uit door grote geldbedragen te storten en 
een deel van het woningbezit van Vestia over te nemen. 
Zie ook: systeemrisico. Vergelijk: systeembank.

taxmageddon
VS: aanduiding (door tegenstanders) van bijna $ 500 
miljard aan belastingverhogingen die naar verwachting 
begin 2013 doorgevoerd zullen worden. Hieronder 
valt onder meer de financiering van Obamacare. De 
term is een samenvoeging van tax en Armageddon 
(een bijbels begrip dat het einde der tijden aangeeft). 
Vergelijk: eurogeddon.

tenderpreneur
Ironische benaming voor een ondernemer 
die er in slaagt via tenders veel winstgevende 
opdrachten binnen te halen, meestal op onoirbare 
wijze (corruptie, betalen van steekpenningen).  
Vergelijk: entrepreneur.

too big to jail
Variant op ‘too big to fail’. Het jaar 2012 werd geplaagd 
door diverse financiële schandalen, zoals bijvoorbeeld 
het LIBOR-schandaal; de Zwitserse bank UBS moet bijna 
een miljard Britse ponden boete betalen vanwege haar 
rol in dit schandaal. Ander voorbeeld: de Britse bank 
HSBC kreeg in december 2012 een boete opgelegd van 
2 miljard dollar voor onder meer het witwassen van 
drugsgeld. De aanklager van HSBC, de Amerikaanse ‘US 
Assistant Attorney General’ Lanny Breuer, verklaarde dat 
de boete voor de bank veel hoger zou moeten zijn om een 
afschrikwekkende werking te hebben. Maar, zo zei hij, dat 
kon niet, anders zou het wereldwijde financiële systeem 
in gevaar kunnen komen, de bank was ‘too big to jail’. 
Zie ook: bankdiet, systeembank, besmetting, financieel 
systeem. Vergelijk: too big to fail, too big to save.

transactietrein
Engels: daisy chain (‘krans van Madeliefjes’). 

1. Aanduiding van een groep personen (meestal 
handelaren) die gerichte schijnhandel uitvoert met 
het doel argeloze beleggers in het desbetreffende 
aandeel te interesseren. Bij ‘daisy chaining’ worden 
door schijntransacties prijs en volume kunstmatig 
opgedreven. Als argeloze beleggers instappen en de 
prijs verder opdrijven, sluiten de frauders hun posities. 
Uiteindelijk spat de zeepbel uit elkaar en lijden de 
beleggers (vaak grote) verliezen. Vanzelfsprekend 
betreft het een illegale activiteit. 

2. Een reeks elkaar snel opvolgende transacties 
waarbij steeds hetzelfde pakket goederen wordt 
doorverkocht, meestal zonder tussenkomst van een 

bevoegde handelaar. Het betreft over het algemeen 
carrousselfraude. Engels: missing trader intra 
community-fraud. (mtic-fraud).

twopack (EU)
Ook: two-pack. Set van enkele aanvullende maatregelen 
op de in december 2011 in werking getreden sixpack-
regels voor de eurozone. Het gaat om maatregelen 
die de budgettaire controle in de eurozone verder 
moeten versterken en juridische bescherming moeten 
bieden aan eurolanden die in financiële moeilijkheden 
zitten. Een component is de opzet van een 
schuldaflossingsfonds (Debt Redemption Fund). Deze 
regels zijn op dit moment ( juni 2012) nog in de maak. 
Zie ook: euro, eurozone, eurocrisis, budget, 
begroting, overheidstekort, begrotingsdiscipline, 
begrotingstsaar, financiële stabiliteit, twopack (EU), 
schuldaflossingsfonds.

Ultiem Funeste Regelgeving
Ironische ‘vertaling’ van de afkorting UFR, die eigenlijk 
staat voor ultimate forward rate.

ultimate forward rate
Afgekort: UFR. Begrip uit de pensioenwereld; het 
gaat hier om een techniek om de (zeer) langlopende 
verplichtingen van een pensioenfonds contant te 
kunnen maken. Er is in de markt voor zeer langlopende 
obligaties (looptijd langer dan 20 jaar) een geringe 
liquiditeit, zodat er voor dat deel van de rentecurve (voor 
de langere looptijden) bepaalde aannames voor het te 
hanteren rentepercentage moeten worden gemaakt op 
basis van extrapolatie. Per october 2012 zou de UFR vanaf 
een looptijd van 20 jaar geleidelijk kunnen oplopen naar 
4,2%. Bij gewijzigde marktrentes zal dat percentage 
overigens anders (hoger of lager) zijn. Toepassing van 
de UFR zou de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen 
aanzienlijk (4% tot 6%) verhogen en eventuele kortingen 
kunnen beperken. Wel is er een discussie of deze 
maatregel niet te veel ten koste van jongere deelnemers 
zal gaan uitpakken. Overigens is deze rekenmethode 
al toegestaan voor verzekeringsmaatschappijen. 
Door critici van deze rekenmethode wordt soms 
ook over de Ultiem Funeste Regelgeving gesproken. 
Zie ook: rentecurve, rekenrente, disconteringsvoet, 
swapcurve, forward, pensioenfonds, dekkingsgraad.
Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
Zie: Interventiewet.

witte olifant
Spottende naam voor een groots en kostbaar, maar 
onnodig, project. Engels: white elephant. Voorbeeld 
‘Amsterdam white elephant containeroverslag sluit’ 
Bron: Telegraaf 01-09-2012 

zombie household
Een ‘zombiehuishouden’. Een term die in 2012 in de 
Britse pers opduikt, maar nog niet is overgewaaid 
naar het continent: een huishouden dat financieel 
in zwaar weer verkeert door afname van de waarde 
van de woning en spaartegoeden, maar dat wel nog 
in de woning kan blijven wonen dankzij een lage 
rentestand en inschikkelijkheid van de schuldeisers.  
Zie ook: problematische schulden, onder water (staan), 
schuldenlast, schuldenval, schuldenberg, schuldeiser. 
Vergelijk: zombiebank, spookschuld.
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zwaaien

zwaaien
Een vorm van contactloos betalen, waarbij betalingen 
worden uitgevoerd door smartphones gewoon naast 
elkaar te houden; vervolgens wordt - na aanvuling van 
enkele details via een ‘app’ - een bepaald geldbedrag 
overgedragen van smartphone naar smartphone. Deze 
techniek is vooral bedoeld voor het verrichten van 
kleine betalingen. Denk bijvoorbeeld aan de betaling 
van zakgeld aan de kinderen of het terugbetalen 
van een voorgeschoten geldbedrag aan een collega. 
Zie ook: betaling, betalingsverkeer, contactloos betalen, 
mobiel bankieren.

De Financiële Begrippenlijst in kernwoorden samengevat
• In functionele zin:- begrippen, begrippenlijst, lexicon, glossarium, termen, termenlijst, terminologie, thesaurus, 

vaktermen, woordenboek, woordenlijst, dictionair, encyclopedie, definities, betekenissen, uitleg, verklaring, 
verklarende woordenlijst.

• Inhoudelijk: 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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