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aanrechtsubsidie

Uitleg per begrip
aanrechtsubsidie
Subsidies waardoor vrouwen makkelijker thuisblijven en 
niet aan het arbeidsproces (buitenshuis) deelnemen. In 
Nederland gaat het om de zogeheten heffingskorting. 
Gezinnen waarin een partner (meestal de vrouw) 
weinig of niets verdient, kunnen gebruik maken van dit 
belastingvoordeel. 
Zie ook: belasting, heffingskorting, subsidie.

Abenomics
Combinatie van zeer grote monetaire expansie 
gecombineerd met het grootschalig stimuleren van de 
economie. Genoemd naar de Japanse premier Shinzo 
Abe, die op 22 januari 2013 aankondigde de Japanse 
economie te stimuleren met een steunpakket van 10,3 
biljoen yen (ruim 87 miljard euro), terwijl de Bank of Japan 
(BoJ) tegelijkertijd aankondigde op zeer grote schaal 
obligaties te zullen aankopen (opkoopprogramma) en het 
inflatiedoel te verdubbelen naar 2%.
Zie ook: Bank of Japan, stimuleren van de 
economie, monetaire financiering, geldhoeveelheid, 
opkoopprogramma, easy money, verruiming van de 
geldmarkt, kwantitatieve verruiming, big bazooka, 
weginfleren, schuldmonetarisering, nominal GDP 
targeting, devaluatie, valutaoorlog. Vergelijk: 
burgernomics, chiconomics, plutonomics, voodoo 
economics, Reaganomics, Obamanomics.

allnighter
Aanduiding voor een werkdag van 24 uur. Die komen 
regelmatig voor bij ambitieuze werknemers van grote 

investeringsbanken (zoals Goldman Sachs en Bank 
of America) in één van de grote financiële centra. 
Zelfs meerdere aansluitende allnighters komen voor. 
Vanzelfsprekend brengt dit verschijnsel grote risico’s 
mee voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid; niet 
zelden worden stimulerende middelen gebruikt om dit 
gedrag mogelijk te maken. Lange werkdagen worden 
door de werkgevers in deze sector zeer gewaardeerd, 
maar er wordt vanzelfsprekend niet aangedrongen op 
allnighters; die zijn meestal het gevolg van een drang bij 
de betrokken werknemer om hogerop te komen en een 
(veel) hoger inkomen te bereiken. Ook speelt de angst om 
de baan te verliezen soms een rol.
Zie ook: magic roundabout, investeringsbank, 
zakenbankier, quant, raccoon, structurer, financial 
engineer.

balansburger
Volgens het Nederlandse trendwatchers-duo Richard en 
Lieke Lamb worden we in 2013 balansburgers. Het woord 
is nauw verwant en waarschijnlijk geïnspireerd door het 
woord balanseconomie, dat in 2012 in zwang raakte. De 
burgers beseffen na bijna vijf jaar economische crisis 
- eerst de Amerikaanse huizencrisis, en vervolgens de 
wereldwijde kredietcrisis en de eurocrisis - dat de vette 
jaren echt voorbij zijn, accepteren het ‘nieuwe normaal’ 
en gaan de tering naar de nering zetten.
Zie ook: nieuwe normaal, balanseconomie, 
consuminderen, levensstandaard, welvaart, welzijn. 
Vergelijk: calculerende burger.

Nieuw & Actueel in 2013

Ook dit jaar heeft weer een aantal nieuwe begrippen rondom economie en financiële markten 
opgeleverd. De Financiële Begrippenlijst – www.dfbonline.nl - heeft er een aantal voor u op een 
rijtje gezet.
De Financiële Begrippenlijst is het meest uitgebreide en diepgravende financieel-economische lexicon in het Neder-
landse taalgebied. Een financieel woordenboek met meer dan 12.500 begrippen op het gebied van economie, geld, 
financiële markten, beurs en beleggen, onderling verbonden door meer dan 125.000 verwijzingen. De Financiële Be-
grippenlijst is geen ‘wiki’; een deskundige redactie houdt de inhoud voortdurend actueel, hierbij actief geholpen door 
de bezoekers van de website. Nieuwe lemma’s worden bijna dagelijks toegevoegd, aan de inhoud wordt voortdurend 
geschaafd. Onafhankelijk, niet geliëerd aan enige financiële instelling.

Welke nieuwe begrippen waren in het nieuws in 2013?
aanrechtsubsidie | Abenomics | allnighter | balansburger | beursafgang | beursgangbonus | bibbergeld | Bitcoinautomaat | 
Blauwe Vrijdag | Blok-hypotheek | bonusbonanza | cash mob | consularis | crexit | Dijsselbloemdoctrine | draaideurindex | 
Draghi put | duohypotheek | econocide | Economic Semester Officer | EUSSR | flash dump | flexicurity | Frankrupt | 
G-woord | getrouwheidsrekening | Great Rotation | instauratie | kraamkamergedachte | kroningseuro | kroningsmunt | 
kroningstientje | kruimelcontracten | kuddebeleggen | kwartaalkapitalisme | Kwik, Kwek en Kwak | loonzeepbel | magic 
roundabout | oceaaninkomen | offshore leaks | omgekeerde bad bank | ondergedompelde economie | pensioenkrater | 
pinroof | prosociale bonus | renterovers | rommelrally | sequester | spaarpot op zee | tapering | The Great Homecoming | 
verdrukte midden | volkslening | wafelhuisindex | wantrapreneur | weggeefbonus | zorgnomade

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, en niet 
in dit document.
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beursafgang
Ironische benaming voor de beëindiging van een 
beursnotering, tegengestelde van een beursgang.

beursgangbonus
Bonus die aan bestuurders van een onderneming kan 
worden toegekend als de aandelen van die onderneming 
naar de beurs gebracht worden. De hoogte van het 
bedrag kan afhankelijk zijn van de mate van het succes 
van die beursgang.
Voorbeeld
Als de Amerikaanse verzekeringsdochter van ING 
‘succesvol’ naar de beurs wordt gebracht kan het 
vijfkoppige bestuur van de ING-dochter miljoenen aan 
bonussen tegemoet zien.
Bron: FD – 01-05-2013.

bibbergeld
Vlaams: gevarentoeslag, risicopremie.
Voorbeeld’ 
‘CME, de grootste Amerikaanse derivatenbeurs, 
verhoogt de buffer die beleggers moeten betalen om 
hun posities in Amerikaanse renteswaps af te wikkelen 
met 12 procent. CME zet zich als clearingpartij tussen 
koper en verkoper van renteswaps en garandeert 
beide partijen de stipte uitvoering. De cashdeposito’s 
- een fractie van de hoofdsom - die de beurs bij elke 
transactie eist, is een soort bibbergeld dat beleggers 
betalen als verzekering voor het geval dat de 
onderliggende schuldenaar van de contracten - in dit 
geval dus de Amerikaanse overheid - in gebreke blijft.’  
Bron: Tijd.be - 16-10-2013.
Zie ook: risicopremie, buffer, onderpand, margin.

Bitcoinautomaat
Het Amerikaanse bedrijf Robocoin ontwikkelde de 
machine, waarmee mensen Bitcoins voor euro’s en 
dollars kunnen wisselen en andersom. De eerste 
automaat wordt in november 2013 geïnstalleerd in de 
Canadese stad Vancouver, bij een plaatselijk koffiehuis. 
Klanten moeten ter identiteitscontrole hun handpalm 
laten scannen voordat ze geld in het apparaat kunnen 
stoppen. Op deze manier wordt voorkomen dat mensen 
meer dan 3.000 Canadese dollars per dag omwisselen, 
zodat er geen Canadese witwaswetten worden 
overtreden. Engels: Bitcoin-ATM.
Zie ook: bitcoin, geldautomaat.

Blauwe Vrijdag
De vrijdag voor 1 april, de dag waarop in Nederland 
normaal gesproken de belastingaangifte van 
particulieren over het voorbije kalenderjaar bij de 
belastingdienst ontvangen moet zijn, indien er door de 
dienst geen uitstel is toegekend.
Zie ook: belasting, belastingdienst, inkomstenbelasting. 
Vergelijk: blauwe envelop.

Blok-hypotheek
Ook: duohypotheek. Combinatie van een hypothecaire 
lening die in 30 jaar moet worden afgelost (in gelijke 
delen of in annuïteiten) met een gewone lening 
voor maximaal hetzelfde bedrag en een looptijd van 
maximaal 35 jaar die niet afgelost hoeft te worden. Deze 
hypotheekvorm werd bedacht door minister Stef Blok 
van Wonen en heeft tot doel om het voor starters op de 
woningmarkt (die vanaf 1 januari 2013 geen renteaftrek 
op hun hypotheek meer kunnen krijgen als het gaat 

om een aflossingsvrije hypotheek) weer gemakkelijker 
te maken om een huis te kopen. Daarmee zou de 
inzakkende woningmarkt geholpen moeten worden. 
Zie ook: hypotheek.

bonusbonanza
Bonanza betekent: goudmijn, meevaller. Bonus Bonanza 
was de naam van een loterijprogramma in de VS. Het 
lag voor de hand om de term toe te passen op het 
ongebreidelde bonusbeleid bij (met name) de financiële 
instellingen. 

cash mob
Een hype die in 2013 uit de VS is komen overwaaien. Het 
idee achter een cash mob is mensen te motiveren om op 
een specifiek tijdstip - gecommuniceerd via de sociale 
media - lokale, kleine bedrijven te bezoeken en daar, 
met zijn allen, geld uit te geven. Vaak wordt een (laag) 
minimumaankoopbedrag afgesproken. Hiermee geeft 
men de onderneming een economisch zetje in de rug. 
Deelnemende bedrijven geven op die dag gewoonlijk 
in ruil voor het minimumaankoopbedrag een korting 
of geven iets extra’s weg. De ‘cash mob’ is een variant 
op de inmiddels overbekende ‘flash mob’ (‘flitsmeute’), 
waarbij plotseling een grote groep mensen op een 
openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet 
(bijvoorbeeld een concert geeft), waarna de groep weer 
snel uiteenvalt. 
Zie ook: omzet, afzet, geld, cash, cash is king, 
consumeren, stimuleren van de economie.

consularis
Ludieke naam voor een adviseur (vooral in het midden- 
en kleinbedrijf) die een ondernemer met raad en daad 
bijstaat, een soort commissaris maar dan zonder formeel 
toezicht. Het woord is dan ook een samentrekking van 
consultant en commissaris. 

crexit
In de Angelsaksische pers duikt het woord crexit op, 
een samentrekking van crisis en exit, naar analogie 
van bekende woorden uit 2012 als Grexit en Brixit. 
In tegenstelling tot Grexit en Brixit is er sprake van 
optimisme; met crexit wordt bedoeld een ‘exit’ van 
de ‘crisis’, het feit dat (het ergste van) de Europese 
schuldencrisis wel eens achter de rug zou kunnen 
zijn. Of dat zo is moet uiteraard nog blijken. Zie ook: 
eurocrisis, uitbodemen, herstel, opleving, green shoots, 
economische groei.

Dijsselbloemdoctrine
De Nederlandse minister van Financiën Dijsselbloem 
werd in 2013 voorzitter van de Eurogroep, hij volgde de 
Luxemburger Jean-Claude Juncker op als ‘Mister Euro’. 
Toen in maart 2013 de eurocrisis weer hevig opvlamde 
als gevolg van de problemen in Cyprus, zorgden zijn 
uitspraken twee maal in één week voor veel ophef. 
Één van die opmerkingen had betrekking op het 
depositogarantiestelsel, de andere op de mogelijkheid 
voor een zogeheten bail-in. De Dijsselbloemdoctrine 
heeft betrekking op dat laatste. Zo werden uitlatingen 
van minister Dijsselbloem in interviews met de 
Financial Times en Reuters geïnterpreteerd als zou de 
werkwijze in Cyprus een blauwdruk kunnen zijn voor 
andere probleemlanden in de eurozone, en wel door 
de aandeelhouders, obligatiehouders en vermogende 
spaarders in geval van een crisis eerst te laten bloeden, 
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voordat belastingbetalers opdraaien voor de kosten 
van bankreddingen. Over de interpretatie van zijn 
woorden is aanhoudend discussie geweest in de media, 
maar duidelijk is dat gehint werd op een ‘bail-in’. In 
Nederland heeft Dijsselbloem in februari 2013 SNS Reaal 
genationaliseerd; daarbij was voor het eerst sprake van 
een bail-in: houders van achtergestelde obligaties SNS 
waren - net als de aandeelhouders - hun geld kwijt.
Zie ook: Mister Euro, eurocrisis, bail-in, Interventiewet. 
Vergelijk: Bundesbankdoctrine.

draaideurindex
Ironisch bedoelde aanduiding voor de AEX-index; door 
de gehanteerde systematiek voor de samenstelling van 
die index is in de loop der tijd een relatief groot aantal 
aandelen, kort nadat ze werden opgenomen, weer uit 
die index verdwenen,.
Zie ook: AEX-index. Vergelijk: Mickey Mouse-index.

Draghi put
Het geloof dat de Europese Centrale Bank (ECB) onder 
leiding van voorzitter Draghi landen te hulp zal schieten 
als ze in grote moeilijkheden raken, en de ECB daarmee 
een stevige bodem onder de markt zal leggen.
Zie ook: put optie. Vergelijk: Bernanke put, 
Greenspan put.

duohypotheek
Zie: Blok-hypotheek.

econocide
Samentrekking van ‘economie’ en ‘genocide’. De 
term vormde een onderdeel van de titel van het boek 
‘Econocide: British Slavery in the Era of Abolition’ uit 
1977 van Seymour Drescher over de afschaffing van de 
slavenhandel. Recenter ook gebruikt om zelfmoorden 
als gevolg van de economische crisis te benoemen. 
Voorbeeld 
‘Econocide - Onder deze term worden de zelfmoorden 
benoemd die als gevolg van “economische” crises, bij 
voorbeeld ook door bankiers, worden gepleegd. Volgens 
de laatste uitzending van Tegenlicht van begin januari 
onder andere door Huub Bouwmeester, maar daarvoor 
ook door Colin Birch, Aubrey Price, en zeker niet in het 
minst door Alex Widmer van Julius Bähr. Zij allen kozen 
een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem.’ 
Bron: DFT.nl - 07-01-2013.
Zie ook: economie, crisis, banker-bashing, bankdiet.

Economic Semester Officer
Een door de Europese Commissie in ieder euroland 
te stationeren ambtenaar, die als als vooruitschoven 
post van de Commissie optreedt en in de gaten houdt 
of en hoe een land de Europese begrotingsafspraken 
nakomt. Uitvoerende bevoegdheden krijgt deze 
functionaris niet, hij kijkt vooralsnog kritisch over de 
schouder mee als het gaat om de nationale begroting 
en begrotingsdiscipline.
Zie ook: begroting, financiële discipline, huishoudboekje, 
rijksbegroting, begrotingsoverschot, begrotingstekort, 
begrotingssaldo, staatsschuld, staatsschuldquote, 
schuldhoudbaarheid, schuldenval, Pact voor Stabiliteit 
en Groei, Maastrichtnorm, drieprocentsnorm, Zalmnorm, 
Fiscal Compact, sixpack (EU), twopack (EU), eurozondaars, 
tekortlanden, begrotingstsaar, begrotingscommissaris.
Vergelijk: begrotingscommissaris.

EUSSR
Samentrekking van EU (Europese Unie) en USSR (Unie 
van Socialistische Sovjet Republieken). Wordt gebruikt 
door tegenstanders van het steeds meer overhevelen 
van economische en politieke macht naar de organen 
van EU in Brussel, waardoor een centraal geleide 
economie naar USSR-model zou gaan ontstaan. 

flash dump
Ook: flashdump; flitsdumpen. In de aandelenmarkt: het 
in zeer kort tijdsbestek dumpen van een groot pakket 
(blok) aandelen, waardoor de koers enorm onder 
druk staat. In het Nederlands wellicht te vertalen als 
‘flitsdumpen’. Door de zogeheten flitshandel (high 
frequency trading) treedt dit verschijnsel meer op dan 
enkele jaren geleden, soms ook door menselijke fouten 
(‘fat finger’). 
Voorbeeld 
‘De koersval van Apple vrijdagavond laat is extra sterk 
negatief beïnvloed door een onbekend fonds dat in korte 
tijd 800.000 aandelen Apple, met een waarde van ruim 
$300 miljoen, dumpte op de beurs. In korte tijd zakte het 
aandeel met $5. Het gebeurde in de allerlaatste seconden 
van de handel op Wall Street, ontdekte financiële 
nieuwssite ZeroHedge, verwijzend naar de gegevens 
van onderzoeksbureau Nanex. Dergelijke flashdumps 
komen vaker voor. De Amerikaanse toezichthouder wijt 
die bewegingen doorgaans aan fouten in de algoritmes 
van high frequency traders, de flitshandelaren.’  
Bron: DFT.nl - 28-01-2013.
Zie ook: uitstappen, aanbod, dumpen, oversold, blok, 
squeeze, abusive squeeze, koersverlies, block trading, 
crowded trades, eenzijdige markt, computergestuurd 
beleggen, flitshandel, high frequency trading, fat 
finger. Vergelijk: flash orders, Flash Crash. Vergelijk: 
noodverkoop.

flexicurity
Samentrekking van de Engelse woorden flexibility 
en security, flexibiliteit en zekerheid. Het begrip 
speelt een grote rol in de (Europese) discussie over 
de arbeidsmarkt en de werkgelegenheidsplannen 
voor jongeren. Enerzijds dient de flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt te verbeteren, anderzijds gaat het om 
werk- en inkomenszekerheid van de werknemers.
Zie ook: arbeidsmarkt, flexwerker, flexibele schil, 

Frankrupt
Een samentrekking van ‘France’ en ‘bankrupt’, Frankrijk en 
bankroet. Dit woord circuleerde aanvang 2013 op internet 
na ongelukkige uitlatingen van de Franse minister 
van financiën, Sapin, in een interview met de BBC. In 
combinatie met een reeks signalen rond de oplopende 
werkloosheid, een dreigende downgrading, het gebrek 
aan concurrentiekracht, en meer, leidden tot toegenomen 
twijfels omtrent de solvabiliteit van Frankrijk.
Zie ook: eurocrisis, schuldhoudbaarheid.

G-woord
Als het gaat om de eurocrisis en de redding van de 
euro vragen burgers zich regelmatig af wat dit alles 
de belastingbetaler wel niet kost c.q. nog gaat kosten. 
Voor veel belastingbetalers is Griekenland het symbool 
van die crisis. Politici mijden daarom het heikele thema 
‘Griekenland’
Zie ook: Grieken, Griekse schuldencrisis, eurocrisis, 
Griekenlandscenario. Vergelijk: H-woord, R-woord.

draaideurindex
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getrouwheidsrekening
Bepaald type spaarrekening in België. Normaal 
gesproken geldt dat de spaarder voor het uitstaande 
bedrag op de spaarrekening een basisrente ontvangt, 
aangevuld met een getrouwheidspremie. Voor 
zogeheten getrouwheidsrekeningen geldt dat de 
getrouwheidspremie hoger is dan de basisrente.
Zie ook: sparen, spaarrekening, rente, basisrente, 
getrouwheidspremie, gereglementeerde 
spaarrekeningen (België).

Great Rotation
Het overstappen van beleggingen in obligaties 
(staatspapier) naar aandelen c.q. verschuiving van 
beleggingen van niet-Amerikaanse naar Amerikaanse 
aandelen. Het begrip wordt gebruikt in de context 
van de reële mogelijkheid dat de Amerikaanse Fed het 
opkoopprogramma van Amerikaanse staatsobligaties 
in het kader van het stimuleren van de economie door 
geldschepping (monetaire expansie, kwantitatieve 
verruiming, QE3) zou verminderen of staken in 2013 
of 2014.
Zie ook: risicoprofiel (van een belegger), uitstappen, 
instappen, positie innemen, positie afbouwen, switchen, 
sectorrotatie, kapitaalvlucht, monetaire financiering, 
accommoderend monetair beleid, kwantitatieve 
verruiming, QE3, nucleaire optie, geldhoeveelheid, 
geldpers.

instauratie
Herstelling, hernieuwing, wederoprichting, afgeleid 
van het Latijnse werkwoord instaurare wat ook werd 
verstaan als ‘opnieuw vieren’. De Nederlandse vakbond 
CNV Dienstenbond gebruikt dit woord als synoniem 
voor het onvriendelijker klinkende demotie. Een 
zogenaamde instauratie-regeling werd al opgenomen 
in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die de 
vakbond in 2010 afsloot met Rabo Vastgoedgroep. Het 
woord werd in 2013 actueel nadat ict-dienstverlener 
Capgemini demotie voorstelde voor oudere werknemers 
en daarover publiek debat ontstond.
Zie: demotie, loonoffer, loonmatiging.

kraamkamergedachte
Het idee dat kleine, nieuwe ondernemingen of 
activiteiten doorgroeien tot meer substantiële 
activiteiten met werkgelegenheid en belastingafdracht. 
Met name is dit aan de orde gekomen in de 
discussies over brievenbusfirma’s van buitenlandse 
ondernemingen in Nederland. Die sector lijkt overigens 
geen ideale kraamkamer. 
Zie ook: start-up, starter, incubator, midden- en 
kleinbedrijf, banenmotor.

kroningseuro
Zie: kroningsmunt.

kroningsmunt
Een muntstuk dat speciaal is uitgegeven bij gelegenheid 
van de kroning van een nieuwe vorst. Ter gelegenheid 
van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 
april 2013 is ook een kroningsmunt uitgegeven (€ 20, 
goud met de beeltenis van de nieuwe koning), ook 
wel kroningseuro genoemd. Ook is een kroningstientje 
(zilver) geslagen met dezelfde beeltenis. 
Zie ook: munt, muntstuk, numismatiek.

kroningstientje
Zie: kroningsmunt.

kruimelcontracten
Enigszins spottende verzamelnaam voor verschillende 
soorten flexcontracten. 
Zie ook: flexwerker, oproepcontract, nulurencontract, 
min-maxcontract.

kuddebeleggen
Beleggen in fondsen / waarden waarin de grote massa 
op dat moment ook belegt. Een vorm van kuddegedrag. 
Voorbeeld 
De massa is niet rijk en daarmee is ‘kuddebeleggen’ 
zeker op langere termijn niet rendabel. Dat stelt Cees 
Smit, algemeen directeur for Tomorow. “Neem Tesla.
Dit bedrijf maakt elektrische auto’s en heeft daarmee 
iets mystieks. De koers is dit jaar zwaar opgelopen en 
Tesla heeft op moment van schrijven omgerekend 
in euro’s een totale marktwaarde van ruwweg 20 
miljard. Porsche heeft een marktwaarde van 19 miljard. 
Tesla verkoopt dit jaar hopelijk 21.000 auto’s. Porsche 
verkocht er in 2012 meer dan 141.000. Gaat Tesla dan 
meer verdienen?
Bron: DFT.nl - 03-09-2013.
Zie ook: kuddegedrag, sentiment, hype, beurslieveling, 
gedragseconomie.

kwartaalkapitalisme
Ironische aanduiding voor een korte termijn 
beleggingsbeleid, vooral afgestemd op kwartaalcijfers. 
Zie ook: getallenfetisjisme.

Kwik, Kwek en Kwak
Enigszins spottende en - vanzelfsprekend - informele 
aanduiding van de drie kleine Baltische staten (Estland, 
Letland en Litouwen) die vaak in één adem genoemd 
worden bij Europese vergaderingen en zelf vaak 
inderdaad met ‘één stem’ spreken. Kwik, Kwek en Kwak 
zijn de drie neefjes van Donald Duck uit de beroemde 
tekenfilm van Disney; vaak begint de één een zin, vult 
de tweede die gedeeltelijk aan en maakt de derde de 
zin af.

loonzeepbel
Aanduiding voor de situatie waarin de lonen relatief 
sterk stijgen en een steeds groter deel van de 
bedrijfskosten gaan uitmaken. Door deze ontwikkeling 
is er minder ruimte voor investeringen. Het gaat hier 
niet om spectaculaire veranderingen in korte tijd, maar 
om een geleidelijke en aanhoudende ontwikkeling. 
Zie ook: loon: zeepbel, loongolf, loon-prijsspiraal, 
kosteninflatie.

magic roundabout
Begrip dat in combinatie met een allnighter wordt 
gebruikt: de taxirit van het kantoor naar huis om snel 
een douche te nemen en schone kleren aan te trekken. 
De taxi blijft wachten voor de terugrit…… 
Zie ook: investeringsbank, zakenbankier, quant, raccoon, 
structurer, financial engineer.

oceaaninkomen
Inkomsten die niet onder de jurisdictie van welke 
belastingdienst dan ook vallen als gevolg van 
ingewikkelde fiscale constructies, waardoor er 
nauwelijks of geen belasting over deze inkomsten wordt 
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betaald. Bij deze constructies spelen vennootschappen 
in belastingparadijzen - offshore financial centres, vaak 
gelegen op eilanden (Curacao, Kaaiman eiland, Jersey, 
Ierland, enzovoorts) - een belangrijke rol. 
Zie ook: belastingparadijs, belastingontwijking, 
belastingontduiking, ruling, belastingroute, trust, 
brievenbusmaatschappij, spaarpot op zee, doorstromer, 
hybride entiteit, offshore financial centre.

offshore leaks
Een lijst van mensen en bedrijven met geld op 
geheime rekeningen in belastingparadijzen. Het 
bestaan van deze lijst werd begin april 2013 door 
onderzoeksjournalisten uit verschillende landen 
bekend gemaakt, na een onderzoek van meer dan 
vijfien maanden in de financiële gegevens van 
ruim 120.000 trustkantoren. Zie ook: belasting, 
belastingklimaat, belastingvlucht, belastingontduiking, 
belastingontwijking, belastingparadijs, bankgeheim, 
brievenbusmaatschappij, inkeerregeling, witwassen, 
zwartsparen, brievenbusmaatschappij, international 
financial centre, offshore fund, offshore financial 
centre, offshore banking, trust.

omgekeerde bad bank
Hiervan is sprake als de gezonde delen van een bank uit 
de bank worden gehaald en naar een nieuwe entiteit 
worden overgeheveld of worden verkocht, en de slechte 
activa achterblijven in de bestaande bank.
Zie ook: bank, bankendomino, omvallen, bad bank, 
sterfhuisconstructie, scheidbare bank, resolutieschema, 
bad bank, scheidbare bank, good bank, toxic 
paper, giftige financiële producten, legacy assets, 
reddingsoperatie.

ondergedompelde economie
Zie: informele economie.

pensioenkrater
Ironische benaming voor (een groot) pensioengat of 
AOW-gat.

pinroof
Het stelen van belangrijke gegevens van 
bankrekeningen en creditcards, zoals pincodes en 
gegevens uit magneetstrips. Met die gegevens worden 
vervolgens betaalkaarten  nagemaakt. Met dergelijke 
namaakpassen werd bijvoorbeeld op 19 februari 2013 
door een Nederlandse bende binnen een etmaal in 
23 landen bijna 30 miljoen euro uit geldautomaten 
opgenomen (‘gepind’).
Zie ook: fraude, betalingsverkeer, pincode, betaalkaart, 
creditcard, shoulder surfing, skimmen, carding, 

prosociale bonus
Zie: weggeefbonus.

renterovers
Sarcastische benaming voor handelaren en bankiers 
die door middel van het manipuleren van rentetarieven 
eigen voordeel trachten te behalen. De term werd 
eind oktober 2013 ‘uitgevonden’ toen de details van 
de rol van de Rabobank bij het Libor-schandaal bekend 
werden. 
Zie ook: fraude, LIBOR-schandaal, rentemanipulatie, 
bankdiet, bankster. Vergelijk: valutamanipulatie.

rommelrally
Situatie op de beurs waarin met name aandelen 
van slechte kwaliteit (vaak achterblijvers in de 
voorafgaande periode) sterk in de belangstelling staan 
van (particuliere) beleggers. Meestal aan het einde van 
een periode waarin de koersen van kwaliteitsaandelen 
sterk zijn gestegen en men op zoek gaat naar ‘goedkope’ 
aandelen. 
Zie ook: rommelstatus, sucker rally. Associatie met 
‘rommelmarkt’. 

sequester
Ook: sequesterbesparingen. Sequester betekent letterlijk 
onder meer: gerechtelijk beslag. Term die gebruikt 
wordt voor de automatische uitgavenstop en verplichte 
bezuinigingen op het federale overheidsbudget 
in de Verenigde Staten, mochten democraten en 
republikeinen niet tot overeenstemming komen over 
het overheidsbudget (begrotingscompromis). 
Zie ook: debt ceiling, begrotingsravijn, fiscal cliff.

spaarpot op zee
Fiscale constructie waarbij Amerikaanse 
multinationals gebruik maken van hybride 
entiteiten in belastingparadijzen in combinatie met 
vennootschappen in Nederland. De Amerikaanse en 
Nederlandse belastingdiensten zien de vennootschap in 
het belastingparadijs verschillend, waardoor er nergens 
belasting meer wordt betaald over de inkomsten (in het 
jargon spreekt men ook wel over ‘oceaaninkomen’). Zie 
ook: oceaaninkomsten, belasting, belastingdruk, offshore 
financial centre, belastingparadijs, belastingroute, 
belastingontwijking, brievenbusmaatschappij.

tapering
Engels, letterlijk: spits, taps toelopend. Ook: taperen, 
Nederlands: temperen. Term die oorspronkelijk uit de 
atletiekwereld komt: het afbouwen van de training 
(stoppen of verminderen) voor een grote wedstrijd, met 
name in gebruik bij marathonlopers. In de financiële 
wereld een aanduiding voor een vermindering of het 
stopzetten van het QE-programma - de monetaire 
expansie, de kwantitatieve verruiming - van de Federal 
Reserve Board (Fed). (Het woord heeft hier een iets 
andere betekenis gekregen: het is niet goed denkbaar 
dat de Fed zou ‘taperen’ om vervolgens voluit en 
maximaal te gaan verruimen.....). 
Zie ook: tapering lite, Federal Reserve Board, geldpers, 
monetaire expansie, kwantitatieve verruiming, QE, QE1, 
QE2, QE3.

The Great Homecoming
Term die in de VS wel wordt gebruikt om het op grote 
schaal terugkeren van eerder naar lagelonenlanden 
verplaatste fabricage (reshoring) te omschrijven. Die 
terugkeer heeft vooral te maken met een stijging van 
de lonen in die lagelonenlanden en het aanbod van 
goedkopere energie in de VS door het massale aanbod 
van (schalie)gas.

verdrukte midden
Dat deel van de samenleving dat door (slechte) 
economische ontwikkelingen in zwaar weer geraakt is: 
de middenklasse. Door recessie, lastenverzwaring en 
inflatie heeft de ontwikkeling van hun inkomen geen 
gelijke tred gehouden met de almaar stijgende lasten. 
In de praktijk valt bij de middenklasse het meeste geld 
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volkslening

te halen als de staatskas tekorten heeft. De term is 
overigens een mooi voorbeeld van ‘vaagtaal’’ (woorden 
en uitdrukkingen die onduidelijk, dubbelzinnig, 
misleidend, overbodig of storend zijn), want nergens is 
bepaald waar de middenklasse begint en eindigt. 
Engels: squeezed middle.
Zie ook: recessie, inkomen, koopkracht, belastingdruk. 
Vergelijk met andere vage begrippen: slim bezuinigen.

volkslening
Een spaarproduct, dat slapend (spaar)geld van Belgen 
wil mobiliseren voor infrastructuurprojecten en voor 
kleinere en middelgrote ondernemingen. Dit product 
is beschreven in een wetsvoorstel van de regering-
Di Rupo. Het komt waarschijnlijk begin 2014 op de 
markt. Een volkslening moet een looptijd van minstens 
vijf jaar hebben. De spaarder is op de rente slechts 15 
procent roerende voorheffing verschuldigd in plaats 
van 25 procent. Er komt een lijst van projecten die in 
aanmerking komen voor financiering via de volkslening 
(denk aan ziekenhuizen, rusthuizen en scholen).
Zie ook: sparen, stimuleren van de economie, 
belastingprikkel.

wafelhuisindex
VS: een index die onder meer door de Federal Emergency 
Management Agency (FEMA) wordt gebruikt om snel de 
(economische) schade die een orkaan of tornado heeft 
aangericht te meten. Waffle House is een keten van ruim 

1.600 goedkope restaurants (meestal langs snelwegen 
en 24 uur per dag open) in het gebied in de VS waar 
regelmatig orkanen en tornado’s voorkomen. Door de 
mate waarin die restaurants nog kunnen functioneren 
te meten bepaalt men snel de ernst van de situatie in het 
getroffen gebied. 
Engels: Waffle House Index. 
Zie ook: weerrisico, weerderivaten.

wantrapreneur
Iemand die wel ondernemer wil worden, vol zit met 
plannen en ideeën, maar uiteindelijk niet de stap durft 
te zetten.
Vergelijk: starter, entrepreneur.

weggeefbonus
Ook: prosociale bonus. Een bonus (meestal van relatief 
bescheden omvang) die de ontvanger weggeeft 
aan een door hem uitgekozen collega. Lijkt een zeer 
motiverende werking te hebben op de werknemers.
Zie ook: bonus, gift, schenking, uitkering.

zorgnomade
Door de overheveling van (bijvoorbeeld) de jeugdzorg 
van het Rijk naar gemeenten kan een situatie ontstaan 
dat sommige gemeenten onvoldoende zorg kunnen 
aanbieden. Desbetreffende inwoners moeten dan 
op zoek gaan naar een gemeente die dat wel kan en 
gaan verhuizen.

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