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aalmoestuin

Uitleg per begrip
aalmoestuin
Ironische benaming die is ontstaan na een suggestie - 
in juni 2014 - van de Nederlandse staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een moestuin te 
beginnen als aanvulling op het pensioen.

airpocalyps
Samentrekking van air (lucht) en apocalyps (oorspronkelijk: 
openbaring, maar later vooral de betekenis gekregen van 
catastrofe). Het woord is vooral in zwang gekomen door 
de enorm snelle stijging van de luchtverontreiniging in 
China, met name in grote steden zoals Beijing. Het niveau 
van verontreiniging is vaak meer dan 30x zo hoog als wat 
algemeen als maximale norm wordt aangehouden. De 
oorzaak is met name de enorme industriële groei (met een 
hoog gebruik van fossiele brandstoffen) en de toename 
van het autoverkeer. Jaarlijks sterven er duizenden 
mensen aan de gevolgen van deze fijnstofvervuiling; 
oplossing van het probleem zal voor een groot deel ten 
koste gaan van de groei van de Chinese economie. 

antiwitwasloterij
Een door een overheid georganiseerde loterij die tot doel 
heeft de zwarte economie te bestrijden. Iedere BTW-bon 
is tevens een lot. Dit maakt het aantrekkelijk om voor 

de aankoop van een product of dienst een BTW-bon te 
vragen waardoor de transactie per definitie niet meer 
zwart is. Deze ‘truc’ wordt al in enkele Zuid-Amerikaanse 
landen toegepast; Portugal introduceerde het systeem 
in februari 2014. Zie ook: witwassen, zwarte economie.

autotrading
Aanduiding voor het volledig volgen van het handelen 
(of de adviezen) van een professionele trader. Via 
internetsites kan een belegger bijvoorbeeld een keus 
maken uit één of meerdere goeroes; zijn inleg wordt 
dan automatisch belegd volgens de adviezen van de 
goeroe(s). Zie ook: beleggingsaanbeveling. Vergelijk: 
signaalaanbieder.

baas-koelie relatie
Afgekort: BK-ratio. Getal dat de verhouding aangeeft 
tussen het hoogste en laagste salaris in een onderneming. 
Het wordt ook vaak per land weergegeven; in Nederland 
bedraagt de ratio ongeveer 1 : 19, waarbij bedacht moet 
worden dat er grote verschillen per onderneming 
kunnen bestaan. In Zwitserland werd een poging om de 
ratio wettelijk op 1 : 12 te stellen afgewezen (zie hiervoor: 
1:12 initiatief). Engels: CEO-to-worker pay-ratio. Zie ook: 
inkomenskloof, loonkloof, CEO-to-worker pay-ratio, 
Tinbergennorm.

Nieuw & Actueel in 2014

Voor het vijfde jaar alweer heeft De Financiële Begrippenlijst – www.dfbonline.nl – een aantal 
nieuwe begrippen rondom economie en financiële markten 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 14.000 begrippen op het gebied van economie, geld, 
financiële markten, beurs en beleggen, onderling verbonden door meer dan 140.000 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.

Wat waren nieuwe (of afgestofte) begrippen in het nieuws van 2014?
aalmoestuin | airpocalyps | antiwitwasloterij | autotrading | baas-koelie relatie | belastingverschuiving (tax shift) | 
beleidsonzekerheidsindex | Bitonic | bittaks | bossnapping | Bully-Banks | convergentiemachine | deeleconomie | Dutch15-
index | economie 4.0 | Empty Gox | exit-belasting | financiële conjunctuur | gedragskosten | heupindex | indexknuffelen 
| Industrie 4.0 | infuusschenking | Kafkabrigade | kleverige vloer | laagflatie | loonfatsoen | mantelzorgboete | Nexit | 
NL20 | oligarchisatie | ontbanken | piramideren | pot bubble | pre-pack | Primark-effect | roze plafond | signaalaanbieder 
| stealth solution | targeted long term refinancing operation | tartan bond | transitievergoeding | trofeeënmarkt | 
Uberficering | Venator Bond | wegwerparbeid | wietaandeel | witte kassa

De favorieten van de redactie
Als redactie vonden wij de volgende vijf begrippen er absoluut uitspringen in 2014:
• antiwitwasloterij
• deeleconomie
• kleverige vloer
• loonfatsoen
• Uberficering

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 ook 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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belastingverschuiving (tax shift)
Een verschuiving van de belasting op arbeid naar 
andere bronnen van inkomsten. Denk hierbij aan meer 
belastingen betalen op vermogens, het rendement 
op vermogens, milieuvervuilende activiteiten of 
consumptie. Dit is overigens gemakkelijker gezegd 
dan gedaan, want liefst wil men dit soort operaties 
budgetneutraal uitvoeren en tegelijkertijd met een 
positief effect op de werkgelegenheid, het behoud 
van koopkracht en zonder belastingvlucht doorvoeren. 
Engels: tax shift. Zie ook: openbare financiën, belasting, 
arbeid, vermogen, vermogensrendementsheffing, 
consumptie, directe belastingen, Piketty.

beleidsonzekerheidsindex
Een index die de beleidsonzekerheid meet aan de 
hand van nieuwsberichtenfrequentie, geplande 
beleidswijzigingen en de spreiding van economische 
voorspellingen. Het effect van beleidsonzekerheid 
op investeringen is bijzonder groot. Bij een langere 
periode van grote beleidsonzekerheid stellen 
ondernemingen investeringen uit en leggen ze 
grotere cashbuffers aan. Ze verminderen ook de 
kredietactiviteit en obligatieuitgiften. Een degelijke 
index voor verschillende landen/regio’s is samengesteld 
door economen van de universiteiten van Stanford en 
Chicago en is te vinden op www.policyuncertainty.
com. Engels: economic policy uncertainty index.  
Zie ook: investering, investeringsklimaat, 
investeringsklimaat, investeringsstop, kapitaalgoederen, 
kapitaalbuffer, belastingvlucht, belastingonzekerheid, 
fundamentals, conjunctuurindicator, vertrouwen, 
ondernemersvertrouwen, risico, correlatie. Vergelijk: 
Google Barometer, Twitter Predictor, R-word index, 
BreakingViews Economic Spot-check.

Bitonic
Nederlandse Bitcoinhandelaar die op basis van een 
eigen voorraad en met afrekening via iDEAL handelt 
Bitonics probeert ook in Nederland een beurs voor 
Bitcoins op te zetten (onder de naam BI3p); hiervoor is 
een vergunning van De Nederlandsche Bank vereist. 
Internet: https://bitonic.nl/. 

bittaks
Ook: bit tax. Een mogelijke belasting op informatie 
en communicatie, waarschijnlijk te heffen per bit, Kb 
of Mb. Zo zou getracht moeten worden congestie en 
junkberichten terug te dringen; niet ondenkbeeldig is 
echter dat vooral de eventuele opbrengsten van belang 
worden geacht. In Hongarije werd een desbetreffend 
voorstel, na hevige protesten, ingetrokken.

bossnapping
Ook: boss-napping. Het begrip heeft niets van doen 
met managers die een middagslaapje doen, maar is 
een variant op ‘kidnapping’: het in gijzeling houden 
van directieleden of managers als wapen tegen 
dreigende reorganisaties, ontslagrondes en/of slechtere 
arbeidsvoorwaarden. Franse bonden en arbeiders pasten 
deze taktiek diverse malen toe. In de zomer van 1993 
werd de baas van champagnehuis Moët & Chandon een 
nacht vastgehouden op het hoofdkantoor in Epernay. Ook 
in 2009 (Sony), 2010 ( Caterpillar in Grenoble) en 2014 
(GoodYear in Amiens) was er sprake van ‘bossnapping’ bij 
arbeidsonrust. Zie ook: arbeid, reorganisatie, ontslagronde, 
arbeidsvoorwaarden. Vergelijk: damager, bankster.

Bully-Banks
Britse belangengroep van ondernemers uit het midden- 
en kleinbedrijf die geschaad zijn door verkeerd en 
misleidend advies van banken inzake renteswaps en de 
verkoop van dergelijke producten aan die ondernemers. 
Internet: http://bully-banks.co.uk. Zie ook: renteswap, 
LIBOR-schandaal.

convergentiemachine 
Ironische aanduiding voor de eurozone, vanzelfsprekend 
vooral gebruikt door critici.

deeleconomie
Ook wel huureconomie genoemd, waarschijnlijk een 
betere naam. Zoals de naam zegt gaat het hier vooral 
om delen, bijvoorbeeld van woningen, vervoermiddelen 
en gereedschappen. Partijen worden - meestal via 
gespecialiseerde sites (de grootste - in 2014 - is www.
airbnb.nl) - tot elkaar gebracht. Er zou sprake moeten 
zijn van een redelijke vergoeding; de site krijgt een 
percentage van de deelvergoeding. Voorstanders menen 
dat er zo sprake is van een bijdrage aan duurzaamheid 
(één auto wordt bijvoorbeeld door meerdere personen 
gebruikt, die dan zelf geen auto hoeven te kopen). 
Tegenstanders wijzen op de ontsporingen, waarbij 
bijvoorbeeld professionele vastgoedbezitters grote 
aantallen woningen (verder onbewoond) doorlopend 
voor deling aanbieden aan toeristen, tegen relatief 
hoge tarieven. Daarbij is er dus geen sprake meer van 
delen en worden bijvoorbeeld hotels gedupeerd. Ook 
zou er sprake zijn van het op grote schaal ontwijken 
van toeristen- en inkomstenbelasting. Engels: sharing 
economy, peer-to-peer economy, mesh, collaborative 
economy, collaborative consumption. Zie ook: 
duurzaamheid, markt. Vergelijk: crowdfunding.

Dutch15-index
Afgekort: Dutch15. Door The Smart Index Company 
(TSIC, internet: www.thesmartindexcompany.com ) 
ontwikkelde nieuwe aandelenindex als alternatief 
voor de AEX-index (waarop veel kritiek is). De index is 
samengesteld uit 15 belangrijke Nederlandse aandelen 
die bij de aanvang elk voor 6,7% worden opgenomen; 
bij de jaarlijkse herrekening kan de weging variëren 
van minimaal 4,7% tot maximaal 8,7%. De aandelen 
worden geselecteerd op basis van marktwaarde en 
handelsvolume, terwijl 25% van het aandelenkapitaal 
vrij verhandelbaar dient te zijn. De onderliggende 
waarden zijn goed verhandelbaar en de index dus goed 
reproduceerbaar. Zie ook: NL20, Oranje-index, EAX-
index. Vergelijk: AEX-index, Mickey Mouse-index.

economie 4.0
Een ‘containerbegrip’, dat zich daarom niet heel precies 
laat omschrijven. Naast de opmars van digitalisering en de 
online wereld worden landen en bedrijven geconfronteerd 
met nieuwe technologische ontwikkelingen. Denk onder 
meer aan robottechnologie, ’zelfdenkende’ computers, 
het zogenoemde internet of things (via het internet 
gekoppelde apparaten), 3D-printen, nano-technologie, 
cloud computing, serious gaming en analysetechnologie 
voor Big Data. Die ontwikkelingen hebben zowel een 
sterke invloed op economieën en werkgelegenheid als op 
de bedrijfsresultaten van ondernemers. De samenloop 
en optelsom van al die ontwikkelingen in ons leven en 
werken kunnen worden samengevat onder de noemer 
’economie 4.0’. Zie ook: vierde industriële revolutie, 

belastingverschuiving (tax shift)
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internet of things, domotica, machine to machine, Big 
Data. Vergelijk: eerste industriële revolutie, tweede 
industriële revolutie, derde industriële revolutie, vierde 
industriële revolutie.

Empty Gox
Spottende bijnaam voor de Bitcoinbeurs Mt. Gox, 
MT (Em Tie) Gox, nadat daar voor enkele honderden 
miljoenen dollars aan bitcoins verdwenen bleken.

exit-belasting
Ook: exitbelasting, exit-heffing. Een heffing die door 
een aantal lidstaten van de Europese Unie wordt 
opgelegd als ze hun statutaire zetel binnen de EU 
verplaatsen. Deze heffing is mogelijk strijdig met de 
vrijheid van vestiging, zoals die in de Europese Unie, 
IJsland en Noorwegen - de Europese Economische 
Ruimte - is vastgelegd. Zie ook: Europese Unie, Europese 
Economische Ruimte, belasting.

financiële conjunctuur
Een golfbeweging die vooral is gebaseerd op het 
verloop van de kredietverlening (zie ook: kredietcyclus), 
de relatieve hoogte van schulden en de prijzen van 
activa, waaronder vooral onroerend goed. Dit is anders 
dan de conjunctuurcyclus van de reële economie, waar 
economische groei en inflatie de agenda bepalen. De 
uitslagen van deze financiële golf zijn in de tijd steeds 
groter geworden, aldus de Bank voor Internationale 
Betalingen (medio 2014). Zie ook: conjunctuur, 
conjunctuurcyclus, financiële economie, financialisering, 
financieel gedreven economie, geldhoeveelheid, 
krediet, kredietcyclus, schuld, schuldenlast. Vergelijk: 
kredietcyclus, conjunctuurcyclus.

gedragskosten
Engels: conduct costs. UItgaven (zoals boetes, 
schikkingen, juridische kosten) die banken moeten 
doen in verband met in het verleden verkochte niet-
transparante en/of ondeugdelijke producten of 
manipulatie van tarieven en koersen. Medio 2014 
werden deze kosten getaxeerd op ongeveer € 180 
miljard (totaal wereld); dit bedrag zal zonder twijfel 
verder oplopen. Zie ook: gedragscode, rentemanipulatie, 
valutamanipulatie, koersmanipulatie.

heupindex 
Een door PwC (PricewaterhouseCoopers, zie: Big Four) 
berekende index die de kosten van de gezondheidszorg 
(gecorrigeerd voor koopkrachtwijzigingen) in een 
aantal landen meet aan de hand van het aantal uren 
dat een inwoner van dat land moet werken om een 
heupoperatie te betalen. De index is vergelijkbaar met 
de Big Mac-index van The Economist. Nederland scoort 
hoog op de heupindex (dat wil zeggen de kosten zijn 
relatief laag). Zie ook: koopkracht, koopkrachtpariteit. 
Vergelijk: Big Mac-index.

indexknuffelen
Ironische aanduiding voor een beleggingsbeleid 
waarbij meer dan 50% van de portefeuille dezelfde 
samenstelling heeft als de index die als benchmark 
fungeert. De fondsbeheerder (die in dit geval 
indexknuffelaar wordt genoemd.....) kiest voor een ‘geen 
vlees en geen vis’ beleid, tussen actief en passief beheer 
in. Zie ook: beleggingsbeleid, actief beheer, passief 
beheer, benchmark. Vergelijk: kwartaalkapitalisme.

Industrie 4.0
Naam voor een Duits overheidsprogramma om 
ondernemingen te ondersteunen bij ontwikkelingen 
op het gebied van de vierde industriële revolutie. Het 
gaat vooral om machine to machine toepassingen, 
onderdeel van het internet of things. Zie ook: industrie, 
industriebeleid, maakindustrie, Wirtschaftswunder, 
Mittelstand, domotica.

infuusschenking
Enigszins bizarre benaming voor een schenking die 
binnen 180 dagen voor het overlijden is gedaan. In 
dat geval valt het geschonken bedrag alsnog in de 
nalatenschap. 

Kafkabrigade
Werkgroep die zinloze, onbegrijpelijke en tegenstrijdige 
regelgeving zou moeten bestrijden. Dit voornemen 
is - op aandringen van lokale ondernemers - in 
Amsterdam ontstaan in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Franz Kafka 
was een schrijver (Praag, rond 1900) van romans die over 
het algemeen een onheilspellende sfeer (kafkaiaans) 
ademen waarin de bureaucratie een nachtmerrieachtige 
greep op individu en maatschappij heeft. Zie ook: 
bureaucratie, administratieve lasten, red tape.

kleverige vloer
Het fenomeen dat vrouwen vrouwen minder 
kansen krijgen dan mannen om op te klimmen op 
de professionele ladder staat bekend als het ‘glazen 
plafond’. Nieuw internationaal onderzoek (2014) toont 
aan vrouwen ook minder snel de eerste treden van 
die ladder betreden, en dus minder snel dan mannen 
een eerste promotie te maken, Dit verschijnsel wordt 
de ‘kleverige vloer’ genoemd. Voorbeeld ‘Na ‘glazen 
plafond’ nu ook ‘kleverige vloer’ voor werkende 
vrouwen - Een nieuwe studie wijst op ‘kleverige 
vloeren’ bovenop het gekende fenomeen van de 
‘glazen plafonds’ voor vrouwen op de arbeidsmarkt.’ 
Bron: Knack.be - 10-12-2014. Engels: sticky floor. Zie ook: 
loon, inkomen, inkomenskloof, loonkloof, loonfatsoen, 
inkomensongelijkheid, loongebouw. Vergelijk: glazen 
plafond, roze plafond.

laagflatie
Het begrip ‘lowflation’ werd in maart 2014 de wereld 
in geholpen door IMF-econoom Reza Moghadam. Het 
begrip doelt op een landurige aanhoudende combinatie 
van lage economische groei en een ultra-lage, soms 
marginaal toenemende inflatie. Het verschijnsel wordt 
ook wel aangeduid als ‘subflatie’ of ‘seculiere stagnatie’. 
Engels: lowflation. Zie ook: financiële stabiliteit, 
prijsstabiliteit, inflatie, deflatie, stagflatie, havik, duif, 
Euro Area Deflation Index, seculiere stagnatie, harde 
landing (van de economie).

loonfatsoen
Titel van een in oktober 2014 verschenen boek van 
auteurs Margo Trappenburg, Wout Scholten en Thijs 
Jansen (‘Loonfatsoen. Eerlijk verdienen of graaicultuur’). 
Het boek handelt over het re-moraliseren van 
inkomensverhoudingen. Dit na alle uitwassen die de 
afgelopen jaren ontstonden. Het boek stelt vragen aan 
de orde als: Wat verdient u precies per maand? Is dat 
genoeg? Is het te weinig? Is het te veel in vergelijking 
met mensen met zwaarder werk die veel minder 
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verdienen? Weten we eigenlijk van elkaar wat we 
verdienen? En wie bepaalt wat we verdienen, is dat 
de markt, of zijn we daar zelf (mede)verantwoordelijk 
voor? Wanneer wordt iemand een ‘onfatsoenlijke 
graaier’? Het boek werkt dit uit met voorbeelden uit 
sectoren als het bankwezen, de zorg en het onderwijs. 
Zie ook: arbeid, factorbeloningen, loon, salaris, verlonen, 
inkomensongelijkheid, inkomenskloof, loonkloof, 
Lorenz-curve, Piketty, variabele beloning, bonus, 
tekenbonus, welkomstbonus, blijfpremie, vertrekbonus, 
gouden parachute, corporate governance, perverse 
prikkels, say-on-pay, transparantie, loontaboe. Vergelijk: 
exhibitionistische zelfverrijking, kleptokraat, winner-
takes-all markt, geldwolf, poenpakker, bankster.

mantelzorgboete
Nederland: aanduiding voor de financiële gevolgen als 
kinderen besluiten om één of beide ouders in huis op te 
nemen om hen zelf te kunnen verzorgen. Bij de huidige 
regelgeving (mei 2014) zal de ouder gekort worden op zijn/
haar AOW-uitkering. Ook kan er op bepaalde toeslagen 
van de kinderen gekort worden. Deze situatie wordt 
door velen als een straf op het verlenen van mantelzorg 
ervaren, terwijl er vaak juist wordt aangedrongen op 
het verlenen van mantelzorg. Zie ook: mantelzorg, 
kangaroewoning. Vergelijk: mantelzorgcompliment.

Nexit
Ook: NExit. Ironische naam (samentrekking van 
Nederland en exit) voor een eventueel uittreden van 
Nederland uit de Europese Unie. In februari 2014 heeft 
de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders onder 
de naam ‘Nexit’ een door het gerenommeerde Engelse 
onderzoeksbureau Capitals Economics opgesteld 
rapport gepubliceerd waaruit zou blijken dat Nederland 
(vooral financieel) veel beter af is als het geen onderdeel 
meer zou zijn van de Europese Unie. Vergelijk: Grexit, 
Brixit, Fixit. Zie ook: crexit.

NL20
Ook: NL20-index. Naam voor een door The Order Machine 
(TOM) ontwikkelde nieuwe aandelenindex voor de beurs 
van Amsterdam die op 2 juni 2014 werd gelanceerd. 
Deze nieuwe index is een alternatief voor de AEX-index 
die al vele jaren door Euronext wordt gehanteerd. 
Een belangrijk verschil is dat de 20 samenstellende 
fondsen van de NL20 allemaal Nederlands zijn (de AEX-
index bevat - door de gekozen definities - een aantal 
aandelen van buitenlandse ondernemingen). Ook gaat 
het hier (in tegenstelling tot de AEX-index) om een 
herbeleggingsindex en is de maximale weging van een 
individueel fonds 10%. Ander doel van de initiatiefnemer 
is om op deze nieuwe index optie- en futurecontracten 
te ontwikkelen die op het alternatieve handelsplatform 
TOM verhandeld zullen kunnen worden. Het voor dit 
doel gebruiken van de AEX-index door TOM werd door 
de Amsterdamse beurs niet toegestaan. 

oligarchisatie
Term die gebruikt wordt voor de uitbreiding van de 
macht van een aantal Russische oligarchen (meestal 
wordt bedoeld: uit de omgeving van president Poetin) in 
een aantal landen die aan Rusland grenzen. Dat gebeurt 
door het opbouwen van aandelenbelangen in bedrijven 
die essentieel zijn voor de economie van zo’n land. De 
gedachte is dat daarmee ook automatisch de politieke 
invloed van Rusland toeneemt. 

ontbanken
De trend dat steeds meer mensen hun bankrekening 
opzeggen, meestal uit onvrede over de steeds maar 
stijgende kosten tegenover afnemende dienstverlening. 
Ook wordt de term wel gebruikt voor een verschuiving 
van kredietverlening door banken naar financiering 
door andere organisaties. Deze trend is begonnen in de 
VS, maar wint thans ook in Europa terrein, met name in 
de zuidelijke landen. 

piramideren
Het zodanig handelen van een persoon of fonds 
dat er in wezen sprake is van het opzetten van een 
piramideconstructie. Een bank kan bijvoorbeeld een 
relatie beëindigen omdat er het vermoeden is van 
piramideren. Zie ook: piramide, piramideconstructie, 
Ponzi scheme.

pot bubble
Een zeepbel door de onhoudbaar hoge prijzen van de 
aandelen in de wietbranche (‘wietaandelen’). Zie ook: 
wietaandeel, penny stock, zeepbel.

pre-pack
Een uit Engeland overgewaaide systematiek (pre-
pack komt van ‘pre packaged’, voorverpakt) waarbij bij 
een dreigend faillissement tijdig een doorstart na het 
faillissement wordt voorbereid. Hiermee wordt snelheid 
gewonnen en rust gecreëerd; meestal wordt ook meer 
werkgelegenheid behouden en levert verkoop aan een 
geïnteresseerde partij meer op. Bij een pre-pack geeft de 
rechtbank al voor het faillissement aan wie de curator 
gaat worden, die dan een doorstart kan voorbereiden. 
Vergelijk: sterfhuisconstructie, stille curator, technisch 
faillissement.

Primark-effect
In de loop van de jaren is het winkelaanbod in de steden 
over het algemeen verschraald, maar er zijn wel goedkope 
‘stunt’-winkels bijgekomen zoals Action en Primark. 
Deze bieden een wisselend aanbod van zeer goedkope 
artikelen in een sobere winkelinrichting. Gevreesd werd 
dat (bijvoorbeeld) een nieuwe Primark (kledingwinkel) tot 
‘kannibalisme’ op andere kledingzaken in de omgeving 
zou leiden. Dat blijkt niet het geval te zijn: Primark trekt 
zeer grote aantallen (extra) klanten, vaak uit de hele regio. 
Die klanten blijven vervolgens in de omgeving winkelen 
zodat ook kledingzaken in de buurt meer klanten trekken. 
Dit is men het Primark-effect gaan noemen.

roze plafond
Ludieke benaming voor het glazen plafond (een 
uitdrukking die meestal gebruikt wordt als aanduiding 
voor de tegenstand die talentvolle vrouwen kunnen 
ondervinden om topfuncties te krijgen) voor zover dat 
betrekking heeft op de problemen van homoseksuelen 
bij sollicitaties, met name voor leidinggevende functies. 
Dit leidt er onder meer vaak toe dat men in (het streven 
naar) een topfunctie de seksuele geaardheid verzwijgt.
Vergelijk: glazen plafond, kleverige vloer.

signaalaanbieder
Instelling die beleggers (die een abonnement op 
de desbetreffende dienst hebben) via telefoon of 
internet beleggingstips stuurt die worden ingebracht 
door geselecteerde handelaren en/of beursgoeroe’s 
of gegenereerd worden door computerprogramma’s. 

mantelzorgboete
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Eventuele orders worden (bij sommige abonnementen 
eveneens automatisch) vervolgens door dezelfde, of een 
gelieerde, instelling uitgevoerd. Signaalaanbieders vallen 
niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM), die - zeer terecht - wel gewaarschuwd 
heeft tegen de risico’s die aan dit soort aanbevelingen 
verbonden zijn. Vooral sinds de invoering van het 
provisieverbod is deze activiteit sterk toegenomen; in 
feite wordt een plaats veroverd tussen een execution 
only- en een adviesrelatie. Zie ook: technische analyse. 
Vergelijk: boiler room, sucker list.

stealth solution
Oplossing voor een groot probleem dat ‘onder de radar’ 
blijft en dus weinig aandacht trekt, ook al is het nadelig 
voor veel mensen of kan er veel kritiek komen. Een 
beetje stiekem, in de hoop weinig aandacht te trekken. 
De term wordt wel gebruikt voor de aanhoudende 
hulp aan Griekenland waarbij dat land door de 
overige landen van de Eurozone geholpen wordt door 
herhaaldelijke verlaging van de te betalen rente en/of 
een verlenging van de looptijd van de eerder verstrekte 
leningen. Uiteindelijk zal de steun mogelijk helemaal 
niet terugbetaald worden, maar zolang er geen extra 
geld ter beschikking wordt gesteld blijft kritiek uit. Zie 
ook: Eurospeak, Griekenlandcrisis, Griekenlandscenario. 
Vergelijk: verborgen belasting.

targeted long term refinancing operation
Afgekort: TLTRO. Een op 5 juni 2014 door de Europese 
Centrale Bank (ECB) geïntroduceerde nieuwe vorm van 
een long term refinancing operation (LTRO) waar banken 
gebruik van kunnen maken, mits ze die financiering 
gebruiken voor kredietverstrekking aan huishoudens en 
het bedrijfsleven. LTRO’s hebben een lage rente en zijn 
langlopend. Dit alles is bedoeld om de kredietverlening 
aan te jagen. De ECB zal controles gaan uitvoeren om erop 
toe te zien dat banken dit ook daadwerkelijk doen. Zie 
ook: monetair transmissiekanaal, kredietcrisis, funding 
for lending. Vergelijk: long term refinancing operation.

tartan bond
Een tartan is een geruite Schotse plaid. Bijnaam voor 
door Schotland uit te geven ‘staats’-obligaties. Medio 
februari 2014 is de directe toegang tot de kapitaalmarkt 
voor Schotland toegestaan door de Britse regering; een 
eerste lening zou in 2015 geplaatst mogen worden. 
Vergelijk: bulldog bond, matador bond, Rembrandt 
bond, samurai bond, yankee bond, dim sum bond, 
tequila obligatie.

transitievergoeding
In de Nederlandse Wet Werk en Zekerheid vastgelegde 
vergoeding bij ontslag, die in 2015 zal worden ingevoerd 
en de voordien geldende ontslagvergoeding zal gaan 
vervangen. De vergoeding is afhankelijk van het aantal 
bij de werkgever gewerkte jaren en de hoogte van het 
maandsalaris; het dient besteedt te worden aan scholing 
en het vinden van een nieuwe baan. De maximale 
vergoeding bedraagt € 75.000, of een jaarsalaris als dat 
hoger is. Zie ook: ontslag, ontslagvergoeding, Wet Werk 
en Zekerheid.

trofeeënmarkt
Extreme vorm van een verkopersmarkt, een markt 
waarin kopers elkaar proberen af te troeven en elkaar 
overbieden om kost wat kost in het bezit van iets te 

komen. Dit verschijnsel treedt vaak op bij kunstveilingen. 
Engels: trophy market, trophy buying. Zie ook: 
speculeren, verkopersmarkt, prijsopdrijving, rivaliserend 
bod, koersexplosie, veiling, schaarstegoederen, 
luxegoederen, statusgoederen, superrijken, high net 
worth individuals, ultra high net worth individuals, 
nouveau riche, Forbes’ Cost of Living Extremely Well 
Index. Vergelijk: trophy wife.

Uberficering
Dit woord is afgeleid van de mobiele internetapplicatie 
Uber waarmee men op eenvoudige wijze, goedkoop 
en snel een taxi kan oproepen. Het gaat dan niet om 
taxi’s van officieel geregistreerde bedrijven maar 
om een bemiddelingsplatform voor zelfstandige 
taxichauffeurs. Deze dienst is zeer succesvol, maar roept 
vanzelfsprekend veel weerstand op bij de gevestigde 
taxibranche. Met Uberficering wordt dan het verschijnsel 
bedoeld dat het Uber-concept zich over een groot aantal 
andere onderdelen van de economie verspreidt. Engels: 
Uberfication. Zie ook: zelfstandige zonder personeel. 
Vergelijk: liberalisering, financialisering.

Venator Bond
Bijnaam voor een door de autofabrikant Spyker 
uitgegeven obligatielening. De lening bestaat uit 100 
obligaties van £ 100.000 die na 4 jaar omgewisseld 
kunnen worden in een Spyker B6 Venator sportauto 
(prijs vermoedelijk £ 125.000), op dit moment nog een 
concept car. De naam verwijst ook naar filmheld James 
Bond, die zich gewoonlijk in snelle en aantrekkelijke 
sportauto’s verplaatst (meestal een Aston Martin). 

wegwerparbeid
Cynische aanduiding voor flexcontracten. Zie ook: 
flexwerker, Wet werk en zekerheid.

wietaandeel
Dankzij de legalisering van softdrugs (‘medische 
marihuana’) in een groeiend aantal staten in de VS 
sinds 2013, worden er ook aandelen in beursgenoteerde 
softdrugsondernemingen verhandeld, wietaandelen. 
Begin 2014 hebben circa 35 softdrugsbedrijven in de VS 
hebben een beursnotering. De bedrijven in die branche 
hebben veelzeggende namen: CannaVest, GreenGro, 
Cannabis Science, Hemp Ic. De meeste van deze 
ondernemingen zijn gevestigd in Californië en Colorado. 
Zie ook: aandeel, pot bubble, penny stock. Vergelijk: 
spelersobligaties.

witte kassa
Vlaanderen: een kassa die zwart werk en zwarte 
inkomsten in de horeca moeilijk of onmogelijk moet 
maken. De kassa is voorzien van speciale elektronica 
die controle door de fiscus moet vergemakkelijken. 
Zie ook: kassa, belastingdienst, zwart geld. Vergelijk: 
antiwitwasloterij, afroomkassa.

stealth solution
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Uberficering

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.


