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Baby Shell

Uitleg per begrip
Baby Shell
Op 15 mei 2016 werd bekend dat olie- en gasreus Shell 
zou overwegen om de onderneming op te splitsen. De 
upstream-activiteiten zouden worden ondergebracht 
in een aparte onderneming. Die aparte onderneming, 
de afsplitsing van het grote (Royal Dutch) Shell, werd 
door Aneek Haq, analist van Exane BNP Paribas, als 
‘Baby Shell’ betiteld. Dit waarschijnlijk naar analogie 
van de Baby Bells uit de jaren 80 van de vorige eeuw. 
Door het af te splitsen Baby Shell naar de beurs te 
brengen zou Shell meer financiële armslag moeten 
krijgen (de schuldenlast kunnen verminderen). 
Zie ook: opsplitsen (van bedrijven), desinvesteren, olies, 
trommelpapier, never sell Shell!. Vergelijk: Baby Bells, 
babybedrijf, babybeurs, baby bond.

belastingshoppen
De praktijk van multinationaal opererende 
ondernemingen om gebruik te maken van de meest 
gunstige belastingverdragen in andere jurisdicties, 
met als doel zoveel mogelijk belasting te ontwijken 
of te ontduiken. Er wordt dus selectief gewinkeld  
in belastingverdragen naar constructies die gebruik 

maken van de meest voordelige belastingtarieven  
in verschillende landen. Deze belastingverdragen  
zijn bedoeld om bedrijven te helpen, maar worden  
ook oneigenlijk gebruikt om helemaal niets  
te betalen.  Zie ook: multinational, tax shopping, 
belasting, belastingverdrag, belastingontduiking, 
belastingontwijking, belastingparadijs, belastingroute, 
treaty shopping, ruling, spaarpot op zee, oceaaninkomen, 
inkeerregeling, dubbele belastingheffing, 
toezichtarbitrage, trustkantoor, country-by-country 
reporting. Vergelijk: ratingshoppen.

bremain
Ook: Brexin. In 2014 ontstond de term Brexit: een 
uittreden (exit) van Groot Brittannië uit de Europese Unie. 
Bij de nadering van het referendum over een mogelijk 
uittreden ontstond ook de term Bremain: het in de Unie 
blijven (remain) van Groot Brittannië. Vaak werd de 
vraag gesteld: ‘Brexit or Bremain?’ of: ‘Brexit or Brexin?’.  
Vergelijk: Brexit.

breturn
Weer een nieuw ( juli 2016) woord dat te maken heeft 
met Brexit. Het gaat om een samentrekking van Britain 

Nieuw & Actueel in 2016

Sinds 2010 zet De Financiële Begrippenlijst – www.dfbonline.nl – jaarlijks een aantal 
nieuwe (en soms afgestofte, maar zeer actuele) begrippen rondom economie en financiële 
markten voor u op een rijtje. Dit is dus de 7e “Nieuw & Actueel” uitgave, dit keer met meer 
dan 50 begrippen.
De Financiële Begrippenlijst is het meest uitgebreide en diepgravende financieel-economische lexicon in het 
Nederlandse taalgebied. Een financieel woordenboek met meer dan 17.000 begrippen op het gebied van economie, 
geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen, onderling verbonden door meer dan 170.000 verwijzingen. 
Uitgelegd in begrijpelijke taal. De Financiële Begrippenlijst 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 2016?
Baby Shell | belastingshoppen | Bremain | Breturn | Brexit-proof | Brexitbreekclausule | Brexitstress | Brexodus | 
buffervrees | centennationalisme | crepeerindex | chat bot | dash button | Dear Board-brief | deglobalisering | Department 
for Exiting the European Union | ego-pensioen | Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered | Europaserie | 
gijzelingsvirus | harde Brexit | hypotheekgevangene | insurtech | interoceptie | jubelton | kwakkelbank | marktelite | 
neverendum | onderwaterpensioen | palmbomengesjoemel | Panama Papers | peer-to-peer betalen | pensioenarmoede 
| pensioenpijn | pinvertraging | plof-BV | princeling | Quitaly | Risicometer Beleggen | schermvennootschap | Scoxit 
| selfiebetalen | slacktivisten | social payments | stallingsgeld | stottertaks | systeemretailer | taksontwijkfusie | 
Trumponomics | villataks | vingerratio | wankelbank | wegsluisoma | zachte Brexit | zombie-economie |

De favorieten van de redactie
Het jaar 2016 was bijzonder roerig. Economisch gezien waren de Brexit, de Panama Papers en de verkiezing van 
de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump zeer dominant in het nieuws. De redactie keek echter niet alleen 
naar actualiteit, maar ook naar de klank en originaliteit, en vond de volgende begrippen aansprekend (alfabetisch): 
buffervrees, hypotheekgevangene, jubelton, pensioenarmoede en plof-BV.

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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en return en heeft betrekking op de mogelijkheid dat 
het Verenigd Koninkrijk op enige termijn toch bij de 
Europese Unie zal blijven of daarin zal terugkeren.

brexit-proof
Letterlijk: bestand tegen een Brexit. Term die bijvoorbeeld 
wordt gebruikt voor beleggingen die bestendig zijn 
tegen de onzekerheid en volatiliteit die is losgemaakt 
door het referendum in het Verenigd Koninkrijk in juni 
2016, waarbij de Britse bevolking met een meerderheid 
(52%) heeft gekozen om de Europese Unie te verlaten. 
Bijvoorbeeld kwaliteitsaandelen, die goed blijven 
presteren ondanks de uitslag van het referendum.  
Zie ook: kwaliteitsaandeel, top picks, blue chip.

brexitbreekclausule
Een voorwaarde die - voorafgaande aan het referendum 
over een Brexit - in een koopcontract voor onroerend 
goed in het Verenigd Koninkrijk opgenomen kon 
worden. Die clausule gaf de kopers het recht om de 
transactie terug te draaien als de uitslag van het 
referendum bekend was. In de praktijk gaat het meestal 
om de terugbetaling van een aanbetaling. 

brexitstress
Onrust op financiële markten als gevolg van de 
Brexit, het dreigende c.q. aanstaande vertrek 
van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.  
Zie ook: Brexit, nerveuze markt, angstindicator, Flash 
Crash, Hurricane sterling. Vergelijk: Brexit-proof.

brexodus
Samentrekking van Brexit en exodus (de zoveelste 
Brexitcombinatie…). De uittocht van staatsburgers 
van continentale lidstaten van de Europese Unie 
als gevolg van de Brexit. Op het moment dat het 
Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de 
EU is er ook geen vrij verkeer van personen, goederen 
en diensten meer mogelijk. De op dit moment in 
het VK werkzame personen zullen dan in de meeste 
gevallen het land moeten verlaten. In sommige 
sectoren werken bijvoorbeeld veel werknemers van 
Oost-Europese origine (landbouw, bouwsector).  
Zie ook: Scoxit. Vergelijk: Grexodus.

buffervrees
De angst bij analisten en belegger dat hogere 
kapitaaleisen voor banken de winstgevendheid 
en de hoogte van het dividend zullen aantasten.  
Zie ook: garantievermogen, toetsingsvermogen. 
Vergelijk: bankenbuffer.

centennationalisme
Een politiek waarbij landen zich vooral richten  
op het eigen financiële gewin. Het principe van 
‘eigen-portemonnee-eerst’. Vergelijk: protectionisme, 
Trumponomics.

crepeerindex
Een index die voor het eerst werd opgenomen in de 
Keuzegids Universiteiten 2017. De index geeft een 
overzicht van de salarissen die net afgestudeerden 
gemiddeld mogen verwachten. De lijst wordt 
aangevoerd door tandheelkundigen (€5.330 p.m.). 
Onderaan bungelen enkele cultuurstudies waarvan 
15% van de jonge academici mogelijk minder dan 
€900,- per maand kunnen gaan verdienen. Waarom 

van crepeerindex wordt gesproken is onduidelijk; het 
is een lijst van hoog naar laag waarbij uiteindelijk 15% 
van de minst gevraagde studies aanvankelijk onder 
de armoedegrens (door de opstellers van de index 
vastgesteld op het bijstandsniveau, €900,- per maand) 
kan vallen.

chat bot
Ook: chatbot. Een computerprogramma dat ontworpen 
is om een intelligent gesprek te voeren met een mens. 
Dergelijke programma’s doen ook hun intrede in de 
financiële dienstverlening. Zie ook: fintech, insurtech, 
bot, robotiseren, robo-advies. Vergelijk: tradebot.

dash button
Uit de VS overgewaaid succesvol - op wifi werkend - 
apparaatje (ongeveer ter grootte van een USB-stick) 
waarmee met een simpele druk op de knop een daaraan 
gekoppeld product in de door de gebruiker gedefiniëerde 
hoeveelheid op korte termijn thuis wordt afgeleverd. 
Kan bijvoorbeeld op een wasmachine bevestigd worden 
voor een bestelling tegen automatische betaling van 
een vastgelegde hoeveelheid wasmiddel. Behalve de 
traditionele winkel wordt zo ook de webwinkel overbodig.  
Zie ook: bestelknop. Vergelijk: bestelknop.

dear board-brief
Een brief van een activistische belegger aan de het 
bestuur van een onderneming. In een ‘vriendelijke’ 
brief probeert deze aandeelhouder het bestuur ervan 
te overtuigen om bepaalde – vaak erg ingrijpende 
– beslissingen door te voeren. Voorafgaand aan het 
versturen van die brief heeft de belegger al in stilte een 
aandelenpositie opgebouwd in het beursfonds en een 
uitgebreide analyse uitgevoerd op de publiek gemaakte 
cijfers. Dikwijls start de beïnvloeding eigenlijk al in een 
vroeger stadium. Soms hebben voorafgaand aan de 
verzending van de brief één-op-één gesprekken met de 
vennootschap (het bestuur of enkele bestuursleden) 
plaatsgevonden. Indien die gesprekken niet tot de 
gewenste reactie leiden, richt de aandeelhouder 
een brief tot de bestuursleden. Het versturen van de 
‘Dear Board’-brief is dus eigenlijk slechts het“formele 
startschot” voor het verder opvoeren van de druk. 
Die brief dankt zijn naam aan de aanhef die erin 
wordt gebruikt. Hoewel variaties mogelijk zijn, is 
de aanhef meestal iets in de trant van: “Dear Mr. 
CEO...” of “Dear members of the Board of Directors....”  
Zie ook: activistische belegger, aandeelhoudersactivisme, 
hedge fund, financiële sprinkhanen, barbaren, The 
Children’s Investment (Fund). Vergelijk: love letter.

deglobalisering
Tegenovergestelde van globalisering. Een ontwikkeling 
of scenario waarin er in toenemende mate sprake is van 
protectionisme, nauwelijks bereidheid tot internationale 
samenwerking, afnemende integratie en minder onderlinge 
afhankelijkheden. Ook grensoverschrijdende investeringen 
lopen terug. De wereldhandel zal hierdoor dalen.  
Zie ook: scenario, scenariodenken, protectionisme, 
isolationisme, handelsbarrière, vraaguitval, Brexit, Buy 
American-clausule, Trumponomics. Tegenovergesteld: 
globalisering.

department for exiting the european union
Afgekort: DEXUE of DExEU. Ook: Brexit Department. 
VK: speciaal ministerie dat werd opgezet na de 

brexit-proof
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referendumbeslissing ( juni 2016) in het VK om de 
Europese Unie (EU) te verlaten (Brexit). Opdracht is om na 
de start van de artikel 50-procedure (naar verwachting 
maart 2017) de onderhandelingen met de EU te voeren 
over de voorwaarden van deze uittreding. Algemeen 
wordt erkend dat men in het VK over te weinig ervaren 
onderhandelaars beschikt; er zullen dus veel externe 
specialisten ingehuurd moeten worden. Het is overigens 
de vraag of alle problemen binnen de vastgelegde 
termijn van twee jaar afgerond zullen kunnen worden. 
Zie ook: zachte Brexit, harde Brexit, zwarte Brexit, witte 
Brexit, rood, wit en blauwe Brexit, grijze Brexit, open 
Brexit, slimme Brexit.

ego-pensioen
Naam voor een pensioenstelsel waarbij het mogelijk 
zou worden een ‘persoonlijke pensioenpot’ te creëren 
als alternatief voor een collectieve pensioenregeling. 

encyclopedias sold per knocked door answered
Afgekort: ESKDA. Vertaald: het aantal verkochte 
encyclopedieën per voordeur waar werd aangebeld en 
waar ook de deur werd opengemaakt. Een benaming 
voor een fictief kengetal, dat bedoeld is als middel om 
beleggers te imponeren en een rad voor de ogen te 
draaien (beleggingsfraude). Een nepvariant van een 
afkorting zoals bijvoorbeeld EBITDA. Verzonnen door 
een columnist van de zakenkrant Financial Times, Dan 
McCrum, in zijn column ‘Faking it for fun and profit’ 
over aandelenfraude. In de column wil hij laten zien 
hoe makkelijk het is om mensen om de tuin te leiden.  
Zie ook: fraude, beleggingsfraude, getallenfetisjisme.

europaserie
Ook: Europareeks. Aanduiding voor de nieuwe euro-
biljetten die tussen 2013 en 2018 de oudere biljetten 
vervangen. Op 5 juli 2016 werd door de Europese Centrale 
Bank (ECB) een nieuw biljet van €50 gepresenteerd dat 
in april 2017 in omloop zal worden gebracht. Het is het 
meest gebruikte eurobankbiljet: in juli 2016 waren er 8 
miljard van in omloop, bijna de helft van alle eurobiljetten. 
Eerder werden de biljetten van 5, 10 en 20 euro al 
vervangen, de biljetten van 100 en 200 volgen later. Het 
biljet van €500 wordt in 2018 uit de roulatie genomen 
omdat wordt aangenomen dat dat vrijwel uitsluitend 
wordt gebruikt door criminelen. De nieuwe biljetten 
worden gezamenlijk de Europaserie genoemd omdat bij 
alle nieuwe biljetten de beeltenis van de Griekse godin 
Europa die in het hologram van alle biljetten is verwerkt.  
Zie ook: contanten. 

gijzelingsvirus
Chantagemethode op internet door middel van malware. 
Een gijzelingsvirus is een programma dat een computer 
(of meestal de gegevens die erop staan) blokkeert 
en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de 
computer weer te ‘bevrijden’. Soms blijkt betalen echter 
niet tot ontsluiting van de computer te leiden; het gaat 
per slot van rekening om onbetrouwbare criminelen....  
Engels: ransomware (ransom = losgeld). Zie ook: 
cybercriminaliteit.

harde brexit
De uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie 
(EU) waarbij het land ook geen deel meer uitmaakt van 
de gemeenschappelijke markt van de EU. Er ontstaat dan 
een situatie die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld die van 

de VS: geen bijdrage aan de EU en geen verplichtingen 
met betrekking tot het vrije verkeer van personen uit 
EU-lidstaten. Wel: een groot aantal beperkingen met 
betrekking tot de handel met landen van de EU, met name 
op het gebied van tarieven. Die kunnen overigens weer 
beperkt worden door afzonderlijke handelsverdragen. 
Eind 2016 is aan een aantal van die scenario’s voor de 
exit-onderhandelingen een naam gegeven: 
grijze Brexit,
open Brexit,
rood, wit en blauwe Brexit,
slimme Brexit,
witte Brexit,
zachte Brexit,
zwarte Brexit.
Zie ook: Brexit, Department for Exiting the European 
Union, Transatlantic Trade and Investment Partnership. 
Tegenovergesteld: zachte Brexit.

hypotheekgevangene
Door Moody’s bedacht begrip dat huishoudens aangeeft 
die ‘gevangen zitten’ in hun koopwoning doordat hun 
hypotheekschuld hoger is dan 102% van de waarde van 
hun huis, of een dusdanig (relatief) laag inkomen heeft 
dat ze deze lening op dit moment niet meer zouden 
krijgen. Het ratingbureau neemt de grens van 102% 
omdat dat het wettelijke maximum is voor nieuwe 
hypotheken. Dankzij de lagere rente en de stijgende 
huizenprijzen zullen eind 2016 naar verwachting 
minder mensen gevangen zitten in hun eigen huis. 
Zie ook: onder water (staan), wurghypotheek.

insurtech
De fintech-variant die zich richt op verzekeringen 
(‘insurance’), de verzekeringsmarkt. Dus ‘insurtechs’ zijn 
techbedrijven die in de verzekeringsmarkt actief zijn. 
Zie ook: fintech, financiële innovatie, Fintech 100.

interoceptie
Het vermogen om (fysieke) signalen uit het 
lichaam goed te interpreteren. Je zou ook kunnen 
zeggen: ‘buikgevoel’, ‘onderbuikgevoel’ of ‘intuïtie’. 
Deze interoceptie helpt bij het nemen van juiste 
beslissingen, zo lijkt recent onderzoek naar aankoop- of 
verkoopbeslissing door beurshandelaren aan te tonen.  
Vergelijk: robotiseren, computergestuurd beleggen, 
tradebot, robo-advies.

jubelton
Nederland: Een schenkingsvrijstelling van een ton 
(€100.000). Vanaf 1 januari 2017 mag de Nederlandse 
belastingbetaler, onder voorwaarden, een schenking 
tot een bedrag van 100.000 euro voor de eigen woning 
ontvangen zonder dat daarover belasting betaald hoeft 
te worden. De verruiming van de schenkingsvrijstelling 
is bedoeld om de stabiliteit op de woningmarkt te 
bevorderen. De maatregel moet leiden tot lagere 
schulden, onder meer doordat het mogelijk wordt de eigen 
woningschuld versneld en belastingvrij terug te betalen.  
Het is niet de eerste keer dat de jubelton 
wordt ingevoerd. Enkele jaren geleden werd de 
schenkingsvrijstelling ook verruimd tot 100.000 euro. 
Destijds was de maatregel tijdelijk en bedoeld om 
de toen inzakkende woningmarkt aan te jagen. Op 
1 januari 2015 kwam er een einde aan die regeling.  
Zie ook: belasting, schenkingsvrijstelling. Vergelijk: 
verjubelen.

ego-pensioen
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kwakkelbank
Een bank die er al langer niet in slaagt een 
redelijke winst te behalen en zich vaak van het ene 
probleem naar het andere sleept. Ook is weinig 
uitzicht op verbetering: een potentiële wankelbank.  
Zie ook: zombiebank.

marktelite
Kleine groep die zich in een markteconomie in 
toenemende mate land en kapitaal toe-eigenen, en 
arbeid op zo’n manier inzetten dat zij er zelf rijker van 
worden. Op een gegeven moment wordt de marktelite 
zodanig vermogend – niet slechts in land en kapitaal, 
maar ook in macht en invloed – dat ze in staat is haar 
sociaal-economische superioriteit ook politiek in steen 
te graveren (en hiermee structureel een bevoorrechte 
positie verwerft). Begrip uit het boek ‘The Invisible 
Hand’, het in oktober 2016 verschenen werk van 
Professor Bas van Bavel, hoogleraar Economische en 
Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.  
Zie ook: markteconomie, inkomensongelijkheid, 
vermogensongelijkheid, the haves and the have nots, 
Piketty, Mattheuseffect, ultrarijken, ultra high net worth 
individuals, plutocratie, plutonomie, grootkapitaal. 
Vergelijk: schaduwelite.

neverendum
Aanduiding voor de naar verwachting zeer lange 
periode die gemoeid zal zijn met het regelen van het 
daadwerkelijke vertrek van Groot-Brittannië (Brexit) uit 
de Europese Unie.

onderwaterpensioen
Een pensioen dat door de almaar gedaalde rente 
op de kapitaalmarkt steeds kariger is geworden; als 
gevolg van die lage rente brengen de beleggingen van 
pensioenfondsen minder op en zijn dekkingstekorten 
ontstaan. Anders gezegd: door de lagere pensioenreserves 
zijn de pensioenen van steeds meer mensen ‘onder 
water komen te staan’. Een begrip gevormd naar 
analogie van het woord onderwaterhypotheek, 
dat ontstond ten tijde van de hypotheekcrisis 
(huizencrisis) en daarmee samenhangende kredietcrisis 
(vanaf 2007). Door de daling van de huizenprijzen 
kwamen toen veel hypotheken onder water te staan.  
Zie ook: pensioen, dekkingsgraad, korten. Vergelijk: 
onderwaterhypotheek.

palmbomengesjoemel
Woord dat in april 2016 opdook naar aanleiding van 
de publicatie van de Panama Papers. Meer algemeen 
wordt gedoeld op het toepassen van constructies  
voor ontwijking, of ontduiking, van belasting via 
exotische (en meestal tropische of subtropische) oorden. 
Zie ook: belastingparadijs, brievenbusmaatschappij, 
belastingverdrag, offshore financial centre, 
Offshore Leaks.

Panama Papers
Een enorme hoeveelheid gelekte documenten uit de 
interne administratie van een juridisch advieskantoor 
in Panama: Mossack Fonseca & Co. Dit kantoor helpt 
cliënten met het opzetten van belastingconstructies via 
belastingparadijzen om belastingdruk te minimaliseren. 
Het gaat om belastingontwijking (legaal) en mogelijk 
ook belastingontduiking (illegaal). In totaal gaat het 
om ruim 11,5 miljoen bestanden met informatie over 

meer dan 214.000 vennootschappen. De gegevens 
zijn in 2015 gelekt naar de Duitse krant Süddeutsche 
Zeitung, die ze vervolgens heeft gedeeld met het 
International Consortium of Investigative Journalists 
(ICIJ), een organisatie van onderzoeksjournalisten. 
Vanaf april 2016 publiceren journalisten de eerste 
bevindingen uit het onderzoek naar de enorme 
hoeveelheid gelekte informatie. De Panama 
Papers zijn de opvolger van eerdere onthullingen 
naar belastingontwijking en belastingontduiking 
(Luxemburg Leaks, Offshore Leaks en Swiss Leaks). 
Zie ook: belastingontwijking, belastingontduiking, 
belastingroute, facilitator, belastingparadijs, datalek, 
Financial Secrecy Index. Vergelijk: offshore leaks, 
Luxemburg Leaks, Swiss Leaks.

peer-to-peer betalen
Ook: p2p betalen. Bij een peer-to-peer betaling 
kan met direct geld naar een ander overmaken, 
zonder op de internetbankieren-app van de bank 
te hoeven inloggen. Dat kan met een tweet, 
smsje, berichtje of speciale knop, zolang iemands 
bankrekening of creditcard maar is gekoppeld aan 
het achterliggende systeem (bijvoorbeeld een app). 
Zie ook: betalingsverkeer, social payments, instant 
payments. Vergelijk: peer-to-peer lenen.

pensioenarmoede
Doordat veel pensioenen jarenlang niet verhoogd 
zijn ter compensatie van prijsstijgingen - en zelfs 
verlaagd zijn doordat de dekkingsgraad van veel 
pensioenfondsen sterk zijn gedaald - komt het 
inkomen van veel ouderen onder de armoedegrens. 
Men spreekt dan van pensioenarmoede. Het is 
niet de verwachting dat deze problematiek in 
de naaste toekomst opgelost zal gaan worden. 
Zie ook: pensioen, inkomen, pensioentoezegging, 
pensioenkorting, dekkingsgraad, dekkingstekort, 
onderwaterpensioen. Vergelijk: pensioenpijn, 
onderwaterpensioen, welvaartsvast pensioen.

pensioenpijn
Extra financiële lasten of minder inkomsten van burgers 
als gevolg van hogere pensioenpremies en/of lagere 
pensioentoezeggingen, doorgaans als gevolg van een 
verslechterende financiële positie van pensioenfondsen.  
Zie ook: pensioen, pensioenfonds, pensioenpremie, 
pensioentoezegging, pensioenkorting, dekkingsgraad, 
dekkingstekort. Vergelijk: pensioenarmoede.

pinvertraging
Betalingsverkeer: het verschijnsel dat pinbetalingen pas 
later op de rekening van verkoper (winkelier) worden 
bijgeschreven dan de datum waarop de transactie 
plaatsvond. Tijdens zon- en feestdagen ligt het Europees 
betaalsysteem stil, waardoor deze betalingen pas 
weer gedaan wordt op de eerstvolgende werkdag. Dit 
fenomeen schijnt op jaarbasis gemiddeld voor 110 dagen 
rentederving bij Europese retail-ondernemingen te 
zorgen. Zie ook: betalingsverkeer, pinnen, pinbetaling, 
transactie, laagwaardig betalingsverkeer, valutadatum, 
rentedatum, rentederving.

plof-BV
Een frauduleuze constructie waarbij door een 
besloten vennootschap (BV) grote hoeveelheden 
goederen worden besteld die vervolgens nooit 
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betaald worden. De eigenaar slaat de goederen 
tijdelijk op, verkoopt die later weer en laat de BV 
tijdig failliet gaan. Vaak ook vertrekt de eigenaar naar 
een ‘veilig’ buitenland; de BV ploft dan vroeg of laat 
vanzelf. Schuldeisers en curator hebben het nakijken.  
De term plof-BV is een variatie op het woord ‘Plofkip’, 
woord van het jaar van Onze Taal uit 2012. Plofkippen 
zijn vleeskuikens die in grote hoeveelheden in stallen 
opeengepakt zitten. Ze zijn zodanig doorgefokt, dat ze zo 
snel groeien dat ze na gemiddeld 42 dagen ‘slachtrijp’ zijn. 
Zie ook: faillissementsfraude, turboliquidatie, 
wegsluisoma.

princeling
Kleine prins, ook wel aangeduid als Party’s Crown 
Prince (partijkroonprins). Aanduiding voor een 
familielid (meestal zoon) van een invloedrijke 
Chinese partijpoliticus. Vaak bekleden princelings 
al belangrijke posities in het Chinese bedrijfsleven; 
ook worden zij regelmatig gratis opgeleid bij grote 
multinationals in ruil voor - of in de hoop op - 
grote opdrachten uit China. Dit is een vorm van 
omkoping. In Nederland nog weinig gebruikte term. 
Zie ook: belangenverstrengeling, corruptie, old boys 
network, schaduwelite, cliëntelisme.

Quitaly
Samentrekking van de woorden quit en Italy. 
Aanduiding voor de situatie dat Italië uit de Eurozone 
zou (willen of moeten) stappen. De gedachte 
hierachter is dat de grote financiële problemen van 
dat land gemakkelijker op te lossen zijn buiten een 
Europees verband en met een eigen munt. Italië kan 
dan devalueren en de economie gezonder maken - 
en eventueel later weer toetreden tot de Eurozone.  
Vergelijk: Brexit.

Risicometer Beleggen
Een methode om de risico’s inherent aan beleggen 
inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, ook als het gaat om 
beleggingsproducten die door verschillende aanbieders 
worden aangeboden. De methode is ontwikkeld voor 
consumenten die beleggen of overwegen dit te doen. Het 
meten van het risico vindt plaats op basis van volatiliteit. 
Dit is de mate waarin de waarde van een portefeuille van 
beleggingen schommelt. Volatiliteit is een veel gebruikte 
maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen geeft een 
indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 
7, van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald 
risicoprofiel (van een belegger). De Risicometer Beleggen 
meet niet alle vormen van risico. Zo wordt geen rekening 
gehouden met het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. 
De Risicometer Beleggen is een gezamenlijk initiatief 
van een aantal aanbieders vertegenwoordigd in 
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De 
Risicometer Beleggen wordt op 2 mei 2016 geïntroduceerd. 
Zie ook: beleggen, risk disclosure, zorgplicht, risico, 
risicobron, risico-analyse, risico-rendementsprofiel, 
risicometer, risicoprofiel (van een belegger), volatiliteit, 
defensieve portefeuille, offensieve portefeuille, 
modelportefeuille. Vergelijk: risk labeling, AFM-mannetje.

schermvennootschap
Ook: schermbedrijf, offshorevennootschap, 
dekmantelbedrijf. Een lege vennootschap in 
een belastingparadijs ter afscherming van de 
identiteit van de eigenaar en diens vermogen.  

Engels: shell company. Zie ook: lege vennootschap, 
brievenbusmaatschappij, belastingparadijs, 
belastingontwijking, belastingontduiking.

Scoxit
Het (eventuele) vertrek van Schotland uit het Verenigd 
Koninkrijk, een vertrek dat mogelijkerwijs zou kunnen 
volgen op de beslissing van de Britten om de EU te 
verlaten ( juni 2016). Het is een samentrekking van 
‘Scottish exit’, naar analogie van Grexit en Brexit.  
Zie ook: Brexit, Brexodus.

selfiebetalen
Een betaling waarbij door middel van een selfie (foto 
van jezelf via de smartphone) wordt nagegaan of 
de opdrachtgever van de betaling ook inderdaad de 
eigenaar van de bankrekening is. Aan de hand van 
de selfie kan op basis van biometrische kenmerken 
gezichtsherkenning plaatsvinden. Het voordeel van 
de methode is dat mensen geen wachtwoorden 
hoeven te onthouden en dus gebruiksvriendelijker 
is. Deze nieuwe verificatiemethode kan gebruikt 
worden naast alle bestaande middelen zoals 
wachtwoorden en vingerafdrukscanners.  
Zie ook: betalingsverkeer, verificatie, authenticatie. 
Vergelijk: contactloos betalen.

slacktivisten
Luie activisten; ludieke aanduiding voor personen die 
vanuit hun luie stoel via computer en smartphone 
protesteren. Het gaat vaak om grote groepen personen 
die (meestal) wel betrokken zijn bij het onderwerp. Zo 
was het besluit van Royal Dutch Shell om de plannen 
voor olieboringen in de noordelijke IJszee op te 
geven waarschijnlijk mede genomen onder druk van 
slacktivisten. Vergelijk: lobby.

social payments
Het verrichten van betalingstransacties via 
functionaliteit in sociale media-tools (bijvoorbeeld 
apps), zoals Twitter en Facebook. Om een betaling 
te doen hoeft de gebruiker niet de sociale media-
toepassing te verlaten en de conversatie te onderbreken. 
Betaling kan bijvoorbeeld via een speciale knop in de 
app. De sociale media-toepassing is gekoppeld aan 
een systeem voor betalingsverkeer. Dat is gemakkelijk 
voor de consument, maar helpt ook bedrijven om 
de online omzet te verhogen (hogere conversie van 
potentiële aankoop naar daadwerkelijke aankoop 
door dit betaalgemak). Bij social payments kan het 
gaan om online aankopen en peer-to-peer betalingen. 
Zie ook: betalingsverkeer, peer-to-peer economy. 
Vergelijk: instant payments, micropayment.

stallingsgeld
De negatieve rente op deposito’s en spaargeld. 
Hiermee wordt dus uitgedrukt dat de rekeninghouder 
in feite betaalt voor het ‘veilig’ parkeren of 
stallen van geld bij een financiële instelling. 
Zie ook: negatieve rente, negatieve depositorente, geld 
hebben kost geld.

stottertaks
De informele bijnaam van de Europese winstbelasting, 
de Consolidated Common Corporate Tax Base, die wordt 
afgekort als CCCTB. Die afkorting is een ware tongbreker, 
waardoor sommigen het over de ‘stottertaks’ hebben.

princeling
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systeemretailer
Begrip (naar analogie van systeembank) dat begin 2016 
opdook bij het faillissement van de grote winkelketen V 
& D. Systeembank is in de financiële wereld een formeel 
begrip; systeemretailer is dat niet. Er wordt mee bedoeld 
dat de desbetreffende winkelketen eigenlijk te belangrijk 
is voor een faillissement omdat het een grote negatieve 
invloed kan hebben op een stadscentrum. Meestal 
gaat het immers om grote vestigingen in goed gelegen 
panden; het wegvallen van die winkels kan een grote 
invloed hebben op de de omgeving. Consumenten komen 
minder in de desbetreffende winkelstraat, de omzetten 
lopen daar terug en er kan een kettingreactie optreden. 
Ook ontstaat (visueel onaantrekkelijke) leegstand.  
Zie ook: Primark-effect.

taksontwijkfusie
Een fusie van (meestal grote, winstgevende) bedrijven 
met als voornaamste doel het verlagen van de af 
te dragen belasting. Dat wordt dan bereikt door 
het hoofdkantoor te verplaatsen naar het land van 
vestiging waar het laagste belastingtarief geldt.  
Zie ook: belastingontwijking, belastingparadijs, 
belastingroute, belastingstelsel.

Trumponomics
Voortzetting van de gewoonte om een nieuw 
(economisch) beleid van een nieuwe president 
of internationale beleidsbepaler aan te geven: 
Reaganomics; Clintonomics; Obamanomics; 
Draghinomics; Abenomics. In het geval van Donald 
Trump - die in november 2017 met kleine meerderheid 
en ten koste van Hillary Clinton tot president van de 
VS werd gekozen - is de term Trumponomics al tijdens 
zijn verkiezingscampagne geboren en ging het vooral 
om de in die campagne aangekondigde ingrijpende 
beleidswijzigingen ten opzichte van Obamanomics. In 
grote lijnen ging het daarbij om een ‘nationalistische’ 
visie met minder globalisering, immigratie, 
overheidsbemoeienis en belasting en meer investeringen 
binnen de VS, met name in infrastructuur. Voor een deel 
zijn die voornemens te vergelijken met Reaganomics; 
het valt (december 2016) te bezien in hoeverre Trump 
tijdens zijn presidentschap zijn verkiezingsretoriek zal 
kunnen (of willen) omzetten in concrete maatregelen.  
Zie ook: deglobalisering, protectionisme, isolationisme, 
handelsbarrière, vraaguitval, Buy American-clausule. 
Vergelijk: Reaganomics, Clintonomics, Obamanomics, 
Abenomics, Draghinomics, centennationalisme.

villataks
Populaire aanduiding voor het hogere 
eigenwoningforfait voor het deel van de waarde van 
een eigen woning boven de zogenoemde villagrens 
( juni 2016: €1.050.000).

vingerratio
Door neurowetenschapper en ex-beurshandelaar 
Coates ontwikkelde theorie die uitgaat van de 
verhouding tussen de lengte van de wijsvinger 
en de lengte van de ringvinger. Mannen hebben - 
volgens Coates door de invloed van testosteron in de 
baarmoeder - over het algemeen een lagere ratio dan 
vrouwen en zouden daarom betere handelaren zijn.  
Engels: digit ratio (digit hier in de betekenis 
van vinger), 2D-4D ratio (2e en 4e vinger). 
Vergelijk: testosteronbankier.

wankelbank
Een bank die dreigt om te vallen als gevolg van grote 
problemen en/of onvoldoende financiële buffers.  
Zie ook: kwakkelbank, zombiebank, bankenpaniek.

wegsluisoma
Ironisch bedoelde uitdrukking die gebruikt wordt in 
verband met faillissementsfraude en plof-BV’s. De 
daarbij aangeschafte goederen - die nooit betaald 
werden - worden (moeilijk vindbaar voor schuldeisers 
en curator) opgeslagen, bijvoorbeeld op de zolder, 
kelder of schuur van een nietsvermoedende oma. 
Zie ook: faillissementsfraude, wegsluizen.

zachte Brexit
De uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie 
(EU) waarbij het land wel deel blijft uitmaken van de 
gemeenschappelijke markt van de EU. Men moet dan 
wel bijdragen aan het budget van de EU en voldoen aan 
een groot aantal EU-regels (inclusief het vrije verkeer 
van personen uit EU-landen) die gehandhaafd kunnen 
worden door het Hof van Justitie (van de Europese 
Unie). Dit is de weg die bijvoorbeeld Noorwegen 
indertijd heeft gekozen. Eind 2016 is aan een aantal van 
die scenario’s voor de exit-onderhandelingen een naam 
gegeven: 
grijze Brexit,
harde Brexit,
open Brexit,
rood, wit en blauwe Brexit,
slimme Brexit,
witte Brexit,
zwarte Brexit.
Zie ook: Brexit, Department for Exiting the European 
Union. Tegenovergesteld: harde Brexit.

zombie-economie
Situatie waarin economische groei vooral gebaseerd 
is op - en eigenlijk gefinancierd wordt met - 
schulden. Dat is uiteindelijk niet houdbaar. Die 
economie is dan een levende dode, een zombie. 
Zie ook: schuldenlast, schuldhoudbaarheid, zeepbel. 
Vergelijk: living dead, zombie household, zombiebank, 
zombiebankier.
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http://www.dfbonline.nl/begrip/20832/harde-brexit
http://www.dfbonline.nl/begrip/19902/zombie-economie
http://www.dfbonline.nl/begrip/8894/economische-groei
http://www.dfbonline.nl/begrip/5097/schuld
http://www.dfbonline.nl/begrip/9696/schuldenlast
http://www.dfbonline.nl/begrip/13606/schuldhoudbaarheid
http://www.dfbonline.nl/begrip/6539/zeepbel
http://www.dfbonline.nl/begrip/10460/living-dead
http://www.dfbonline.nl/begrip/14703/zombie-household
http://www.dfbonline.nl/begrip/10545/zombiebank
http://www.dfbonline.nl/begrip/13135/zombiebankier
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De Financiële Begrippenlijst in kernwoorden
• 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, geldzaken, financiële planning, financieel-economisch, financiële markten, beurs, 
beleggen, bedrijfsfinanciering, corporate finance, corporate treasury, pensioenen, 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.


