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aaibare beleggingen

Uitleg per begrip

aaibare beleggingen
‘Koosnaam’ voor beleggingen in goud, zilver en 
diamanten. Dit zijn fysieke goederen die men ook 
gemakkelijk thuis kan bewaren en/of dragen. 
Zij zijn inderdaad letterlijk aaibaar. 

afroomkassa
(Frauduleuze) truc om een deel van de omzet ‘af 
te romen’ en daardoor minder belasting te hoeven 
betalen. Er wordt gebruik gemaakt van een speciale 
kassa die na invoer van een bepaalde code slechts een 
bepaald percentage van de werkelijke omzet registreert. 
Zie ook: afromen.

bankenbuffer
Per 1 juli 2012 gaat de Nederlandse overheid jaarlijks € 
400 miljoen heffen bij de banken als buffer voor het 
depositogarantiestelsel. In tien jaar zal er zo een buffer 
zijn van € 4 miljard, ongeveer 1% van alle spaargelden of 
deposito’s die nu bij de banken zijn ingelegd. Enkele andere 
Europese landen hebben deze heffing al eerder ingevoerd.

Bankenteam
Officieel: Electronic Crimes Taskforce (ECTF).
Een samenwerking in Nederland tussen het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD), het Landelijk 
Parket en de banken. Doel van de gezamenlijke 
aanpak is het voorkomen en aanpakken van digitale 

criminaliteit, zoals fraude met internetbankieren. 
Het initiatief is 15 maart 2011 aangekondigd, en zal 
voorlopig gedurende een jaar lopen. In het team 
delen de betrokken organisaties informatie. In het 
buitenland blijken dergelijke bankenteams succesvol. 
Zie ook: cybercriminaliteit.

beursfuif
Nieuw Vlaams fenomeen uit 2011: een beursfuif 
is een fuif waarbij de drankprijzen schommelen 
naargelang het consumptiegedrag van de bezoekers. 
Bij zo’n fuif worden de drankprijzen bepaald door het 
marktprincipe. Hoe groter de vraag naar een bepaalde 
drank (merk, type), hoe hoger de prijs, en omgekeerd.  
Engels: stock market party.
Zie ook: beurs, marktwerking, vraag, aanbod, 
bierbeursspeculant.

bierbeursspeculant
Deelnemer aan een beursfuif. Zie ook: marktwerking, 
beurs, vraag, aanbod, speculeren, speculant, beursfuif.

Blitzkrach
Enigszins ironisch bedoelde Duitse vertaling van Flash 
Crash, een plotselinge, zeer grote koersdaling. In het 
Nederlands ook wel ‘flitskrach’.

bloemetjesgeld
Eigenlijk: een vergoeding die iemand die in het ziekenhuis 
ligt kan krijgen voor onkosten zoals de aanschaf van 

Nieuw & Actueel in 2011

Ook in het jaar 2011 heeft weer een aantal nieuwe begrippen rondom economie en financiële 
markten opgeleverd. De Financiële Begrippenlijst – www.dfbonline.nl - heeft ze 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 10.000 begrippen op het gebied van economie, geld,    
financiële markten, beurs en beleggen, onderling verbonden door meer dan 80.000 verwijzingen. De Financiële 
Begrippenlijst is geen ‘wiki’; een deskundige redactie houdt de inhoud voortdurend actueel, hierbij actief geholpen 
door de bezoekers van www.dfbonline.nl. Nieuwe lemma’s worden bijna dagelijks toegevoegd, aan de inhoud wordt 
voortdurend geschaafd. Onafhankelijk, niet geliëerd aan enige financiële instelling.                                                           

Welke nieuwe begrippen waren in het nieuws in 2011?        
Zie ook: aaibare beleggingen | afroomkassa | bankenbuffer | bankenteam | Blitzkrach | beursfuif | bierbeursspeculant 
| bloemetjesgeld | bonustax | BPIIGS | broedkast | bunga-bungabonds | buyer of last resort | casinopensioen | CCCP 
| Consumer Financial Protection Bureau | diaspora bonds | dictatorgeld | dim sum bond | dippen | dippinnen | effie | 
Electronic Crimes Taskforce | elite-obligaties | eurocalyps | euro-obligatie | Europese Autoriteit voor Effecten en Mark-
ten | FOND-landen | gehaktdag | get me out (order) | gleufpinnen | hakjesquotum | indexschurker | kwakkellanden | 
mantelpakjesquotum | mistbank | next eleven | Operatie Twist | pamperrekening | pensioenbewustzijn | pensioenon-
bewust | pensioenstoplicht | prijszettingskracht | rammellanden | renterem | restbank | rokjesquotum | schuldenmuur 
| schuldenplafond | sixpack (EU) | sms ff bondige clips | stagflation lite | startupfabriek | sterilisatie | triple A-team | 
Trojka | verliesverjonging | Zorbacrisis.

Wat betekenen de rode en groene hyperlinks?
Is een woord waarnaar verwezen wordt gemarkeerd met groen, dan komt het begrip ook voor in deze lijst van 
nieuwe woorden (en op www.dfbonline.nl uiteraard). Is de kleur rood, dan vindt u de betekenis alleen online in onze 
begrippenlijst.
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bloemen en tijdschriften of huur van telefoon en TV. In 
het zakenleven en de financiële wereld een aanduiding 
voor een apart ‘potje’ voor het ‘in de watten leggen’ 
van opdrachtgevers. Het gaat meestal om buiten de 
boekhouding gehouden bedragen, in feite dus bestemd 
voor enige vorm van omkoping en daarom onwettig. 
Zie ook: spookfactuur, steekpenningen, corruptie.

bonustax
Naam voor een (Nederlandse) belasting op alle bonussen 
die door een bank die staatssteun heeft ontvangen, 
worden uitgekeerd. In maart 2011 werd door de Tweede 
Kamer een desbetreffende motie aangenomen; het 
tarief van de bonustax zou 100% moeten worden.

BPIIGS
De landen die aangeduid worden met PIIGS (Portugal, 
Italië, Ierland, Griekenland en Spanje) plus België. Met het 
aanhouden van de langdurige regeringscrisis in België 
ontstond in juni 2011 deze nieuwe lettercombinatie 
omdat ‘rating agencies’ (kredietbeoordelaars) 
deze situatie als aanleiding kunnen zien voor 
afwaardering van de kredietwaardigheid van het land. 
Noot: uiteindelijk duurde de regeringsvorming 
in België 541 dagen, de langste politieke 
crisis in de Belgische geschiedenis ooit. Op 6 
december 2011 werd een nieuwe regering onder 
leiding van premier Elio Di Rupo ingezworen. 
Zie ook: eurocrisis. Vergelijk: FOND-landen.

broedkast
Een ‘incubator’, een organisatie die is opgezet om nieuwe 
technologieën of ondernemingsconcepten te stimuleren 
en tot wasdom te brengen, en deze zover te krijgen dat 
ze interessant worden voor venture capital verstrekkers. 
De incubators voorzien voor de initiatieven waarin ze 
deelnemen ook vaak in praktische ondersteuning, zoals 
huisvesting, juridische, financiële en technologische 
ondersteuning. Incubators worden op hun beurt vaak 
ondersteund door venture capital-maatschappijen, 
die hen vaak weer zien als een broedplaats voor 
nieuwe deelnemingen (early stage investeringen). 
In het Nederlands wordt een incubator soms ook 
betiteld als ‘broedplaats’, ‘broedkast’ of ‘startupfabriek’.  
Zie ook: early stage, start-up, venture capital, financier, 
durfinvesteerder.

Buffet-belasting
Engels: Buffet Tax. Zie: rijkenbelasting.

bunga-bungabonds
Spottende benaming voor Italiaanse staatsobligaties 
die voor het eerst werd gebruikt in een column op 
de beleggingssite IEX. Onder premier Berlusconi liep 
de staatsschuld van Italië steeds verder op tot € 1,2 
biljoen (€ 1.200.000.000.000), zijnde ongeveer 120% 
van het BNP. De herfinanciering van deze schuld 
bedraagt in de periode 2012-2013 € 400 miljard plus 
het begrotingstekort 2012 (geschat op € 60 miljard). 
Tegen een rente van bijvoorbeeld 6% bedraagt alleen al 
de rente hieropmeer dan € 25 miljard. Deze bedragen 
hebben Italië in grote problemen gebracht, waardoor 
bijvoorbeeld Silvio Berlusconi moest aftreden. De 
bijnaam verwijst naar de beruchte bunga bunga parties 
die Berlusconi veelvuldig in zijn villa organiseerde.

buyer of last resort
Woordspeling op lender of last resort. De term 
wordt gebruikt in de situatie waarin de Europese 
Centrale Bank (ECB) staatsobligaties van zwakke 
eurolanden opkoopt om een te forse stijging 
van de rente tegen te gaan. Doorgaans zijn er 
dan weinig of geen kopers voor die obligaties.  
Zie ook: spender of last resort, sterilisatie, eurocrisis.

casinopensioen
Ironische aanduiding (door tegenstanders) van het 
pensioen dat het resultaat zal zijn van de invoering in 
2011 van een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Dat 
pensioen zal volgens de tegenstanders (onder andere 
een groot deel van de vakbeweging) teveel afhankelijk 
worden van niet te beïnvloeden factoren zoals 
beurskoersen en rentestanden. Uiteindelijk verliest in 
deze visie iedere deelnemer aan het ‘pensioenspel’. 

CCCP
Door Goldman Sachs (wie anders...) bedachte afkorting 
voor enkele belangrijke conjunctuurgevoelige 
grondstoffen: Crude (oil), Copper, Cotton, Platinum. 
Zie ook: grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen, 
conjunctuur, conjunctuurindicator.

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

dictatorgeld
Op geheime rekeningen (in Zwitserland of andere 
belastingparadijzen) geplaatst vermogen van dictators, 
meestal verkregen door middel van corruptie en/of 
afpersing. Voorbeelden: Mugabe, Mubarak, Gadaffi, 
Marcos, ‘Papa Doc’ Duvalier, enzovoorts. In toenemende 
mate wordt getracht deze (meestal zeer grote) 
vermogens te blokkeren of zelfs terug te betalen aan 
opvolgende democratische regimes.  Vertaling van een 
oorspronkelijk Zwitserse aanduiding: Potentatengelder. 
Zie ook: corruptie, beslag, belastingparadijs.

dim sum bond
Handelaarsjargon voor een obligatielening in renminbi 
(yuan) uitgegeven door een niet-Chinese onderneming 
op de Chinese kapitaalmarkt in Hong Kong. 
In het eerste kwartaal van 2011 werd er omgerekend 
voor ongeveer € 1,5 miljard uitgegeven (onder 
andere door Unilever en McDonald); de verwachting 
is dat deze markt sterk zal groeien. Dit vooral 
omdat veel beleggers rekening houden met een 
verdere stijging van de koers van de renminbi 
tegenover de belangrijkste valuta zoals de $, € en ¥. 
Dim sum is een gevariëerd Chinees gerecht 
van gestoomde en gefrituurde hapjes.  
Zie verder: buitenlandse obligatie (‘foreign bond’).
Zie ook: bulldog bond, matador bond, Rembrandt bond, 
samurai bond, yankee bond.

dippen
Ook: dippinnen. Populaire benaming voor het ‘insteken’ 
van een betaalpas in een betaalautomaat waarbij de 

bonustax
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chip op de pas kan worden gelezen. Deze methode 
gaat het chippen, waarbij de kaart door een sleuf 
wordt gehaald en de gegevens van de magneetstrip 
op de kaart worden gelezen, vervangen omdat het veel 
veiliger is. Zie ook: pinnen, skimmen. Vergelijk: chippen.

effie
Handelaarsjargon voor het European Financial Stability 
Facility; afgeleid van de afkorting voor dit noodfonds: 
EFSF.

elite-obligaties
Ook: elitebonds. Plan van Duitsland om met vijf andere 
landen met een AAA-rating uit de eurozone (Frankrijk, 
Nederland, Finland, Oostenrijk en Luxemburg) 
gezamenlijk staatsleningen uit te geven als de 
lidstaten van de eurozone het niet eens zouden worden 
over nieuwe verdragen inzake overheidsfinanciën 
en begrotingsregels (en de controle daarop).  
Zie ook: stabiliteitspact, euro-obligatie, triple A-team.

eurocalyps
Het einde van de euro als gevolg van de eurocrisis. Een 
woordspeling op het woord apocalyps, een woord dat 
vandaag de dag vooral wordt gebruikt om het einde 
der tijden aan te duiden, de dag waarop de wereld ten 
onder gaat (maar dat van oorsprong een revelatie, een 
openbaring van God betekent). 
Zie ook: eurocrisis, recessie, Kladderadatsch, The Great 
Implosion, crisis, schuldencrisis, armoede. Vergelijk: 
eurosclerose.

euro-obligatie
Ook: E-obligatie, stabiliteitsobligatie. Obligaties die 
voor de gehele eurozone gelden, voor de hele muntunie. 
Op dit moment (december 2011) zijn dergelijke 
obligaties er nog niet, maar zij worden door velen 
als een oplossing voor de Europese schuldencrisis 
gezien. Van euro-obligaties zou bijvoorbeeld sprake 
zijn als voor het aantrekken van extra kapitaal voor 
het Europese noodfonds voor de euro - de European 
Financial Stability Facility (EFSF) - een uitgifte van 
obligaties plaats zou vinden (‘EFSF bonds’). Ook 
kan de uitgifte plaats gaan vinden via een soort 
agentschap voor de eurozone; afzonderlijke eurolanden 
geven dan zelf geen staatsleningen meer uit, maar 
krijgen het benodigde geld van dat agentschap.  
Bij de introductie van euro-obligaties wordt het lenen 
wordt voor ‘eurozondaars’ goedkoper. De rente op deze 
obligaties zou hoger uitvallen dan nu het geval is voor 
de sterkere landen in de eurozone - zoals Duitsland 
en Nederland - en lager voor de zwakkere landen in 
de eurozone, de eurozondaars, zoals Griekenland, 
Ierland en Portugal. Immers, naarmate beleggers meer 
twijfelen over de solvabiliteit van een land, des te meer 
rentecompensatie zij verlangen. Een introductie van 
euro-obligaties zou dus vreemd genoeg een beloning 
zijn voor de eurozondaars, en een straf voor de landen 
in de eurozone die hun financiële huishouding goed op 
orde hebben. Aan een dergelijk systeem zullen daarom 
strenge eisen met betrekking tot begrotingsdiscipline 
en economische hervormingen gekoppeld moeten 
worden. Diverse vooraanstaande economen menen 
dat de introductie van euro-obligaties noodzakelijk is. 
Engels: eurobond (een woord dat al een oudere 
betekenis heeft, zie: eurobond); stability bond.
Zie ook: European Financial Stability Facility, agentschap, 

schuldagentschap. Vergelijk: T-Bond, eurobond.

Europese Autoriteit voor Effecten en Markten
Afgekort: EAEM. Europese toezichthouder die per 
1 januari 2011 de opvolger is van de Committee of 
European Securities Regulators (ESCR). De EAEM is is 
gevestigd in Parijs en maakt onderdeel uit van een 
nieuw raamwerk voor financieel toezicht binnen de 
Europese Unie en is een van de drie instellingen die 
toezicht houden op de financiële markten van de 
Europese lidstaten; deze drie instellingen worden 
samen de Europese Toezichthoudende Autoriteiten 
(ETA’s) worden genoemd. De van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) afkomstige Nederlander 
Steven Maijoor is benoemd tot eerste voorzitter 
van dit orgaan. Internet: www.esma.europa.eu. 
Engels: European Securities and Markets Authority 
(ESMA).

FOND-landen
Door de ING bedachte aanduiding voor de ‘sterke’ 
eurolanden: Finland, Oostenrijk, Nederland en 
Duitsland. De staatsleningen van deze landen zijn 
gewilde beleggingsobjecten nu beleggers de risico’s op 
staatspapier uit andere eurolanden (meer of minder) 
risicovol vinden.
Zie ook: schuldencrisis, Griekse schuldencrisis, eurocrisis, 
neuro. Vergelijk: PIGS, PIIGS, BPIIGS, piglets.

gehaktdag
Grappige bijnaam voor de Dag der verantwoording; die 
valt altijd op een woensdag, bij de slager ‘gehaktdag’. 
Ook wordt met deze naam verwezen naar de 
gebruikelijke hoeveelheid kritiek van kamerleden die 
proberen gehakt te maken van de gepresenteerde 
cijfers...

gleufpinnen
Populaire benaming voor het door een gleuf halen 
van een betaalpas in een betaalautomaat waarbij 
de chip op de pas kan worden gelezen. Deze 
methode wordt vervangen door het dippinnen.
Zie ook: pinnen.

hakjesquotum
Neologisme uit 2011: net als rokjesquotum en 
mantelpakjesquotum een grappig bedoelde benaming 
voor vrouwenquotum. 
Zie: vrouwenquotum.

indexschurker
Fondsbeheerder die voor zijn portefeuille als 
strategie closet indexing (index hugging) toepast, 
een beleggingsstrategie die er op gericht is een 
rendement te halen dat dicht bij het rendement van 
de desbetreffende index ligt (streven is natuurlijk: 
hoger is dan) zonder die index exact te volgen.  
Engels: index hugger.

kwakkellanden
Aanduiding voor de landen in de periferie 
van de eurozone die grote problemen hebben 
met de herfinanciering van hun staatsschuld. 
Zie ook: eurocrisis, eurozondaars, perifere landen, 
perifere schuld, PIGS, PIIGS.

effie
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mantelpakjesquotum
Neologisme uit 2011: net als rokjesquotum en 
hakjesquotum een grappig bedoelde benaming voor 
vrouwenquotum. 
Zie: vrouwenquotum.

MIST (-landen)
Door Goldman Sachs (wie anders..) bedachte aanduiding 
voor Mexico, Indonesie, Zuid-Korea (South-Korea) en 
Turkije. Het gaat om landen die geacht worden opvolgers 
te kunnen zijn van de BRIC-landen; Goldman Sachs 
heeft ook een index samengesteld die wordt berekend 
op basis van aandelenkoersen uit de MIST-landen.  
Zie ook: BRICS, BRIM, next eleven, BRICMIT, E7 (-landen), 
opkomende markten. Vergelijk: CIVETS, ITEA, PIGS, PIIGS. 

mistbank
Ironische benaming voor schaduwbank, dat wil 
zeggen: financiële instellingen die geen bank zijn 
maar hun activiteiten in hoge mate met geleend 
geld financieren zoals hedgefondsen, private equity 
fondsen, financieringsmaatschappijen en door 
banken buiten de balans geplaatste entiteiten 
waarin bijvoorbeeld complexe gestructureerde 
producten zijn ondergebracht. Hierdoor ontstaat 
een parallel financieel systeem. Engels: shadow bank.
Vergelijk: smalle bank, grootbank, algemene bank, 
zakenbank. 
Zie ook: schaduwbankstelsel, financieel gedreven 
economie.

next eleven
Afgekort: N-11. Door Jim O’Neil van Goldman Sachs 
bedachte naam voor elf landen die snel groeien en 
mogelijk de BRIC (-landen) (eveneens door O’Neil 
bedachte naam) kunnen opvolgen. Het gaat om: 
Bangladesh, Egypte, Filippijnen, Indonesië, Iran, Mexico, 
Nigeria, Pakistan,Turkije, Vietnam en Zuid-Korea.  
Zie ook: BRIM, MIST (-landen).

Operatie Twist
Een half september 2011 door het rentebepalende 
gremium van de Federal Reserve Board (Fed) - het 
Federal Open Market Committee (FOMC) - uitgewerkte 
operatie, waarbij voor $ 400 miljard aan kortlopende (< 3 
jaar) obligaties uit het bezit van de Fed worden geruild 
in langerlopende (> 6 jaar) obligaties, meestal door de 
uit de aflossing van kortlopende obligaties vrijkomende 
middelen te gebruiken voor aankoop van langerlopend 
papier. Hiermee wordt een verlaging van de lange 
rente nagestreefd met als doel investeringen van het 
bedrijfsleven en dure aankopen van de consument 
te bevorderen en zo de economie te stimuleren. De 
korte rente is in september 2011 al sinds tijden op 
een zeer laag peil verankerd en zal waarschijnlijk 
maar een beetje stijgen. Het gaat bij Operatie Twist 
om een ‘draai’ (Engels: twist) van kort naar lang. 
Een soortgelijke operatie werd reeds begin jaren zestig 
van de vorige eeuw uitgevoerd toen de ‘twist’ (dans) 
heel populair was. Operatie Twist was een aardige 
woordspeling. In de periode 2009-2011 heeft de Fed 
al op enorme schaal Amerikaanse staatsleningen 
en financiële producten gekocht in een poging 
de gevolgen van de kredietcrisis te bezweren. Als 
gevolg van deze interventies is de balans van de Fed 
ongeveer verviervoudigd. De beoogde doelstellingen 
(het aanjagen van de economie, het verlagen van 

de werkloosheid) zijn tot nu toe nauwelijks bereikt. 
Voor Nederland kan een daling van de lange rente 
nadelige gevolgen hebben voor de dekkingsgraden 
van de pensioenfondsen. Engels: Operation Twist. 
Zie ook: doorrollen, openmarktoperatie, interventie.

pamperrekening
Een bankrekening of spaarrekening die ter gelegenheid 
van de geboorte van een kind - meestal door de 
ouders - wordt geopend, waarop vervolgens iedereen 
die dat wil geld kan overschrijven als cadeau voor het 
pasgeboren kind. In België is het tegenwoordig vrij 
gewoon om het nummer van de pamperrekening 
te vermelden op een geboortekaartje (cadeautip). 
Zie ook: bankrekening, spaarrekening, sparen.

pensioenbewustzijn
De mate waarin consumenten c.q. werknemers 
besef hebben over de hoogte van hun pensioen.
Zie ook: pensioen, pensioenonbewust.

pensioenonbewust
Iemand is pensioenonbewust als hij of zij geen idee 
heeft over de omvang van het pensioen. Dit blijkt 
bij veel consumenten/werknemers het geval te zijn. 
Zie ook: pensioenbewustzijn.

pensioenstoplicht
Een soort test waarbij men via internet de eigen situatie 
ten aanzien van het pensioen kan beoordelen. Groen 
geeft dan aan dat men een goede voorziening heeft, 
oranje indiceert een beperkt tekort en rood een groot 
tekort.

rammellanden
Ironische aanduiding voor landen die hun begroting 
niet op orde hebben en met hoge staatsschulden 
kampen, vaak als gevolg van jarenlang zwak beleid.  
Vergelijk: rommelobligaties, perifere landen. 

renterem
Instrument van een centrale bank om een rentestijging 
te beperken of een (verdere) rentedaling te 
bereiken. Dit om economische groei te stimuleren. 
Zie ook: rentewapen (centrale banken), stimuleren van 
de economie.

restbank
Eufemisme voor bad bank. Deze term werd voor het 
eerst gebruikt bij de problemen van de Belgisch/
Franse Dexia bank in oktober 2011 die het gevolg 
waren van grote hoeveelheden rommelobligaties en 
staatsobligaties uit perifere landen. Andere banken 
leenden geen geld meer aan Dexia en rekeninghouders 
begonnen hun geld op te nemen. Op korte termijn werd 
de bank opgesplitst in een Belgisch en een Frans deel en 
werden de vermogensbeheeractiviteiten en een Turkse 
bank verkocht. Er bleef een bad bank met ongeveer 
€ 100 miljard aan slechte leningen over die voor het 
overgrote deel gegarandeerd werden door de Belgische 
en Franse staat. De betrokken Belgische politici spraken 
over een restbank. 

rijkenbelasting
Speciale belasting voor rijken als bijdrage 
aan een vermindering van de begrotings- en 
schuldproblematiek. Het idee werd in 2011 in de 

mantelpakjesquotum
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Verenigde Staten geopperd door multimiljardair Warren 
Buffett. Daarom wordt de belasting daar ook wel de 
Buffet Tax (Buffet-belasting). Rijkere mensen in de VS 
betalen relatief weinig, omdat de belasting op winst uit 
investeringen veel lager is dan die op inkomen uit werk. 
Ook: Quote-500 belasting, Buffet-belasting. Engels: 
Buffet Tax. 
Zie ook: belasting, begrotingstekort, overheidsschuld, 
schuldenlast.

rokjesquotum
Neologisme uit 2011: net als mantelpakjesquotum en 
hakjesquotum een grappig bedoelde benaming voor 
vrouwenquotum. 
Zie: vrouwenquotum.

schuldenmuur
Situatie waarin vrijwel gelijktijdig veel oude 
leningen afgelost worden. Er kan dan door de 
golf van herfinancieringen grote druk op de 
kapitaalmarkt ontstaan, met de kans op een 
opwaartse druk op de rente. Engels: wall of debt.
Zie ook: schuld, kapitaalmarktrente.

schuldenplafond
Ander woord voor leenplafond of debt ceiling. 

sixpack (EU)
Zes begrotingsmaatregelen (voor EU-lidstaten) die 
moeten voorkomen dat er in de toekomst weer een 
Griekse schuldencrisis ontstaat. De maatregelen zijn op 
13 december 2011 in werking getreden. Het gaat om: 

1. bevordering verstandig begrotingsbeleid, 
2. betere controle op begrotingsbeleid, 
3. sancties op de overtreding van begrotingsregels, 
4. voorschriften voor begrotingskaders, 
5. betere controle op macro-economische oneven-

wichtigheden tussen EU-lidstaten,
6. sancties tegen landen die zich misdragen.

Zie ook: euro, eurocrisis, begrotingsdiscipline. 
Vergelijk: SixPack, Joe Sixpack.

sms ff bondige clips
Ezelsbruggetje voor de 17 landen die begin 2011 deel 
uitmaakten van de eurozone: Slowakije, Malta, Slovenië, 
Frankrijk, Finland, België, Oostenrijk, Nederland, 
Duitsland, Ierland, Griekenland, Estland, Cyprus, 
Luxemburg, Italië, Portugal en Spanje. Deze afkorting 
vervangt het bekende ding flof bibs uit 2002 en houdt 
dus rekening met inmiddels 5 nieuwe eurolanden. De 
term is de uitkomst van een door het Genootschap Onze 
Taal uitgeschreven verkiezing.

stagflation lite
Gematigde stagflatie: de inflatie is hoog maar niet hyper 
en de economie groeit zeer matig maar is niet in recessie. 
De term werd voor het eerst in januari 2011 gebruikt om 
de economische situatie in Engeland te beschrijven. 
Zie ook: stagflatie, recessie.

startupfabriek
Zie: broedkast.

sterilisatie
In financiële markten: een interventie van een centrale 
bank, waarbij per saldo de geldhoeveelheid (ongeveer) 
gelijk blijft. Bijvoorbeeld indien de centrale bank 

tegenover gekochte staatsleningen een nagenoeg 
gelijk bedrag aan liquiditeit (bijvoorbeeld deposito’s) 
aan het financiële systeem onttrekt. Het gelijk 
houden van de geldhoeveelheid heeft als doel een 
stijging van de inflatie te voorkomen. Het is een wat 
vreemde benaming; echter kan men niet spreken 
van neutraliseren omdat de looptijd van de gekochte 
obligaties meestal langer is dan de liquiditeit en maar 
afgewacht moet worden of er bij het aflopen van een 
deposito opnieuw een overeenkomstig bedrag op de 
depositorekening zal worden aangehouden. Op zich 
kan het goed werken als een bank staatsobligaties 
aan de ECB verkoopt en de opbrengst daar laat staan.  
Engels: sterilization.
Zie ook: interventie, steunaankoop, steunverkoop, 
openmarktoperatie, buyer of last resort.

triple A-team
Overleggroep van enkele ‘sterke’ eurolanden met een 
AAA-status: Duitsland, Nederland en Finland (eigenlijk 
zouden Oostenrijk en Luxemburg hier ook bij horen). 
Doel is een gezamenlijk standpunt in te nemen met 
betrekking tot hulp aan de landen in de eurozone 
die kampen met een zeer groot overheidstekort en 
bovendien de begroting niet op orde hebben. De 
naam verwijst naar een populaire Amerikaanse TV-
serie uit de jaren tachtig over vier veteranen die 
schijnbaar zonder moeite grote problemen oplossen.  
Zie ook: eurocrisis, eurozondaars, perifere landen, 
Pact voor Stabiliteit en Groei, staatsschuld, eurozone, 
eurozondaars, schuldencrisis, Griekse schuldencrisis, 
knoflookcrisis, Ouzo-crisis, financiële stabiliteit, 
European Financial Stability Facility, landenrisico, spill-
over effecten, eurosclerose, neuro, zeuro, ECB-sleutel, 
trojka, too big to save, elite-obligaties.

Trojka
In de financiële wereld: drietal financiers dat Europese 
landen met begrotingsproblemen steunt, namelijk het 
Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale 
Bank en de Europese Unie. Het woord trojka stamt uit 
het Russisch en betekent: trio. Ook: geschreven als Troika.
Zie ook: eurocrisis, programmaland.

verliesverjonging
De techniek om verliezen uit het verleden 
boekhoudkundig naar een meer recent jaar te 
‘verhuizen’. Dit gebeurt als de einddatum voor de 
mogelijkheid tot verliescompensatie aanstaande is. Vaak 
worden dubieuze trucs toegepast om dit te bereiken. 
Zie ook: balans oppoetsen, creatief boekhouden, 
boekhoudfraude.

Zorbacrisis
Naam voor de Griekse schuldencrisis.

rokjesquotum
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• Particuliere beleggers.
• Medewerkers bij effecteninstellingen die particuliere beleggers adviseren en begeleiden.
• Professionals bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, financiële intermediairs, 
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• Brancheorganisaties en vakopleidingen.
• Docenten en leerlingen van middelbare scholen, docenten en studenten van hogescholen en  

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